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Domnului Jurist emerit Nicolae TIMOFTI, Președintele Republicii Moldova
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Laudatio
Privind conferirea titlului de „DOCTOR HONORIS 
CAUSA” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava
Excelenței Sale, Domnului Jurist 
emerit Nicolae TIMOFTI,
Președintele Republicii Moldova

Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
 Suceava este onorat să confere Domnului 

Nicolae TIMOFTI, jurist emerit și Președinte al 
Republicii Moldova, titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, expresia 
cea mai înaltă a recunoașterii meritelor Domniei Sale 
de către comunitatea noastră academică, îmbogăţind 
astfel Galeria de onoare a personalităţilor de excepţie 
din domeniul juridic care au primit titlul de Doctor 
Honoris Causa al Universităţii sucevene.

Avem astăzi privilegiul de a evoca virtuțile unei 
personalități politice care va intra, fără îndoială, în is-
toria țării sale, dar și în istoria României și a Europei. 
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Prezența Președintelui Republicii Moldova ne onorea-
ză și ne oferă prilejul de a reliefa reperele personalității 
Sale de excepție. 

Domnul Președinte Nicolae TIMOFTI s-a 
 născut în data de 22 decembrie 1948 în sa-

tul Ciutulești, raionul Florești, în familia lui Vasile 
Timofti și a Elenei Timofti (Bujac), originară din satul 
Ciobalaccia, raionul Cantemir. În data de 6 iulie 1949, 
Tudor Timofti, bunicul său, este deportat, împreună cu 
soția și cei patru copii, precum și alături de fratele său, 
Ion Timofti, în regiunea Amur din Extremul Orient, 
unde-și găsește sfârșitul în anul 1951. Familia sa revine 
în Basarabia în anul 1956.

În anul 1972, Excelența Sa a absolvit Facultatea de 
Drept a Universității de Stat din Moldova. În același an, 
este recrutat în armata sovietică și își satisface serviciul 
militar în Germania de Est, până în anul 1974, fiind de-
mobilizat cu gradul de locotenent major.

Începând cu anul 1976, Nicolae TIMOFTI își ur-
mează cariera juridică, urcând treptele unei cariere 



5 7 iulie 2015

profesionale de excepție, de la poziția de consultant 
superior la Ministerul Justiției al Republicii Sovietice 
Socialiste Moldovenești, judecător în raionul Frunze 
al orașului Chișinău, judecător și vicepreședinte 
al Judecătoriei Supreme, judecător și președinte al 
Curții de Apel a Republicii Moldova, președinte al 
Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, la 
poziția de judecător la Curtea de Apel Chișinău și ju-
decător la Curtea Supremă de Justiţie. În anul 1995, 
Domnia Sa devine membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, iar în anul 2011, ca o recunoaștere ex-
plicită a valorii sale, este ales președinte al Consiliului 
Superior al Magistraturii.

Între anii 1990-1996, Nicolae TIMOFTI a fost  
 președinte al Colegiului redacțional al 

Buletinului Judecătoriei Supreme, iar în perioada 
1996-2001, din funcția de președinte al Curții de Apel, 
a inițiat și a coordonat elaborarea unui set de culegeri 
de jurisprudenţă, de mare impact, care conțin decizii 
și hotărâri emise de instanțe în materie civilă, penală 
și contencios administrativ.  
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În anul 1992, urmează cursurile Institutului de 
 perfecţionare a judecătorilor din Statele Unite 

ale Americii, în cadrul programului de studiu „Sistemul 
judecătoresc al SUA”, iar în anul 1996, cursurile pro-
gramului de studiu „Convenţia CEDO”, organizate 
sub egida PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare). Juristul Nicolae TIMOFTI a participat și 
s-a implicat activ în procesul de elaborare a proiecte-
lor de lege, care au stat la baza noului sistem judecăto-
resc din Republica Moldova, în promovarea reformei de 
drept și a celei judecătorești. De asemenea, Domnia Sa 
este expert național în Convenția Europeană privind 
drepturile omului.

De-a lungul carierei sale, dedicate plenar justiției 
și poporului său, i-au fost conferite mai multe distincții 
pentru meritele deosebite în activitatea de judecător, 
dintre care menționăm: Ordinul „Gloria Muncii”; ti-
tlul de „Om Emerit”; Diploma de Onoare a Consiliului 
Superior al Magistraturii; Veteran al sistemului judiciar 
și Decan al autorității judecătorești.

Cariera juridică de excepție a domnului președinte 
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Nicolae TIMOFTI este dublată de o carieră politică de 
excepție, care marchează în mod decisiv destinul țării sale. 

Evoluția politică a distinsului nostru oaspete  
 este definită de trei momente cruciale pentru 

prezentul și viitorul Republicii Moldova – și anume: re-
zolvarea unei crize politice care a durat aproape trei ani 
și care periclita stabilitatea și viitorul țării; promulga-
rea legii cu privire la naționalitatea română și semna-
rea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, de la 
Vilnius, în data de 29 noiembrie 2013.

Domnul Nicolae TIMOFTI a fost ales în funcția de 
Președinte al Republicii Moldova în urma unei convenții 
încheiate între partidele de orientare democratică din 
Alianța pentru Integrare Europeană (Partidul Liberal-
Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal), 
care deținea 58 de mandate în Parlament, și Partidul 
Socialiștilor, reprezentat de 3 deputați. După câteva ten-
tative nereușite de a alege un Președinte al statului din 
rândul politicienilor, partidele menționate au optat 
pentru Judecătorul Nicolae TIMOFTI, un candidat fără 
apartenență politică. Astfel, în data de 16 martie 2012, 
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cu 62 voturi, Nicolae TIMOFTI a fost ales în funcția de 
Președinte, pentru un mandat de 4 ani. 

Președintele Nicolae TIMOFTI a depus  
 jurământul de credință în ziua de 23 martie 

2012, o dată importantă nu numai pentru destinul pro-
priu, ci și pentru destinul neamului său.

În data de 22 mai 2012, Nicolae TIMOFTI a promul-
gat Legea de modificare și completare a Legii nr. 100, 
privind actele de stare civilă. Ca urmare a acestei legi, 
cetățenii Republicii Moldova pot să-și indice în actul de 
identitate naționalitatea română, dacă se autoidentifică 
români. Impactul social al adoptării legii menționate a 
avut o rezonanță majoră și a deschis noi orizonturi pen-
tru definirea identității naționale.

Parafarea Acordului de Asociere cu Uniunea 
Europeană este o realizare care aparţine întregii 
populații a Republicii Moldova. Președintele Nicolae 
TIMOFTI, alături de întreaga coaliție politică pro-eu-
ropeană, a pus în practică voința oamenilor de a deschi-
de barierele istorice către Uniunea Europeană și de a se 
asocia la construirea geopolitică a viitorului.
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Așadar, avem astăzi în mijlocul nostru o  
  personalitate afirmată în politică și în 

spațiul public printr-o statură remarcabilă de patriot. 
Pentru Domnia Sa, onestitatea și echilibrul în exercita-
rea celei mai înalte funcții în stat, aceea de Președinte, se 
asociază cu inițiativa, curajul deciziilor și viziunea po-
litică. Domnul Nicolae TIMOFTI este un lider care se 
definește prin simțul soluțiilor, prin pragmatism și ri-
goare, printr-un respect profund față de lege și față de 
ceea ce înseamnă datorie în funcția publică.

Doamnelor și Domnilor, 
Expunerea prezentată Domniilor-Voastre nu este 

una exhaustivă și nici nu cuprinde toate motivele acor-
dării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității 
„Ştefan cel Mare” din Suceava Excelenței Sale Nicolae 
TIMOFTI. Activitatea complexă a Domniei Sale a mar-
cat esențial domeniile juridic, științific și politic din 
Republica Moldova, în acest Laudatio fiind menționate 
numai câteva dintre cele mai importante realizări. 
Onorând un astfel de OM, Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava se onorează pe sine. 
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Conferim, astăzi, cea mai înaltă distincție a 
 Almei Mater Sucevensis unei personalități 

care întărește ideea de demnitate publică, de guvernare 
ca slujire a celorlalți și nu ca privilegiu, o personalitate 
care instituie în spațiul public expertiza de înaltă calita-
te, responsabilitatea față de soarta națiunii și un senti-
ment al onoarei de a fi în serviciul țării, la care se adaugă 
simțul datoriei și al răspunderii istorice, Președintelui 
Republicii Moldova, Domnului Nicolae TIMOFTI.
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Comisia de evaluare a activității domnului Nicolae 
TIMOFTI, în vederea conferirii titlului de Doctor 
Honoris Causa al Universității „Ştefan cel Mare” din 
Suceava, este formată din:

Preşedinte:
Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA

Rector al Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava

Membri:
Augustin ZEGREAN

Președintele Curții Constituționale a României

Academician  Eugen SIMION
Președinte al Academiei Române în perioada 1998-2006, Doctor 
Honoris Causa al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Academician  Mihai CIMPOI
Membru al Academiei de Științe a Moldovei, Doctor Honoris 
Causa al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Academician  Ion BOSTAN
Rector al Universității Tehnice a Moldovei, Membru al 
Academiei de Științe a Moldovei, Doctor Honoris Causa al 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava

Prof.univ.dr. Flavius BAIAS
Decan al Facultății de Drept, Universitatea din București

Prof.univ.dr.  Gheorghe MIHAI
Director al Centrului de Cercetări Juridice, Universitatea de Vest 
Timișoara
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