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Academia Română anunță cu profundă tristețe stingerea din viață, la vârsta de 83 de ani, a 

prof. Ion Dogaru, jurist, profesor de drept, membru corespondent al Academiei Române din 

anul 2001. 

 

Ion Dogaru s-a născut la 1 februarie 1935, în localitatea Licurici, din județul Gorj. Și-a făcut 

studiile primare și liceale în județul natal, iar pe cele universitare la Facultatea de Drept din 

București (1953-1958). În 1969 obține doctoratul în drept civil. În primii ani ai carierei sale a 

fost jurist la Râmnicu Vâlcea și Craiova. În 1968 devine cadru didactic la Universitatea din 

Craiova, pe care o va conduce, în calitate de prorector în perioada 1976-1984. După 

evenimentele din decembrie 1989 a înființat Facultatea de Drept din cadrul Universității din 

Craiova, al cărei decan va fi începând cu 1991.  

 

Profesorul Ion Dogaru a desfășurat o bogată și susținută activitate editorială. De numele său 

se leagă apariția unui impresionant număr de publicații de drept, precum: Revista de științe 

juridice, Revista de științe socio-umane, Anales Apulensis, Buletinul notarilor publici, 

Dreptul, Revista română de drept al afacerilor, Revista română de dreptul proprietății 

intelectuale, fie ca membru fondator, fie ca membru în consiliile științifice. 

 

A publicat, singur sau în colaborare, și a coordonat peste 70 de volume – tratate, monografii, 

manuale –, acoperind o mare diversitate de domenii ale științelor juridice: drept civil (30), 

dreptul comerțului internațional (8), teoria generală a dreptului (7), dreptul familiei (7), 

dreptul constituțional (3), filosofia dreptului (3) ș.a. Din bogata sa operă științifică, realizată 

de-a lungul a 50 de ani, se remarcă: Obligația legală de întreținere. Drept comparat (1969), 

Elemente de teoria generală a dreptului și de drept constituțional (1971), Dreptul comerțului 

internațional (1975 și 1977), Principii și instituții în dreptul comerțului internațional (1981, 

în colaborare), Drept civil. Tratat (3 vol., 1995-1996, în colaborare), Filosofia draptului. 

Marile curente (2002 și 2006), Drept civil. Teoria generală a drepturilor reale (2003, în 

colaborare), Bazele dreptului civil (5 vol., 2008-2010, coautor și coordonator), The legal 

status of profesionals and companie sunder the sway of the new Romanian Civil Code (2012, 

în colaborare). Acestora li se adaugă peste 90 de studii și articole apărute în publicații din țară 

și peste hotare. 

 

În 1986, Ion Dogaru devine Profesor Emerit, apoi Profesor de Onoare (1995) și Decan de 

Onoare al Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova (2004). 

 

În anul 2001 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, în cadrul Secției de 

Științe economice, juridice și sociologie. 
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A fost distins cu Premiile „P.S. Aurelian“ (1985), „Nicolae Titulescu“ (2001), „Simion 

Bărnuțiu“ (2002) și „Andrei Rădulescu“ (220) ale Academiei Române. Uniunea Juriștilor din 

România i-a conferit în 2004 Diploma de Onoare, pentru coordonare și Premiul „Istrate 

Micescu“. 

 

Academia Română i-a conferit, de asemenea, Diploma „Meritul Academic“, iar Academia de 

Științe a Moldovei l-a onorat cu Medalia „Dimitrie Cantemir“. 

 

Președinția României l-a decorat în 2002 cu Ordinul Național „Steaua României“ în Grad de 

Cavaler. 

 

Membrii Academiei Române regretă această pierdere în lumea științifică și aduc un 

respectuos omagiu. 

 

Dumnezeu să-l primească în lumină! 

 


