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Cu privire la conferirea titlului onorific Doctor  

Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei  

Excelenţei Sale, Domnului Bronisław KOMOROWSKI,  

Preşedinte al Poloniei  

 

 

În temeiul art.86, lit. r) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii 

Moldova, art. 90, lit. m) din Statutul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Hotărârii 

Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM nr. 1  din 

27.11.2012, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei  HOTĂRĂŞTE: 

 

Se conferă Excelenţei Sale, Domnului Bronislaw KOMOROWSKI, 

Preşedinte al Poloniei, titlul onorific Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe 

a Moldovei pentru contribuţia 

 remarcabilă la promovarea valorilor democratice şi a drepturilor omului, 

dezvoltarea relaţiilor bilaterale moldo-poloneze şi sprijinul acordat Republicii 

Moldova în procesul de integrare în Uniunea Europeană. 

 

 

         Preşedinte al AŞM,                                               

         academician         Gh. DUCA 

 

         Secretar ştiinţific                                                     



         general al AŞM, 

         doctor habilitat                  I. GUCEAC 

                                                                                        

 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

Academiei de Ştiinţe a Moldovei Cu privire la conferirea titlului onorific Doctor Honoris Causa 

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Excelenţei Sale, Domnului Bronisław KOMOROWSKI, 

Preşedinte al Poloniei  

 

Cunoscutul om politic şi de stat Bronisław KOMOROWSKI s-a născut la 4 iunie 1952, în 

localitatea Oborniki Śląskie, în familia contelui Zygmunt Leon Komorowski, profesor africanist, 

sociolog, antropolog, diplomat şi poet, şi Jadwigăi Komorowska (născută Szalkowska). Între 

1959 şi 1966 a urmat şcoala primară la Pruszków. În 1966, s-a transferat la Varşovia unde a 

urmat studiile liceale. În anul 1977 a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii din Varşovia. 

Mulţi ani, în tinereţe, a ţinut legătura cu Mişcarea Cercetaşilor, a fost instructor de cercetaşi într-

un  Batalion din Mokotów, acolo întâlnind-o şi pe viitoarea sa soţie. 

În perioada comunistă a activat în cadrul opoziţiei democratice, a contribuit la editarea  

revistei lunare Głos. În 1980, împreună cu alţi activişti ai Mişcării pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Drepturilor Civice, a fost condamnat la o lună închisoare în semn de pedeapsă pentru 

organizarea demonstraţiei din 11 noiembrie 1979. În anii 1980-1981 a activat la Centrul pentru 

Cercetări Sociale al Solidarităţii. La 27 septembrie 1981 a semnat declaraţia de înfiinţare a 

Cluburilor în Serviciul Independenţei. În perioada aplicării legii marţiale un timp fost închis. Între 

1981 şi 1989 a predat la Seminarul Inferior din Niepokalanów. 

În a treia Republică s-a încadrat în mişcarea politică. La începutul anilor 1990 a colaborat 

cu Uniunea Democratică şi cu Uniunea Libertatea (UniaWolności), iar între 1993 şi 1995 a fost 

secretar general al acestor organizaţii. În anii 1990-1993 a exercitat funcţia de vice-ministru civil 

al apărării naţionale. A candidat din partea Uniunii Democratice la alegerile legislative din 1991 

şi 1993 şi a fost ales de fiecare dată. În 1997, împreună cu o grupare de activişti de la 

Universitatea Varşovia, a înfiinţat KołoKonserwatywno-Ludowe, care, în acelaşi an, a fuzionat 

cu nou înfiinţatul Partid Popular Conservator, care, la rândul său, a intrat în alianţa 

AkcjaWyborczaSolidarność. Între 1997 şi 2000 a prezidat Comisia parlamentară pentruapărare 

naţională, în anii 2000 - 2001 a fost ministru al apărării naţionale. În 2001 a trecut la Platforma 

Civică, devenind  membru al Biroului Naţional, apoi vicepreşedinte al Platformei Civice. A fost 

ales vicepreşedinte al Comisiei parlamentare pentru apărare naţională şi membru al Comisiei 

parlamentare pentru afaceri externe (din 2001), vicepreşedinte (2005-2007), apoiPreşedinte 

(2005-2010) al Sejmului.   

La 10 aprilie 2010, în urma decesului preşedintelui Lech KACZYNSKI, a preluat funcţia de 

Preşedinte interimar. În urma alegerilor din iunie-iulie 2010 este ales Preşedinte al Poloniei Pe 

parcursul activităţii sale parlamentare şi prezidenţiale a susţinut şi a promovat extinderea relaţiilor 

de colaborare între Polonia şi Republica Moldova, acordând o amplă asistenţă eforturilor noastre 

de integrare în Uniunea Europeană. 

Conferirea titlului onorific Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Excelenţei 

Sale, DomnuluiBronisławKOMOROWSKI, Preşedinte al Poloniei, va stimula aprofundarea 



relaţiilor de colaborare între comunităţile ştiinţifice ale Poloniei şi Republicii Moldova, va întări 

raporturile bilaterale moldo-poloneze pe diverse planuri. 

 

 

Dr. Gheorghe CJOCARU,  

director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM 

 

 

 


