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Prof. univ. dr. Valeriu Stoica
Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad
Astăzi, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a hotărât să onoreze comunitatea academică
bucureşteană prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa unei personalităţi care constituie un
reper al vieţii juridice, politice, culturale şi ştiinţifice din România de azi.
Ne aflăm cu toţii aici pentru a recunoaşte meritele şi realizările Domnului Valeriu Stoica,
profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, personalitate a cărui
muncă şi existenţă se circumscriu valorilor universale ale dreptului, a cărui viaţă a fost şi este trăită
sub auspiciile unui „excelsior” permanent, a cărui operă ştiinţifică este apreciată de întreaga lume
juridică românească.
Născut la Bucureşti, pe 1 octombrie 1953, sub semnul echilibrului astral, Profesorul Valeriu
Stoica şi-a dedicat întreaga activitate idealului de perfecţiune în educaţie, crez pe care îl împărtăşeşte
şi dovedeşte prin realizările sale. După studiile liceale la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, a absolvit
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti ca şef de promoţie, luându-şi licenţa în anul 1976,
pentru ca mai apoi, în 1997 să devină doctor în drept al aceleiaşi facultăţi cu lucrarea de referinţă
Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, pentru care a fost recompensat cu premiul „Mihail
Eliescu” al Asociaţiei Juriştilor din acel an.
După 11 ani de activitate ca judecător la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti şi la Tribunalul
Bucureşti, Profesorul Stoica a devenit, în anul 1987, asistent la Facultatea de Drept a Universităţii din
Bucureşti, pentru ca, mai apoi, să urce fiecare treaptă a carierei universitare până în vârful acesteia,
devenind profesor universitar în luna iunie a anului 2005. Pe parcursul prestigioasei cariere
universitare Profesorul Stoica a predat cursurile de Drepturi Reale şi Teoria Generală a Obligaţiilor,
precum şi cursul de Protecţia Internaţională a Drepturilor Omului.
Începând cu anul 1990, Profesorul Stoica îşi încetează activitatea ca judecător, devenind
avocat, în anul 1995 fiind unul dintre membrii fondatori ai S.C.A. STOICA & Asociaţii, una dintre
cele mai de succes societăţi de avocaţi din România.
Desele contacte internaţionale pe care le-a avut cu universităţi de prestigiu, precum şi
notorietatea dobândită în calitate de cadru universitar şi de avocat i-au permis să fie numit Decan al
Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Magistraţilor în perioada 1991-1993, calitate în care
Profesorul Stoica a efectuat diverse vizite de studiu în S.U.A. (Washington, Portland, Austin), Franţa
(Paris, Bordeaux) şi Suedia (Stockholm).
Pe baza experienţei acumulate în calitate de cadru didactic universitar al Facultăţii de Drept
din Bucureşti, Profesorul Stoica a reuşit ca în anul 1996 să câştige împreună cu echipa facultăţii
premiul I la Concursul Internaţional de Drepturile Omului "René Cassin", triumfând în competiţie cu
alte 50 de universităţi din Europa, cele două Americi şi Africa, o premieră absolută – şi neegalată încă
– pentru o facultate din România.
Activitatea profesională şi didactică de excepţie i-au permis Profesorului Valeriu Stoica să se
implice activ şi în evenimentele de pe scena politică, prin dobândirea calităţii de membru al Camerei
Deputaţilor din luna mai a anului 1996, apoi Ministru al Justiţiei în perioada decembrie 1996 decembrie 2000, perioadă în care a iniţiat şi coordonat o serie de proiecte legislative majore care au
constituit bazele reformei domeniului juridic românesc în anul 2000, în domenii capitale cum ar fi:
organizarea judecătorească, circulaţia juridică a terenurilor, implementarea regimului Cărţii Funciare,
procedura civilă, proprietatea publică şi multe altele. Două sunt reuşitele de necontestat ale acestei
opere legislative: crearea Institutului Naţional al Magistraturii, în 1997, şi opera de codificare a
legislaţiei civile, începută de comisiile de specialitate înfiinţate de Profesorul Stoica în perioada 19962000, care a stat, în mare parte, la baza Noului Cod Civil, adoptat în acest an. De altfel, trebuie
menţionată cu acest prilej şi contribuţia sa la redactarea acestui cod: în calitate de membru al comisiei
de redactare a codului, înfiinţată la Ministerul Justiţiei, Profesorul Stoica a fost responsabilul Cărţii a
III-a, „Despre bunuri”.

Justificarea acordării titlului de Doctor Honoris Causa trebuie să se bazeze, însă şi – sau mai
ales! – pe considerente de ordin ştiinţific. Astfel, Profesorul Stoica este considerat a fi unul dintre cei
mai profunzi autori de specialitate din domeniul dreptului civil, comercial, al arbitrajului, al dreptului
bancar, cu peste 70 de articole în aceste domenii, un tratat şi un amplu curs, recent apărut, în
domeniul drepturilor reale, precum şi studii de politologie, drept constituţional şi practică judiciară
comentată şi adnotată. În plan pur teoretic, Profesorul Stoica se remarcă prin contribuţia sa la
conceptualizarea şi reintroducerea în dreptul românesc a teoriei drepturilor potestative, precum şi prin
teoretizarea unor categorii juridice din domeniul drepturilor reale şi al obligaţiilor. Nu putem încheia,
totuşi, aprecierea operei Profesorului Stoica fără a trece în revistă câteva dintre cele mai importante
titluri ale lucrărilor sale: Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile - Ed. All, Bucureşti, 1997,
Chronique de Jurisprudence de la Cour Constitutionelle de Roumanie (colaborare) - Revue
Universelle des Droits de l'homme nr. 4-7/1996, Drept Civil - Drepturile Reale Principale vol. I, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2004, Proprietatea periodică - Pandectele Române nr. 4/2005, Drept Civil Drepturile Reale Principale vol. II, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, Incapacitatea specială a
cetăţenilor străini şi a apatrizilor de a dobândi terenuri în România în noua formulare constituţională
- Revista Română de Drepturile Omului nr.27/2005 – sau ultima apariţie, Drept civil. Drepturile reale
principale, apărută la Editura C. H. Beck în 2009.
De asemenea, Profesorul Valeriu Stoica a marcat şi evoluţia gândirii politice româneşti, prin
lucrări ca: Puterea, un rău necesar – Ed. ALLFA, 2002; Provocări liberale (Valeriu Stoica în dialog
cu Dragoş Paul Aligică) – Ed. Humanitas, 2003; Unificarea dreptei – Ed. Humanitas, 2008, sau
Reconstrucţia Dreptei - Ed. Humanitas, 2009.
În final, trebuie amintit că, în rigoarea principiilor, prin titlul de Doctor Honoris Causa, de
regulă, nu se recompensează numai membri ai corpului academic, ci şi personalităţi care, prin evoluţia
şi opera lor, au contribuit în mod esenţial la viaţa socială, economică, politică ori culturală a unei ţări
sau a unui spaţiu transnaţional. Fericită coincidenţă, în situaţia de faţă, avem bucuria de a conferi acest
titlu unei personalităţi care, în egală măsură, aparţine lumii academice şi ştiinţifice, precum şi celei
politice, în ambele domenii remarcân-du-se prin profunzime, coerenţă şi onestitate, atât în raport cu
cei din jur, cât şi cu sine însuşi.
Pentru toate cele arătate mai sus, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad conferă domnului
Profesor universitar doctor Valeriu Stoica titlul de Doctor Honoris Causa.
Comisia de analiză în vederea conferirii titlului academic de
Doctor Honoris Causa

