
LAUDATIO 
 

Onorat Auditoriu, 

 

 Vă rog să-mi permiteţi ca, în numele Senatului  Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 

să evoc personalitatea Excelenţei Sale Domnul Ion Iliescu, Preşedinte al României. 

 Domnul Ion Iliescu s-a născut în Olteniţa la 3 martie 1930, unde a urmat primii doi 

ani ai cursurilor şcolii primare pe care le-a continuat la Bucureşti. 

 A absolvit cursurile liceale la liceele „Industrial Polizu”, „Spiru Haret” şi „Sfântu 

Sava” din Bucureşti iar cursurile universitare la Facultatea de Electrotehnică din cadrul 

Institutului Politehnic din Bucureşti şi la Institutul Energetic de la Moscova. 

 Rezultatele profesionale deosebite obţinute pe durata studiilor precum şi pasiunea 

pentru nou şi pentru lucrul bine făcut i-au asigurat un debut profesional de excepţie în 

cercetare-proiectare în domeniul hidroenergiei şi al gospodăririi apelor. 

 În anul 1955 domnul Ion Iliescu începe activitatea profesională ca inginer proiectant 

la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice din Bucureşti, sectorul „Sisteme”, unde a 

coordonat şi a realizat lucrări de un ridicat nivel ştiinţific, dintre care, merită menţionată, în 

mod deosebit, lucrarea de sinteză intitulată: Inventarierea resurselor hidroenergetice ale 

ţării. 

 În perioada 1979 – 1984 domnul Ion Iliescu a condus Consiliului Naţional al Apelor 

în cadrul căruia a coordonat cu talent şi înalt profesionalism proiecte unice, prin anvergura 

acestora, privind utilizarea raţională şi gospodărirea resurselor de apă ale României, precum 

şi elaborarea de studii de specialitate  (Programul Naţional de utilizare a resurselor de apă; 

Schemele de amenajare a bazinelor hidrografice). 

 Din 1984 până la 22 decembrie 1989 domnul Ion Iliescu a fost directorul Editurii 

Tehnice din Bucureşti, unde şi-a continuat preocupările profesionale, abordând domenii noi 

precum: ecologia, dezvoltarea durabilă, societatea informaţională şi cunoaşterea. 

 Datorită unei activităţi profesionale şi ştiinţifice caracterizată prin excelenţă, domnul 

Ion Iliescu este membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Doctor Honoris 

Causa al multor universităţi din ţară şi străinătate. 

 Pe lângă impresionanta activitate profesional - ştiinţifică domnul Ion Iliescu a excelat 

ca om politic, fiind o prezenţă deosebit de activă în toate evenimentele pe care ţara noastră le-

a traversat în ultimele decenii. Astfel : 

 În seara zilei de 22 decembrie 1989 se afla printre principalii fondatori ai 

Consiliului Frontului Salvării Naţionale, devenind preşedinte al acestui organism 

al puterii provizorii de stat şi participând activ la elaborarea Comunicatului către 

ţară al CFSN prezentat la radio şi televiziune în noaptea de 22 decembrie 1989; 

 La 20 mai 1990 a fost ales Preşedinte al României pe o perioadă de 2 ani; 

 La alegerile din 11 octombrie 1992 a fost ales Preşedinte al României pe o 

perioadă de 4 ani, primele alegeri organizate în conformitate cu noua Constituţie; 

 Între 3 noiembrie 1996 şi 10 decembrie 2000 a fost senator PDSR şi preşedinte al 

PDSR; 

 La 20 decembrie 2000 a depus jurământul în faţa Camerelor reunite ale 

Parlamentului României, devenind pentru a treia oară Preşedinte al României 

pentru încă patru ani. 

 Talentul nativ, rigoarea ştiinţifică şi dinamismul de invidiat, sunt trăsături 

determinante ale unui intelectual de excepţie, care într-un interval relativ scurt de timp a 

reuşit să-şi aducă o contribuţie magistrală, prin lucrările publicate, la edificarea 

evenimentelor socio-politice şi istorice ale acestui sfârşit de mileniu. 

 În acest context, din bogata şi diversificata activitate publicistică a domnului Ion 



Iliescu se remarcă prin profunzime, capacitate de analiză şi realism debordant următoarele 

lucrări: Probleme globale. Creativitate  (două ediţii 1992, 1994); Revoluţie şi reformă  (două 

ediţii 1993 şi 1994, tradusă în limbile: franceză, engleză, germană, italiană şi turcă); România 

în Europa şi în lume  (1994 versiuni în limbile: română, franceză, germană şi spaniolă); 

Revoluţia trăită  (două ediţii 1995 şi 1998); Momente de istorie (volumul I 1995, volumele II 

şi III 1996); Dialoguri româno-americane  (1996); Viaţa politică, între violenţă şi dialog  

(1998); Încotro – societatea românească  (1999 versiune în limbile: română şi italiană); 

Renaşterea speranţei (2001 versiune în limbile: română, greacă, rusă şi gruzină); Revoluţia 

română (2001); Integrare şi globalizare, viziunea românească (2002 versiune în limbile: 

română şi greacă). 

 Prezenţa Excelenţei Sale domnul Ion Iliescu, Preşedinte al României, în această zi, 

în cadrul academic şi deosebit de ospitalier al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, ne 

onorează constituind un moment spiritual şi înălţător, iar acordarea titlului academic de 

Doctor Honoris Causa de către Senatul acestei prestigioase instituţii reprezintă o 

recunoaştere a meritelor pe care Domnia Sa, personalitate a vieţii publice româneşti, le are în 

promovarea valorilor naţionale şi în dezvoltarea învăţământului superior arădean şi naţional.  

   Arad, 30 noiembrie 2003 
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