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DECERNAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL  
UNIVERSITĂȚII “TITU MAIORESCU” DIN BUCUREȘTI 

PREAFERICITULUI PĂRINTE DANIEL, PATRIRHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 
 
 
 

Universitatea "Titu Maiorescu" din București a acordat, joi,                                  
10 decembrie 2015,  Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitului 
Părinte Daniel,   titlul de  Doctor Honoris Causa,  pentru înţelepciunea 
dovedită în calitatea de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, pentru 
misiunea asumată de Păstor şi Îndrumător spiritual al credincioşilor români, 
pentru contribuţia excepţională la dezvoltarea Bisericii şi asumarea rolului şi 
importanţei ei în viaţa societăţii, pentru activitatea complexă în plan social, 
educaţional, misionar, filantropic şi caritabil, pentru valoarea de teolog, 
profesor universitar şi cărturar, exprimate printr-o operă prodigioasă pusă în 
slujirea şi afirmarea identităţii poporului român prin credinţă şi demnitate în 
lumea de azi. 
 

La eveniment au rostit mesaje de apreciere dl. Sergiu NISTOR, consilier 
prezidențial – Președinția României, dl. Victor OPASCHI, secretar de stat – 
Secretariatul de Stat pentru Culte, dl. Aurel VAINER - Președintele Federației 
Comunităților Evreiești din România, dl. Iusuf MUURAT - Șeful Cultului 
Musulman din România și PS Datev HAGOPIAN - Conducătorul Bisericii 
Armene din România. În timpul ceremoniei s-a dat citire mesajului 
Arhiepiscopului Romano-Catolic Ioan ROBU și mesajului Președintelui Uniunii 
Bisericilor Creștine după Evanghelie, Virgil ACHIHAI. 
 

În Aula Magna a Universității, locul în care s-a desfășurat ceremonia, au 
fost prezenți și reprezentanți ai ambasadelor și misiunilor diplomatice 
acreditate în țara noastră, academicieni, rectori ai universităților din țară, 
personalități ale vieții politice, publice și științifice, cadre didactice universitare 
și peste 500 de studenți.  



 
 

 
 

Cuvântul “Laudatio” a fost citit de Președintele Universității Titu 
Maiorescu, Prof. univ. dr. Iosif Urs care a menționat că Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române este „o călăuză spirituală pentru identitatea, demnitatea și 
afirmarea românilor în lumea de azi". „Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, al 
şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a venit cu un suflu nou în 
fruntea Bisericii, cu gândul de a o întări şi de a o înnoi, de a o creşte, de a o 
face mai solidă şi mai puternică pentru astăzi şi pentru viitor. Întemeietor, 
ziditor şi înnoitor, a adus în fruntea Bisericii noastre o viziune nouă, construită 
pe conştiinţa şi demnitatea credinţei strămoşeşti prin care a oferit un cadru 
nou de dezvoltare şi de evoluţie ortodoxiei româneşti. Viziunea şi fapta 
Patriarhului se întemeiază pe conştiinţa că Biserica şi credinţa reprezintă 
factori esenţiali ai identităţii spirituale a individului şi a societăţii. Întărirea şi 
dezvoltarea Bisericii înseamnă consolidarea identităţii şi conştiinţei de sine a 
poporului. De aceea, a construit biserici, de aceea a vrut ca fiecare sat din 
România să aibă un lăcaş de rugăciune, de laudă şi mulţumire către 
Dumnezeu. Dezvoltând Biserica a întărit structura de rezistenţă a acestei 
naţiuni", a spus Președintele Iosif Urs. 

După decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Titu 
Maiorescu, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a 
mulțumit Universității pentru acest titlu academic. 

„Dorim să mulţumim în mod deosebit Universităţii «Titu Maiorescu» pentru 
această onoare pe care ne-a făcut-o astăzi. Am acceptat acest nou doctorat 
Honoris Causa pentru a încuraja cooperarea dintre Universitate şi Biserică 
spre binele comun al societăţii şi pentru a aprecia la rândul nostru dinamica 
acestei Universităţi care are nouă facultăţi, este relativ tânără, dar foarte 
creatoare, dinamică şi promiţătoare. Desigur, un mod suplimentar de 
motivaţie sentimentală este şi faptul că Titu Maiorescu a fost nepot de 
episcop după mamă. Mama sa, Maria Popasu, a fost sora Episcopului Ioan 
Popasu al Caransebeşului care a păstorit 24 de ani la Caransebeş, între anii 
1865 - 1889", a spus Preafericirea Sa. 

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit apoi 
cuvântul „Originea religioasă a dreptului, secularizarea lui şi nevoia actuală de 
dialog interdisciplinar". 
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