
LAUDATIO ÎN ONOAREA PROFESORULUI VLADIMIR HANGA 
 

Onorată Doamnă Rector, 

Onoraţi membri ai senatului, 

Doamnelor şi Domnilor 
 Născut într-un sat din fostul judeţ Putna, domnul profesor Vladimir Hanga se trage 

dintr-o veche familie de ţărani răzeşi care au reuşit prin strădaniile lor să rămână mereu liberi 

cu toate vicisitudinile timpului. A urmat Şcoala primară în satul său natal, Liceul în oraşul 

Bacău, iar Facultatea de Drept la Bucureşti, toate absolvindu-le cu note maxime, în calitate de 

şef de promoţie. 

 Doctor în Drept şi doctor în ştiinţele politico-economice, domnul profesor Vladimir 

Hanga obţine pentru ambele doctorate titlul de "laureat", iar mai târziu pe cel de doctor 

docent în ştiinţe. 
 În anul 1948 intră în învăţământul superior ca asistent la Facultatea de Drept din 

Bucureşti, continuându-şi cariera universitară ca şi conferenţiar iar apoi profesor la Cluj în 

cadrul căreia şi acum activează ca şi conducător de doctoranzi în specialitatea Drept roman şi 

Istoria Dreptului românesc. Într-un cuvânt întreaga sa activitate s-a desfăşurat de la primele 

începuturi şi până azi în toate cele trei provincii ale României de totdeauna. 

 În lunga sa activitate didactică ce acoperă peste jumătate de secol predând pe lângă 

disciplinele domniei sale de specialitate - Drept roman, Istoria dreptului românesc şi Istoria 

generală a statului şi dreptului - încă 11 discipline începând cu Dreptul civil şi sfârşind cu 

Informatica juridică, domnul profesor Vladimir Hanga s-a dovedit un dascăl erudit; 

prelegerile sale sunt adevărate modele instructive care educă şi entuziasmează. Totodată 

studenţii îl iubesc pentru că şi el îi iubeşte, fiindu-le mereu un far luminos nu numai în ştiinţă 

ci şi în problemele vieţii. 

 Celor mai mulţi dintre cei care astăzi constituie corpul didactic nu numai al Facultăţii 

de Drept din Transilvania ci şi din alte provincii din România le-a fost un exemplu pe care 

doresc să-1 urmeze. 

 Nu mai puţin strălucite au fost cursurile si conferinţele sale pe care le-a ţinut la cele 

mai de seama centre universitare din Europa: Paris, Bruxelles, Oxford, Bruge, Roma, 

Amsterdam, Heidelberg, Sasari, Geneva etc. în care s-a referit nu numai la teme de 

specialitate actuale ci si la probleme de interes cultural contemporan. 

Pentru a-i ajuta pe studenţi a publicat tratate, manuale si cursuri in numeroase ediţii la toate 

disciplinele pe care le-a predat, iar pentru studenţii străini, studii si un preţios manual care i-a 

ajutat sa înţeleagă şi să cucerească creativitatea juridica a poporului roman : « Les institutions 

du Droit coutumier roumain ». 

Realizările domnului profesor Vladimir Hanga l-au impus pe plan internaţional, fiind cooptat 

membru al unora dintre cele mai prestigioase societăţi ştiinţifice din Europa : Societe de 

legislation comparee (Paris) ,Societe d 'histoire du Droit (Paris), International law association 

(Londra), Societe Visscher pour les droits de l'antiquite (Bruxelles), Societe J.Bodin pour 

l'histoir des institutions (Bruxelles). 

Premiat de Academia Romana pentru tratatul de Istoria dreptului românesc, este colaborator 

la cele mai prestigioase reviste din tara si străinătate, membru al Colegiului redacţional al 

revistei « Southeastern Europe » a Universităţii din Arizona (SUA) si a periodicului Grotiana 

din Amsterdam. Domnul profesor Vladimir Hanga a participat cu valoroase comunicări la 

toate simpozioanele organizate de societăţile ştiinţifice al căror membru este. 

 Cunoscător al limbii latine a colaborat in calitate de traducător la publicarea in limba 

romana a documentelor latine medievale din Transilvania in marea colecţie apăruta in 10 

volume sub egida Academiei Romane. 

S-a adresat si marelui public făcându-i cunoscute, prin monografii de valoare, mari 



personalităţi istorice (Alexandru cel Mare, Cesar, Iustinian, Napoleon) sau evenimente 

cruciale ale omenirii ca întemeierea Romei (Cetatea celor şapte coline). 

Ca expert al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru drepturile civile si politice-ales prin vot 

secret de Adunarea Generala a statelor ce au aderat la Pactul drepturilor civile-domnul 

profesor Vladimir Hanga a desfăşurat in decursul a doua mandate o activitate laborioasa zi de 

zi materializata in procesele verbale ale acestui înalt for internaţional. 

 Intre anii 1984 si 1989 a îndeplinit funcţia de membru al Curţii Permanente de 

Arbitraj de la Haga. 

Daca acesta este domnul Vladimir Hanga profesorul si eruditul trebuie sa spunem câteva 

cuvinte si despre omul Vladimir Hanga, care a fost şi rămâne un luptător, un promotor si 

susţinător de idealuri. Un «seif made man» care îşi impune si impune altora prefacerea 

înlăuntru a omului spre mai bine si mai frumos, împotriva compromisurilor, invidiei, 

mediocrităţii şi laşităţii. 

 Luată în totalitatea ei, activitatea dascălului nostru este un model plin de viaţa 

rodnică, un drum întotdeauna deschis spre perfecţionare. 

 Iată de ce Universitatea de Stat «Aurel Vlaicu» vrea să-i confere azi titlul de Doctor 

Honoris Cauza al acestui înalt for de cultură arădeană, naţională şi europeană. 

     Profesor Dr. Matei Basarab 


