
ANEXA 1 

PROPUNERE PENTRU ACORDAREA UNUI TITLU ONORIFIC AL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN 
TIMIŞOARA 

Important: Confidenţialitatea este foarte importantă în procesul de nominalizare. Va rugăm să nu 
informaţi persoana nominalizată că o propuneţi pentru acordarea unui titlu onorific. 

Nume Smith 
Prenume  Christopher Henry (Chris) 
Titlu complet Membru al Camerei Reprezentanților, Parlamentul 

SUA (din 1981 pana in prezent) 
Data naşterii  4 martie 1953 
Ţara de origine SUA 
Poziţia curentă sau trecută: 
(specificaţi dacă e pensionar, prof. emerit 
etc.) 

Membru al Camerei Reprezentanților, Parlamentul 
SUA (ales in mod neîntrerupt din 1981 pana in 
prezent) 

Chairman of the House panel on global human rights

Co-Chairman of the Commission on Security and 
Cooperation in Europe  (CSCE) (US Helsinki Commission). 

C0-Chairman of the Congressional-Executive Commission 
on China

Adresa de corespondenţă: 

E-mail: 
Telefon: 

Email: Mark Milosch, 
<Mark.Milosch@mail.house.gov> 

Titlul onorific pentru care este propus Dotor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum 
Alte titluri onorifice deţinute (o 
selectie) 

• Dec. 2, 2018, The Bet El Congressional Friends of
Israel Award

• Handover Heals Foundation Service Award
presented to Congressman Chris Smith "In
recognition of your Outstanding Achievements
and Service to Humanity," - May 26, 2018

• Memorial Day Weekend Proclamation to United
States Congressman Chris Smith by Edison Mayor
Thomas Lankey "honoring the Congressman for
his service." May 2018.

• 2017 Legislator of the Year by the Humane
Society of the United States and the Humane
Society Legislative Fund

• "Relentless advocacy on behalf of human rights
and democracy in Ethiopia" -  Ethiopian-American
Friends of Chris Smith

• In Defense of Christians (IDC), the 2017  Cedars of
God Award

http://www.csce.gov/
http://www.csce.gov/
http://www.cecc.gov/
http://www.cecc.gov/
mailto:Mark.Milosch@mail.house.gov
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=401005
https://indefenseofchristians.org/idc-2017-summit/
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400685
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400685
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• 2017 Thomas Jefferson International Religious
Freedom Champion Award from the International
Religious Freedom Roundtable

• Wei Jingsheng Foundation - Human Rights and
Freedom Defender Prize

• Recipient of the 2017 “Alexander the Great Public
Service Award” from the Hellenic Federation of
New Jersey 

• Bread for the World - "For Leadership on Global
Food Security and Nutrition"

• 2016 "Trafficking In Persons Hero Award” by the
Airline Ambassadors for unrelenting fight against
human trafficking and those who perpetrate it.

• 2016 "Order of Timor-Leste" presented to Rep.
Smith by Prime Minister of Timor-Leste (East
Timor), Dr. Rui Maria de Araújo, and former
President and hero of Timorese independence
Kay Rala Xanana Gusmão in special recognition to
those “who have made a significant contribution
to the country of Timor Leste, to the Timorese or
to all Mankind.”

• "Global Food and Nutrition Security Leadership
Award" presented by Global Citizen, CARE, and
World Vision in recognition of leadership on
the Global Food Security Act

• 2016 “Patriot Award” from InfoAge Science-
History Museum, recognizing "men and women of 
extraordinary caliber who love, support and
defend our country and its interests"

• Voices of the Bosnian Genocide 2015
Award recognizing efforts to ensure that the
genocide at Srebrenica is acknowledged

• American Hungarian Federation's Medal of
Freedom, awarded to recognize lifetime
achievements, dedication to freedom and
democracy

• 2015 Leadership Award from the Center for
Jewish Life 

• The Humane Society of the United States &
Humane Society Legislative Fund 2014 Legislative
Leader

• 2014 Honorary Trenton Firefighters Award for
helping save jobs of firefighters 

• The Coptic Solidarity 2014 Leadership Award for
"work on behalf of the Copts and People of
Egypt"

• The 2012 Defender Award. Presented by China
Aid Association "for defending religious freedom
and the rule of law."

• The Humane Society of the United States Humane
Champion Award. Presented in 2012 for his
leadership on animal protection legislation in
2011. 

https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400690
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400690
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400535
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400535
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400453
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400453
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400455
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=400455
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=399766
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=399729
https://chrissmith.house.gov/UploadedFiles/Global_Food_and_Nutrition_Security_Leadership_Award.pdf
https://chrissmith.house.gov/UploadedFiles/Global_Food_and_Nutrition_Security_Leadership_Award.pdf
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=399141
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=399024
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=398556
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=398556
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=398516
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=398516
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=397917
https://drive.google.com/file/d/0B70TaAxEEA8BSHZRU2xfRlUxdEk/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B70TaAxEEA8BSHZRU2xfRlUxdEk/view?pli=1
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=376794
https://chrissmith.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=386154
https://chrissmith.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=283861
https://chrissmith.house.gov/News/DocumentSingle.aspx?DocumentID=283861
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• 2011 Global Forum Leadership Award. Presented
by The American Jewish Committee for his work
on anti-Semitism and other humanitarian issues

• 2011 Man of Distinction Award. Recognized by
the Monmouth County Jewish Federation
for work on anti-Semitism, human trafficking,
child abduction and other humanitarian issues

• 2009 Humane Society of the United
States Legislative Leader Award

• 2009 Humanity Award, Prolife World Congress
• Innocents at Risk Award for Leadership in Fight to

Stop Human Trafficking
• The Central and East European Coalition Award
• Leadership in Promoting Human Rights in

Vietnam and The World Over
• "Srebrenica 1995" Award, 2007
• Man of the Year Award from B'Nai Brith Judean

Unit 1351
Scurtă motivaţie 

Chris Smith este unul din cei mai longevivi membrii ai Parlamentului SUA, fiind ales in mod 
neîntrerupt in 20 de cicluri electorale, începând cu 1981. Ultimul clasament (din 2018) l-a plasat 
pe Chris Smith pe locul doi in topul celor mai prolifici autori de legi dintre cei 435 de membrii ai 
Parlamentului SUA. Pe parcursul întregii cariere a fost preocupat si implicat in mod activ in 
promovarea si protejarea libertăților fundamentale si a drepturilor omului, in prezent ocupând 
cele mai înalte trei poziții ale Parlamentului SUA in acest sens. Astfel, la acest moment Rep. Chris 
Smith este Chairman al House panel on global human rights; Co-Chairman al Commission on 
Security and Cooperation in Europe  (CSCE) (US Helsinki Commission) si C0-Chairman 
al  Congressional-Executive Commission on China. Pentru activitatea sa susținută in acest 
domeniu a primit recunoaștere la nivel global.  

Rep. Chris Smith a avut un rol determinant in promovarea si protecția drepturilor omului in 
România, jucând un rol determinant in lupta împotriva regimului comunist totalitar până la 
căderea acestuia in 1989. Activitatea sa este bine documentata in dosarele de urmărire întocmite 
de securitatea statului din acea vreme, in prezent aflate in arhivele CNSAS. Despre aceasta 
activitate au fost deja produse studii de specialitate publicate de Institutul de investigare a 
crimelor comunismului. Este important de menționat ca Rep. Smith a vizitat România in 1985 
împreuna cu încă doi parlamentari americani, jucând apoi un rol foarte important in blocarea intr-
un final a oferirii de către guvernul SUA a Clauzei Națiunii cele mai Favorizate regimului totalitar 
comunist al lui Ceaușescu. Aceasta decizie a avut un rol determinant in căderea acestui regim in 
decembrie 1989. Pentru aceste contribuții, cei trei senatori vor fi onorati pe parcursul lunii 
februarie 2019 cu înalte distincții ale statului român, conferite de Președintele Klaus Iohannis.  

In prezent, din postura de Co-Chair al CSCE, Rep. Smith este responsabil cu promovarea si 
urmărirea respectării drepturilor omului in peste 55 de state, inclusiv Romania. CSCE produce 
rapoarte anuale in acest sens. 

Referenţi care au acceptat să scrie scrisori de recomandare (maximum 3 pentru DHC, maximum 
două pentru Professor Emeritus şi maximum una pentru Membrum Senatus Honorifici) 
1. Prof. dr. Silviu Rogobete, UVT
2. Prof. dr. Vasile Boari, UBB Cluj-Napoca

http://www.csce.gov/
http://www.csce.gov/
http://www.cecc.gov/
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3. 

Persoana care face propunerea 
Titlu, nume şi prenume: Prof. univ. dr. Silviu Rogobete 
Semnătura 
Facultatea de științe politice, filosofie si științele comunicării 
Adresă E-mail: silviu.rogobete@e-uvt.ro 

AVIZE 

APROBAT /RESPINS 

În Şedinţa Consiliului Facultăţii …………….. 
din data  
(doar pentru DHC si PE) 

DECAN, 

APROBAT 

În Şedinţa Senatului 

din data 15.02.2019  

Preşedinte Senat, 
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ANEXA 2 

PROPUNERE COMISIE LAUDATIO 
PENTRU ACORDAREA TITLULUI DOCTOR HONORIS CAUSA 

Domnului Christopher Henry SMITH 

Preşedinte (de regulă Rectorul sau decanul facultăţii care susţine propunerea): 

Membri (5-7 membri): 
1. Prof. univ. dr. Marilen Pirtea, Rector
2. Prof. univ. Lucian Bercea, UVT
3. Prof. univ. dr. Alexandru Buglea, UVT
4. Prof. univ. dr. Vasile Boari, UBB Cluj-Napoca
5. Conf. univ. dr. Florin Lobonț, UVT
6. Prof. univ. dr. Silviu Rogobete, UVT
7. 

AVIZE 

APROBAT /RESPINS 

În Şedinţa Consiliului Facultăţii …………………. 

din data 

DECAN, 

APROBAT /RESPINS 
În Şedinţa Senatului 
din data  

Preşedinte Senat, 

ANEXA 3 

Ceremonialul de acordare a titlului Doctor Honoris Causa 
al Universităţii de Vest din Timişoara 

1. La sosirea în universitate, persoana nominalizată este întâmpinată de Decanul facultăţii
implicate şi de persoana care a făcut nominalizarea şi este condusă spre Cabinetul Rectorului
unde se află reunit Prezidiul ceremoniei de decernare şi alte personalităţi invitate să ia parte
la ceremonie.

2. Decanul facultăţii implicate îl prezintă pe viitorul laureat, iar persoana care a făcut
nominalizarea sau Decanul facultăţii îi face cunoscut conţinutul ceremonialului de acordare a
titlului DHC.

3. Cu 5 minute înainte de ora stabilită pentru începerea ceremoniei, întregul grup se deplasează
spre Aula Magna „Ioan Curea”.

4. Prezidiul va fi format din persoana nominalizată pentru titlul DHC, Rectorul sau un
reprezentant desemnat de acesta, Preşedintele Senatului sau un reprezentant desemnat de
acesta (cei trei având o poziţie centrală), Decanul facultăţii implicate sau un reprezentant
desemnat de acesta, un membru al Comisiei de Laudatio (de regula persoana care a făcut
propunerea) desemnat să citească textul de Laudatio. După caz, din prezidiu mai fac parte un
prorector desemnat de Rector, un membru al Senatului, desemnat de Biroul Senatului, alţi 1-
2 invitaţi, cu competenţe apropiate domeniului de expertiză al persoanei nominalizate.
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5. Membrii Prezidiului, în afara persoanei nominalizate, vor purta ţinuta de ceremonie (togă,
tocă) a UVT.

6. Cu asistenţa în picioare, va fi intonat imnul Gaudeamus Igitur şi 2-3 strofe din Imnul naţional
al viitorului laureat.

7. După încheierea imnurilor, cuvântul de început aparţine Rectorului UVT care va saluta
candidatul şi audienţa, va prezenta scopul ceremoniei şi modul în care aceasta se va desfăşura.

8. În continuare, persoana desemnată va da citire textului Laudatio, cu încadrarea în maximum
20 de minute.

9. După conferinţa de Laudatio, Preşedintele Senatului invită audienţa să se ridice, dă citire
hotărârii Senatului de conferire a titlului de DHC şi invită o persoana din afara Prezidiului să
dea citire diplomei în limba latină.

10. După citirea diplomei, Rectorul UVT înmânează diploma şi însemnele vestimentare. Noul DHC
va fi felicitat de Rector şi de Preşedintele Senatului.

11. Rectorul invită audienţa să se aşeze şi pe noul Doctor Honoris Causa să susţină conferinţa
onorifică. Aceasta nu poate depăşi 40 de minute.

12. Rectorul îi mulţumeşte noului DHC pentru discursul susţinut şi declară încheierea ceremoniei
cu intonarea imnului Gaudeamus Igitur.

  Prof. univ. dr. Viorel NEGRU, 
PREŞEDINTELE SENATULUI UVT 


