
„A aplica perseverent în viaţă 
principiile înseamnă nu a încerca 

să încorsetezi multiplicitatea 
şi diversitatea în scheme prefabricate 

şi, prin urmare, neviabile, ci a studia în 
profunzime fenomenele şi procesele 

vieţii reale, a îmbogăţi necontenit 
principiile cu experienţa istorică, 

a le traduce mereu în soluţii creatoare 
adaptate necesităţilor concrete de 

ordin politic, social şi moral”. 

Viorel Daghie

Parteneri



 • Curriculum Vitae
 • Lista lucrărilor ştiinţifi ce publicate 
• Cugetările unui judecător ieşit la pensie 
• Ultimul curs festiv 
• Laudationes 
• Gânduri, aprecieri, amintiri dulci 
amărui, zâmbete 
• Studii, comentarii, articole – domeniul 
Drept privat 

Uitarea ni se pare o trădare. 

Uitarea e suprema laşitate.  
Victor Eftimiu

Materialele pot fi  trimise până pe data de                  
30 decembrie 2013, pe adresa: 

noradaghie@daghiesiasociatii.ro

PROFESORUL ar fi împlinit joi, 
30 octombrie 2014, vârsta de 60 de ani.   

Instinctul valorilor şi curajul de a merge 
împotriva curentului sunt calităţile 
pe care le-am admirat noi, cei care 
i-am fost alături până la plecarea spre 

cele înalte.   

Pentru că societăţile civilizate pot fi  recunos-
cute după cât de mult vorbesc despre maeştrii 
care le-au călăuzit şi care le-au sporit puterea 
de a se face cunoscute, la ceas aniversar, 
vă invităm să contribuiţi la volumul omagial 
cu un studiu, un gând, o amintire, o fotografi e, 
care să surprindă un crâmpei din frumoasa 
şi prestigioasa carieră în Lumea dreptului 
sau din simpla-i existenţă de om de lume, 

a ilustrului profesor şi magistrat
 Viorel Daghie.  

Volumul omagial, publicat de Editura 
Universul Juridic Bucureşti, se va lansa 
cu prilejul deschiderii anului universitar 
2014-2015, la Facultatea de Ştiinţe Juridice, 
Sociale şi Politice, din cadrul Universităţii 
„Dunărea de Jos” Galaţi şi va cuprinde 

următoarele secţiuni: 

Când fi inţa supravieţuieşte trecerii în 
nefi inţă.   

Să ştii că prin plecarea în nefi inţă vei fi  
imobilizat, ca orice nemişcător din natură, 
şi totuşi să speri că ceea ce te leagă de pământ 
sunt gândurile răsădite demult în minţile celor 

aleşi de tine, cât şi ale altora;  

iată visul „nemuritorilor”!  

Iancu Tănăsescu    

Există frunze care nu cad oricât de 
puternic ar fi  vântul şi, tot aşa, există 
clipe, oameni şi fapte care nu se uită, 

chiar dacă uitarea este o lege a fi rii.chiar dacă uitarea este o lege a fi rii.


