
In Memoriam

PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BOBOȘ
(5 august 1932 – 8 septembrie 2014)

Personalitate complexă, de talie na ională i interna ională, doctor în drept, cărturar deț ș ț
elită i îndrumător al multor genera ii  de studen i i masteranzi, conducător de doctorate,ș ț ț ș
prof.  univ.  dr. Gheorghe Bobo ,  membru în  Consiliul  general  Institutului  Român pentruș
Drepturile Omului, încă de la înfiin area acestuia, i membru de onoare al Institutului deț ș
Cercetări Juridice al Academiei Române a lăsat în urma sa, odată cu doliul din sufletele celor
ce l-au cunoscut i apreciat, o mo tenire valoroasă i durabilă.ș ș ș

Profesorul Gheorghe Bobo , doctorand al celebrei universită i „Lomonosov” din Moscova,ș ț
unde a ob inut titlul de doctor în drept (1962), beneficiar al unei burse ONU (1968) în Fran aț ț
i Elve ia, fiind primul român care a pătruns la Consiliul Europei i la Curtea Europeană aș ț ș

Drepturilor  Omului  din  Strasbourg,  continuând  apoi  la  Geneva,  la  Misiunea  României
pentru  Europa  din  cadrul  ONU,  incluzând  i  o  săptămână  de  stagiu  la  „Asocia iaș ț
Interna ională  a  Juri tilor”,  a  parcurs  toate  treptele  unei  cariere  didactice  i  tiin ificeț ș ș ș ț
conform cutumelor universitare i academice.ș

Personalitatea sa remarcabilă a fost eviden iată i în func iile administrative din mediulț ș ț
academic pe care le-a ocupat, decan al Facultă ii de Drept de la Universitatea „Babe -Bolyai”ț ș
din Cluj-Napoca (1981-1989) i al Facultă ii de drept de la Universitatea „Dimitrie Cantemir”ș ț
din Cluj Napoca (1991-2010). 

Autor  a  numeroase  volume,  studii  i  articole  care  reflectă  experien a  unei  cariereș ț
impresionante,  precum i  dăruirea  i  aportul  în  domeniul  Teoriei  Generale  a  Statului  iș ș ș
Dreptului,  cu  contribu ii  doctrinare  remarcabile  i  originale,  regretatul  profesor  i-aț ș ș
fundamentat  teoriile  pe  o  solidă  i  temeinică  pregătire  juridică  de  specialitate,  abordândș
concepte i institu ii, formulând idei inovatoare cu un aport doctrinar deosebit. Dintre acesteș ț
lucrări  cităm cu titlu  de  exemplu „Teoria  generală  a  statului  i  dreptului”  (1971,  1984),ș
„Istoria generală a statului i dreptului” (1971), „Teoria generală a dreptului” (1994, 1999),ș
„Teoria generală a statului i dreptului” (2002, 2008), precum i lucrări monografice: „Statulș ș
i  dreptul  în civiliza ia  i  cultura universală “ (2006,  premiată  de  Uniunea Juri tilor  dinș ț ș ș

România),  „Răspundere,  responsabilitate  i  constrângere  în  domeniul  dreptului”,  iar  înș
colaborare  a  publicat:  „Organele  statului  socialist  român”,  „Sistemul  politic  al  R.  S.
România”, „Func iile statului socialist român”. ț

Calitatea de îndrumător de doctorat i-a oferit posibilitatea coordonării unor valoroase teze
tiin ifice  elaborate  de  discipoli  răspândi i  în  toată  ara,  atât  în  institu ii  de  învă ământș ț ț ț ț ț

superior juridic sau de cercetare de profil, cât i în autorită i publice de nivel central i local.ș ț ș
Dispari ia  sa  reprezintă  o  grea  pierdere  pentru  colectivul  institu iei  noastre,  pentruț ț

cercetarea  tiin ifică  i  învă ământul  din  domeniul  drepturilor  omului,  al  dreptuluiș ț ș ț
constitu ional i al dreptului administrativ.ț ș
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