ISTORIA PE SCURT
A BAROULUI CONSTANŢA
PREAMBUL
Prin această prezentare, înţelegem să ne facem o datorie de onoare din a
readuce în atenţia contemporanilor istoria şi activitatea de-a lungul timpului şi din
a ne cinsti înaintaşii – mentori, maeştri, părinţi şi chiar bunici şi străbunici ai unora
dintre contemporanii noştri, avocaţii de astăzi.
Scopul este, mai cu seamă, de a lăsa avocaţilor şi profesiei avocaţilor un
document despre valoarea muncii înaintaşilor lor din Baroul Constanţa. Fără a
renunţa la rigoarea ştiinţifică, ne dorim să facem din această prezentare o lucrare
de suflet, de reîntoarcere la rădăcini şi aspiraţii, de reînsufleţire a avocaturii; o
lucrare în care să (re)găsim detalii, bucurii, poate gânduri, poate melancolii...
Am conceput prezentarea canalizându-ne pe o parte din activitatea
individuală a avocaţilor din Baroul Constanţa – pentru că, fără avocaţii săi, Baroul
este o instituţie golită de conţinut. Ne-am dorit să aducem în prim-plan nu doar
activitatea profesională a acestora, ci şi personalitatea şi preocupările lor extraprofesionale.
În text, fie că era original sau citat, acolo unde am întâlnit nume de avocaţi
constănţeni le-am bolduit.
Am încadrat totul în contextul istoric al vremii respective, pentru a înţelege
mai bine resorturile ce i-au determinat să acţioneze sau să se implice într-un
anume fel în viaţa socială şi culturală a Constanţei sau a ţării.
Uneori ne-am raportat la România de dinainte de 1877, cu legislaţia ei –
pentru că aceste norme urmau să se aplice – adaptate la specificul locului – şi în
Dobrogea, după re-alipire sau se aplicau deja, determinate fiind de fenomenul de
transhumanţă şi necesitatea păstrării unor bune relaţii comerciale.

CONTEXTUL ISTORIC
Avocat pe tărâmuri dobrogene am avut încă din sec. I i.Chr. – deşi nu
această profesie i-a înrâurit viaţa:
Poetul Ovidius Publius Nasso s-a născut la Sulmo în Brutium, azi Sulmona
din Italia în anul 43 î.Chr. Părinţii lui erau bogaţi şi se trăgeau dintr-o veche
familie nobilă, din ordinul călăreţilor, cu drepturi senatoriale. După educaţia
elementară primită în casă, Ovidiu şi fratele său, Luculus, au fost trimişi de părinţi
la Roma, pentru a-şi desăvârşi studiile juridice.
Ovidiu a învăţat dreptul şi arta vorbirii, cu retori celebri: Aurelius Fuscus,
Portius Latro şi ilustrul Messala. La îndemnul tatălui său, devine avocat.
Avocatura şi viaţa publică nu îl atrăgeau pe tânărul Nasso, care se simţea
chemat mai mult de poezie. (Avocatul & poetul Alexandru Gherghel afirma într-o
conferinţă din 1935: „Am putea numi pe Ovidiu cel dintâi poet dobrogean...”
[Constantin MOHANU – Jean Bart (Eugeniu Botez). Viaţa şi opera, Ed. Biblioteca
Bucureştilor, Bucureşti, 2001; Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureştilor]. Aşadar,
combinaţia poet-avocat nu numai că nu este unică, ci şi fructuoasă.)
El, Ovidiu, în Tristele, vorbeşte despre o legendă a Tomisului – cetate
milesiană datată cu 12 veacuri înainte de Hristos: „Acest loc fu numit apoi Tomis,
fiindcă se spune că aici o soră a tăiat membreIe fratelui său” [“Inde Tomis dictus
locus hie, quia fertur in ielo / Membra soror fratris consecuisse sui”] (gr. tomein =
a tăia). De altfel, limba vorbită de tomitani era cea elenă [M.D. IONESCU –
Dobrogea în pragul veacului al XX-lea. Geografia matematică, fisică, politică
economică şi militară, Atelierele grafice I.V.SOCECU, Bucureşti, 1904; Sursa:
Biblioteca Digitală a Bucureştilor].
„Se spune că Iasson, eroul mitologic, voind să răpească lâna de aur, din ţara
Calchidei s-a îmbarcat cu mai mulţi tovarăşi pe o corabie numită Argo - expediţia
argonauţilor. Ajungând în Calchida, lasson ajutat de Medeea - fiica regelui,
răpeşte lâna de aur şi părăsesc pe furiş Calchida, luând în corabie şi pe fratele
fetei, Absyrthe. Urmăriţi de rege, pe mare, şi fiind în primejdie de a fi ajunşi,
fugarii debarcă pe stânca Constanţei, unde îl taie în bucăţele pe copilul Absyrthe,
iar capul înfipt într-o prăjină îl aşează pe un loc înalt, pentru ca regele urmăritor
văzându-l, să se coboare din corabie ca să-şi îngroape copilul, iar ei, în timpul
acesta să fugă mai departe.” [Th. IONESCU, I.N.DUPLOYEN – Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924, Institutul Grafic “Albania”, 1925, Sursa: Biblioteca
Judeţeană I.N.Roman Constanţa]
Oare cât de veche să fie avocatura pe aceste meleaguri, dacă astfel de
întâmplări / legende generează toponimia cetăţii ?

Anul 1484 este începutul perioadei în care Dobrogea (Despotatul lui
Dobrotici) intră sub stăpânire otomană continuă timp de patru veacuri şi
jumătate. Cu toate acestea, românii au continuat să traiască în aceste ţinuturi, săşi pătreze ocupaţia, credinţa şi datinile[Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU –
Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1998, pag. 195-205]. Ei erau socotiţi
supuşi ai imperiului, având condiţia juridică de raya (supuşi nemusulmani ai
imperiului otoman) [mai târziu, termenul raia desemna un supus musulman
sărac] şi se aflau sub incidenţa legilor islamice (şeriat).
În cadrul imperiului, Dobrogea a devenit, cu încetul, o unitate
administrativă distinctă, care a cunoscut etape succesive de dezvoltare. Chiar în
contextul modificărilor succesive, principalele cazale de pe teritoriul său, până în
sec. XIX, au rămas aceleaşi opt: Tulcea, Hârşova, Isaccea, Babadag, Carasu
(Medgidia), Mangalia, Silistra şi Constanţa (Küstenge).
Evliya Çelebi caracterizează populaţia dobrogeană astfel: „Afară de aceştia
(neamurile tătăreşti – n.r.), mai sunt şi neamurile dobrogene. Sunt neam de citaki,
născuţi din amestecul tătarilor, al bulgarilor, valahilor şi moldovenilor. La început
ei au descins din oastea lui Suleiman paşa (prima căpetenie de oaste otomană
care a trecut în Rumelia, pe la 1354), fiul gaziului Orhan. După aceea Baiazid
Ildârâm a colonizat aceste locuri cu tătari. Mamele lor fiind bulgăroaice, valahe şi
moldovence, ei au devenit citaki.” [Evliya ÇELEBI – Seyahatname, vol. II, Istanbul,
1896, pag. 352, citat în Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU, Istoria Dobrogei, Ed.
Ex Ponto, Constanţa, 1998, pag. 225]. Mai mult, el spune despre oamenii locului
că sunt „oameni blânzi, drepţi, cumsecade şi prietenoşi”.
Vechimea şi autohtonia românilor din Dobrogea se poate deduce şi din
faptul că, după mai bine de două secole, citakii dobrogeni nu-şi uitaseră obârşia
lor, în parte românească şi nu se sfiau să şi-o mărturisească trecătorilor pe care-i
primeau cu ospitalitate.
În perioada ocupaţiei otomane, românilor li se mai spunea „greci”, prin
aceasta individualizându-se ca „ortodocşi”. Românii, în perioada stăpânirii
otomane, îşi spuneau lor înşişi dicieni sau „români vechi”.
Un permanent izvor de reîmprospătare al populaţiei româneşti a fost, pe
lângă sporul natural al populaţiei locale, fenomenul transhumanţei mocanilor din
Transilvania şi aşezarea în Dobrogea a locuitorilor din Muntenia şi Moldova, pe
fondul unor conjuncturi social-economice.
Individualizându-se, aşadar, prin religie, românii din Dobrogea – pe fondul
unor interese economice şi chiar al tradiţiei – au beneficiat din partea autorităţilor

otomane de o toleranţă religioasă şi etnică destul de largă faţă de supuşii de altă
origine.
Pe baza aceloraşi mărturii ale cronicarului Evliya Çelebi aflăm că, în sec.
XVII, în perioada [două săptămâni ] bâlciului de la Medgidia (oraş fondat în cinstea
sultanului Abdul Medgid), tribunalele de comerţ din Tulcea şi Constanţa îşi mutau
sediile în această localitate.
Întrucât în Dobrogea se manifesta foarte pregnant şi, mai mult, era susţinut
de autorităţile otomane, fenomenul transhumanţei, este de aşteptat că şi
procedura juridică de rezolvare a cauzelor în instanţă era asemănătoare cu cea
din tribunalele româneşti. [Nevoile de miei, berbeci, brânză şi lână de bună
calitate au determinat autorităţile otomane să protejeze păstoritul transhumant
al oierilor din principatele române. În 1795, un firman al sultanului Selim al III-lea
poruncea valiului de Silistra, cadiilor din Isaccea, Măcin, Hârşova, Turtucaia şi altor
dregători otomani de pe ruta Istanbul-Dunăre, precum şi lui Alexandru Moruzzi,
domnul Ţării Româneşti, de a permite trecerea nestingherită a turmelor de oi şi
capre până la Strâmtoarea Bosfor, pentru completarea aprovizionării capitalei
imperiale – conform Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU – Istoria Dobrogei, Ed. Ex
Ponto, Constanţa, 1998, pag. 243]
Ne putem raporta, deci, la reglementările celorlalte principate: avocatura
pe teritoriul României este consemnată pentru prima oară la 1700 – regretatul
istoric şi fost Director al Arhivelor Naţionale din Constanţa, Virgil Coman
În zona Moldovei, în anul 1741, se folosea termenul de vechil.
Cei care – la începuturile profesiei – erau numiţi advocaţi sau vechili, erau ,
mai întâi aceia care se simţeau în stare să susţină cauza cuiva în faţa
judecătorului, de regula, persoane de vază ale satelor. Ulterior, doar licenţiaţii, cu
precădere, ai şcolilor de Drept din Paris, Viena sau Germania, puteau susţine
aceste cauze.
De precizat că nici în perioadele sale de putere Imperiul Otoman nu s-a
preocupat de menţinerea ordinii legale şi de protejarea populaţiei şi, prin urmare,
în comunităţile din raiale legea care predomina era aceea impusă de religie şi
tradiţiile etnice.
Referitor la istoricul Baroului Constanţa, perioada la care ne putem raporta
este aceea a anului 1878 – când a fost încheiat Tratatul de la San Stefano, prin
care se recunoştea independenţa României. [„Conform tratatului de la San
Stefano, graniţa româno-bulgară în Dobrogea pornea de la un punct de pe malul
Dunării situat la nord de localitatea Rasova, şi ajungea la mare într-un punct situat
la
sud
de
localitatea
Agigea”
-

http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Dobrogei#Istoria_modern.C4.83_a_Dobrogei
]
Petru Vulcan evoca momentul alipirii Dobrogei astfel:
„Noi românii, aflători în provincia încorporată la sânul ţărei mume, prin
vitejia oştilor române, puse sub conducerea marelui lor Căpitan [Măria Sa Regele
Carol I – n.r.], în faţa acestui eveniment care însemnează în istoria dezvoltărei
noastre naţionale punctul culminant al sforţărei poporului român ne-am pus în
gând să manifestăm sufleteşte prin lucrări şi lucruri cari să rămână drept pilde
viitorimei de muncă şi iubire de neam."

Figură 1 – Teritoriul românesc după încheierea Tratatului de la San Stefano
[http://ro.wikipedia.org]

În privinţa Dobrogei de Sud (Cadrilaterul), judeţele Durostor şi Caliacra au
intrat în componenţa teritoriului României în 1913. Baroul Caliacra a fost preluat
şi înglobat în Baroul Constanţa după cel de-al II-lea război mondial. Urmare a
acestei preluări, arhiva Baroului Constanţa s-a îmbogăţit cu tablourile avocaţilor
din judeţul Caliacra pe anii 1922-1932 şi 1934-1938.
IZVOARE ALE ISTORIEI BAROULUI CONSTANŢA
Urmare a preluării Baroului Caliacra de către Baroul Constanţa, arhiva
Baroului Constanţa s-a îmbogăţit cu tablourile avocaţilor din judeţul Caliacra pe
anii 1922-1932 şi 1934-1938.
Baroul Constanţa se poate mândri cu faptul că arhiva sa conţine Tablouri
ale avocaţilor începând cu anul 1922 – Baroul Caliacra, Baroul Constanţa, tablouri
ce se constituie, alături de colecţiile de legi, regulamente, jurisprudenţă şi
publicistică de specialitate a vremii (începând cu anul 1839) în veritabile izvoare
ale istoriei Baroului.
Pentru Baroul Constanţa, există tablouri din anii: 1925, 1926, 1929, 1931,
1934, 1935, 1937, 1941, 1942, 1945, 1950, 1952 şi 1954.
Tabloul din 1941 este redactat olograf pe verso-ul Tabloului din 1931. Nu
ştim dacă la vremea respectivă aceasta a fost o măsură de siguranţă pentru
păstrarea documentului – se găsesc puţine documente din perioada 1941-1942 –
sau este doar o întâmplare.

Figură 2 - Tabloul avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1941, redactat
olograf pe verso al Tabloului avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1931
(Sursa: Arhiva Baroului Constanţa)
Un document important pentru conturarea istoriei vremii este lucrarea lui
Petru Vulcan – Albumul naţional al Dobrogei:1866-1877-1906, Tipografia Regală,
Bucureşti, 1906. Lucrarea se dorea a fi un omagiu adus Majestăţii Sale Regelui
Carol I, făcând „un fel de monografie a progresului social pe toate tărâmurile în
Dobrogea [...]”. Autorul însuşi consideră că „scopul meu a fost atins prin faptul de
a nu fi lăsat să scape această împrejurare seculară şi de a face să rămâe urmaşilor
un document preţios despre marea serbare a muncii româneşti de la începutul
secolului al XX-lea.” [Petru VULCAN – Albumul naţional al Dobrogei. 1866-18771906, Tipografia Regală, Bucureşti, 1906, p. 6]
Ne bucurăm să vedem acum, în 2020, un document cu adevărat preţios,
pod peste timp.

CE AM LĂSAT ÎN GRIJA SECOLELOR XVIII-XX
Termeni arhaici sau cuvinte ale căror sens a fost schimbat de timpul
prezent, aflaţi în izvoarele istorice – pentru economia textului, am precizat o
singură dată sursa de informare:
Absenteism (economic) – exploatarea pământului printr-un intermediar,
arendaş sau altfel denumit, proprietarul locuind departe şi folosind numai
veniturile proprietăţii sale.
A acolisi – a câştiga, a dobândi [Andrei OŢETEA, Nichita ADĂNILOAIE, Nestor
CAMARIANO, Sava IANCOVICI, Ioan NEACŞU, Alexandru VIANU – Documente
privind istoria Romîniei. Răscoala din 1821, Documente interne, vol. III, Editura
Academiei RPR, 1960; Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureştilor]
Actele juridice nu erau doar lovite de nulitate, ci „isbite de nulitate” [F.
CIORAPCIU (Doctor în drept, avocat) – Enciclopedia juridică. Partea I.
Jurisprudenţa română, vol. II, Tipografia Aurora, Bucureşti, 1905 (volumele I şi II
sunt legate într-o singură carte ]. Falsul de astăzi era „falş”.
(Acceptarea succesiunii) curat si simplu [“Dacă la moartea lui Ion,
moştenitorul său Vasile ştie cam cum stau lucrurile, şi-i convine să primească
moştenirea, o primeşte fără nici o formalitate, sau curat şi simplu, după cum se
zice pe limba judecătorească” – Albina. Revistă enciclopedică populară nr. 33 /
15.05.1911]
Adiaforie – indiferenţă, nepăsare
A afanisi – a sărăci
Affidavit – garanţie specială din partea posesorilor unei valori de hârtie,
acţiune sau titlu de Stat, că le deţin pe acestea şi nu le transmit în alte mâini un
interval oarecare de timp; în unele ţări era şi declaraţia sub jurământ făcută la
autoriţăţi de către străinul deţinător al unor titluri de Stat pentru care dorea să fie
scutit de impozitul care se aplica acelor titluri în ţara lor de origine.
A afiorisi – a dona, a închina
Agareni – păgâni, musulmani
Agă – ofiţer turc
Agiotaj – speculaţie făcută asupra diferenţelor de curs, fenomen foarte des
după război.
Agzimagzar / arzmagzar – petiţie, cerere în scris (colectivă)
Arzuhal – petiţie, cerere individuală
Alişveriş – afacere, negoţ
Anafora – raport către Domn, caimacam
A analoghisi – a proporţiona, a calcula, a măsura după o proporţie

A anerisi – a anula
Angara – sarcină impusă, corvoadă
Antip – lemn de vişin
Anţărţ – înainte cu doi ani
A apandisi – a răspunde, a întâmpina
Apodizis – adeverinţă, chitanţă
Apostat – răsculat, răzvrătit
Aralâc – interval, distanţă, întrerupere, răgaz
Arhon – domn (cuvânt cu care te adresai unui boier)
Armaş – jandarm
Arnăut – ostaş de altă naţionalitate, angajat cu leafă; slugă boierească
Arşina – 75 de centimetri
Asidosie – scutire de dări
Asignofcă – act prin care banca/vistieria eliberează banii asiguraţi
Ataxie – neorânduială
Avaet – taxă pentru o slujbă oarecare
Bairac / bandieră – steag
Barusso – expresie în tranzacţiile de cereale pentru a desemna provenienţa
grâului din Basarabia sau din sudul Rusiei (regiunea Odessa-Azov)
A batalisi – a ruina, a strica
Bedel – achitarea în bani a unei obligaţii / prestaţii
Berat – decret de numire
Bez – fără, afară de
Bimbaşa – mai-mare peste 1000, colonel
Bitirdisit – rechiziţionat, cerut
Blagorodnic – de neam ilustru
Boiangerie – vopsitorie
Brat – frate
A buiurdisi – a decreta, a ordona
Buluc – companie de soldaţi (sic!)
Bută – taxă percepută pe butia de vin
Caban / capan – magazie de grâu şi furaje
Caftan – mantie lungă, tivită cu fire de aur şi argint, cu mânecile până la
pământ, care se dădea de către sultan Domnului la instalarea lui; haină de rang
Caftanlâu – purtător de caftan
Caid – registru

Caimacam – împuternicitul noului domn cu administrarea ţării până la
instalarea sa
Caimea – scrisoare oficială
Canonisit – prescris prin lege
Capanlâu – negustor de grâne
Capete – capital
Capuchehaia – reprezentantul Domnului la Poartă
A (da) carar – a hotărî, a decide
Cartonaj – atelier unde se lucrau obiecte din carton
Casap – măcelar
Catagrafie – inventar, registru, recensământ
Catahris – abuz
Catastih / catastif – condică, registru, listă
Catedră – capitală
A catordosi / catortosi – a reuşi
Cavaf – cizmar
Ceauş – curier, ştafetă; uşier la curtea domnească
Celebi – domn, boier
Caraclâc – ucenicie
Cârjalii – haiduci organizaţi milităreşte
Câşti / câştiu – rată trimestrială
Chehaia / chihaia – intendent; însărcinat cu afaceri
Chir – domn
Ciair – câmp de păşunat pentru cai
Cifert – sfert
Ciftlic / ciflic – pământul ce se cultiva într-un an cu un plug cu 2 boi; conac,
moşie, proprietate
Cilen – membru
Cin – rang, clasă, categorie socială
Ciobote (a da ~) – despăgubire în bani, amenda pentru deplasarea agentului
executor
Cislă – număr; procedeu colectiv de repartiţie şi percepere a dărilor
Clinorom – moştenitor
Comină – tescovină
Comiter – din comitet
Condei – sumă dintr-o socotelă
Cornet – stegar, port-drapel

Criminalion / cremenalion – secţie penală dintr-o judecătorie
A cultivarisi – a aproviziona
Cumpanie – asociaţie de negustori
Cumpanist – negustor asociat
Cumpărătoare – cumpărare
Cupeţ – cumpărător
Cusur – rest, rămăşită
Daraua – tara (greutatea) materialului ce serveşte la ambalajul unor mărfuri
şi prin scăderea căreia se obţine greutatea netto a mărfurilor
Datorie privilegiată – era considerată restul preţului datorit pentru (bunuri
– n.r.) mobíle ce se găsesc în posesiunea falitului, fără a fi necesar ca datoria să fi
fost înscrisă sau transcrisă în vreun registru
Dava – proces, judecată
Davagealâc – învinuire, pâră
Decindea – dincolo
Defterdar – perceptor
Delă – dosar
Delejanţ – diligenţă
Desetină – zeciuială din stupi
Desmădulare – dezmembrământ (al dreptului de proprietate – n.a.)
Devlet – guvernul; imperiul otoman
Diadoh – urmaş, moştenitor
A diafendefsi / diapendipsi – a apăra
Diaforă – diferend; dobândă
Diastimă – interval de timp
Diată – testament
Dimigorie – cuvântare, proclamaţie
Diminie – bimestru; interval de două trimestre
Dimirlie – baniţă
A diorthosi – a corecta
A discolefsi – a refuza
Distihie – nenorocire, soartă tristă
Dolofonie – ucidere, asasinat
Dosadă – amărăciune, întristare, mâhnire
A dosădi – a certa, a chinui
Do ut des („îţi dau ca să îmi dai”) – formulă de reciprocitate fundamentală
în orice afacere

Dragoman – tălmaci, traducător, interpret
Drit – drept
Dublu preţuind cât simplu – menţiune de duplicat pe anumite chitanţe de
primire
Elciu - ambasador
Embatic / otaşniţă [Legea pentru înstrăinarea bunurilor Statului şi
răscumpărarea embaticurilor, Ioan N.ROMAN – Studiu asupra proprietăţei rurale
din Dobrogea urmat de codul proprietăţei otomane funciare din 1858 şi de legile
româneşti referitoare la proprietatea imobiliară rurală din Dobrogea, Tipografia
Ovidiu H. Vurlis, Constanţa, 1907] – dijmă în natură plătită proprietarului unei vii
luate în arendă; arendă pe termen îndelungat
Empericlisit – anexat, alăturat
Engrafon – înscris
Eparhie – ţară, provincie
Epistasie – purtare de grijă, conducere (sic!)
Epistat – purtător de grijă, vechil
Epivulă – vicleşug, uneltire
A esterisi – a pierde, a păgubi
Evghenie – nobleţe
Examinie – interval de 6 luni, semestru
A exofili / exoflisi – a plăti, a achita
Fandasie / fandaxie – fantezie
Ferman / firman – ordin al sultanului; decret al Porţii în numele sultanului
Frângherie – atelier unde se lucrau frânghii
Gearaf – chirurg
Gelep – negustor de oi
Geremea / girimea – amendă
Ghelir – venit, câştig; intrări
Gloabă – amendă
Goştină – dare pe oi
Gramotă / carte – corespondentul citaţiei de astăzi
Grămătic – secretar
Gros – închisoare, temniţă
Grosărit – taxă pentru închisoare (cauţiune?)
Hain – trădător
Halea – în funcţie
Halt – tulburare, ceartă, amestecătură

Haraci – tribut plătit Porţii
A haraciladisi – a câştiga prin licitaţie
Harambaşa – căpitan de tâlhari
Hat – ordin al sultanului; fâșie îngustă de pământ nelucrat, servind drept
hotar și potecă între două terenuri agricole aparținând unor gospodării diferite (a
fi ~ cu cineva – a fi vecin)
Hazna – vistierie, tezaur
Hrisov – act domnesc
Hrisovolu – cu hrisov, privilegiat
A iamaldisi – a prăda, a jefui
Ideat – învăţat, experimenta, cunoscător
Ifos – mod, chip, fel
Inam – adeverinţă pentru transportul gratuit cu poşta; cheltuieli pricinuite
ţării şi trecute în buget ca sume speciale
Ipac – de asemenea
Ipochimen – persoană
Iproci – şi aşa mai departe
Ispaşă – despăgubire, daune-interese; evaluare, preţuire
Ispravnic – slugă boierească, vătaf de argaţi
Isterisit / esterisit – păgubit
Istov (de ~) – definitiv, cu desăvârşire (istovul banilor – încheierea
socotelilor)
A isbrăni – a judeca o pricină; a opri, a feri, a scuti
Isbrănire – sentinţă, hotărâre
Înstâlpit – nemişcat
Înteslimarisire – predare
Jacaş – jefuitor
Jimblă – franzelă
Jurător – martor, vine de la cuvântul slav rota care înseamnă jurământ
Lăţcaie – jumătate de para
Lăzăret – carantină, spital
Leat / veleat – an
Lipcan – curier
Lis – foaie
Madea – pricină, chestiune
Magaie – movilă, cantitate mare
Magzar / mahzar – plângere, jalbă, petiţie

Mahmudea – monedă turcească de aur (25 de lei la cursul din 1821 )
Majoritate – majorat
Manda – amendă, taxă
Marafet / marifet – intermediere, mijlocire
Matrapazlâc – trafic, purtare necinstită
Mărchitan – negustor de mărunţişuri
Mediatori (sic !) [În şedinţa Camerei Deputaţilor din 13.06.1886, cu 48 de
ore înainte de închiderea sesiunii legislative 1885-1886, guvernul liberal depune
proiectul unui nou Cod comercial. Din alocuţiunea lui Alexandru Marghiloman:
„S’a luat titlurile I, II, III şi IV; când s’a ajuns la titlul V care vorbeşte despre
mijlocitori sau mediatori, o categorie de samsari, cari fac afaceri, în care intră şi
les commis voyageurs, cari se duc să ia comande şi cari de multe ori, cu carnetele
lor fac credinţă înaintea tribunalelor, când s’a ajuns, zic, la titlul V unde se
regulamentează acest uz comercial: şters dintr’un condeiu ![...] Chestiunea e
foarte importantă, căci în cazul din urmă mediatorii nu mai pot să zică nimic, nu
se pot prevala cu articolele relative la dânşii, din Codul de comerţ italian” - extras
din Alexandru MARGHILOMAN – Discursuri politice. Vol. 1, 1885-1895, pag. 85,
sursa: Biblioteca Bucureştilor]
Menzil – poştă
Meremet – reparaţie
Merlin – sfoară cătrănită care servea la coaserea / împletirea velelor
Merţă – măsură de cereale preţuind 10 baniţe
Metah / metoace / metoaşe – biserică, mânăstire; clădire pentru găzduirea
călugărilor când veneau la oraş
A metahirisi – a întrebuinţa, a folosi
Minorii neemancipaţi [F. CIORAPCIU (Doctor în drept, avocat) –
Enciclopedia juridică. Partea I. Jurisprudenţa română, vol. II, Tipografia Aurora,
Bucureşti, 1905, pag. 136 (volumele I şi II sunt legate într-o singură carte), Decizia
Curţii de Apel Bucureşti, Secţia I, nr. 33 / 1884, Drept Penal nr. 10 / 1885]
Mitare – încercare de a corupe
Mitărnicie – coruptibilitate
Mofluzlâc – faliment
Mumbaia – cumpărare de grâne şi oi pentru Constantinopol
Mumbaşir – executor
Naht – în numărătoare, peşin
Napristan – mereu
Nazar – favoare, milă, graţie

Nazâr – comandant de cetate turcească, inspector, supraveghetor
Nostrificare – naţionalizare
Ocazion – ocazie, prilej
Ofis – decret domnesc
Oglăsuit – învăţat
Olac – poştă rapidă
Ot – de la , din
Otam / ot tam – de acolo
Parapon – necaz, supărare
Paroş – paşaport
Pârcălab – primar în satele Ţării Româneşti
Persoanele nefizice: familia, neamul şi comunitatea [Ştefan Gr. BERECHET –
Procedura de judecată la slavi şi români, Chişinău, Tipografia Eparhială „Cartea
Românească”, 1926]
Pisah – am scris
Plai – diviziune administrativă la munte, identică cu plasa (la şes)
Po – câte
Pod – stradă (pavată cu lemn)
Podărit – taxă pentru pod
Pol – jumătate; 20 de lei
Politicesc – civil
Politie – oraş
Pont – punct, articol, dispoziţie
Popor – sat
A pozvoli – a permite
Pravilă – lege, normă
Prestavlisit – mort
Presustvie – localul judecătoriei
Prez – peste
Pridlojănie – propunere, ofertă
Prilestire – ademenire, seducere
Pripon – funie, odgon
Pristav / comornic – slugă pe lângă judecător, care avea rolul de ajutător al
judecăţii (fără a fi funcţionar), înlesneau atingerea scopului judecăţii, aducea
pârâtul la judecată; ei erau plătiţi de către partea adusă cu o taxă numită treapăd;
aceşti pristavi puteau îndeplini şi rolul de reprezentanţi ai părţilor – de regulă ai

reclamanţilor (sic !). De asemenea, orfanii care nu se puteau reprezenta singuri,
erau reprezentaţi de un avocat.
Prize maritime – odată cu intrarea României în război în toamna anului
1916, cât şi în timpul războiului s-au capturat vase sub pavilion inamic sau neutru,
dar care s-au făcut vinovate de acte ostile, după care s-au îndeplinit formele
legale la acea vreme: procesul verbal de captură, inventarierea vaselor şi a
mărfurilor, debarcarea echipajelor. Tribunalul de Prize Maritime, instituit în baza
Decretului regal nr. 1632, publicat în Monitorul Oficial nr. 236 / 4.01.1918,
judecând în primă instanţă, iar Curtea Superioară de Prize în a două şi ultimă
instanţă, operaţiile de captură ale agenţilor captori (ofiţeri ai marinei militare),
prin validarea capturii considera captura legal făcută, trecând vasele în
proprietatea statului; prin invalidare, se înapoiau vasele proprietarilor sau
armatorilor respectivi, cu sau fără despăgubire.
Procatoh – predecesor
Proin – fost, alta dată, odinioară
Proistos – cel mai bătrân în rang
Protezmie – termen
Protimisis – preferinţă, precădere
A publicui – a publica
Raelâc / raialâc – supunere
Răbelaş / răbeliaş – participant la răscoală
Răbojul – un baston în formă de prismă lung de 30-60 cm si gros de 1-2 cm,
care avea două părţi: matca şi copia; copia se dădea debitorului, iar matca se
pastra la creditor.
Raia – supus creştin al Porţii, dator să plătească tribut; ţară sau ţinut
tributar porţii; unitate administrativă similară judeţelor de azi
Receh – am zis
Regea – rugăminte
Regulare – reglementare
Reis-efendi – ministru de externe al Turciei
Rizapazar – preţ de piaţă
Roată – companie
Rufet – breaslă
Rupi – subdiviziune a cotului
Ruptăsie – impunere fiscală prin învoială
Ruşfet – plocon, dar de mituire
Sadea – curat

Sam – însuşi, singur
Satara – impozit ilegal; execuţie judiciară; confiscare
Sângerit – taxă pe vite în obor
Scaun de carne – măcelărie
Scăunaş – negustor de vite de tăiat
Scăpătăciunea se dovedea în instanţă cu un „act de paupertate”
Schelă – port
Semt / sempt – sector, cartier
Serdar – căpitanul poştelor; îngrijitorul conacelor
Serhat – cetate turcească de la margine
Sfat – adunare, consfătuire, judecată, divan
Simandicos – de vază, însemnat
Simbatriot – compatriot
Sin – fiu, fiică
Sinet – act, dovadă, adeverinţă, chitanţă
A sinfonisi – a pune de acord
A sistisi – a recomanda
Sluger / sulger – boierul însărcinat cu aprovizionarea curţii şi armatei cu
carne; la începutul sec. XIX funcţia pierde din „importanţă”, era un boier mic, fără
funcţie
A soglăsui – a hotărî ceva în unanimitate; a confrunta, a corobora
Sovietnic – consilier
Staroste – mai-marele breslei
Sud – judeţ, ţinut
Sudit – supus străin, sub protecţia consulatului ţării sale
Surecciu – negustor de vite
Surugiu – vizitiu
Şart – condiţie, articol dintr-un tratat; tocmeală; ordine, rânduială
Tacrir – interogatoriu, raport; notă diplomatică
Tahmin – apreciere, evaluare
Tam – acolo
Taraf – partid, grupare (sic!)
Tarapana – monetăria statului
Taxil (a face ~) – a percepe
Taxildar – perceptor
Telal – crainic, strigător la licitaţii
A teorisi – a avea în vedere; a delibera, a supune deliberării

Tertip – procedeu; proiect; uneltire, stratagemă
Terzibaşa – starostele breslei croitorilor
Teşcherea – adeverinţă, foaie de drum, paşaport
Testea – duzină, în număr de doisprezece
Tetraminie – interval de patru luni
Ticălos – sărman, nenorocit
Tij – asemenea
Tolco – atât
Toptangiu – angrosist
Treapăd – taxă pentru deplasarea agentului executor
Treti – al treilea
Triminie – interval de trei luni, trimestru
Ugerit – taxă de plată pentru caii de poştă
Uzura – cutumă, modalitate obişnuită de rezolvare a unei speţe (v. uzurile
musulmane)
Vadea – termen
Valahia Mare – Muntenia
Valahia Mică – Oltenia
Valiu – guvernator general al unei provincii turceşti
Vechil / epistat – reprezentant, delegat, avocat
Vechilime – delegaţie, împuternicire
Vel / velit – mare
Verhovnic – căpetenie, şef
Vivliotecă – bibliotecă
Vlahscoe – românesc, românească
Vnuc – nepot
Volnic – liber, scutit de ...
Vtori – al doilea
Za – de
Zabitlâc – administraţie
Zalhana – abator
Zapciu – cârmuitorul unei plăşi, al unui plai; agent executor
Zapis – act, document, hârtie, adeverinţă, chitanţă, înscris
Zaraf / saraf – bancher; casier în vremurile mai noi
Zaveră – răscoală (1821)
Zavergiu – răsculat
A zăticni – a zădărnici, a împiedica

Zăbrănire – interdicţie
Zăloagă – gaj, amanet, garanţie
Zet – ginere
Zorbagiu – răzvrătitor
Zulum – silnicie, asuprire
Zurba / zurbalâc – răscoală; bătaie, ceartă

TIMPUL, CU ALE SALE TRECERI
1831:
Regulamentul organic al Munteniei (privitor la advocaţi) [Mircea DUŢU, “O
istorie a avocaturii române. De la origini până la primul război mondial”, vol. 1,
Editura Economica, Bucureşti, 2001, p. 266-267] din 1831 cuprinde referiri la
activitatea avocaţilor, neorganizaţi – însă – în barouri (corpuri de avocaţi)
[„Pentru judecătorii
Art. 224. — Formalităţile cele rânduite de pravilă pentru alcătuirea jelbilor şi altor
înscrisuri, ce dau prigonitoarele părţi în judecatã, precum şi trebuinţa ce
cearcă de mai multe ori de a se judeca prin oamenii cu mai multă ştiinţă
de pravilă, cer ca stăpânirea să aşeze un număr hotărât de advocaţi.
Art. 225. — Vor fi primiţi de advocaţi cei ce au oarecare ştiinţă de pravilă, şi care
sunt cunoscuţi de oameni cinstiţi.
Aceştia vor intra în lucrarea slujbei lor în condica cancelariei Marelui
Logofăt şi după ce-si vor primi de la stăpânire carte înscris de slobozenie.
Însă cu toate că se află advocaţi ştiuţi de stăpânire, prigonitoarele părţi
nu sunt oprite de a nu se judeca însele pentru pricinile lor de judecată de
vor voi sau de a-şi rândui alţi vechili în care pot să se încreadă.
Cu toate aceste stăpânirea va rândui advocaţi cu plata pe lângă înaltul
Divan şi pe lângă despărţirile criminaliceşti şi când vinovatul în pricini
criminale sau de învinovăţiri mai mici va zice că n’are advocat, judecătoria
să-i rânduiască unul din aceia care să se însărcineze cu judecata până la
sfârşitul ei.
Art. 226. — Advocatul nu va primi a se judeca în locul celui ce l-a rânduit, de nu va
arăta mai întâiu adeverinţa şi va fi îndatorat a vorbi întotdeauna înaintea
judecátoriei cu respectul ce se cuvine.
Art. 227. — Grefierul, condicarul şi advocatul ce nu vor păzi datoriile lor şi
după dojenirea ce le va face prezidentul nu se vor îndrepta, se vor face cunoscuţi
Marelui Logofăt, care va raporta pentru dânşii Domnului.”].
O hartă din anul 1930 ne îndreptăţeşte să credem că activitatea avocaţilor
din Dobrogea era reglementată de acest regulament.

Figură 3 – Harta Ţării Româneşti în jurul anilor 1930 [Extras din
http://ro.wikipedia.org/ ]

1847:
Legiuirea Caragea, în suplimentul său [Ioan BUJOREANU – Collectiune de
legiuirile Romaniei vechĭ şi nuoĭ cate s’au promulgatu pène la finele anului 1870,
Noua Typographie a Laboritorolorŭ Românĭ, Bucuresci, 1873, p. 495-496],
cuprinde Ofisul Domnesc (Decret) nr. 11 al lui Vodă George Bibescu [Mircea
DUŢU, “O istorie a avocaturii române. De la origini pâna la primul razboi mondial”,
vol. 1, Editura Economica, Bucureşti, 2001, p. 273 – 274] din 3 Februarie 1847
pentru advocaţi şi hotarnici. Acest ofis domnesc apare ca urmare a necesităţii de a
înlătura „abuzurile, încurcăturile şi mulţimea judecăţilor”. Pentru aceasta George
Bibescu a intuit necesitatea ca avocaţii să aibă o pregătire specială, acreditată de
un „act iscălit de Ministrul Dreptăţii”, act ce se dădea în urma dovezilor
(„destoinice”) că „advocatul a învăţat legile, sau la şcoala naţională, sau la şcolile
străine, sau că a slujit cel puţin cinci ani în post de şef de tribunaluri, ori de ajutori
pe lângă grefierii Divanurilor [...]. Acele dovezi se vor supune de către
Departamentul Dreptăţei la cunoştiinţa noastră spre a da poruncă de urmare”.
Este pentru prima dată când se recunoaşte rolul avocatului în calitatea
desfăşurării actului de justiţie, acesta nemaifiind doar un simplu apărător.
1855:
Harta următoare şi contextul istoric al vremii ne fac să credem că, neoficial,
în Dobrogea exista o administrare dublă. De altfel, multe din cuvintele folosite la
vremea respectivă în „judecăţi” au titulatură turcă. Şi chiar dacă nu ar fi aşa,
fenomenul de transhumanţă a „uniformizat” uzanţele şi termenii folosiţi –
probabil printre formele incipiente de manifestare ale globalizării.

Figură 4 - Într-o hartă ipotetică a Rumâniei (României) din 1855, Valahia este
denumită Ţeara Rumânească [Extras din http://ro.wikipedia.org]
1864:
Până în 1864, legiuirile vechi ale Moldovei şi Ţării Româneşti până la
promulgarea legii de organizare a corpului de avocaţi din 1864 nu cuprindeau
dispoziţii speciale pentru organizarea corpului de avocaţi. Părţile care se judecau
înaintea instanţelor judecătoreşti puteau fi reprezentate de orice persoană care
se simţea în stare să reprezinte interesele altei persoane, prezentând instanţei o
vechilime [Artur GOROVEI (Decan, şi el, în Baroul de Folticeni în perioada 19121921) – Folticenii. Cercetări istorice asupră oraşului (lucrare premiată de
Academia Română), Institutul de Arte Grafice “M. Saidman”, Folticeni, 1938,
Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureştilor], adică o procură din partea aceluia care îi
dădea acest drept. Acest mandatar purta numele de VECHIL (epistat – „locţiitor la
conducere, purtător de grijă, vechil” [v. cap. Ce am lăsat în grija sec. XVIII-XIX din
prezentare]). Vechilii de judecată sau avocaţii erau numiţi şi supravegheaţi de
marele logofăt. [Raportul Comitetului la Cameră pentru Legea corpului de avocaţi,
extras din Alex. LASCAROV-MOLDOVANU, avocat – Legea autentificărei actelor.
Legea corpului de avocaţi. Regulamentul Corpului de avocaţi, Ed. Tipografiei
“Curierul judiciar” S.A., Bucureşti, 1924, pag. 129-132]
Regulamentul organic din Moldova, din 1932, deşi organizează justiţia, nu
se ocupă de avocaţi, dar art. 346 din Regulament (tribunale în materie criminală)
dispune să se numească un AVOCAT pentru apărarea legală a părţilor, conform
procedurii. Din „categoriile” de avocaţi ale vremii, menţionăm: absolvent [De
exemplu, al cursului de drept de la Academia Mihăileană, în nota de subsol din
Artur GOROVEI – Folticenii. Cercetări istorice asupră oraşului (lucrare premiată de
Academia Română), Institutul de Arte Grafice “M. Saidman”, Folticeni, 1938,
Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureştilor], practicant examinat., practicant cu
exerciţiu, oficient.
Conform legii din 1864 (art. 6 alin. (1)), „dacă numărul avocaţilor înscrişi
într-un BAROU era mai mic de 10, atribuţiunile Consiliului de disciplină se
exercitau de tribunal.”

Aşadar, în izvoarele care încă s-au păstrat, apar pentru prima dată termenii:
avocat, Barou.
1871:
După 1877, legislaţia – în special, codurile – urmează a fi aplicate şi în
Dobrogea proaspăt re-alipită la ţara-mamă.
Cu privire la exercitarea profesiei de avocat şi limitele acesteia, găsim că
[Ioan C. BAROZZI – Repertoriul general de jurisprudenţă română a Înaltei curţi de
Casaţie şi Justiţie. Coprinzând toate principiile, toate soluţiile şi toate interpretările
de legi date asupra tuturor legiuirilor Ţărei Româneşti. Cu începere de la 1 ianuarie
1862 şi până la 1 ianuarie 1906, vol. II (D-L), Ed. Ziarului “Curierul judiciar”,
Bucureşti, 1908, pag. 497; Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureştilor]:
În materie de hotărâri judecătoreşti, un avocat stagiar nu putea
completa şedinţa tribunalului în caz de divergenţă (art. 117 Cod de
Procedură civilă);
În procesele corecţionale, rolul procurorului nu putea fi înlocuit de un
avocat, ci de substitutul procurorului sau un judecător însărcinat de
preşedinte (art. 25 Cod de Procedură Penală);
Refuzul tribunalului de a asculta avocatul inculpatului, în urma
concluziilor procurorului constituia violarea art. 186 Cod Procedură
Penală şi atrăgea nulitatea hotărârii [Ioan C. BAROZZI – Repertoriul
general de jurisprudenţă română a Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie.
Coprinzând toate principiile, toate soluţiile şi toate interpretările de
legi date asupra tuturor legiuirilor Ţărei Româneşti. Cu începere de la
1 ianuarie 1862 şi până la 1 ianuarie 1906, vol. II (D-L), Ed. Ziarului
“Curierul judiciar”, Bucureşti, 1908, pag. 507; Sursa: Biblioteca
Digitală a Bucureştilor].
1872:
Potrivit datelor Oficiului central de statistică din anul 1872, organizarea
teritorială „a comunelor urbane şi rurale din România, pe judeţe şi plăşi”
prevedea următoarea organizare a judeţului Ismail: Chilia, Ismailŭ, Nicolaevca,
Reni, Tuzla şi Vêlcovu [Ioan BUJOREANU – Collectiune de legiuirile Romaniei vechĭ
şi nuoĭ cate s’au promulgatu pène la finele anului 1870, Noua Typographie a
Laboritorolorŭ Românĭ, Bucuresci, 1873, p. 2109-2128].
1877:
„Învoială
[Extras din Analele Dobrogei – Revistă a Societăţii Culrurale Dobrogene 1934, sub
titulatura Document Dobrogean, cu următoarea notă:

„Redăm în original şi în traducere documentul de mai sus, cu data de 7 Dec. 1877,
în credinţa că el va fi util cercetătorilor trecutului acestei provincii. El este scris pe
coală timbrată cu „timbru fixŭ” de 1 leu, tipărit în colţul din stânga, sus, sub care,
la 2 cm. dedesubt, vine timbrul sec, rotund, cu marca României şi cu indicaţia
împrejur: „România Leu 01. Timbru. Leu 01”. Documentul ne-a fost predat nouă
de d-l Titus Cergău, institutor în Constanţa şi a fost transcris şi tradus de d-l Dr. V.
Grecu, Profesor de Bizantinologie la Universitatea din Cernăuţi. Amândurora le
aducem aici cele mai frumoase mulţumiri. Învoiala, despre care tratează
documentul, cade în timpul războiului cu Turcii dela 1877 şi înainte de ocuparea
Dobrogei de către România, care începe l;a 14/26 Noembrie 1878. – n.r.]
Acest document, oricât de neînsemnat ar părea el, îşi are semnificaţia sa.
Ne abţinem dela orice comentar, lăsându-l în seama cercetătorilor care-l vor
folosi”]
Astăzi, de bună voie, a noastră şi a părinţilor noştri, o logodim pe sora
noastră Aneta a lui Christos Epitropos cu domnul Constantin Teodorescu, ca să o
ia de nevastă; şi ne îndatorăm să-i dăm zestre 100 lire turceşti, bani ce-i voiu plăti
chiar din capitalul meu; şi iarăşi ne mai îndatorăm să-i dăm ca zestre jumătate de
casă şi jumătate de prăvălie pe care le avem în Zagori-Laista sau Ianina; şi iarăşi
ne mai îndatorăm să-i dăm patru bucăţi de vie, una în Manole, una în Poiană, una
în Frango şi una în Palihori şi locurile din piaţă; toate cele ce sunt scrise mai sus,
ne îndatorăm cu familia noastră să le dăm surorii noastre drept zestre şi
cumnatului Constantin, ca de azi înainte să fie soţ bun şi să le stăpânească după
buna lui voie, fără să fie stingherit de nimeni din ai noştri; acestea sunt ale lui,
date ca zestre de bună voie, a noastră şi a părinţilor noştri.
Dumitru H. Epitropu
N. Maniati
Tanasi Petridi
N. Christodorescu
N.K. Tzinacu
Martori

1877 Decembrie 7
Am întărit
C. Teodorescu (ss)”

Fără îndoială, un astfel de act – având în vedere împortanţa lui – nu putea fi
conceput decât de către un avocat.
1878:
Regulamentul din 12 Noiembrie 1878 asupra organizării Dobrogei
reprezenta unul din actele normative cu putere de lege ale vremii (guvernul

solicitase de la Corpurile legiuitoare autorizarea de a administra ad-hoc noua
provincie).
Acestea – Corpurile legiuitoare – au autorizat guvernul să ia în posesie şi
administrare Dobrogea şi Delta Dunării (prin regulamente de administraţie
publică).
La 22 noiembrie 1878, dl. Remus N. Opreanu [Născut la 22 noiembrie 1844,
odată cu fratele său – Romulus; licenţiat în drept la Paris şi Doctor în litere; îşi
începe cariera profesională intrând în magistratură. Este prefect al judeţului în
perioada 1878-1883] preia administraţia judeţului Constanţa, devenind astfel
primul Prefect al judeţului „din noua provincie încorporată în acel an la sânul ţărei
mume” [„În ziua de 22 Noiembrie 1878 a intrat în Constanţa şi a doua zi primi din
mâinile Ruşilor administraţiunea.” – Petru VULCAN – Albumul naţional al
Dobrogei. 1866-1877-1906, Tipografia Regală, Bucureşti, 1906, p. 20]
Baroul Constanţa s-a constituit sub imperiul Legii [Completată ulterior de
legea “Pentru complectarea legei din 6 Decembrie 1864, relativă la constituirea
corpului de advocaţi” din 8 Iunie 1884, în nota următoare, precum şi Decretul din
29 Decembrie 1884] pentru constituirea corpului de advocaţi [Extras din
Constantin HAMANGIU, Codul general al României, vol. II, ediţia 1907,Ed. Librăriei
Leon Alcalay, p. 109 – 112] din 6 Decembrie 1864, în baza careia, la nivel de
judeţ, s-au infiintat mai multe Barouri.
Contemporanii vremii remarcau aceea că legiuitorul „n’a considerat
excepţiunile iniţiale dela dreptul comun de cât ca un provizorat impus de anumite
raţiuni de Stat” [Ioan N. ROMAN, în articolul de deschidere al publicaţiei “Justiţia
Dobrogei” nr. 1 / 1.01.1923].
Cu privire la dreptul de exercitare a profesiei de avocat, conform art. 53 din
Regulamentul de administraţiune judecătorească a Dobrogei [În bibliografia
parcursă nu am găsit textul acestui regulament, el nu se găseşte în culegerea de
texte Avocatura în România (vol. I şi II), Cristina NEDELCU, Ionel HAŞOTTI, Ed.
Muntenia, Constanţa, 2004] din 11 noiembrie 1878, Consiliul de Miniştri era în
drept de a se pronunţa cu privire la ridicarea dreptului de a putea exercita
profesia, iar decizia acestuia nu putea fi supusă apelului către Tribunalul de apel
din Tulcea [Ioan C. BAROZZI – Repertoriul general de jurisprudenţă română a
Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie. Coprinzând toate principiile, toate soluţiile şi
toate interpretările de legi date asupra tuturor legiuirilor Ţărei Româneşti. Cu
începere de la 1 ianuarie 1862 şi până la 1 ianuarie 1906, vol. II (D-L), Ed. Ziarului
“Curierul judiciar”, Bucureşti, 1908, pag. 248; Sursa: Biblioteca Digitală a
Bucureştilor].

De asemenea, era considerată ca fiind o restrângere a dreptului la apărare
şi exces de putere atunci când Curtea refuza, înainte de închiderea dezbaterilor în
faţa juraţilor, să asculte încă un avocat al acuzatului [Ioan C. BAROZZI –
Repertoriul general de jurisprudenţă română a Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie.
Coprinzând toate principiile, toate soluţiile şi toate interpretările de legi date
asupra tuturor legiuirilor Ţărei Româneşti. Cu începere de la 1 ianuarie 1862 şi
până la 1 ianuarie 1906, vol. II (D-L), Ed. Ziarului “Curierul judiciar”, Bucureşti,
1908, pag. 671; Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureştilor].
Avocaţii sfârşitului de secol XIX, pionieri ai avocaturii în Baroul Constanţa:
Gheorghe Jipa, Vasile Mironescu, Leon Butter (intrat în profesie în 1878, trecut în
tablou [Tabloul Avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1925: Decan
GH.D.Benderli, Prodecan C. Irimescu, Membrii Consiliului de Disciplină: Berberian
Vintilă, Directorul asistenţei judiciare Constantinescu Bucur, Casie Gheţu N.,
Niţescu Petre, Panaitescu G.Ion, Petru V.Nicolae, Roşculeţ N., Theodorescu Valahu
I., Ţimiraş N., Vulpe Aurel, Zaharia Titus, Membrii Uniunei: I.N.Roman,
I.St.Radovici, Al. Mavrodin – cel mai vechi tablou al avocaţilor care se găseşte în
Arhiva Baroului Constanţa] ca Practicant, nu licenţiat – cea mai timpurie înscriere
în profesie, conform evidenţelor Baroului Constanţa), Vasile Caligari (12 martie
1878), Anastasiu C.G. (20 februarie 1883), Ioan N. Roman (19 ianuarie 1889),
Petrovici I. (13 decembrie 1892), Ştefan Macri (1 iunie 1894), Benderli Gh. D. (17
iunie 1895).
1880:
Legea pentru organizarea Dobrogei promulgată la 9 martie 1880 înceta
regimul regulamentar şi începea regimul excepţional legal care a durat până în
anul 1909. Legea reglementa, printre altele, aspecte referitoare la puterea
judecătorească. Această lege a fost numită de Mihail Kogălniceanu „Constituţia
Dobrogei” pentru că noua provincie nu fusese cuprinsă în Constituţia României
nici prin revizuirea din 1879 [Adrian RĂDULESCU, Ion BITOLEANU – Istoria
Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1998, pp. 534].
Potrivit prevederilor acesteia, judeţul Constanţa avea următoarele
subdiviziuni (plăşi): Constanţa, Mangalia, Hârşova Medgidia şi Silistra Nouă. În
fiecare plasă exista o judecătorie de ocol, iar la Constanţa o curte de apel. Deşi
Curtea de Apel de la Constanţa a fost înfiinţată prin legea de organizare a
Dobrogei din 1880, a rămas ca o lege specială să determine organizarea şi
atribuţiunile ei. În fapt, această curte a funcţionat abia după 1914 – după
anexarea Cadrilaterului – adică, după 32 de ani de la prima ei înfiinţare pe hârtie
(Legea de organizare a Dobrogei Noi, 1 aprilie 1914).

Îmbrăcând forma excepţiei de la dreptul comun, au fost create Tribunalele
mahomedane în reşedinţele de judeţ (imagine a respectului datorat credinţelor
religioase ale concetăţenilor musulmani). Pentru procesele între musulmani, la
Constanţa (şi Tulcea) exista un tribunal mahomedan sub preşedinţia unui cadiu.
În ceea ce priveşte activitatea avocaţială, în cazul în care una din părţi ar fi
fost susţinută de către o persoană care nu avea dreptul de a practica această
profesie, hotărârea pronunţată după ascultarea acestui „avocat” putea atrage
nulitatea [Ioan C. BAROZZI – Repertoriul general de jurisprudenţă română a Înaltei
curţi de Casaţie şi Justiţie. Coprinzând toate principiile, toate soluţiile şi toate
interpretările de legidate asupra tuturor legiuirilor Ţărei Româneşti. Cu începere
de la 1 ianuarie 1862 şi până la 1 ianuarie 1906, vol. II (D-L), Ed. Ziarului “Curierul
judiciar”, Bucureşti, 1908, pag. 478; Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureştilor].
1884:
Integrarea organică a Dobrogei în statul român şi-a găsit consacrarea
juridică definitivă în ianuarie 1884, când art. 1 din Constituţia revizuită a României
prevedea:
„Regatul României cu judeţele sale din dreapta Dunării constituie un singur
stat indivizibil.”, iar art. 133 arăta că dispoziţiile acesteia se vor putea aplica prin
legi speciale şi în Dobrogea.
1886:
Legea pentru organizarea judecătorească din Dobrogea din 30 martie 1886
1889:
Fiu al unor oieri sălişteni, Ioan N. Roman s-a născut într-un sat din
Basarabia, la 1866. Studiile le-a făcut la Sălişte, Hârlău, Iaşi şi Bruxelles – de unde
a venit cu diploma de doctor în drept. Temperament viu, inteligenţă ascuţită, cu
înclinări literare, tânărul n-a putut rămâne îngrădit în limitele profesiei sale –
aceea de avocat.

Figură 5 – Ioan N. Roman împreună cu fiul său, Horia Roman
În Tabloul avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1925 [Sursa: Arhiva
Baroului Constanţa], regăsim pe dl. Ioan N. Roman (n. 20 iulie 1866, comuna
Tropoclo, judeţul Ismail - d. 12 iulie 1931, Constanţa) a fost un publicist, poet şi
scriitor român, care s-a remarcat prin ataşamentul său pentru ţinuturile Dobrogei.
S-a născut în comuna Tropoclo (judeţul Ismail), dar a fost declarat în comuna
Comândăreşti (judeţul Iaşi), astăzi satul Răuşeni din judeţul Botoşani. Ioan N.
Roman s-a remarcat pentru îndelungatul său ataşament pentru ţinuturile
Dobrogei şi pentru poporul român în general. Absolvent al studiilor liceale la Iaşi,
începe studii juridice pe care le încheie în perioada 1893-1897 la Bruxelles. În
1895 îşi încheie studiile doctorale cu teza "Protestation des Roumains de
Transylvanie et de Hongrie contre l'oppression magyare". În 1897 revine in ţară,
lucrează în cadrul Judecătoriei Curtea de Argeş, fiind apoi numit judecător la
Medgidia. În 1899, Ministerul Justiţiei îi acordă dreptul de a practica avocatura.
Lucrează ca avocat începând cu anul 1900 la Constanţa, unde devine şi primar al
oraşului în 1910.], care s-a stabilit în Dobrogea în a doua parte a vieţii sale (cu
cabinet pe Carol 127). În lucrarea Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924
[Th. Ionescu, I.N.Duployen – Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924,
Institutul Grafic “Albania”, 1925, p. 119, Sursa: Biblioteca Judeţeană I.N.Roman
Constanţa], apare într-un tabel cu numere de telefon, având numărul “15/1”.

Figură 6 – Reclamă / carte de vizită Ioan. N. Roman în Constanţa şi Tekirghiolul.
Ghid ilustrat. 1924
Acesta a rămas în memoria noastră ca avocat de înaltă probitate
profesională, personalitate cu funcţii importante în administraţia oraşului,
consilier judeţean (1903) şi primar (1910), ca om politic onest si democrat, vicepreşedinte al organizaţiei liberale constănţene (1910-1914), deputat (1914) şi
senator (1922-1926), Ioan N. Roman a acţionat consecvent pentru apărarea
drepturilor românilor dobrogeni, de numele său legându-se mai multe iniţiative
politice şi culturale importante pentru Constanţa. A fost şi Decan al Baroului
Constanţa (1919-1923 ?).
Publică lucrarea Studiu asupra proprietăţei rurale în Dobrogea, iar
Constantin N. Hamangiu menţionează despre aceasta în lucrarea sa: „Aceste
„Legiuiri otomane” le-am extras, cu autorizaţia sa, din importanta lucrare a D-lui
Ioan N. Roman, Doctor în drept, advocat în Constanţa, intitulată Studiu asupra
proprietăţei rurale în Dobrogea (pag. 166-226) care cuprinde la început o
preţioasă şi documentată discuţiune asupra „condiţiunei legale a proprietăţei
fonciare în legislaţia otomană”. ” [Constantin N. HAMANGIU – Codul general al
României (Codurile, legile şi regulamentele uzuale în vigoare). 1856-1909.
Suplimentul II 1909, vol. 5, Ediţiunea a II-a revăzută, completată şi adusă la curent
la zi, Ed. Librăriei Leon Alcalay, Bucureşti, 1909 ?]
A debutat în publicistică (1882) în foaia literară şi ştiinţifică Albina, iar în
literatură în revista Familia. A publicat în reviste de prestigiu: Convorbirii literare,
România literară, Viaţa, Evenimentul literar, Literatura şi arta română, Lupta,
Evenimentul. In perioada 1892-1893 a deţinut postul de prim-redactor la ziarul
Adevărul.
Publică în revista Arhiva Dobrogei [Revista Societăţii pentru cercetarea şi
studierea Dobrogei. Publicată sub auspiciile Casei Şcoalelor. Bucureşti, 1916,
1919-1920. Trimestrial. Sub îngrijirea lui Constantin Moisil] sub pseudonimul
Rozmarin.

Este menţionat ca reprezentant al poeziei dobrogene a vremii, definindu-se
ca senzitiv prin excelenţă, cu puternice resorturi de sensibilitate şi fineţe, „gata să
filtreze imaginea lumii înconjurătoare a naturii” prin infrastructura lui poetică,
„destăinuindu-se, apoi, cu o mare intensitate emoţională” (Gândacul, Reverie,
Pârăuaş) [Ion FAITĂR, Constanţa CĂLINESCU – Contribuţii la Bibliografia Dobrogei,
Biblioteca Judeţeană I.N.Roman Constanţa, 1971, Proiect finanţat de AFCN, pag.
33].
Alături de profesorul Constantin Brătescu a fondat Societatea Culturală
Dobrogeană – ce îşi propunea studierea trecutului şi prezentului Dobrogei,
răspândirea acestor cunoştinţe, înfiinţarea unui muzeu regional, a unei biblioteci
şi a unor reviste culturale precum: Analele Dobrogei şi Marea Neagră.
Găsim un articol cel puţin emoţionant în Analele Dobrogei [Ioan N. Roman
– Pagini din istoria culturii româneşti în Dobrogea. Inainte de 1877, Analele
Dobrogei – Revista a Societăţii Cultural Dobrogene nr. 3 / 1920, pag. 9-52, sursa:
Biblioteca digitală a Bucureştilor], semnat Ioan N. Roman, despre şcoala
românească din Silistra, care se termină aşa:
„Astfel s’au stins două generaţiuni ale unei modeste familii româneşti din
Dobrogea, care ne-a dat pe cei dintâi dascăli cunoscuţi ce i-am avul la Silistra şi
mulţumită cărora serii de generaţiuni au putut învăţa carte românească în cei 30
de ani ce s’au strecurat dela 1847 până la 1878.
Ei şi-au considerat viaţa ca închinată unei „misiuni” şi şi-au îndeplinit cu
cinste datoria în vremuri grele, deşteptând printre „confraţii” lor români
conştiinţa naţionalităţii lor şi ferindu-i de desnaţionalizare. Oricât de modestă ar fi
opera lor, ea nu rămâne mai puţin meritorie, dacă mai ales ţinem seamă de
împrejurările în care s’a făcut.
Acum începe datoria Statului român de a intensifica cultura românească în
Dobrogea, cu mijloacele şi înlesnirile ce-i stau la îndemână, pentru a putea
menţinea în dreapta Dunărei ceeace am dobândit cu grele sacrificii de sânge:
înstăpânirea noastră temeinică şi nezdruncinată la Marea Neagră, ca o condiţiune
esenţială de desvoltare economică, culturală şi naţională a întregului neam
românesc.”[ Sublinierile sunt făcute de chiar autorul articolului - n.r.]
Alături de Ion Bănescu, Mihail Coiciu şi Constantin D. Pariano, este
fondatorul ziarului Farul [Constantin D. PARIANO – Scrisori. Făgăduele şi răsplată,
Hasancea (actual Valu lui Traian – n.r.), 15.07.1920, Analele Dobrogei – Revista a
Societăţii Cultural Dobrogene nr. 3 / 1920, pag. 443-448, sursa: Biblioteca digitală
a Bucureştilor]. Iată cum îl descrie acesta din urmă pe Ioan N. Roman:

„Dela această dată începe o altă fază pentru dobrogeni: faza în care
adormitul începe să se treziască. Protestările încep prin câţi-va revoltaţi, cari, prin
graiu şi scris, desvăliau şi înfierau abuzurile, ce până atunci rămâneau
necunoscute. [Protestul la care se referă este datat 30.04.1918 şi raportul a fost
publicat tot în Analele Dobrogei, nr. 1 / 1922, pag. 4-21; el a fost prezentat atât
Primului Ministru, cât şi Măriei Sale, Regele Carol I – n.a.]
Organizatorul acestei campanii, calde şi energice, a fost Ioan. N. Roman, ale
cărui multe din vederi, de şi nu le împărtăşesc, totuşi aceasta nu mă împiedecă să
recunosc că are un suflet drept, o cultură superioară şi că de firea lui este
apărătorul dezinteresat şi cald al tuturor celor apăsaţi.”
În 1924, cand se realizează proiectul de lege pentru schimbarea unor
denumiri ale localităţilor dobrogene – astfel încât să nu-ţi mai dea impresia că te
afli pe coasta Anatoliei – este cel care face o parte din propunerile de schimbare
ale denumirilor [Constantin BRĂTESCU – Noile denumiri de sate din DobrogeaVeche, Analele Dobrogei – Revista a Societăţii Cultural Dobrogene 1924-1925,
pag. 193-202, sursa: Biblioteca digitală a Bucureştilor]. Din păcate, acest proiect a
fost respins la vremea aceea şi aspru criticat de Nicolae Iorga pentru că ceea ce a
ajuns în Parlament conţinea grave erori de transcriere. Astăzi, parte din
denumirile propuse spre schimbare au rămas aceleaşi.
Rămâne, indiferent de alte preocupări şi funcţii ale sale, avocat prin
excelenţă, aşa cum singur se defineşte într-o scrisoare adresată lui Constantin
Brătescu şi publicată în „Analele Dobrogei” cu foarte puţin timp înainte de
moartea sa. [Ioan N. ROMAN – Scrisoare dela Ion N. Roman, Constanţa,
14.06.1931, Analele Dobrogei – Revista a Societăţii Cultural Dobrogene 1931, pag.
294-295, sursa: Biblioteca digitală a Bucureştilor]
"Ilustrul", nume cu care era apelat Ioan N. Roman de către concetăţenii săi,
s-a stins din viaţă la 12 iulie 1931. Bustul lui Ioan N. Roman a fost executat de
sculptorul I. C. Dumitriu Bârlad.
După moartea lui, familia acestuia – pentru a-i pastra memoria şi a-l cinsti –
a hotărât înfiinţarea a două premii cultural-literare dobrogene, anuale: unul a fost
Premiul cultural-dobrogean Ioan.N. Roman, în valoare de 12.000 lei anual, iar al
doilea Premiul de poezie Ioan N. Roman, în valoare de 2.000 lei. Premiile Ioan. N.
Roman erau destinate sa încununeze opere literare, culturale, artistice, în legătură
cu provincia dobrogeană, de care a fost legată aproape întreaga viaţă şi activitate
a lui Ioan N. Roman. Juriul de premiere a fost constituit din: Jean Bart
(Preşedinte), Constantin Brătescu (profesor universitar, directorul Analelor
Dobrogei, membru corespondent al Academiei Române), Ion Marin Sadoveanu

(directorul general al Teatrelor Naţionale şi Operelor Române), Constantin Sarry
(directorul ziarului Dobrogea jună), Oreste Tafrali (profesor universitar, director al
revistei Arta şi arheologia), Ion Jalea (sculptor). Din partea familiei, în juriu
participau: Bonifaciu I. Roman (avocat) şi Traian Lăzărescu (magistrat, secretar al
juriului) [Ion FAITĂR, Constanţa CĂLINESCU – Contribuţii la Bibliografia Dobrogei,
Biblioteca Judeţeană I.N.Roman Constanţa, 1971, Proiect finanţat de AFCN, pag.
33].

Figură 7 – Avocaţi care au contribuit financiar la realizarea Analelor Dobrogei
[extras din analele dobrogei nr. 5-6 1924-1925, sursa: Biblioteca digitală a
Bucureştilor]
1894:
Lege pentru înfiinţarea judecătorilor de instrucţie din Dobrogea, de la 1
aprilie 1894

Figură 8 – Carte poştală din Constanţa, 1900 [Fotografia a fost descărcată cu
ceva vreme în urmă, de pe internet, de pe un site a cărui adresă nu o mai avem ]

1895:
Domnul Benderli Gheorghe – fost Decan – începe profesia de avocat la
17.06.1895. Pe tabloul din 1925 figurează ca Decan, având cabinet pe D.A.Sturdza
17. Prodecan era C. Irimescu. În lucrarea Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat.
1924, apare într-un tabel cu numere de telefon, având numărul “47/2” şi adresa
în Piaţa Basarab.
1897:
Conform art. 733 din Codul comercial, sindicul putea cere tribunalului să
numească avocaţi pentru cauzele privind falimentul, iar această cerere trebuia
încuviinţată de tribunal [Ioan C. BAROZZI – Repertoriul general de jurisprudenţă
română a Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie. Coprinzând toate principiile, toate
soluţiile şi toate interpretările de legi date asupra tuturor legiuirilor Ţărei
Româneşti. Cu începere de la 1 ianuarie 1862 şi până la 1 ianuarie 1906, vol. II (DL), Ed. Ziarului “Curierul judiciar”, Bucureşti, 1908, pag. 429; Sursa: Biblioteca
Digitală a Bucureştilor]. Pentru instanţele superioare, era suficientă încuviinţarea
tribunalului.
1899:
Cu privire la dreptul de reprezentare în faţa judecătorilor de pace de la
Judecătoriile de ocol, legiuitorul, prin art. 87 din Legea judecătoriilor de pace, a
îndepărtat de la acest drept pe cai care, neavând profesia de avocat, voiau să o
exercite în mod indirect, prezentându-se ca cesionari simulanţi de drepturi
litigioase sau ca intervenienţi fără drepturi [Ioan C. BAROZZI – Repertoriul general
de jurisprudenţă română a Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie. Coprinzând toate
principiile, toate soluţiile şi toate interpretările de legidate asupra tuturor
legiuirilor Ţărei Româneşti. Cu începere de la 1 ianuarie 1862 şi până la 1 ianuarie
1906, vol. II (D-L), Ed. Ziarului “Curierul judiciar”, Bucureşti, 1908, pag. 621-628;
Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureştilor]. Excepţie făceau proprietarii sau arendaşii
pentru că aceasta privea în mod direct afacerea proprietăţii pe care o exploatau,
dându-li-se dreptul de a se înfăţişa prin prepuşii şi însărcinaţii lor de afaceri, dacă
aceştia ar fi avut o procură.
1900:
Început de veac XX, când fastul era obiceiul vremii: pe atunci Cazinoul
Comunal [Ridicat în perioada 1904-1910, la iniţiativa Regelui Carol I ] era o clădire
impozantă, în stil modern, secesion [Operă a arhitectului Daniel Renard ], situată
pe Bd. Gen. Averescu de atunci (azi, Regina Elisabeta). Ne putem imagina pe
înaintaşii noştri bucurându-se de interiorul său somptuos, cu „săli de joc, sală de
teatru şi concert, bufet, restaurant de prim ordin. Două orchestre, una naţională

în sala restaurantului şi alta clasică pe terasă dau zilnic concerte” [Th. Ionescu,
I.N.Duployen – Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924, Institutul Grafic
“Albania”, 1925, p. 57, Sursa: Biblioteca Judeţeană I.N.Roman Constanţa]. Aici se
organizau foarte des serbări, festivaluri şi baluri („foarte reuşite” [aprecierea
aparţine ziariştilor vremii]). Trupe de teatru celebre îşi făceau stagiunile de vară
aici (până în 1902, pe locul acestui cazino se găsea o clădire din lemn, numită
cazină, loc pentru spectacole de teatru, baluri, loc de recreare pentru turiști
[https://www.historia.ro]). În aripa dreaptă a cazinoului, digul construit în mare
servea – ca port în miniatură – pentru bărcile cu pânze, rame şi motor.
„Astăzi viaţa la Constanţa este plină de agremente. O grădină publică, un
squar, o promenadă pe malul mărei, etc. Îndeamnă pe vizitator cu umbrişul şi
aleele, cu perspectivele lor, la preumblări ce devin şi mai plăcute, prin excelenta
muzică ce se aude fie acolo, fie pe piaţa publică a oraşului.
Frumoasele biserici, edificii publice, palate, toate sunt adevărate
monumente de artă, înfrumuseţând oraşul. Portul este superb, excursiunile prin
împrejurimi sunt lesnicioase şi pitoreşti.
Aci vezi numai decât că, particularii singuri sau în societăţi au contribuit
foarte mult – paralel cu autorităţile – la înfrumuseţarea oraşului, la fiece pas îţi dai
seama că fiecare imobil e construit cu grija de a fi frumos şi artistic.
În urma acestei asociaţii între natură şi eforturi omeneşti nu e de mirare că
numărul vizitatorilor ce vin la Constanţa este imens şi creşte pe an ce merge. Ei
găsesc cu uşurinţă o ospitalitate excelentă în numeroasele hoteluri, în vile sau în
case particulare.” [Th. Ionescu, I.N.Duployen – Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid
ilustrat. 1924, Institutul Grafic “Albania”, 1925, p. 68, Sursa: Biblioteca Judeţeană
I.N.Roman Constanţa]

Figură 9 – Reclame din 1925
Din publicaţiile începutului de veac XX, amintim [Th. Ionescu, I.N.Duployen
– Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924, Institutul Grafic “Albania”, 1925, p.
183-185, Sursa: Biblioteca Judeţeană I.N.Roman Constanţa]:
Cotidiene:
Buletinul Bursei de cereale Constanţa – Redacţia în Palatul Băncii
Marmorosch Blank
Dacia – Fondator: Constantin Irimescu, Director: L. M. Moscu, Redacţia şi
administraţia str. Traian 22
Dobrogea Jună – politică, economică, literară, independentă, zilnică,
Director proprietar Const. N. Sarry, Redacţia şi administraţia str. Scarlat
Vârnav 23
Marea Neagră – Organ al apărării intereselor dobrogene; Directori: Cruţiu
Delasălişte şi Stelian Ştefănescu, Redacţia şi administraţia str. Traian 5
Săptămânale:
Liberalul Constanţei – Director Traian Ulpiu Berberianu, str. Daciei 9
Shqiperi’ e Re (Albania Nouă) apare în limba albaneză, Director Mihail Sotir,
redacţia şi administraţia str. Traian 20
Strălucitorul – Director proprietar Miltiade E. Cutava, Bd. Regina Maria 84
Ocazionale:
Buletinul Sindicatului Agricol –
redacţia şi administraţia Piaţa
Independenţei

Coasa – Organul Partidului Naţionalist al Poporului, redacţia şi administraţia
str. Dragoş Vodă 6
Glasul Dobrogei – Director proprietar Gr. Atanasiu, redacţia şi administraţia
str. Maramureş 16
Liberalul – Organul Partidului Naţional Liberal, redacţia şi administraţia str.
Carol 16
Secera – Organul Partidului Ţărănist, redacţia str. Tudor Vladimirescu 1
Steagul – Organul Partidului Conservator Progresist, redacţia şi
administraţia str. Carol 24
Steaua – Organul Partidului Poporului, Str. Ştefan cel Mare 25
Lunare:
Buletinul asociaţiei învăţătorilor din judeţul Constanţa – redacţia şi
administraţia la Şcoala primară nr. 5
Buletinul camerei de comerţ şi Industriei, Circ. X-a. Constanţa – apare sub
direcţunea dlui I.N. Ionescu, licenţiat în ştiinţele comerciale la Institutul
superior de comerţ din Anvers, Secretarul general al Camerei de Comerţ şi
Bursei Constanţa, str. Carol 6
Dobrogea Economică – Fondator A. B. Plopul, „apare foarte îngrijit”,
Secretar de redacţie, I. N. Duployen ziarist, redacţia şi administraţia str.
Marcu Aureliu 11
Îndrumarea – organ cultural didactic str. Ion Lahovari 106
Justiţia Dobrogei – Directori: I. C. Teodorescu Valahu şi Calmis Ghinsberg
avocaţi, redacţia şi administraţia str. Carol 7; comitetul de redacţie era
compus din: Al. Anastasiu, Ion Bârzan, George D. Benderli, R. Benişache,
Alexandru Gherghel, Paul Mironescu, I. Oprescu, N.N. Papadat, I.N. Roman,
Al. Theodorescu şi Alex. Constantinescu [Ileana Stanca DESA, Dulciu
MORĂRESCU, Ioana PATRICHE, Adriana RALIADE, Iliana SULICĂ – Publicaţiile
periodice româneşi. Tom. III. 1919-1924, Ed. Academiei RSR, Bucureşti, pag.
523; Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureştilor].
Bilunare:
Tomisul – organ oficial al Episcopiei de Constanţa, redacţia şi administraţia
Bulevardul Principesa Ileana.
Anuale:
Analele Dobrogei – Buletinul societăţii culturale dobrogene. Director C.
Brătescu, redacţia şi administraţia str. Cuza Vodă 18

Anuarul General al Dobrogei – administrativ, economic, financiar, Directori:
Dr. Octavian Văleanu, inspector comercial al Dobrogei şi I.N. Ionescu
secretar general al Camerei de Comerţ, redacţia şi administraţia str. Carol 4
Constanţa şi Techirghiolul. Ghid general pentru vizitatori – Director I.N.
Duployen ziarist, redacţia şi administraţia str. Marcu Aureliu 11, acelaşi cu
Dobrogea Economică
Domnul Bucur Constantinescu începe profesia de avocat la 14.03.1900
[Sursa: Tabloul avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1925]. în 1919, avocat
fiind, pentru că Liceul Mircea cel Bătrân ducea mare lipsă de profesori, predă
limba latină, fiind şi absolvent al Facultăţii de litere [Ion FAITER – Monografia
Liceului Mircea cel Bătrân Constanţa, Ed. Muntenia, 1996, pag. 48; Sursa:
Biblioteca virtuală Ziua de Constanţa], alături de Alexandru Gherghel care
susţinea şi el activitatea liceului, predând limba germană.
Considerat în vremea lui un idealist, a fost iniţiator şi co-fondator al
Academiei Populare, alături de Prof.Dr. Constantin Mureşanu al Licelului Mircea
cel Bătrân [Gh. Coriolan, august 1935 – Cuvinte închinate celor plecaţi. Prof.Dr.
Const. Mureşanu din lucrarea Aniversarea a 40 de ani a liceului “Mircea cel
Bătrân” din Constanţa – Vol. al X-lea. Pe anii şcolari 1934-1935 şi 1935-1936,
Institutul de arte grafice “Albania”, Constanţa, 1937, Biblioteca virtuală Ziua de
Constanţa, pag. 76-80].

Fig. 10 – Reclamă / carte de vizită Bucur Constantinescu în Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924
Aurel Vulpe, avocat în Baroul Constanţa a intrat în profesie la Galaţi, la data
de 4.11.1900 [Tabloul avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1926, Sursa: Arhiva
Baroului Constanţa]. La 1.05.1912 a devenit avocat definitiv. În lucrarea Constanţa
şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924, apare în tabelul cu numere de telefoane, având
numărul “100/3”.
A fost membru în Consiliul de Disciplină în 1925, fost Prefect.

Fig. 11 – Extras din Tabloul avocaţilor din judeţul Constanţa pe anul 1926, Sursa:
Arhiva Baroului Constanţa
Într-un referat [Dosar D1.D056/P, Arhiva Baroului Constanţa ] emis de
Colegiul Regional de Avocaţi Constanţa, Aurel Vulpe apare ca fiind înscris ca
avocat stagiar în Baroul Galaţi la 4.11.1906 (!) şi transferat în Baroul Constanţa în
octombrie 1939 – pe baza declaraţiilor „date de diferiţi avocaţi şi avocaţi
pensionari”. Acelaşi referat, contrar declaraţiilor din paragraful anterior,
precizează că în 8.07.1939 „a cerut şi s-a dispus ştergerea sa de pe tabloul
avocaţilor compatibili şi trecerea sa pe tabloul avocaţilor incompatibili întrucât
fusese numit consilier la fosta Curte Administrativă din Constanţa. [...] rezultă că
numitul ar fi fost şi judecător”. Într-o adresă făcută de soţia sa, Sofia, către
colegiu, aceasta menţionează că „a profesat timp de 30 de ani, în Colegiul
Constanţa”.
Considerăm că s-a transferat la Constanţa în cursul anului 1925 pentru că
apare pentru prima oară pe Tabloul avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1926
[Sursa: Arhiva Baroului Constanţa ].
Aurel Vulpe participă la viaţa culturală a Constanţei. Şezătorile organizate
de Liceul Mircea cel Bătrân îl aveau ca invitat permanent: „ln fiecare an s'au ţinut
la liceu şezători şi astfel s'a putut întreţine şi prin ele o atmosferă culturală în oraş.
Toţi profesorii au dat concurs, iar din afară de şcoală distinsul advocat Aurel
Vulpe a contribuit în această direcţie fără întrerupere, cu ·cel mai viu interes.”
[Lucrarea Aniversarea a 40 de ani a liceului “Mircea cel Bătrân” din Constanţa –
Vol. al X-lea. Pe anii şcolari 1934-1935 şi 1935-1936, Institutul de arte grafice
“Albania”, Constanţa, 1937, Biblioteca virtuală Ziua de Constanţa, pag. 20] În iarna
1935-1936 participă la aceste şezători cu lucrarea Carmen Sylva şi oraşul nostru.
1901:
I.Berberianu (probabil tatăl lui Ulpiu Traian Berberianu şi/sau Vintilă
Berberianu) şi A. Belcin – nu avem date suficiente despre ei, dar îi găsim în 1901
oferindu-se să susţină gratuit, timp de 2 ani, procesele Comunei Constanţa

înaintea instanţelor judiciare locale, în schimbul finanţării şi asigurării de fonduri
pentru buna funcţionare a Gimnaziului Mircea cel Bătrân. Cererea lor a fost
respinsă în ciuda ofertei extrem de generoase, „din lipsă de fonduri” [Ion FAITER –
Monografia Liceului Mircea cel Bătrân Constanţa, Ed. Muntenia, 1996, pag. 25;
Sursa: Biblioteca virtuală Ziua de Constanţa ].
În acest context, văzând nevoile liceului şi pentru a veni în ajutorul
părinţilor (care şi ei erau lipsiţi de mijloace) ce nu puteau să-şi trimită copiii
„aiurea”, s-a luat decizia de a înfiinţa, pe cont propriu, un liceu şi o şcoală
comercială superioară.
1902:
Constantin Irimescu – fost Prodecan în perioada decanatului Gh.D.
Benderli – a intrat în profesie în 1902 [Tabloul avocaţilor din Judeţul Constanţa pe
anul 1925, Sursa: Arhiva Baroului Constanţa ]. Cabinetul său în 1925 era înregistrat
pe Unirii 5.

Fig. 12 – Reclamă / carte de vizită Constantin Irimescu în Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924 [Th. Ionescu, I.N.Duployen – Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924, Institutul Grafic “Albania”, 1925, p. 143, Sursa:
Biblioteca Judeţeană I.N.Roman Constanţa]
Este fondator al cotidianului Dacia – cu redacţia şi administraţia pe strada
Traian 22 [Th. Ionescu, I.N.Duployen – Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat.
1924, Institutul Grafic “Albania”, 1925, p. 177, Sursa: Biblioteca Judeţeană
I.N.Roman Constanţa].
1904:
Domnul avocat Andrei Popovici întră în profesie la 19.02.1904 [Tabloul
avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1925, Sursa: Arhiva Baroului Constanţa].
Pe Tabloul avocaţilor din Judeţul Constanţa pe anul 1929 apare numele tăiat cu un

stilou – alături de numele altor avocaţi, dar îl regăsim pe tablourile următoare
până în 1935. Lipseşte tabloul pe 1936, dar în 1937 nu mai apare menţionat.

Fig. 13 – Reclamă / carte de vizită Andrei Popovici în Constanţa şi Tekirghiolul.
Ghid ilustrat. 1924
1905:
Cu privire la modul de exercitare a profesiei de avocat [Ioan C. BAROZZI –
Repertoriul general de jurisprudenţă română a Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie.
Coprinzând toate principiile, toate soluţiile şi toate interpretările de legidate
asupra tuturor legiuirilor Ţărei Româneşti. Cu începere de la 1 ianuarie 1862 şi
până la 1 ianuarie 1906, vol. II (D-L), Ed. Ziarului “Curierul judiciar”, Bucureşti,
1908, pag. 654; Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureştilor], jurisprudenţa vremii ne
relevă faptul că, urmare a jurământului prestat de avocat în faţa instanţei,
serviciile prestate n-ar fi fost conform jurământului, aceasta putea constitui motiv
de casare a hotărârii judecătoreşti de către înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
St. Ion Radovici intră în profesie la data de 11.10.1905, iar pe tablou
figurează cu cabinetul în strada Cuza Vodă 16. În lucrarea Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924, apare într-un tabel cu numere de telefon, având
numărul “26/3”.
1906:
Domnul avocat Nicolae Chirescu intră în profesie 20.01.1906, conform
Tabloului de avocaţi din Judeţul Constanţa pe anul 1925, având sediul pe Dragoş
Vodă.

Fig. 14 – Reclamă / carte de vizită N.D. Chirescu & S. Huhulescu, în Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924
Domnul avocat Traian Constantinescu intră în profesie în anul 1906, nefiind
menţionată pe tablou data exactă. În lucrarea Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid
ilustrat. 1924, apare într-un tabel cu numere de telefon, având numărul “54/2” şi
adresa în Piaţa Basarab.

Figură 15 – Reclamă / carte de vizită Traian Constantinescu în Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924
1907:
Legea pentru organizarea corpului de advocaţi [Extras din Constantin
HAMANGIU, Codul general al României, vol. III, Editura Librăriei Leon Alcalay,
Bucureşti, p. 4316-4328] din 1 Martie 1907 [Conform art. 92 final al prezentei legi,
toate legile anterioare asupra constituirei şi organizărei corpului de advocaţi, sunt
abrogate. Aceste legi abrogate sunt: “Legea pentru constituirea corpului de
advocaţi” din 6 Decembrie 1864 şi “Legea pentru complectarea legei avocaţilor
din 1864” din 8 Iunie 1884 (vol. II, pag. 109, la notă)] impune alcătuirea anuală a
unui tablou al corpului de avocaţi, pentru fiecare district în parte [“Art. 9 În fiecare
an, în luna Ianuarie, se va face de consiliul de disciplină un tablou, în care se vor
înscrie în ordine alfabetică, advocaţii şi advocaţii stagiari cari exercitează
profesiunea în districtul respectiv, specificându-se pentru fiecare numele,

pronumele, titlul academic, data înscrierei şi domiciliul.”], în contextul în care
aceeaşi lege prevede expres că dispoziţiile sale se aplică şi avocaţilor din
Dobrogea [„Art. 91 Dispoziţiunile acestei legi se vor aplica şi la advocaţii din
Dobrogea. [...] Art. 93 Se abrogă legile din 6 Decembrie 1864 şi 1 lunie 1884,
relative la corpul de advocaţi, precum şi dispoziţiunile speciale relative la advocaţii
din Dobrogea.”]. Din păcate, nici Arhiva Baroului Constanţa şi nici Arhivele
Naţionale nu deţin documente relevante în acest sens.
Această lege a fost propusă de dl. avocat Mihail Antonescu (din districtul
Ilfov), care, la vremea respectivă, era deputat in Districtul Ilfov.
Nicolae O. Roşculeţ (1880-1952) [Primar al oraşului Mangalia în 1914-1918,
1923-1925, 1934-1937 - din Mangalia rebusistică (Ghid antologic) Ed. Etnous,
Brașov, 2015] intră în profesie la 5.07.1907. Născut la Săcele, jud. Braşov.

Fig. 16 – Nicolae O. Roşculeţ

Fig. 17 – Casa lui Nicolae O. Roşculeţ din Mangalia (Vila Maria Roşculeţ)
(ex-sediul Partidului Naţional Liberal Mangalia), 1935
[Sursa: https://elevenemil]
„Despre tronsonul respectiv au scris mai mulți documentariști, printre
care Dumitru Isac (Mangalia, recunoștință veșnică armatei române, ed.
„Imperium”, Constanța, 2014, și monografia, în manuscris, Mangalia), dar și soții

Aurelia și Ștefan Lăpușan (Mangalia în paginile vremii, ed. „Dobrogea”, Constanța,
2007).
Astfel, D. Isac, în cartea sa detaliază:
„În perioada 1937–1938, prin grija generalului Nicolae Macri (1880–1947),
director general al Căilor Ferate Române, a fost construită calea ferată între
Carmen-Sylva (azi, Eforie-Sud) și Mangalia. Atunci, un rol important l-a avut și
primarul Mangaliei, slt. Nicolae Roșculeț. Calea ferată trebuia prelungită până la
Castelul Regal din Balcic, dar, după moartea reginei Maria, la 18 iulie 1938,
lucrările au fost oprite.” ”[https://www.mangalianews.ro/]
1909:
Ion C. Theodorescu-Valahu – viitor Decan al Baroului Constanţa – intră în
profesia de avocat la 9 decembrie 1909.
Arhiva Baroului Constanţa a păstrat – în cadrul documentelor cu păstrare
permanentă – dosarul supliment al domnului avocat Ion C. Theodorescu-Valahu,
născut la 1 iunie 1887 în comuna Balta Verde, judeţul Dolj. Cel ce avea să devină o
personalitate a lumii juridice şi-a început activitatea avocaţială la 9 decembrie
1909, în Baroul Ilfov [Extras din Certificatul nr. 1158 / 25.09.1955 emis de Colegiul
Regional de avocaţi Constanţa], unde a profesat până în august 1911, când a
devenit incompatibil, ca magistrat; îşi reia activitatea avocaţială în „fostul Barou
Constanţa” [La data redactării certificatului în cauză, fostul Barou Constanţa se
transformase în Colegiul Regional de Avocaţi Constanţa ] în data de 23 iulie 1919,
profesând efectiv avocatura până în 31 martie 1948 (cabinet pe Gogălniceanu 18
[Tabloul avocaţilor din Judeţul Constanta pe anul 1925, Sursa: Arhiva Baroului
Constanţa]), când i s-a respins cererea de înscriere în colegiu pe baza Legii nr.
3/1948.
Pe tabelul cu numere de telefon din lucrarea Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid
ilustrat. 1924 apare pe Carol 7, având telefon “9/3”.
Ion C. Theodorescu-Valahu a fost Decan al Baroului Constanţa în perioada
1930-1942. Diferitele reglementări privind profesia de avocat de la începutul
secolului XX au dat naştere apariţiei unor conflicte profesionale la vremea
respectivă. Legea din 1907 dădea dreptul avocaţilor să pledeze avocatura chiar
daca erau pensionari (din alte profesii). Pe de altă parte, legea din 1931 introduce
restricţia cu privire la pensionari, motiv pentru care lui Ion C. TheodorescuValahu îi plăcea să afirme că se opune acceptării pensionarilor în Barou.
Aşa se face că în 1939 duce o luptă acerbă pentru a anula decizia de
înscriere în Barou a lui Nicolae Flangea - care, pentru a înlătura starea de
incompatibilitate iese la pensie - , dar a găsit cu cale să accepte înscrierea Vice-

Amiralului N. Păiş pe motiv că a renunţat la funcţia de Sub-Secretar de Stat, deşi
era ofiţer activ.
În final, dl. Nicolae Flangea ajunge sa facă în anul 1948 cerere de înscriere
în barou ca avocat stagiar, având ca îndrumător pe Marin Mânzu. I se admite
înscrierea şi, respectând deciziIle Legii nr. 3 / 1948 [Publicată în Monitorul Oficial
cu numărul 15 din data de 17 ianuarie 1948 şi modificată la data de 10 februarie
1948 prin Legea nr. 16 din 10 februarie 1948 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 3 din 19 Ianuarie 1948 pentru desfiinţarea Barourilor şi înfiinţarea
colegiilor de avocaţi din România (Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 33 din
data de 10 februarie 1948)], aceeaşi lege din cauza căreia dlui. Ion C.
Theodorescu-Valahu nu i se aprobă înscrierea în proaspătul Colegiu de Avocaţi
Constanţa. (Referatul dlui.avocat raportor Dumitru Spânu arată că nu îndeplineşte
toate condiţiile Legii nr. 3 / 1948 de a fi înscris ca avocat definitiv.)
SCURTĂ PREZENTARE A PERSONALITĂŢII LUI ION C. THEODORESCUVALAHU
Ion C. Theodorescu-Valahu s-a născut la 1 iunie 1889 în Popoveni, Dolj.
Locuieşte, pe rând, în Ilfov, Constanţa, Bucureşti, iar în ultima parte a vieţii sale se
stabileşte la Râmnicu-Sărat, regiunea Ploieşti.
Este absolvent al Colegiului Naţional “Carol I” Craiova; promoţia 1905-1906.
Intră în profesia de avocat la 9 decembrie 1909, în Baroul Ilfov, unde îşi face
stagiul până în 1911.
A mai fost procuror, Primar al Municipiului Constanţa, Decan al Baroului
Constanţa.
Este, în timpul vieţii sale, caracterizat ca “binecunoscut în viaţa plugărească
dobrogeană”, motiv pentru care ajunge Preşedintele Camerei pentru Agricultură.
Se implică în viaţa economică a Dobrogei (şi nu numai), aducându-şi aportul
însemnat şi prin calitatea de prestigios avocat.
De asemenea, este implicat şi în viaţa culturală, este colaborator la
cotidianul Adevărul, face parte din Comitetul “Pro Eminescu”.
Este menţionat ca generator de doctrină românească de către Constantin
N. Hamangiu, pe baza jurisprudenţei publicată în Justiţia Dobrogei.
Aşadar, membru în Partidul Ţărănesc şi Preşedinte al organizaţiei
Constanţa, Prefect al Constanţei în 1920 şi 1931-1932, Decan al Baroului
Constanţa în perioada 1932-1942, Preşedinte al Camerei pentru Agricultură,
Preşedinte al Curţii de Conturi.
Decoraţii: Coroana Românească, Polonia Restituta, Cavaler al Coroanei
Românești cu sabie și panglică de virtute militară.

MEDALION ION C. THEODORESCU-VALAHU
Ion C. Theodorescu-Valahu (născut la 1 iunie 1887 sau 1889 în PopoveniDolj) intră în profesia de avocat la 9 decembrie 1909. Este Decan al Baroului
onstanţa în perioada 1931-1942. În documentele aflate în Arhiva Baroului
Constanţa, apare în cel mai vechi tablou al avocaţilor de aici, respectiv 1925.
1906: este absolvent al Colegiului Naţional “Carol I” Craiova; promoţia 1905-1906
1909: avocat în Baroul Ilfov, până în 1911, ca stagiar; practică această profesie
până la 31 martie 1948
1919: (martie) Ion C. Theodorescu, domiciliat în Constanţa, face cerere la
Ministerul de Justiţie, de adăugire la numele său patronimic de Theodorescu, pe
acela de Valahu
(noiembrie) Este numit cenzor supleant la societatea română anonimă pe
acţiuni “Casa Gaby” pentru arta croitoriei de damă, cu sediul în Bucureşti.
Societatea a fost înfiinţată de:
Ion A. Vasilescu, avocat Bucureşti
Mihail Dragomirescu, profesor universitar Bucureşti
Dr. Alexandru Emil Lăzărescu, avocat Bucureşti
Ignazio Breitmann, comerciant Bucureşti
Constantin Bercuşi, avocat Bucureşti
Oscar Andrè, reprezentant de comerţ Bucureşti
Petre P. Suciu, avocat Bucureşti
Societatea are ca obiect “înfiinţarea şi exploatarea de ateliere de
confecţiuni de rochii şi mantile şi în genere a se ocupa de tot ce priveşte lucrările
de croitorie pentru dame. De asemenea societatea va putea înfiinţa sectiuni
speciale cu articole de galanterie, precum şi raioane de lingerie, blănuri, pălării şi
încălţăminte”.
Probabil că nu întâmplător D. Theodorescu (unchiul ?) va fi mai târziu
(1931) director fondator la Croitorie şi artă. Revistă tehnico-profesională. Organ
pentru dezvoltarea artei îmbrăcămintei, Bucureşti, editată în 1931-1937.
1920: (martie) este numit prin Decretul regal nr. 1942 / 1920, membru în cadrul
unei comisii interimare care să gireze afacerile comunei Costanţa, alături de:
Mihail Turbatu (preşedinte); Florescu Marin şi Traian Roşculeţ (vicepreşedinţi);
Vasile Nicolau, Nicolae Avramescu, Dr. Goldenberg, Nicolae Mihăileanu, Ion
Funogea, Marţial Magrin, Dr. P. Frangopol, Iancu Lascaride, Ion Miga, Agop
Damadian şi dna. E. Adam (membri).

1921: (martie) este acţionar şi preşedinte la nou-înfiinţata societate anonimă
“Minerala”, cu sediul la Constanţa (menţionat ca avocat, fost magistrat), alături
de:
Romulus Cocea, Ion Pantelimonescu, Iacob M. Murat, Nic M. Avramescu,
Dimitrie Iosif, Haralambie Mangoiani, Ovanez Martenof, I. Costas, N.D.
Spireanu (avocat), Vasile Botea (avocat Baroul Constanţa, înscris în profesie
în 1909), P. Mihaleco, G. Trandaburu, G. Orezeanu, Dim. Constantinescu,
Athanase Curula, I.N. Roman, N. Simionescu (avocat Baroul Constanţa,
înscris în profesie în 1903, Decan al Baroului Constanţa în 1919-… / 19171919), Gh. Jerca şi Banca Constanţa.
Scopul societăţii este:
“a) fabricaţiunea şi comerţul de apă gazoasă, limonadă, mineralizată, gheaţă
artificială, precum şi orice altă fabricaţiune în legătură cu aceastea;
b) Cumpărarea şi închirierea de imobile, maşini, materiale şi orice va fi necesar
întreprinderii;
c) Cumpărarea sau închirierea de terenuri cu sau fără clădiri sau instalaţiuni,
precum şi construirea de orice clădiri necesare societăţii;
d) Vinderea sau darea cu chirie a orice teren, instalaţiuni, maşini sau materiale
cari îi aparţin;
e) Participarea direct sau indirect la orice afacere sau întreprindere în ţară sau
străinătate în cadrul operaţiunilor sale;
f) împrumutarea pe credit propriu sau pe valori bunuri mobiliare sau imobiliare ce
ar avea şi pe care le-ar putea constitui în gaj sau ipotecă. Va putea face orice
operaţiuni comerciale, financiare în legătură cu scopul său.”
(aprilie) Este reales cenzor pe anul 1921 – “prin aclamaţiuni” – al societăţii
anonime “Techirghiol-sat”.

Fig. 18 – Extras din procesul-verbal nr. 2 al adunării generale a societăţii
anonime Techirghiol-sat din 27.02.1921
(mai) menţionat ca :”fost procuror, avocat”, face parte din Consiliul de
administraţie al Institutului de Editură şi Arte Grafice “Constanţa”, societate
anonimă, alături de:
Vasile G. Nicolae, directorul Băncii Agricole sucursala Constanţa

Ion Miga, farmacist, proprietar
Doctor W. Goldenberg
Mircea Solacolu Troian, fost senator
George Dobias, fost deputat, avocat (în Arhiva Baroului Constanţa apare
înscris în Baroul Constanţa în 1936!)
Agop H. Damadian, directorul Băncii Constanţa
Ion Bentoiu, fost deputat, profesor (viitor Decan al Baroului Constanţa?)
[“Ion Bentoiu, eminent profesor. de limba română, el însuşi literat şi
publicist distins”, Lucrarea Aniversarea a 40 de ani a liceului “Mircea cel
Bătrân” din Constanţa – Vol. al X-lea. Pe anii şcolari 1934-1935 şi 19351936, Institutul de arte grafice “Albania”, Constanţa, 1937, Biblioteca
virtuală Ziua de Constanţa, pag. 18]
Constantin N. Sarry, proprietar ziarist
V. Cozachievici
Scopul societăţii este de: înfiinţarea de tipografii, zincografii, litografii şi
orice fel de întreprinderi în legătură cu artele grafice, precum şi editură de cărţi,
ziare, etc.; înfiinţarea de librării pentru vânzarea publicaţiilor româneşti şi străine,
precum şi orice operaţiune în legătură cu exercitarea comerţului de librărie;
confecţionarea, cumpărarea şi vânzarea de orice articole de librărie şi papetărie;
fabrică de pungi, cutii şi legătorie.
(iunie) Este făcută publică cererea sa de la Ministerul Justiţiei de adăugire la
numele său patronimic de Theodorescu, pe acela de Valahu
(septembrie) este făcută publică (din nou!) – în Monitorul Oficial – cererea
de adăugire la numele său patronimic de Theodorescu, pe acela de Valahu
(octombrie) Este avocat din partea reclamantului (tatăl pârâtului, în
persoana lui Samoil Resner din Constanţa, str. Dorobanţilor nr. 30) în dosarul nr.
45745 / 1920 al Tribunalului Constanţa, secţia a II-a – pentru punerea sub
interdicţie a lui August Resner şi numirea lui Emanoil E. Laier ca administrator
provizoriu
(noiembrie) este făcută publică (din nou!) – în Monitorul Oficial – cererea
de adăugire la numele său patronimic de Theodorescu, pe acela de Valahu.
1922: este făcută publică (din nou!) – în Monitorul Oficial – cererea de adăugire la
numele său patronimic de Theodorescu, pe acela de Valahu.
este membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Anonime Române
pentru Industria de Petrol şi Derivate “Coroana”, alături de George Dobias (avocat
Baroul Constanţa, intrat în profesie 1.12.1912).

este membru în Consiliul de administraţie al Societăţii Anonime “Industriile
unite dobrogene”.
1923: 19 iulie, Consiliul de miniştri, prin Decizia 1751, admite cererea de adăugire
la numele său patronimic de Theodorescu, pe acela de Valahu şi permite
schimbarea actelor civile în acest sens.
1925: este menţionat ca generator de doctrină românească în ceea ce priveşte
art. 517 Cod civil [Constantin N. Hamangiu, Nicolae Georgean - Codul Civil adnotat
cu textul art. corespunzător francez, italian şi belgian cu trimitere la doctrina
franceză şi română şi jurisprudenţa completă dela 1868-1925. Vol. 1 (Art. 1-643),
Ed. Librăriei “Universala” Alcalay et Co, Bucureşti, 1925, pag. 624], respectiv Notă
sub Trib. Constanţa secţia I, 361 din 23 octombrie 1923, Justiţia Dobrogei 10 /
1923.
(august) se pregătec alegerile din 25 august 1925 pentru Camerele Agricole;
este propus candidat, în calitate de “binecunoscut în viaţa plugărească
dobrogeană”, din partea partidelor Ţărănist şi Naţional (listă comună) [DR. –
Alegerile pentru Camera Agricolă la Constanţa. Blocul ţărănist -naţional a depus o
listă de agricultori – Liberalii şi averescanii cerşesc mila sătenilor, Ziarul Adevărul,
38, nr. 12777, 8 august 1925, pag. 2, col. 5-6]
1930: figurează încă (,) ca Preşedinte al societăţii anonime “Minerala”, cu sediul la
Constanţa (până în aprilie 1945)
1934: Face parte, în calitate de Decan al Baroului Constanţa şi fost Primar al
Municipiului, din Comitetul pentru ridicarea Monumentului Eminescu din
Constanţa [Valerian Petrescu – Omagiu lui Mihai Eminescu, Volum editat de
Comitetul “Pro Eminescu”, Constanţa, 1934, pp. 184], alături de:
Ioan N. Roman, iniţiatorul mişcării şi primul Preşedinte al Comitetului, de la
16.11.1930 până la data morţii, iulie 1931
Contra Amiral I. Bălănescu, Preşedinte
Nicolae D. Chirescu, avocat Baroul Constanţa (intrat în profesie la
20.01.1906), Preşedintele Ligii Culturale
Gh. Coriolan, Directorul Liceului de băieţi “Mircea cel Bătrân”, Casierul
Comitetului
Lt. Comandor N. Cristescu, din Marina Regală
Maria Gh.I. Dimitriu Castano, profesoară
Gh.I. Dimitriu, Preşedintele Curţii de Apel Constanţa
Horia Grigorescu, Primarul Municipiului Constanţa
N. Papadat, Consilier de Curte de Apel
V. Petrescu, judecător, Secretarul Comitetului

Lt. Colonel D. Petrovici, din Infanterie
Gh. Popescu, fost Primar al Municipiului Constanţa
Zoe Verbiceanu, profesoară, fostă Secretară a Comitetului
Aurel Vulpe, avocat Baroul Constanţa (intrat în profesie la 4.11.1900,
membru în Consiliul de Disciplină în 1925), fost Prefect
Gândurile celor din acest comitet sunt exprimate în deschiderea lucrării, din
care prezentăm următorul extras:
“După atâţia ani, de când Eminescu prin moarte a trecut la nemurire, noi, —
un grup de intelectuali din acest oraş — am apreciat că a sosit timpul să ne
amintim de dorul lui cel din urmă. Dar cu toată dorinţa ce am fi avut, nu ne-am
putut încumeta să aducem rămăşiţele sale pământeşti ca să se odihnească aici, în
metropola Dobrogei. Aceasta ar fi fost o sarcină, care ar fi depăşit puterile
noastre, rămânând să se realizeze — cine ştie? — poate mai târziu. De aceea, în
semn de omagiu pentru Poet, am socotit de datoria noastră de a-i ridica un
monument „la marginea Mării”. In ce măsură vom fi reuşit de a atinge proporţiile
şi prestigiul geniului său, urmează a se vedea, — dar, în orice caz, bronzul înălţat
va înfăţişa generaţiunii viitoare, exemplul împlinirii unei sacre datorii.”
1936: apare menţionat ca avocat şi agricultor [International Reference Library Politics and political parties in Roumania. With 20 Photographs and a genealogical
tree, Londra, 1936, pag. 541], cu următoarea prezentare:
“THEDORESCU-VALAHU I. C.,
lawyer, agriculturist. * June 1st 1889. Popoveni-Dolj. Ed: Faculty of law. Member:
Agrarian Party. President of the Constantza district organization. Mayor of Constantza 1920 and 1931-32. Head of the Constantza Bar, former President of the
Chamber for Agriculture. Former Head Attorney of the Court of Constantza.
Dec.:Commander: Roumanian Crown, Polonia Restituta, Knight of the Roumanian
Crown with sword and ribbon of the Military Virtue. Addr.: Constantza, Bd.
Ferdinand 6, Tel. 3-87.”
Aşadar, membru în Partidul Ţărănesc (Preşedinte H.E. Constantin
Argetoianu) şi preşedinte al organizaţiei Constanţa, Prefect al Constanţei în 1920
şi 1931-1932, Decan al Baroului Constanţa, fost Preşedinte al Camerei pentru
Agricultură, fost Preşedinte al Curţii de Conturi, Decoraţii: Coroana Românească,
Polonia Restituta, Cavaler al Coroanei Românești cu sabie și panglică de virtute
militară.
(iunie) este menţionat într-un articol al ziarului Adevărul, în lista de
redactori şi colaboratori

1939: (martie) este ales membru în consiliul de administraţie al “Rizeria Rozetta”
societate anonimă Industrie pentru decorticatul orezului.
(iunie) este ales deputat în cadrul circumscripţiei electorale “Marea”, la Categoria
Ocupaţiuni Intelectuale, alături de Radu Roşculeţ (avocat Baroul Constanţa,
înscris în profesie în 1922, devenit incompatibil în 1926).
1944: (octombrie, noiembrie) anunţuri particulare în Monitorul Oficial (în 1944
era domiciliat în Bucureşti):

Fig. 19 – Extras din Monitorul Oficial octombrie 1944
(noiembrie) Anunţuri particulare în Monitorul Oficial

Fig. 20 – Extras din Monitorul Oficial noiembrie 1944
1945: încetează, după 24 de ani, mandatul de Preşedinte al al societăţii anonime
“Minerala”, cu sediul la Constanţa.
1955: face cerere de pensionare din profesia de avocat; este domiciliat în oraşul
Râmnicu-Sărat, str. Bisoca nr. 51, regiunea Ploieşti; această cerere i se aprobă în
1956, cu următoarele observaţii: “deşi soţia petiţionarului a posedat o însemnată
avere imobiliară […] din actele dosarului rezultă că petiţionarul a avut în viaţa
publică, şi în funcţia de decan al baroului, manifestări progresiste ce fac ca
exploatarea făcută de soţia petiţionarului să nu fie considerată un impediment la
pensionare” [Dosarul din Arhiva Baroului Constanţa].
Aşadar, Ion C. Theodorescu-Valahu a fost Decan al Baroului Constanţa în
perioada 1931-1942.
Din anul 2019, Baroul Constanţa (Decan al Baroului Gabriel Cătălin Filişan),
începe să acordă o diplomă de onoare cu titulatura ____

Vasile Botea (Bottea) intră în profesie la 23 decembrie 1909. Participă cu o
susţinere solo-voce şi în calitate de conducător al Corului Bărbătesc la „susţinerea
părţii artistice” din cadrul şezătorilor Licelului Mircea cel Bătrân organizate în
iarna 1934-1935 pentru mărirea fondurilor licelului. [Lucrarea Aniversarea a 40 de
ani a liceului “Mircea cel Bătrân” din Constanţa – Vol. al X-lea. Pe anii şcolari
1934-1935 şi 1935-1936, Institutul de arte grafice “Albania”, Constanţa, 1937,
Biblioteca virtuală Ziua de Constanţa, pag. 282-283] Şi continuă participarea şi în
iernile 1935-1936, 1936-1937, în acelaşi fel.
1910:
D. Romeo Obreja a intrat în profesie în 1910. Cabinetul său în 1925 era
înregistrat pe strada Mircea, fără a fi precizat numărul.

Fig 21 – Reclamă / carte de vizită D. Romeo Obreja în Constanţa şi Tekirghiolul.
Ghid ilustrat. 1924
Vintilă Berberianu – probabil fiu al avocatului I Berberianu de la 1901 –
intră în profesie la 10 aprilie 1910, fiind înregistrat cu cabinetul pe St. Mihăileanu
7.
Oţelea D.I. se înscrie în profesie în 1910, conform Tabloului avocaţilor al
Baroului Constanţa din 1925.
1911:
„Pricinile de moştenire sunt foarte gingaşe; de aceea,
oricine ar avea o asemenea pricină, trebue să se
sfatuească totdeauna cu un avocat bun.” – Artur
Gorovei [Albina. Revistă enciclopedică populară nr. 33
/ 15.05.1911, sursa: Biblioteca Bucureştilor ]
Fostul Decan al Baroului Constanţa, Alexandru-Albert Gherghel [n. 1879 d. 1951], s-a născut în Pitești într-o familie de intelectuali (Mina şi Ion [Ion
Gherghel este fratele Eugeniei Gherghel, mama poetului, dramaturgului,
eseistului şi jurnalistului Radu Gyr (pseudonimul literar al lui Radu Demetrescu,

autorul, printre altele, al poeziei-manifest „Ridică-te, Gheorghe, ridică-te,
Ioane!”), Enache PUIU, "Restituiri. Un simbolist dobrogean: Al. Gherghel"
("Restitutions. A Dobrujan Symbolist: Al. Gherghel")]), la 27 aprilie 1879. Tatăl său,
a fost profesor de limba germană în Câmpulung. În acest oraş el și-a petrecut
copilăria și adolescența, a început să scrie versuri. A urmat primii doi ani de liceu
la Colegiul Național Sf. Sava din Bucureşti, dar și-a terminat studiile secundare la
Pitești. El și Ion Minulescu, cu un an mai mic, au editat o revistă literară numită
Luceafărul pentru o scurtă perioadă. Intrând la Universitatea din Bucureşti în
1904, unde a studiat la facultățile de drept și literatură, a studiat sub Titu
Maiorescu și Mihail Dragomirescu și a fost coleg de clasă al lui Vasile Pârvan,
Panait Cerna, Ion Petrovici, Oreste Georgescu și I. Dragoslav.

Figură 22 – Alexandru Gherghel
(extras din restituiri Un simbolist dobrogean: AL. GHERGHEL – Enache Puiu,
http://www.bjconstanta.ro)
În martie 1908, la câteva luni după ce și-a terminat studiile la Bucureşti,
pleacă la Berlin pentru a studia drept la Universitatea Humboldt, dar în curând
este nevoit să se întoarcă acasă din cauza lipsei de fonduri. În acest moment, a
început o carieră de birou. Prin examen a devenit administrator de plasă la
Brăhășești, apoi la Iași lângă Târgu Cucului și la Cotești.
Îşi începe activitatea avocaţială la 14 februarie 1908, în cadrul Baroului
Ilfov. În septembrie 1911 s-a stabilit la Constanța, se transferă în Baroul
Constanţa, unde îşi desfăşoară activitatea până la 1 ianuarie 1944, când „boala de
ochi” îl împiedică să mai profeseze.
în 1919, avocat fiind, pentru că Liceul Mircea cel Bătrân ducea mare lipsă
de profesori, Alexandru Gherghel care susţinea şi el activitatea liceului, a predat
limba germană, alături de Bucur Constantinescu care preda limba latină, ambii
fiind şi absolvenţi al Facultăţii de litere [Ion FAITER – Monografia Liceului Mircea
cel Bătrân Constanţa, Ed. Muntenia, 1996, pag. 48; Sursa: Biblioteca virtuală Ziua
de Constanţa ].

Pe parcursul activităţii, colaborează îndeaproape cu dl. avocat Vasile
Mironescu – chiar dacă uneori această colaborare iscă anumite neînţelegeri
legate de sarcinile asumate de fiecare.

Fig. 23 – Reclamă / carte de vizită Alexandru Gherghel în Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924
Este ales Decan al Baroului Constanţa cu unanimitate de voturi, în 1926.
Perioada probabilă în care a fost Decan activ este 1926 – 1929. A publicat studii
de drept penal [Poezie.ro: http://www.poezie.ro/].
În 1927 este menţionat ca fiind „director politic” la ziarul „Marea Neagră”
[Marian MOISE – Constanta Veche. Restituiri necesare, Ed. Menora, Constanţa,
2001, pag. 245 (Biblioteca Judeţeană I.N.Roman Constanţa. Proiect co-finanţat de
AFCN)].
Pe lângă această funcţie, a mai fost Prefect al Judeţului Caliacra, membru în
Consiliul de disciplină al Baroului Constanţa şi Decan pe viaţă al Baroului
Constanţa.
După ce a fost numit prefect, încredinţează procesele domniei sale, spre
substituire, dlui. avocat Ştefan Sandu. La revenirea în profesie, lucrează împreună
cu dl. avocat Ion G. Panaitescu, iar din 1 iunie 1929 încetează colaborarea cu
acesta şi îşi ia drept „ajutor” pe dna. avocat Zinna Vaida, avocat definitiv [Nu se
găseşte pe tabloul din 1929; apare, probabil, pe tabloul din 1930. ] în Corpul de
avocaţi Constanţa.
A fost distins cu Medalia Jubiliară „Cavaler al Coroanei României” şi Ofiţer la
„Steaua României”.
Este menţionat ca membru marcant al Partidului Poporului (fondat de
Alexandru Averescu) şi numit Prefect al Judeţului Caliacra [Adrian Rădulescu, Ion
Bitoleanu – Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1998, pag. 424]. Urmare a
deziluziilor provocate de guvernarea din 1926-1927 (generalul Averescu nu şi-a
prea respectat promisiunile electorale), în 1932 migrează către nou înfiinţatul

Partid Naţional Agrar condus de Octavian Goga, alături de alţi membri ai celei mai
puternice organizaţii dobrogene de la acea vreme: Aurel Butu, avocat Octav
Goruneanu.
Se face remarcat ca poet simbolist, contributor la îmbogăţirea literaturii
naţionale cu pagini originale, cu opere scrise cu talent şi credinţă faţă de misiunea
artistului. Implicat în cercurile literare ale capitalei, el s-a apropiat de cercul lui
Alexandru Macedonski, precum și de cel al lui Ovid Densuşianu și al revistei lui
Vieața Nouă. Se va întâlni cu alți scriitori la Cafeneaua Kübler de pe Calea
Victoriei. A publicat şase volume de poezii, dintre care Cântece în Amurg
(Bucureşti, 1906), şi patru volume apărute la Constanţa, respectiv Insula uitării
(Constanţa, 1924), Raze şi umbre (Constanţa, 1933), Solitare (Constanţa, 1935),
Solitare, Sonete (Constanţa, 1935). A mai colaborat doi ani, între 1905 şi 1907, cu
Românul literar.

Fig. 24 - Alexandru GHERGHEL – Sonet
(extras din „Analele Dobrogei”, vol. 2, 1928, Cernăuţi, 1928, Institutul de de Arte
Grafice şi Editură Glasul Bucovinei, pag. 21 – din Biblioteca Virtuală Ziua de
Constanţa)

Fig. 25 - Alexandru GHERGHEL – Legendă

(extras din „Analele Dobrogei”, vol. 2, 1928, Cernăuţi, 1928, Institutul de de Arte
Grafice şi Editură Glasul Bucovinei, pag. 19-21 – din Biblioteca Bucureştilor)
Alexandru Gherghel a iniţiat în anul 1931 un salon literar, iar patru ani mai
târziu, un cenaclu literar care funcţiona pe lângă redacţia revistei România de la
mare [Istoria jurnalismului din România în date: enciclopedie cronologică,
https://books.google.ro, „Noiembrie, 26. Constanţa: apare România de la
Mare, „organ dobrogean politic-economic-literar". Săptămânal. Director: C.
Irimescu. Redacţia: str. Traian nr. 18, Constanţa. Tipografia Albania, Constanţa.
Schimbări intervenite în decursul apariţiei: subtitlul, de La V1/270-V11/279, nu
mai apare; şi director, de la 11/60-1 V/l57 şi de la V/216-VII/279, Al. Gherghel.
Colaboratori: Gh CorioJan, J.A. Rudic, Al. Gherghel, C.N. Sarry. Editat până în 2«
mai 1940. ANDCT”]– al cărei Director a fost în perioada 1935-1936. În 1936 scria
„Noi suntem un popor de pace. Ca imparțial cronicar şi mai ales ca un mare
iubitor al acestui colţ de ţară, am dreptul să mă îngrijorez de viitor”.
În perioada 1934-1937, după inaugurarea statuii lui Mihai Eminescu din
toamna 1934, face parte din comitetul de acţiune pentru realizarea unei statui
închinate marii regine şi poete Carmen Sylva – statuie realizată de Ion Jalea şi
inaugurată la 15 august 1937 [Gheroghe CORIOLAN – Inaugurarea Statuei Reginei
Poete Carmen Sylva din Anuarul Liceului „Mircea cel Bătrân” din Constanţa pe anii
şcolari 1936/37 şi 1937/38, vol. XI al anuarelor, Institutul de Arte Grafice
"Albania", Constanţa, 1939, pag. 38-41; Sursa: Biblioteca virtuală Ziua de
Constanţa] - alături de Scipio Vulcan şi Traian Berberianu care, la acea vreme, era
deputat.
La iniţiativa lui Alexandru Gherghel se constituie Societatea Scriitorilor
Dobrogeni (1936), având ca scop „legătura între scriitor şi cititori, prin şezători
literare, de cunoaştere între scriitori, de înfiinţare a unei edituri, care ar însemna
o ridicare morală a scriitorului dobrogean. [Emilia CREŢU – a„Triolete“. Alexandru
Gherghel, avocatul-poet de la Constanţa, Biblioteca Virtuală Ziua de Constanţa
https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/ziua-dobrogei/triolete-alexandru-gherghelavocatul-poet-de-la-constanta-681546.html]
Cărţi semnate de Alexandru Gherghel au fost donate de către Comitetul
pentru ridicarea unei plăci comemorative scriitorului constănţean, aprigului
luptător naţionalist Petru Vulcan pentru premianţii Liceului Mircea cel Bătrân
1935-1936, alături de cărţi donate de M. S. Regele Carol şi cărţi procurate din
fondurile comitetului şcolar, cu precizarea: „Darul de cărţi pe care ni-l face
comitetul de comemorare a lui Petru Vulcan ne întoarce gândul spre ale noastre,

spre toţi cei ce în cuget curat şi cu cald şi sincer patriotism s'au străduit pentru
afirmarea şi accentuarea românismului în acest colţ de veche ţară românească. Se
cade deci ca şi noi să îndreptăm cugetul cu recunoştinţă spre cel ce a fost poate
un modest scriitor, însă a fost stăpânit de focul sacru al iubirii de ţară şi de neam.”
La inaugurarea statuii Reginei-poete Carmen Sylva (15 august 1937), este
menţionat în Anuarul Liceului Mircea cel Bătrân printre cei care „au lucrat cu tot
sufletul şi cu toată stăruinţa” în cadrul comitetului de acţiune: „distinsul scriitor şi
poet dobrogean, Alex. Gherghel, inimosul V. A. Rudic, neobosiţii profesori Ştefan
Mitescu şi Traian Marcu; advocat Scipio Vulcan; d-nele profesoare Maria Dimitriu
Castano şi Valentina Boteanu, directoarea liceului de fete. Au dat un preţios
concurs, deşi nu mai locuiau în oraşul nostru, d-l consilier dela Curtea de Apel, N.
Papadat şi d-l colonel Ionescu Dobrogianu. Deasemenea a ajutat d-l deputat
Traian Berberianu.”

Fig. 26 – Statuia Reginei-poete Carmen Sylva, de sculptorul Ion Jalea
(extras din Aniversarea a 40 de ani a liceului “Mircea cel Bătrân” din Constanţa
– Vol. al X-lea. Pe anii şcolari 1934-1935 şi 1935-1936, Institutul de arte grafice
“Albania”, Constanţa, 1937
Sursa: Biblioteca virtuală Ziua de Constanţa)

De-a lungul timpului, a colaborat cu Analele Dobrogei, Astra dobrogeană,
Calendarul Dobrogea Română, Conservatorul Constanţei, Cuget Liber, Dobrogea
Jună, Graiul Dobrogei. A condus și revista Pontice pentru o scurtă perioadă [Emilia
CREŢU – a„Triolete“. Alexandru Gherghel, avocatul-poet de la Constanţa,
Biblioteca Virtuală Ziua de Constanţa https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/ziuadobrogei/triolete-alexandru-gherghel-avocatul-poet-de-la-constanta681546.html].
A murit în casa unui angajat pensionat Căile Ferate Române, la 21.12.1951
(72 ani).
Facem precizarea că actele iniţiale depuse de dl. avocat la dispoziţia
Baroului s-au pierdut în timpul războiului.
Ion Bârzan intră în profesia de avocat la 23 ianuarie 1911, fiind înregistrat
cu cabinetul pe V Alecsandri 9.
Participând la a 25-a aniversare a Liceului Mircea cel Bătrân din Constanţa,
într-o evocare, aduce clarificări cu privire la promoţia 1896-1897 – prima
promoţie a liceului [Ion FAITER – Monografia Liceului Mircea cel Bătrân
Constanţa, Ed. Muntenia, 1996, pag. 23; Sursa: Biblioteca virtuală Ziua de
Constanţa].
O scrisoare a dlui. Col. (r) Bârzan I. Constantin Dorin, datată 6 noiembrie
1995, aduce mărturii despre tatăl său, avocat al Baroului Constanţa, Bârzan N.
Ioan:
„Tatăl meu, avocat Bârzan N. Ioan, iniţial elev al gimnaziului particular
„Mircea Vodă” al prof. Virgil Andronescu, îi devine elev începând de la înfiinţare în
anul şcolar 1896-1897 şi-l termină cu cea mai veche serie de absolvenţi.
După obţinerea diplomei de licenţiat al Facultăţii de Drept, din
Universitatea Bucureşti, este înscris în Baroul Constanţa, ca avocat pledant în ian.
1911 – calitate în care activează până în 1945, când se mută în Bucureşti.
N’a făcut politică şi n’a ocupat nici o funcţie administrativă, dar s’a implicat
intens în viaţa cultural-socială a oraşului [este menţionat ca poet simbolist în
lucrarea lui Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto,
Constanţa, 1998, pag. 399], activând în Soc. Regală Română de Geografie,
comitetul pentru constuirea liceului Mircea cel Bătrân, Liga Culturală, etc.”
Bârzan N. Ioan a fost Prodecan în Baroul Constanţa în perioada decanatului
Alexandru Gherghel.

Ţimiraş Nicolae intră în profesie la data de 3 mai 1911 (Ţimiraş Dumitru
(frate?) intră în profesie la 17.10.1916). Este membru în Consiliul de Disciplină.
Apare pentru prima oară în Baroul Constanţa pe tabloul din 1925. Pe lângă
activitatea avocaţială desfăşurată cu înalt profesionalism, are preocupări în sfera
literară. Îi găsim cu poezii în Analele Dobrogei [Analele Dobrogei Revista Societăţii
Culturale Dobrogene, 09,1928, vol. 2, pag. 298-303, Sursa: Biblioteca virtuală Ziua
de Constanţa], alături de Decanul Alexandru-Albert Gherghel.

Fig. 27 – Extras din Analele Dobrogei Revista Societăţii Culturale Dobrogene, 09,
1928, vol. 2
Gheorghe Duma intră în profesie la 4 octombrie 1911 [Baroul Constanţa.
Tabloul avocaţilor definitivi, stagiari şi apărători pe anul 1936, întocmit potrivit
art. 32 din legea pentru organizarea Corpului de Avocaţi din 28 Decembrie 1931 în
secţiunea Avocaţi stagiari conform Legei 1923; Sursa: Arhiva Baroului Constanţa].
Participă la şezătorile organizate de Liceul Mircea cel Bătrân în iarna 19341935pentru mărirea fondurilor liceului, lecturând din traducerile sale.

1912:
Domnul avocat Petre Niţescu intră în profesie 29 octombrie 1912, conform
Tabloului de avocaţi din Judeţul Constanţa pe anul 1925.

Fig. 28 – Reclamă / carte de vizită Petru M. Niţescu în Constanţa şi Tekirghiolul.
Ghid ilustrat. 1924
La data de 21 noiembrie 1912 îşi începe activitatea avocaţială domnul
Ghinsberg Calmis, unul din fondatorii revistei juridice „Justiţia Dobrogei” al cărei
prim număr apare la Constanţa, la 1 ianuarie 1923.
Bonifaciu I. Roman intră în profesia de avocat la 27 noiembrie 1912, la 23
de ani după tătăl său, Ioan N. Roman.
Într-o intervenţie intitulată „Amintiri” a Dr. Aurel Stoianovici, Medic primar
şi director al Spitalului Principesa Elena din Abrud (Alba), Bonifaciu I. Roman este
descris astfel [Aurel STOIANOVICI – Amintiri, din lucrarea Aniversarea a 40 de ani
a liceului “Mircea cel Bătrân” din Constanţa – Vol. al X-lea. Pe anii şcolari 19341935 şi 1935-1936, cap. Prof.dr. Constantin Mureşanu – Cuvinte închinate celor
plecaţi, Institutul de arte grafice “Albania”, Constanţa, 1937, Biblioteca virtuală
Ziua de Constanţa, pag. 53-60]:
Camarazi cu care am fost în mai strânse legături, atât în Gimnaziu cât şi mai
târziu, au fost : Bonifaciu Roman - Botaciu al nostru - fiu al strălucitului scriitor şi
avocat constănţean, Ioan N. Roman.
Băiat cu o vervă îndrăcită, ghiduş fără pereche, canţonetist neîntrecut şi
caricaturist de forţă, făcea caricaturile tuturor, chiar şi ale profesorilor, cari nu se
supărau când îşi vedeau chipul pe tablă.
[...]Toţi sunt astăzi. oameni cu rostul lor şi prin activitatea lor, cinstesc
Constanţa şi liceul,Mircea cel Bătrân.”

George Dobias intră în profesie în decembrie 1912, având cabinet pe Sturza
17. În lucrarea Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924, apare într-un tabel cu
numere de telefon, având numărul “46/3” şi adresa pe Tomis 17.
Paul Dobrescu intră în profesie în decembrie 1912, având cabinet pe
M.Aurel 14. În lucrarea Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924, apare într-un
tabel cu numere de telefon, având numărul “28/2” şi adresa pe Sturza 37.
1914:
Legea pentru organizarea Dobrogei Nuoi din 1.04.1914
La 31 ianuarie 1914 intră în profesie Octav Stănescu, având cabinetul pe
Daciei 3.
În martie 1914 intră în profesie domnul avocat Stelian Stănescu, conform
Tabloului de avocaţi din Judeţul Constanţa pe anul 1925.
Pe tabelul cu numere de telefon din lucrarea Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid
ilustrat. 1924, apare Stănescu avocat, fără o adresă precizată, având numărul
“3/3”. Nu ştim dacă între cei doi Stănescu există vreo legătură de rudenie şi / sau
domiciliu comun.

Figură 29 – Reclamă / carte de vizită Stelian Stănescu în
Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924
La 20 august 1914 intră în profesie domnul avocat Alex. Negrea, conform
Tabloului de avocaţi din Judeţul Constanţa pe anul 1925. În tabelul cu numere de
telefon, pe Sturza 37 apare cu locuinţa Paul Dobrescu.

Fig. – Reclamă / carte de vizită Alex. Negrea în Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid
ilustrat. 1924
1915:
Al. Constantinescu intră în profesie la data de 15.10.1915. În lucrarea
Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924, apare într-un tabel cu numere de
telefon, având numărul “111/1” şi adresa în Eminescu 5.
Domnul avocat C. SERIENESCU intră în profesie 10.1915, conform Tabloului
de avocaţi din Judeţul Constanţa pe anul 1925. Distinct faţă de cartea de vizită,
apare pe tablou ca având cabinet în str. Remus Opreanu, fără a fi menţionat
numărul.

Fig. – Reclamă / carte de vizită C.G. SERIENESCU în Constanţa şi Tekirghiolul.
Ghid ilustrat. 1924
1917:
Legea organizării corpului de avocaţi din 12.03.1917
Primul decan al Baroului Constanţa – N. Simionescu 1917-1919 ?
1919:
Domnul avocat Mihail Grigoriu a fost înscris în Baroul Constanţa la 27
martie 1919, prin Decizia nr. 2 din 27 martie 1919, semnată de domnul Decan al
Baroului Corpului de Avocaţi Constanţa, dl. N. Simionescu.
Nicolae Flangea - aprilie 1919 (înscris pe baza legii din 1907)

Din 1923 este magistrat la Judecătoria ocolului Sighişoara.
Domnul avocat H. Leibovici intră în profesie în anul 1906, nefiind
menţionată pe tablou data exactă.

Fig. 1 Reclamă / carte de vizită H. Leibovici în Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid
ilustrat. 1924

Fig. 2 – Decizia de înscriere a dlui. Mihail Gr. Grigoriu în Baroul Avocaţilor
Constanţa, din 27 martie 1919

Athanase Dimitrescu [Acesta este numele cu care se semnează domnul
avocat înşuşi ] (deseori, în actele care se găsesc la dosarul domniei sale, apare ca
Dumitrescu), intrat în profesie în septembrie 1918 în Baroul Avocaţilor Judeţului
Tutova, se înscrie în Baroul Constanţa la 27 Martie 1919. Ulterior, ajuns magistratconsilier la Curtea de Apel Constanţa, se pensionează în 1938, an în care se şi
reînscrie în barou, la 1 noiembrie.

Fig. 3 – Carte de avocat din 1919 [Timpul a păstrat „Cartea de avocat”, în
original, a dlui. avocat, redată în copie ]
1920:
Odată cu înfiinţarea unei a doua secţiuni la Tribunalul Constanţa – prin
Legea pentru înfiinţarea unei a doua secţiuni la Tribunalul Constanţa – Ministerul
Public, organizat conform legii de organizare judecătoreşti, avea în subordinea lui
şi avocaţii zonei, urmând ca şi în această a doua secţie a tribunalului să-şi
desfăşoare activitatea.

Fig. 4 – Tribunalul şi palatul regal, 1920 [Fotografia a fost descărcată cu ceva
vreme în urmă, de pe internet, de pe un site a cărui adresă nu o mai am ]

Scipio Vulcan intră în profesie la 7 aprilie 1920, fiind înregistrat cu cabinetul
pe Scarlat Vârnav 34.
Participă la aniversarea de 40 de ani a Liceului Mircea cel Bătrân, din 29
noiembrie 1936, unde susţine un „cuvânt ocazional” din partea cercetaşilor de
război.
În perioada 1934-1937, după inaugurarea statuii lui Mihai Eminescu din
toamna 1934, face parte din comitetul de acţiune pentru realizarea unei statui
închinate marii regine şi poete Carmen Sylva – statuie realizată de Ion Jalea şi
inaugurată la 15 august 1937 [Gheroghe CORIOLAN – Inaugurarea Statuei Reginei
Poete Carmen Sylva din Anuarul Liceului „Mircea cel Bătrân” din Constanţa pe anii
şcolari 1936/37 şi 1937/38, vol. XI al anuarelor, Institutul de Arte Grafice
"Albania", Constanţa, 1939, pag. 38-41; Sursa: Biblioteca virtuală Ziua de
Constanţa] - alături de Alexandru Gherghel şi Traian Berberianu care, la acea
vreme, era deputat.
Dl. Radu Roşculeţ [Născut la 25 septembrie 1895, în satul Casimcea, judeţul
Tulcea] este trecut avocat în Baroul Constanţa din 1 iunie 1920 pe tabloul
avocaţilor din 1926. În realitate, în perioada 1920-1922 a fost ajutor de magistrat
(ajutor de judecător) în judeţul Tulcea. Din 22 octombrie 1922 se înscrie ca avocat
stagiar în Baroul Constanţa şi este trecut pe tabloul avocatilor definitivi la 22
octombrie 1927, conform certificatului emis de Baroul Constanţa în 1929.

Fig. 5 – Cartea de avocat a dlui. Radu Roşculeţ, 1941
O problemă des întâlnită în acea perioadă este aceea a sediului biroului,
mai precis distincţia care trebuia făcută între „firma de avocaţi” şi domiciliul
acestuia. De această problemă aceau să se lovească şi dnii. avocaţi Radu Roşculeţ,
Nicolae O.
Roşculeţ şi Octav Stănescu cărora, în perioada 1926 - 1927, li se suspendă
dreptul de a mai profesa până când vor avea un birou corespunzător cerinţelor
legii şi regulamentului – ce reglementau desfăşurarea profesiei de avocat.
Obiectul cercetării disciplinare a fost acela de a verifica dacă aceşti avocaţi „au
firme şi birouri acasă”. Totuşi, motivarea oficială din decizia 75 / 30 octombrie
1926 a fost aceea că „aceşti avocaţi îşi exercită profesiunea câteşi trei într’acelaşi
biurou” şi „biuroul [...] este instalat într’un local de prăvălie, ce are intrare direct
din stradă”.
În acelaşi document este menţionată şi opinia minorităţii, respectiv că:
„biuroul [...] este bine mobilat.
Casa este destul de bună şi nu are intrare directă din stradă, deoarece se
intră întâiu într’un antret şi apoi în biuroul avocaţilor. Antreul este destul de mare
şi bine amenajat, ca să poată servi ca sală de aşteptare.”
Abia la 28 mai 1929 dlor. Radu Roşculeţ şi Nicolae Roşculeţ li se rezervă
dreptul de a mai profesa (în str. Scarlat Vârnav nr. 16), unde aceştia aveau „biurou
de avocatură şi notariat”; între timp, dl. avocat Octav Stănescu iese din această
asociere. Îşi vor exercita neîntrerupt profesia până în 1 noiembrie 1946. Facem
precizarea că dl. Radu Roşculeţ locuia în str. Scarlat Vârnav nr. 62 (str. Răscoala

din 1907 [Petre COVACEF – Onomastica străzilor din Constanţa, Ed. Ex Ponto,
Constanţa, 2010, pag. 341-345], azi).
În 1942, Baroul Constanţa îi eliberează un certificat prin care i se
recunoaşte faptul că „profesează efectiv, neîntrerupt şi în mod strălucit
avocatura, având o clientelă numeroasă”.
Radu Roşculeţ îşi va exercita neîntrerupt profesia până în 1 noiembrie
1946.
În perioada 1 noiembrie 1946 – 5 noiembrie 1947 ocupă funcţia de Ministru
al Cultelor, devenind incompatibil cu profesia. Din 1947 până în 22 martie 1948
revine în profesie. După această dată i se respinge cererea de intrare în Colegiul
avocaţilor din Constanţa, în baza Legii nr. 3 / 1948. Decizia de respingere a fost
atacată, ceea ce face dl. Radu Roşculeţ să mai profeseze până în luna mai 1950.
Din fişa matricolă a acestuia mai aflăm că a fost deputat din 1928 până în
1940, iar în perioada 1936-1937 a fost Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor.De
asemena, a fost decorat cu „Steaua României în gradul de Cavaler cu P.V.H.”,
„Coroana României” şi „Steaua României în grad de Comandor”.
Pe domnia sa îl regăsim pe lista martirilor executaţi, morţi în detenţie, din
Dobrogea: a murit în 7 februarie 1951, la Sighet. A făcut, aşadar, parte din
rezistenţa anticomunistă.
Mult mai târziu, în aprilie 1960, văduva acestuia – dna. Victoria Roşculeţ –
face o cerere pentru a i se elibera o dovada că soţul dumneaei „a fost în muncă
după 23 august 1944” şi înscris în Colegiul de Avocaţi pe baza Legii nr. 3 / 1948,
pentru a-i servi la recăpătarea pensiei.
Domnul Alex. D. Constantinescu începe profesia de avocat la 9 noiembrie
1920.

Fig. 6 Reclamă / carte de vizită Alex. D. Constantinescu în Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924

Domnul Stelian Negrescu este avocat în Baroul Constanţa în perioada 19201923. Din păcate, dosarul dumnealui nu se mai găseşte în Arhiva Baroului
Constanţa, însă Revista „Justiţia Dobrogei” a consemnat, la vremea respectivă, o
parte din calităţile dumnealui: „Tânărul acela cu sclipiri de fineţe, ascunse după
ochelari, cu sburdălnicia tinereţei tăinuită după o mină gravă, cu setea de viaţă
clocotind după perdeaua unor preocupări mature [...]. La el ideea era acasă la ea.
[...] Senzaţii, impresii, noţiuni se transformau repede într’un angrenaj sintetizator,
îşi îmbrăcau haina strălucitoare a ideei şi se alcătuiau galopând în şiruri compacte,
convingătoare.[...] Acum de-aproape trei ani era avocat. A ajuns repede printre
fruntaşii baroului din Constanţa.[...]”
Fără a găsi informaţii clare cu privire la perioada în care a fost avocat în
Baroul Constanţa, regăsim totuşi urma lui Vasile Schiţeanu, „ţiganul” – cum în
necăjeau în glumă, adesea, colegii. Doar necrologul acestuia – alcătuit de Nicolae
Ţimiraş – din aceeaşi Revistă „Justiţia Dobrogei” mai lasă o rază de lumină ce
poartă numele domniei sale: „Schiţeanu, modest, simplu, fără dorinţi exagerate,
într’o viaţă în care numai nulităţile formulează pretenţii, el trecea aproape
nebăgat în seamă. Rare ori, într’un zâmbet amar, se citea dispreţul omului pentru
tot ce e artificiu şi vanitate. El nu-şi chema clienţii, nici prin reclamă, nici prin
fastul unei vieţi sclipitoare, nici prin tăetura după ultimul jurnal al vestmintelor,
cum fac, uneori, cei ce vor să se cocoaţe pe spinarea altora; - dar la uşa lui băteau
cu încredere atâţi oropsiţi ai soartei. [...] Aş putea spune [...] că bunul nostru coleg
avea un suflet închis, de adevărat nomad, în care licăreau simţăminte alese.[...]”
1921:
Legea nr. 3.472 din 23 iulie 1921 pentru organizarea Dobrogei Nouă
stabileşte că “teritoriul de peste Dunare anexat prin tratatul dela Bucureşti din 28
Iulie 1913 şi legea din 11 Decembrie 1913, în întinderea şi cu limitele acolo
prevăzute, cunoscut sub numele de Dobrogea Noua, face parte din Regatul
României, formând cu el un singur Stat indivizibil”. În acest sens, Dobrogea Noua
se împarte în doua judeţe: Durostor şi Caliacra.
Pe fondul acestei organizări teritoriale, avocatura în Dobrogea Nouă este
reglementată de art. 62-64 ale legii, avocaţilor din acest teritoriu aplicându-li-se
aceleaşi reglementări prevăzute de Legea organizării corpului de avocaţi din
12.03.1917, cu excepţia deciziilor consiliilor de disciplină. [„ART. 62 Pentru
exercitarea profesiunii de avocat în Dobrogea Noua nu se vor cere decât
condiţiunile prevăzute în legea organizării corpului de avocaţi din 12 Martie 1917.

ART. 63 Dispoziţiunile din legea organizării corpului de avocaţi în vigoare în restul
tarii se vor aplica în totul şi în Dobrogea Noua, cu deosebire ca apelurile contra
deciziunilor consiliilor de disciplina vor veni înaintea Curţii de apel din Constanta.
ART. 64 Preşedintele tribunalului va avea grija ca, la începutul fiecărui an
judecătoresc, sa formeze un tablou de toţi avocaţii înscrişi cari profeseaza la
tribunal şi la judecătoria de ocol.
El va controla, atât cu ocaziunea formării tabloului, cat şi la fiecare noua
înscriere pe care decanul va trebui sa i-o aducă la cunostinta, dacă avocaţii înscrişi
îndeplinesc toate condiţiunile prevăzute de legea corpului de avocaţi mentionati
mai sus.”]
Preşedintelui tribunalului îi revenea obligaţia de a realiza tabloul avocaţilor
care profesează la tribunal şi judecătoria de ocol.
Domnul avocat Nicolae Constantinescu intră în avocatură la 1 martie 1921
şi îl regăsim la finalul colecţiei revistei „Justiţia Dobrogei” pe anul 1923 făcându-şi
cunoscuta adresa biroului ca fiind în „strada Traian 34 vis-à-vis de Prefectură”, în
Constanţa.
D. Strat a intrat în profesie la 13 iunie 1921. Cabinetul său în 1925 era
înregistrat pe strada Rahovei, fără a fi precizat numărul.

Fig. ____ Reclamă / carte de vizită D. Strat în Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid
ilustrat. 1924
Domnul avocat Traian Ulpiu Berberianu intră în profesie la data de 9
septembrie 1921, având cabinetul înregistrat pe Decebal 24.
Este director la publicaţia săptămânală Liberalul Constanţei care avea
redacţia în str. Daciei 9.

Fig. 7 Reclamă / carte de vizită Traian Ulpiu Berberianu în Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924
În perioada 1934-1937, după inaugurarea statuii lui Mihai Eminescu din
toamna 1934 – în calitate de deputat – face parte din comitetul de acţiune pentru
realizarea unei statui închinate marii regine şi poete Carmen Sylva – statuie
realizată de Ion Jalea şi inaugurată la 15 august 1937 - alături de Scipio Vulcan şi
Alexandru Gherghel [Gheroghe CORIOLAN – Inaugurarea Statuei Reginei Poete
Carmen Sylva din Anuarul Liceului „Mircea cel Bătrân” din Constanţa pe anii
şcolari 1936/37 şi 1937/38, vol. XI al anuarelor, Institutul de Arte Grafice
"Albania", Constanţa, 1939, pag. 38-41; Sursa: Biblioteca virtuală Ziua de
Constanţa].
Domnul avocat Gheorghe Aldea intră în profesie la data de 7.10.1921.

Fig. 8 Reclamă / carte de vizită Gheorghe Aldea în Constanţa şi Tekirghiolul.
Ghid ilustrat. 1924
Domnul avocat Scarlat Huhulescu intră în profesie 7 noiembrie 1921,
conform Tabloului de avocaţi din Judeţul Constanţa pe anul 1925, având sediul pe
C.A. Rosetti 8 .

Fig. – Reclamă / carte de vizită N.D. Chirescu & S. Huhulescu, în Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924

Domnul avocat – fost Decan – Ion Bentoiu îşi începe profesia în Baroul
Constanţa la 28 noiembrie 1921 şi exercită efectiv avocatura până în anul 1948,
când se mută la Bucureşt [Dosar D1.D053/P din Arhiva Baroului Constanţa]. În
dosarul domniei sale se precizează că nu a făcut cerere de înscriere în poaspătul
Colegiu Regional de Avocaţi Constanţa („conform Legii nr. 3 / 1948”), a exercitat
„profesiunea cu conştiinciozitate şi demnitate”. Din documentul emis de colegiu
către Casa de Asigurări a Avocaţilor, reţinem: „In ce priveşte datele precise cînd
numitul a fost deputat, primar şi senator, acestea nu le posedăm întrucât la fostul
Barou Constanţa nu s-a ţinut o evidenţă cu avocaţii care ocupau asemenea funcţii
sau demnităţi, aceste date nefiind comunicate fostului Barou de către avocaţi
deoarece nu erau obligatorii şi nici nu constituiau o incompatibilitate, avocatul
putând exercita avocatura şi în timpul deţinerei [de] funcţii sau demnităţi politice
cu excepţia funcţiei de prefect.”
În calitate de primar, susţine în mod semnificativ construirea noului local al
Liceului Mircea cel Bătrân.
Ion Bentoiu este şi autor de poezie, traduce frecvent din Heinrich Heine în
Albina şi Analele Dobrogei. Face traduceri pentru revista Arhiva Dobrogei.
Ion Bentoiu s-a născut la 6.11.1883, a fost căsătorit cu Anastasia (născută
Sava).
S-a stins la 20.08.1952.
1922:
În chiar primul număr al revistei „Justiţia Dobrogei”, dl. avocat Dumitru C.
Eftimie adaugă o notă la Sentinţa civilă nr. 33 / 29 martie 1922 a Tribunalului
Constanţa, punctând, rezumând şi clarificând o problemă specifică Dobrogei, cu

care se confruntau avocaţii vremii, respectiv transferările de terenuri anterioare
anului 1916.
Deşi nu vizează avocaţii din Baroul Constanţa, prezentăm rezumatul
Deciziei nr. 290 / 10.12.1922 cu privire la avocaţii din Cadrilater, având în vedere
unificarea ulterioară a Baroului Caliacra cu Baroul Constanţa [Revista Justiţia
Dobrogei nr. 3 / 1923, pag. 48-49]:
„Avocat – „Dobrogea Nouă” – Legea de organizare din 26 Iulie 1921 –
Desfiinţarea autorizaţiunei ministeriale – Dreptul de a pleda în tot cuprinsul
Regatului.
Prin nici o dispoziţiune din legea de organizare a Dobrogei-Noi din 26 Iulie
1921, nu s’a ridicat drepturile recunoscute prin legea anterioară şi exercitate sub
acea lege, de avocaţii ce au fost găsiţi la data anexărei că exercitau acolo această
profesiune; noua lege a desfiinţat numai obligaţiunea de a obţine autorizarea
Ministerului de Justiţie pentru avocaţii din Cadrilater, unificând pe viitor
drepturile şi situaţiunea acestor avocaţi cu acele ale celor din restul ţărei, ei
putând pleda în tot coprinsul Regatului.”
Nota redacţiei precizează că la baza acestei decizii luate „fără nici o
ezitare”, Curtea de apel Constanţa a avut în vedere şi principiile de drept
internaţional.
Octav Goruneanu a intrat în profesie la 25.10.1922. Este membru al
Partidului Poporului (fondat de Alexandru Averescu). În 1932 migrează către nou
înfiinţatul Partid Naţional Agrar condus de Octavian Goga împreună cu: Alexandru
Gherghel şi Aurel Butu.
1923:
Legea nr. 1 / 1923 pentru modificarea tabloului de numele şi
curcumscripţiile comunelor rurale, satelor şi cătunelor din ţară
Legea nr. 10 / 1923 pentru modificarea tabloului de numele şi
curcumscripţiile comunelor rurale, satelor şi cătunelor din ţară
Legea nr. 20 / 1923 pentru modificarea circumscripţiei unor judecătorii de
ocoale din judeţul Constanţa, Monitorul Oficial nr. 17 / 1923
Legea nr. 29 / 1923 pentru modificarea legii de organizare a comunelor
rurale
Legea nr. 135 / 1923 pentru modificarea legii de organizare a comunelor
rurale şi administraţia plăşilor
Legea nr. 138 / 1923 pentru modificarea legii de organizare a comunelor
urbane, rurale şi administraţia plăşilor

Revista juridică lunară „Justiţia Dobrogei” – ai cărei directori-proprietari au
fost domnii I.C.Theodorescu-Valahu, fost Magistrat-Avocat, şi Calmis Ghinsberg,
avocat – apare la Cosntanţa la 1 ianuarie 1923.
Congresul avocaţilor din 1921 a delegat o comisie de avocaţi care să
întocmească proiectul legii ce avea să fie Legea pentru organizarea şi unificarea
corpului de avocaţi din 19 februarie 1923 apare „în urma chemării la viaţă nouă a
provinciilor cari s’au contopit (Ardealul şi Bucovina – n.r.) în noul Stat al României
întregite”, luând astfel caracterul unei „mari necesităţi de unire şi consolidare
naţională” [Expunerea de motive a legii făcută de Ministrul Justiţiei, I. Th.
FLORESCU ].
Prin Legea pentru unificarea corpului de avocati din 1923, s-au constituit
obligatoriu barouri pe judeţe. Organul tutelar al barourilor era Uniunea Barourilor
din România.
Ca noutate, legea introduce necesitatea licenţei în drept, stagiul profesional
şi „un examen serios” de intrare în corpul avocaţilor – este vorba despre
examenul de definitivat. De asemenea, permite şi femeilor accesul în această
profesie [Din culegerea „Legea autentificărei actelor[...]. Legea Corpului de
avocaţi. Adnotată cu Expunerea de motive, Desbaterile parlamentare şi
Jurisprudenţa la zi [...] de Alex. Lascarov-Moldovanu, Ed. Tipografiei „Curierul
Judiciar” S.A., Bucureşti, 1924, pag. 151-157].
Iniţial, proiectul legii avea ca o condiţie de intrare în barou titlul de doctor
în drept, mai ales că la vremea respectivă avocaţii profesau, majoritatea, în baza
acestui titlu. Dar şi de această dată, modelul francez a impus ca suficientă licenţa
în drept şi examenul de admitere. (Pentru admiterea în magistratură, rigorile
cereau, totuşi, titlul de doctor în drept.)
În ceea ce priveşte examenul de definitivat, acesta exista deja în Ardeal şi
Bucovina (unde exista şi cerinţa de a fi doctor în drept pentru a putea profesa
avocatura).
Bineînţeles că propunerea de a permite accesul femeilor în profesia de
avocat a dat naştere unor discuţii aproape furtunoase în parlament, de la cele mai
serioase până la acelea prin care se comparau rochiile femeilor cu îmbrăcămintea
preoţească – dacă preoţilor le este permis, de ce nu le-ar fi permis şi femeilor !
Se aduc precizări importante cu privire la condiţiile de incompatibilitate şi
nedemnitate.
O problema spinoasă a avocaturii o constituia „acea obişnuinţă neleală de
luptă şi concurenţă care se numeşte întrebuinţarea samsarilor”. Iată cum
caracterizează şi prezintă rezolvarea acesteia Ministrul Justiţiei:

„Fiinţe obscure, mincinoase şi viţioase, cu abilităţi de intriganţi şi cu
discursuri de excroci, samsarii se învârtesc prin localurile judecătoreşti, ispitesc
clienţii cei slabi şi îi conduc la advocaţii cei mai nepregătiţi, dar cari împart
onorariile cu dânşii. [...] Samsarlâcul, fie sub forma procurilor de reprezentare, fie
sub figura funcţionarului public care recomandă clienţi luând plată, fie sub
înfăţişarea parazitului care frecuentează palatul de justiţie, sau stă acolo la pândă,
va fi de ici încolo urmărit fără milă şi pedepsit cu închisoare ca orice delict comun.
Dar pentrucă epidemia samsarilor din justiţie să dispară, am precizat în lege o
pedeapsă severă şi pentru advocatul care s’ar servi de samsari” [Alex. LASCAROVMOLDOVANU, avocat – Legea autentificărei actelor. Legea corpului de avocaţi.
Regulamentul Corpului de avocaţi, Ed. Tipografiei “Curierul judiciar” S.A.,
Bucureşti, 1924, pag. 119-260].
Sinteza făcută de Hurmuz Aznavorian, doctor în drept din Paris prezintă
noutăţile acestei legi: „Orice petiţie introductivă de instanţă, apel, opoziţie, recurs
trebuie semnată de un avocat sub pedeapsa nulităţii. Avocaţii au un privilegiu
pentru onorariile ce li se datoresc. Avocatul e asimilat cu funcţionarul public.
Orice ofensă adusă avocatului în exerciţiul funcţiunii sau în localul judecătoresc e
considerată ultraj. Orice avocat poate pleda în cuprinsul României-Mari.”
[Almanah Argus 1924, pag. 313, sursa: Biblioteca Bucureştilor ]
Din păcate, problema nu numai ca nu s-a încheiat nici în secolul XXI, dar a
îmbrăcat forme noi: procurile de reprezentare continuă să constituie o practică
obişnuită, iar avocatura clandestină are forme „actuale”: barou constituţional,
consilieri juridici ... Aceste practici nu numai că aduc atingere onoarei şi demnităţii
acestor profesii, dar impietează şi actul de justiţie.
Noul cod de procedură civilă ce a fost pus în aplicare din 15 februarie 2013
poate va rezolva măcar parţial problema, prin impunerea necesităţii unui avocat
în faza de recurs, fără a mai permite altor categorii de „apărători” să se implice în
actul de justiţie.
Cu privire la calităţile necesare unui avocat, Justiţia Dobrogei [Alexandru
TEODORESCU – Avocaţi, Magistraţi, Revista „Justiţia Dobrogei” nr. 5 / 1923, pag.
71-73] consemnează într-un articol semnat de Alexandru Teodorescu, Consilier al
Curţii de apel Constanţa, consemnează următoarele:
„Dreptul pozitiv, alcătuit din totalitatea regulelor juridice în vigoare într'un
stat, din complexul acelor formule, hotărâte şi precise, ce se găsesc sintetizate în
textele legilor scrise, obiect de studiu concret şi sigur, e susceptibil, totuşi, de
nenumărate controverse.

Dreptul privat, cu deosebire, adică acea ramură a dreptului pozitiv care
reglementează actele şi interesele particularilor, cu toată mlădierea formulelor
sale, ce se străduesc a se fixa în forme cât mai clare şi mai sigure şi ori care i-ar fi
geneza, fie că l-am considera ca opera desăvârşită a jurisconsulţilor, fie ca
elaboratul efemer al adunărilor legislative, este şi va fi, cât lumea, câmpul cel mai
vast al liberei interpretări, al criticilor şi comentariilor doctrinare.
Dar şi în afară de sfera exclusiv teoretică a controverselor, complexitatea în
fapt a acţiunilor omeneşti e atât de vastă, legăturile de reciprocă influenţă şi de
cauzalitate dintre aceste acţiuni si urmările, imediate sau depărtate, ce decurg din
faptele cele mai simple, în aparenţă, sunt atât de varii si uneori atât de ascunse,
încât aplicaţiunea practică în cadrul legilor pozitive, a formulei juridice adequate
fiecărui caz special, devine adeseori o dificultate, ori-care ar fi supleţa legei şi
perspicacitatea juridică a celui chemat să o aplice.
S'a ivit, dar, ca o necesitate de neînlăturat, în organizaţiunea judiciară veche
şi modernă, nevoia unui organ special, a unui jurist de profesiune, care, ca
reprezentant şi apărător al părţilor litigante, să adune tot materialul juridic
necesar pentru rezolvirea chestiunilor ce urmează a fi soluţionate de justiţie, să
formuleze şi să expună faptele înaintea instanţelor judecătoreşti, să indice şi să
desvolte principiile şi regulele de drept aplicabile fie-cărui caz în parte, cu un
cuvânt să prezinte şi să pledeze cauza împricinaţilor înaintea justiţiei, înarmat cu
competinţa şi autoritatea unui jurisconsult şi uzând de toată libertatea şi
independenţa de spirit a unui adevărat tribun, libertate neîngrădită decât în
limitele demnităţei oficiului ce această magistratură a barei este chemată să-l
îndeplinească.
Rolul avocatului în justiţie e, deci, covârşitor şi condiţionat de însuşirile
alese pe cari este ţinut să le întrunească:
In primul rând, o cât mai bogată cultură ştiinţifică de specialitate şi un spirit
critic cât mai desvoltat îl pune în situaţiunea de a manifesta, în interpretarea
textelor şi în analiza critică a principiilor, originalitatea vederilor sale personale,
menite a arunca, une-ori, o lumină nouă asupra unei controversate chestiuni de
drept, în care spiritul magistratului oscilează, adesea-ori, între diferitele sisteme
ale doctrinei.
Într-o înbelşugată măsură, apoi, se cer avocatului şi alte însuşiri nu mai
puţin preţioase:
Un spirit luminat, deschis şi îndrăzneţ, accesibil tuturor ideilor mari şi
generoase, un avânt entusiast, capabil de ori-ce sacrificiu pentru triumful unei
cauze drepte, o elocinţă strălucitoare prin luminoasa şi metodica expunere a

faptelor şi ideilor, prin profunzimea filosofică a vederilor, prin logica strânsă a
raţionamentului şi deducţiunilor, prin siguranţa şi originalitatea caracterizărei
persoanelor şi acţiunilor, — toate acestea într'o formă cât mai atrăgătoare şi cu
acel accent al sincerităţei, capabil a sdruncina ori-ce ideie preconcepută şi a
antrena convingerea.
Nu e de mirat, dar, dacă toate aceste daruri, nu prea comune, constituesc
caracteristica unui tip ideal, către care realitatea năzue a se apropria numai
treptat, treptat; totuşi, nu arare-ori, în cauzele celebre, ilustraţiuniie baroului ne
apar, cu această aureolă, sub înfăţişarea romantică a acelor vechi paladini—
cavaleri fără frică şi fără pată — cari în fuga cursierilor războinici, cutreerau lumea
pentru apărarea generoasă a celor slabi şi a cauzelor sfinte. Elocinţă caldă şi
puternică a apărătorului entuziast al unei cauze drepte, îţi dă iluzia unui adevărat
arhanghel, care, cu sabia de foc a adevărului, ucide monstrul apocaliptic în chiar
faţa ta, la bara justiţiei.
Dar, medalia are şi reversul ei, căci, în atmosfera de mercantilism a
vremurilor de astăzi, talentul se pune, uneori, în solda puterilor oculte ale
întunericului, lovind în cel drept şi ajutând pe spoliator. Ar fi desigur, interesantă
psichologia apărătorilor, lipsiţi de scrupule, ai tuturor cauzelor ce le vin în cale,
drepte sau nedrepte, cari, la adăpostul oficiului, plin de nobleţă, al apărărei,
săvârşesc atâtea mari păcate.
Dar poate că nu e locul a ne ocupa, aci, de latura tenebroasă a instituţiunei,
cu atât mai mult, cu cât se susţine --şi nu fără o oare-care dreptate — că, în
majoritatea cazurilor şi în special în chestiunile ce interesează drepturile
patrimoniale, echitatea nu coincide, întotdeauna, cu dreptatea legală şi lasă, deci,
loc, destul de larg, pentru toate acomodările de conştiinţă ale susţinătorilor fiecăreia din părţi.
Se mai ştie, apoi, că discuţiunea contradictorie fiind inerentă ori-cărei lupte
judiciare — întrucât numai dintr'însa magistratul poate culege elementele juridice
şi de fapt din care îi este îngăduit a’şi forma convingerea — apărătorul, chiar
conscient, al unei cauze nedrepte contribue şi el, în felul lui, la triumful dreptăţei;
că, dată fiind înlănţuirea strânsă şi atât de complicată, a acţiunilor omeneşti,
eforturile celor doui adversari, pentru a pune în evidenţă nuanţele de umbră şi
lumină ale unei afaceri judiciare, vor fi întotdeauna binevenite.
Adevărul e că, avocatul conscient de rolul social ce are de îndeplinit şi de
nobila sa misiune va şti, în tot deauna, să adopte, la bară, atitudinea ce convine
demnităţei sale profesionale şi tonul ce comportă natura şi împrejurările particulare ale afacerei în care pledează.

Cu toate acestea, de o mie de ori fericit şi demn de o adevărată veneraţiune
este eroul, care, în îndeplinirea chemărei sale, va sluji, cu statornicie, numai cauza
dreptăţei ideale; care, în vârtejul luptelor nemiloase, ce nasc din conflictele
aprige, ale patimilor şi intereselor individuale, se va alătura celor slabi şi
năpăstuiţi, victimele, de totdeauna, ale rapacităţei şi nedreptăţilor, strigătoare, ce
au bântuit, în toate timpurile, omenirea.
[Dar, s'ar părea că antiteza luptătorilor întraripaţi ai barei o formează
magistratura, falanga necuvântătoare a sutanelor negre, a acelora ce, în
frământarea lor febrilă, dupe lumină şi adevăr, nu se războiesc de cât cu
conştiinţa proprie, sub obsesiunea temutei erori judiciare, — magistratura de
carieră: tagmă preoţească închinată cultului imaculat al dreptăţei, slujitoare
aservită ritualului procedural, receptacul, în aparenţă impasibil, al tuturor ideilor
si argumentărilor, cât de îndrăzneţe, ce pornesc şi se încrucişează de la bară.
Libertatea ei nu se manifestă de cât în interpretarea neţărmurită a textelor
şi în neîngrădita alegere a soluţiunilor ce i se par juste şi legale.
Independenţa ei nu se face simţită de cât atunci când, venind în conflict cu
arbitrariul celorlalte puteri ale statului, se ridică cu tărie, fie contra puterei
legislative, refuzând aplicaţiunea unei legi neconstituţionale, fie contra celei
executive anulându-i actele si decretele, date cu călcarea legilor şi intereselor
individuale.
Avântul ei, conţinut, nu vibrează de cât în proza, concentrată, a
ordonanţelor şi hotărârilor, celebrând în fraze lapidare şi consfinţind cu puterea
argumentărei logice temeinicia drepturilor încălcate, respectul datorit libertăţilor
nesocotite.]
Deci, iniţiativă, spontaneitate si retorică combativă, armele de luptă şi de
convingere ale avocatului; logică strânsă şi cât mai concentrată, mijloacele
hotărâtoare ale magistratului,— însuşiri cari converg si se complectează,
însufleţind mecanismul complicat al justiţiei, una şi indivizibilă.
Dar, colaborarea organizmelor înfăţişate ale baroului şi magistraturei se
manifestă nu numai pe terenul, oare cum arid, al rezolvirei pricinilor.
Sentimentul şi ideea de justiţie, născute şi desvoltate printr'o evoluţiune de
secole, ca rezultat ai adaptărei omului la viaţa socială, având la bază interesul
comun, de a păstra neatinse condiţiunile ce permit fiecăruia, în societate, de a trăi
o viaţă cât mai intensă, compatibilă cu viaţa concetăţenilor săi, rolul şi datoria
statului implică, în primul rând, solicitudinea şi garanţia echităţei relaţiunilor
sociale şi reclamă, deci, întărirea autorităţei judecătorilor, paznici naturali ai
intereselor generale.

In adevăr, legile neavând o valoare de cât întru atât, întru cât ele se aplică
într'un spirit de echitate, rolul judecătorului egalează, adesea-ori, pe acela al
legiuitorului, interpretarea liberă, pe jurisprudenţei, oferindu-i ocaziunea de a
modifica, în anumite cazuri, regula legală şi a-i complecta lipsurile, pentru a o ţine
la nivelul desvoltărei istorice a dreptului.
In aceste condiţii, influenţa noilor curente şi evoluţia ideilor de drept, cari
se transformă pe zi ce trece, fiind de natură a determina evoluţiunea numai puţin
necesară, a jurisprudenţei, revine într’o egală măsură, baroului şi magistraturei,
ca, inspirându-se şi însuşindu-şi toate aceste idei curente, să conlucreze, în mod
permanent, printr'un efort armonic, la îndrumarea şi nouile orientări ale acestei
evoluţii.
Perfecţionarea şi lărgirea metodelor de investiţiune şi interpretare si, ca
consecinţă, o nouă îndrumare a jurisprudenţei, în direcţiunea care ar permite ca,
fără a se nesocoti respectul datorit legilor scrise, să se ţină seamă, într'o cât mai
largă măsură de scopul urmărit, de ţinta finală unei soluţiuni cât mai echitabile şi
mai utile din punct de vedere social, iată ţelul către care baroul şi magistratura,
păşind la olaltă, vor fi întotdeauna indicate a se sprijini reciproc.”
Viaţa avocaţilor din Constanţa nu poate fi separată de cea a altor organisme
ale Ministerului Justiţiei. Aşa se face că la inaugurarea noului sediul al Curţii de
apel Constanţa participă nu numai Preşedintele Uniunii Avocaţilor, ci şi Corpul
Avocaţilor din Constanţa.
Ceea ce astăzi este clădirea actulă a Tribunalului Constanţa, a fost odinioară
„noul sediul al Curţei de Apel”. Clădirea a fost edificată în perioada 1904-1906,
având destinaţie de reşedinţă de vară pentru familia regală, după cum atestă
documentele de epocă.
Cunoscut de-a lungul timpului drept "Palat Regal", imobilul intră în
administrarea Ministerului Justiţiei în anul 1922 şi este inaugurat ca nou sediu al
Curţii de Apel Constanţa la 16 septembrie 1923, prin efortul dlui. D. Istrate,
Preşedinte al Curţii de Apel la acea vreme. Dumnealui este cel care a identificat
localul ca fiind corespunzător pentru activitatea curţii şi face un memoriu
Ministrului Justiţiei, Mihai Cantacuzino, în iulie 1920 pentru a se „interveni pentru
obţinerea Palatului Regal, aflat în starea de degradare, lăsate de duşmani şi în
care, cu îngăduinţa Majestăţii Sale Regina, fusese instalată Crucea Roşie
americană, ce urma să părăsească curând oraşul” [Extras din “Solemnitatea
inaugurării noului local al Curţei de Apel din Constanţa”, Revista „Justiţia
Dobrogei” nr. 8 / 1923, pag. 119-122].

Şi dacă la această solemnitate discursul dlui. Decan al baroului Constanţa,
George Benderli, a fost remarcat ca un discurs care „prin spiritul, curajul,
francheţa şi justeţa sa, merită să treacă la posteritate”, suntem onoraţi să reprezentăm contemporanilor acest discurs:
„Acum nouă ani, la înfiinţarea acestei curţi care o găsim astăzi instalată în
palatul ei propriu, fiind şi atunci din întâmplare decan al baroului Constanţa,
spuneam că dacă ea răspunde unei necesităţi în distribuirea justiţiei în Dobrogea,
era menită a armoniza, prin jurisprudenţele ei, deosebitele legiuiri ce ne
cârmuiesc încă, cu legiuirea din restul ţărei. Pentru noi, avocaţi din Dobrogea,
aşezarea ei în apropierea noastră va fi un imbold, un indemn la studierea mai
adâncită a problemelor juridice, limpezite de noianul incidentelor din prima
instanţă, adesea-ori refugiul unde vom putea găsi, spre satisfacţia noastră,
estabilirea adevăratelor principii de drept pe cari involuntar le ar fi putut nesocoti
primii judecători.
Nu m’am înşelat şi cred că am asentimentul tutulor colegilor, exprimând cu
acest prilej recunoştinţa noastră pentru buna voinţă cu care Curtea ne asculta în
expunerile noastre, buna voinţă care este o încurajare necesară în munca noastră
grea şi care întăreşte în spiritele noastre, mândre de independenţa lor, dar şi
voluntari disciplinate, ideia înascută ce suntem a respectului ce suntem doritori a
putea arăta întotdeauna, tuturor instanţelor judecătoreşti.
Din colaborarea rodnică între magistraţii şi auxiliarii ei au eşit o mulţime de
hotărâri importante, atât de bine motivate în cât aproape toate au scăpat de
censura Înaltei Curţi, ceeace este o pildă frumoasă pentru instanţele inferioare şi
cea mai bună dovadă de muncă şi pricepere depusă de magistraţii eminenţi cari
compun Curtea.
Dorim şi mai departe o astfel de colaborare şi suntem convinşi că buna
voinţă — devenită tradiţională—nu ne va lipsi chiar atunci când după cum este de
aşteptat, meritele actualilor magistraţi vor trebui să [con]semneze pe unii dintre
ei pentru cea mai înaltă treaptă, după un stagiu atât de lung printre noi.
Curtea este instalată în palatul ei, clădire frumoasă şi demnă pentru un
templu al justiţiei. Dar dacă palatele sunt necesare, dacă justiţia are nevoie de
fast, ele nu sunt totul şi, ceeace priveşte mult mai mult, sunt judecătorii cari le
ocupă, cari împart dreptatea. O justiţie bună, distribuită şi sub copac, în aer liber,
este indiscutabil superioară unei justiţii slabe dată din palate cât de somptuoase.
Justiţia trece printr'o grea încercare. În momentele aceste turbure de după
războiu, în haosul de prefacere în care pare a se scufunda o întreagă civilizaţie
vechie pentru a da naştere, cu multe dureri, unei noui înjghebări, justiţia trebue

să fie mai mult ca ori când Fundamentum regnorum. Nu trebue să se surpe o
astfel de temelie, nu trebue să slăbească încrederea în dreptate.
Prea multe elemente bune părăsesc magistratura, această carieră nobilă,
acest apostolat, spre a se dea altor îndeletniciri, tineretul nu se simte atras spre
ea şi dacă mai avem astăzi justiţie, o datoram exclusiv acestor elemente bune
care cum este cazul Curţei noastre, au rămas credincioşi misiunei lor înalte.
Nu este o taină pentru nimeni că situaţiunea materială a tutulor
funcţionarilor judecătoreşti lasă prea mult de dorit. Ori câtă răbdare ar avea omul
vine momentul în care nu mai poate resista cerinţelor prea grele ale vieţei. Cum
să nu plece magistraţi, cum să vină tineretul spre acest altar când nu au ce mânca? Este a le cere o abnegaţiune supraomenească în zilele acestea când munca
manuală se plăteşte de zece ori mai mult de cât munca intelectuală.
Primejdia este mare. Gândiţi-vă că avem 78 judeţe, că tribunale cu mărirea
competinţei judecătorilor de ocole au devenit instanţe importante de apel, că
avem de înlocuit în ţinuturile alipite un mare număr de magistraţi. Nu toţi tinerii
simt o vocaţiune pentru cariera de avocat, nu toţi au acel talent special ce ni se
cere, acea combativititate necesară în profesiunea noastră, mulţi ar dori să se
consacre frumoasei misiuni mai liniştite a magistratului.
Cum voiţi însă ca acel tânăr, pe o parte vede că nu poate trăi cu
retribuţiunea derizorie ce-i se oferă, iar de altă parte constată zilnic că alţi pe cari
îi crede de mai puţini meritoşi, sunt preferiţi, să se hotărească să intre în
magistratură şi, odată intrat, să rămâe mai departe ?
D-voastră, Domnule Ministru, care aţi intervenit cu atâta căldură pentru
legea avocaţilor, care după cum ştim lucraţi la o nouă organizare judecătorească,
care aţi stăruit anul acesta pentru mărirea salariilor magistraţilor regretând că nu
aţi putut face mai mult şi sunteţi animat de cele mai bune sentimente, aţi bine
merita de la patrie dacă aţi găsi pe lângă inamovibilitatea, garantată astăzi prin
constituţie, şi soluţiunea acea care asigurând starea materială a judecătorilor, le
ar da şi ne-atârnarea totală la înaintare bazată numai pe merit şi vechime.
Corpul avocaţilor, care întotdeauna s'a solidarizat cu magistratura, nu poate
vedea de cât cu bucurie ori-ce îmbunătăţire, fiind adânc convins de acest lucru că
cu cât se coboră prestigiul magistraturei cu atâta scade şi valoarea baroului.
Domnule Ministru, răsboiul, cu ocupaţia inamică, a lăsat urme grele pentru
Justiţia din Dobrogea. Aci la Constanţa s'a pierdut o mare parte din arhivă, şi s'a
distrus registrele de notariat, proprietatea funciară nu mai are siguranţă.
Registrele trebuesc refăcute, complectate şi aceasta nu se poate pretinde
justiţiabililor prin contribuţiuni voluntare.

Tulcea singurul oraş din ţară care înainte de răsboiu nu era legat cu cale
ferată, nu are nici astăzi o comunicaţie lesnicioasă cu Curtea noastră, lucrările
începute înainte de răsboiu au rămas încă în suferinţă.
În fine Dobrogea nouă şi ea are dreptul, după aproape nouă ani a-şi vedea
în sfârşit regulată cestiunea proprietăţii imobiliare lăsată în suspensiune,
împiedicând astfel orice transacţiune.
Nu'mi veţi lua în nume de rău dacă cu ocaziunea acestei solemnităţi îmi am
permis a exprima aceste deziderate dictate numai de interesul justiţiabililor, pe
cari suntem chemaţi după lege a-i apăra.”
Şi, ca pentru a marca indivizibilitatea relaţiei magistrat-avocat, această
solemnitate s-a încheiat cu o „agapă colegială dată de magistraţi şi avocaţi”.
Domnul Ştefan Sandu începe profesia de avocat la 2.12.1923.

Fig. 9 Reclamă / carte de vizită Ştefan Sandu în Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid
ilustrat. 1924
1924:

Fig. 30 – România economică [Extras din Almanah Argus 1924, sursa: Biblioteca
Bucureştilor]

Legea nr. 68 / 1924 pentru modificarea de circumscripţiuni ale comunelor
urbane şi rurale
Legea nr. 99 / 1924 pentru modificarea Legii de organizare a Dobrogei Nuoi
Legea nr. 149 / 1924 pentru unificarea unor dispoziţiuni din Legea de
organizare judecătorească

Fig. 31 – Zilele când nu se judecă [Extras din Almanah Argus 1924, pag. 35,
sursa: Biblioteca Bucureştilor]
Conform primului Buletin al Uniunii Avocaţilor – organ oficial al Corpului
avocaţilor din România, editat în aprilie 1924, făcea parte din Baroul Constanţa dl.
Ion St. Radovici, avocat din anul 11 octombrie 1905

Fig. 32 – Primul număr din Buletinul Uniunii Avocaţilor
În acelaşi an, dl. avocat Eugeniu E. Vincler – din Bucureşti – trimite Baroului
Constanţa, spre valorificare, câteva exemplare din lucrarea sa, „Magistraţi iluştri”.
În prezent, Baroul nu mai deţine nici un exemplar al acestei lucrări [Decizia nr. 4
din 27 ianuarie 1927 a Consiliului Baroului – se găseşte arhivată şi la finalul
dosarului dlui. avocat Dumitru Ţimiraş].
1925:
Legea nr. 3 / 1925 pentru modificarea Legii de organizare judecătorească
Legea nr. 7 / 1925 pentru prelungirea funcţionării comisiunilor pentru
stabilirea Dobrogei Nuoi
Legea nr. 51 / 1925 pentru unificarea unor dispoziţiuni din Legea de
organizare judecătorească
Legea nr. 85 / 1925 pentru modificarea Legii de organizare judecătorească
Legea nr. 135 / 1925 pentru modificarea Legii de organizare judecătorească
Legea nr. 141 / 1925 pentru modificarea Legii de organizare judecătorească
Legea nr. 155 / 1925 pentru modificarea Legii de organizare şi unificare a
corpului de avocaţi
Legea nr. 156 / 1925 pentru desfiinţarea judecătoriei rurale Constanţa

Fig. 10 – Reclamă / Cartea de vizită a dlui. avocat Dan Alecu în Constanţa şi
Tekirghiolul. Ghid ilustrat. 1924
Rigorile prevăzute de normele legale [Art. 52 al Legii avocaţilor din
februarie 1923] pentru profesia de avocat impuneau ca avocatul să aibă „un
biurou într’un local cuviincios”. Rigurozitatea mergea până acolo încât Consiliul
Baroului Constanţa, prin decizia nr. 4 din 14 februarie 1925, dispunea închiderea
biroului de avocatură al dlui. Dumitru Ţimiraş situat în oraşul Constanţa, str.
Lahovari nr. 4 – regulamentul legii adăuga faptul că biroul trebuia să nu fie într-o
încăpere cu intrarea direct din stradă.
Contestaţia la această decizie arată că această măsură a regulamentului
„s’ar putea aplica în speţă în alte oraşe din ţară unde se găsesc clădiri confortabile
de locuit cu curţi şi grădini spaţioase, iar nu în oraşul Constanţa care prin felul
clădirilor are un caracter pur occidental (sic!) mai ales în partea de jos a oraşului”
– unde era instalat biroul domniei sale.
1926:
Legea nr. 40 / 1926 pentru modificarea Legii de organizare judecătorească
Legea nr. 41 / 1926 pentru modificarea Legii de organizare judecătorească
Legea nr. 133 / 1926 pentru acordarea a încă unui termen de trei luni
pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţii române în Dobrogea Nouă
Legea nr. 143 / 1926 pentru modificarea alin. 18 al art. 118 al Legii de
organizare a Dobrogei Nuoi
1927:
Legea nr. 65 / 1927 pentru modificarea legii de organizare şi unificare a
corpului de avocaţi
Legea nr. 141 / 1927 pentru abrogarea art. 70 bis din Legea de organizare a
Dobrogei Nuoi
1928:
Legea nr. 21 / 1928 pentru modificarea Legii de organizare judecătorească

Legea nr. 30 / 1928 pentru modificarea legii de organizare şi unificare a
corpului de avocaţi.
De cartea de vizită de mai jos se leagă mărturii ale vremii şi referate ale
avocaţilor: forme ale evaziunii fiscale, voit sau ne-voit, – exercitată de avocaţi – o
reprezentau încheierea de acte notariale, fără a depune cotele aferente la
sindicatul baroului.
Ea se găseşte în dosarul dlui. avocat preot Ilie I. Nicolau, înscris în Baroul
Durostor în 1923, dar care începe să practice efectiv avocatura în 1925, datorită
incompatibilităţii activităţii domniei sale în calitate de preot şi profesor, cu
profesia de avocat. Se transferă la Baroul Constanţa în 1927, pentru a practica
avocatura în comuna urbană Hârşova. Cu privire la aceste neînţelegeri apărute
între instituţia baroului şi dl. avocat preot Ilie I. Nicolau, ele se rezolvă prin
compensarea sumei datorate cu fondul de deces al acestuia [Decizia Consiliului de
Apel de pe lângă Baroul Avocaţilor Constanţa, din 26 septembrie 1936, arhivată în
dosarul dlui. avocat preot Ilie I. Nicolau, din arhiva Baroului Constanţa].

Fig. 11 – Cartea de vizită a dlui. avocat Alexandru Crăescu, verso şi faţă, 1928

Popescu Dimitrie – a intrat în profesia de avocat în noiembrie 1928. S-a
transferat în Baroul Constanţa undeva în intervalul 1931-1933, pentru că îl găsim
pe tablourile de avocaţi din Arhiva Baroului Constanţa abia în 1934, iar cele din
perioada 1932-1933 lipsesc.
În cadrul şezătorilor de la Liceul Mircea cel Bătrân din iarna 1934-1935
organizate pentru mărirea fondului liceului, participă cu „Viaţa şi opera lui
Ovidiu”.
Ion I. Iordache intră în profesia de avocat la 14 noiembrie 1928.
În iarna 1937, în calitate de profesor şi avocat, participă la şezătorile
Liceului Mircea cel Bătrân – pentru strângerea de fonduri destinate ridicării unei
statui Reginei-poete Carmen Sylva – cu expunerea Românii peste hotare şi
naţionalizarea graniţelor şi oraşelor noastre [Anuarul Liceului „Mircea cel Bătrân”
din Constanţa pe anii şcolari 1936/37 şi 1937/38, vol. XI al anuarelor, Institutul de
Arte Grafice "Albania", Constanţa, 1939, pag. 52-53; Sursa: Biblioteca virtuală Ziua
de Constanţa].
1931:
În tablourile avocaţilor care se găsesc în arhiva Baroului Constanţa din
perioada 1931-1937, se face anual menţiunea „Avocaţi morţi pe câmpul de
onoare pentru Patrie şi pentru Întregirea Neamului în campania 1916-1919 –
Roşculeţ A. Nicolae”
1934:
Viceamiral Păiş N. – înscris în Baroul Constanţa în 1934, pe baza Legii din
1931; reînscris în iulie 1943, pe baza legii din 1940
Ion Filipescu intră ca avocat stagiar în Baroul Constanţa la 19 decembrie
1934. Încă din perioada stagiaturii participă cu o interpretare la vioară, la
susţinerea părţii artistice din cadrul şezătorilor Liceului Mircea cel Bătrân din iarna
1934-1935, organizate pentru mărirea fondurilor liceului. La fel, în iernile 19351936, 1936-1937.
1938:
Aram Agop – se înscrie în Baroul Constanţa în noiembrie 1938 [Constanţa
CĂLINESCU, Liliana LAZIA, Ioan POPIŞTEANU, Ion FAITER, Adriana GHEORGHIU,
Vanghele CULICEA – Dicţionar de personalităţi dobrogene, vol. II, Ed. Ex Ponto,
Constanţa, 2006, pag. 13-14], după absolvirea Facultăţii de Drept din Bucureşti.
Constăţean de origine – născut în Murfatlar, într-o familie cu patru copii, el fiind

mezinul – face liceul la „Mircea cel Bătrân”. Deşi iese la pensie din avocatură în
ianuarie 1983, continuă să practice această profesie, fiind unul din cei mai
longevivi avocaţi ai Baroului Constanţa.
În paralel, desfăşoară activităţi în domeniul sportiv: „reuşeşte să aducă în
primul eşalon Locomotiva PCA Constanţa, devenită ulterior Farul Constanţa. A
fost Preşedinte de onoare al FRF – Regiunea Dobrogea în perioada 1950-1965.
După înfiinţarea Uniunii Avocaţilor din România, se implică în viaţa
organizaţiei, sprijinind primele activităţi. În acest context, UAR îi acordă titlul de
Excelenţă.
De asemenea, este membru activ în cadrul organizaţiei PNL din 1934.

Fig. 12 – Aram Agop, la 90 de ani [fotografie extrasă din varianta online a
cotidianului Ararat, publicaţie bilunară a Uniunii Armenilor din România, nr. 15
(276) / 1-15.08.2003, pag. 1]
1939:
Din intrigile care dau culoare vremii, răzbat până la noi conflicte între
avocaţi, precum escrocheriile săvârşite de dl. avocat (stagiar la acea vreme)
Melinte Pericle (din ce barou??? – n.a.) asupra mai multor colegi ai domniei-sale.
Nu ştim cum s-a soluţionat conflictul dar, având în vedere că dl. consilier Oţelea
D.I. cunoştea escrocheriile repetate ale acestuia, ne aşteptăm ca acest referat să
fi fost urmat de o sancţiune disciplinară.
1945:
Iată câteva din speţele perioadei 1945-1947, judecate în Constanţa
[Declaraţia dlui. avocat Nicolae Flangea din 10 februarie 1948, arhivată la dosarul
acestuia, pe care chiar domnia sa le considera “cazuri mai importante”]:

N. Hârâciu – moară şi presă de ulei în comuna Plopeni, judeţul
Constanţa;
Soc. Electro-Mecanica din Constanţa, str. Eternităţii, atelier
mecanic;
Mecsi Ahmed din Constanţa, str. C. Negri, bodegă;
Gh. Nicolau „Arcul Dobrogean”, str. Atelierelor nr. 36, atelier
mecanic;
Ştefan Nahornie, str. Atelierelor nr. 34, atelier de vopsit căruţe,
trăsuri şi automobile;
Xenofon Nicolau, Carol 87, magazin de coloniale şi delicatese;
Avram Serchesian, str. Ştefan cel Mare nr. 72, magazin de
încălţăminte;
D. Draica, str. Mercur nr. 7, brutărie;
Felicia D. Seceleanu, Hârşova, moară, presă de ulei, piuă
1948:
Într-o perioadă de transformări sociale, după instaurarea regimului
comunist în România, apare Legea nr. 3 din 17 ianuarie 1948 pentru desfiinţarea
Barourilor şi înfiinţarea Colegiilor de Avocaţi din România - un act normativ
ruşinos, care transformă şi aduce într-un con de umbră activitatea avocaţilor
români, în general.
Prin acest act normativ s-au desfiintat barourile şi, în locul lor s-au înfiinţat
Colegiile de Avocaţi pe judeţe, cu sediul în capitalele de judeţ. Baroul Constanţa sa desfiinţat şi a luat fiinţă Colegiul de Avocaţi al judeţului Constanţa.
Textul Legii 3 / 1948 prevedea obligativitatea avocaţilor şi apărătorilor de a
face cerere de înscriere în colegiile nou înfiinţate, dacă îndeplinesc, printre altele,
şi condiţia de a nu fi manifestat atitudini anti-democratice în viaţa lor publică sau
profesională – motiv de aşa-zisă „epurare” profesională. Aşa se ajunge în situaţia
în care chiar Decanului Baroului Constanţa de la acea vreme şi unul din fondatorii
revistei „Justiţia Dobrogei”, Ion C. Theodorescu-Valahu, i se respinge cererea de
înscriere în colegiu şi se retrage în oraşul Râmnicu Sărat din Regiunea Ploieşti.
Abia în iunie 1956 i se recunoaşte dreptul la pensie după 30 de ani de avocatură,
motivându-se că: „deşi soţia petiţionarului a posedat o însemnată avere
imobiliară, totuşi dat fiind că din actele dosarului rezultă că petiţionarul a avut în
viaţa publică, şi în funcţia de decan al Baroului, manifestări progresiste ce fac ca
exploatarea făcută de soţia petiţionarului să nu fie considerată un impediment la
pensionare”.

1954:
Prin dispoziţiile Decretului 281 / 1954, Colegiile de avocaţi au fost înlocuite
de Birouri colective de asistenţă juridică – organizaţii cu personalitate juridică
constituite pe judeţe, al căror sediu se afla în localităţile de reşedinţă a
Tribunalelor regionale.
Colegiul de Avocati al Municipiului Constanţa funcţiona în cadrul Biroului
Colectiv de Asistenţă Juridică al Judeţului Constanţa.
In această perioadă, întreaga activitate avocaţială, sub tutela Ministrului
de Justiţie, s-a concentrat pe pregătirea profesională, impunându-se o „rupere” a
avocatului de client şi introducerea muncii „în colectiv” – pentru transformarea
avocatului în simplu funcţionar public.
Organul tutelar al Birourilor colective de asistenţă juridică era Ministerul
Justiţiei care organiza, controla şi indruma activitatea avocaţilor din Republica
Populară România.

Alţi avocaţi constănţeni:
??? AN:
Victor Petroniu – este fiul avocatului Gheroghe Petroniu (?) căsătorit cu
Lucreţia, fiica lui Nicolae şi Susana Ţârcă (?) Nicolae Ţârcă, originar din Braşov, a
fost viceconsul austriac şi, mai apoi, primar al Hârşovei. Există în zonă un toponim
– Valea lui Ţârcă [Ioan GEORGESCU – Din trecutul românesc al Dobrogei, Analele
Dobrogei – Revistă a Societăţii Cultural Dobrogene 13-14, 1932-1933, pag. 39-41,
sursa: Biblioteca digitală a Bucureştilor]
C. Angelescu (AV 044?) – administrator delegat al Societăţii Tipografiile
Române Unite (înfiinţată la 1.05.1923), preşedinte al Consiliului de administraţie
al Băncii Urbane [Almanahul Graficei Române 1928].
„Pentru· construirea noului local al liceului se înfiinţează în Aprilie 1921 un
comitet de acţiune cetăţenesc, iar în Oct. 1923 se pune piatra fundamentală de
ministrul instrucţiunii d-l prof. Dr. Const. Angelescu.
In timp de 13 ani s'a clădit ceeace se vede acum datorită puternicului spriiin
cetăţenesc, donatorilor, comitetelor şcolare, concursului comisiunii tehnice,
compusă din d-nii Francisc Lescovar şi inginer inspector general Virgil Cotovu.
Asociaţia comercianţilor de cereale a contribuit cu sume 'foarte importante până
la 1 februarie 1932. Lucrarea se face după · planurile arh. N. Stănescu, inspector
general. Din 1923 până azi, d-l Dr. Const. Angelescu, ministrul instrucţiunii, ne-a

dat în fiecare an fonduri pentru construcţie. Mai importante ni s'au dat în 1928,
când o deosebită solicitudine pentru construcţie a arătat d-l V. P. Sassu,
Preşedintele comitetului serbărilor semicentenarului" Dobrogei” – aceeaşi
persoană? [Lucrarea Aniversarea a 40 de ani a liceului “Mircea cel Bătrân” din
Constanţa – Vol. al X-lea. Pe anii şcolari 1934-1935 şi 1935-1936, , Institutul de
arte grafice “Albania”, Constanţa, 1937, Biblioteca virtuală Ziua de Constanţa,
pag.19]
Advocat Scipio Vulcan, din partea cercetaşilor de războiu [Lucrarea
Aniversarea a 40 de ani a liceului “Mircea cel Bătrân” din Constanţa – Vol. al X-lea.
Pe anii şcolari 1934-1935 şi 1935-1936, , Institutul de arte grafice “Albania”,
Constanţa, 1937, Biblioteca virtuală Ziua de Constanţa, pag.7]
Răspunsurile date de corul foştilor elevi sub conducerea d-lui advocat V. V.
Botea [Lucrarea Aniversarea a 40 de ani a liceului “Mircea cel Bătrân” din
Constanţa – Vol. al X-lea. Pe anii şcolari 1934-1935 şi 1935-1936, , Institutul de
arte grafice “Albania”, Constanţa, 1937,Biblioteca virtuală Ziua de Constanţa]
Corul foştilor elevi sub conducerea d-lui Advocat V. V. Botea:
1. Regretul de I. N. Morozow
2. Eri şi azi de Worobkievicz
3. Lasă mă, măicuţă 'n pace, cântec popular, rânduit de G. Niculescu
„După o întrerupere de aproape 7 ani, începând din anul 1935, ministerul
instrucţiei a început să ne dea iar fonduri. S'au terminat până acum trei sferturi
din clădire. Asigurăm pe toţi factorii hotărîtori că actualul comitet şcolar compus
din d-nii Anton St. Anton, advocat Paul Dobrescu, deputat Vasile lepădatu,
căpitan Corneliu Grigorescu şi profesorii Gh. Toma şi N. Turturean, secundat de
amintita comisie tehnică, va depune cele din urmă sforţări ca să înfăptuim şi
sfertul ce a mai rămas şi să ajungem la limanul dorit.” – corpul nou al liceului
Paul Dobrescu este membru în comitetul şcolar al Liceului Mircea cel
Bătrân (1937), în scopul de a „depune cele din urmă sforţări ca să înfăptuim şi
sfertul ce a mai rămas şi să ajungem la limanul dorit” – construirea noului local al
liceului.
„Din .tot ce a lucrat, se desprinde optimismul, entusiasmul său tineresc,
care creşte continuu şi se desvoltă parcă tot mai mult. Aceste trăs.ături le-a dus şi

î afară de şcoală, în câmpul -social," în care s'a distins ca animator cultural, care
ştie să provoace curente de simpatie pentru cultură, ştie să răscolească tot ce e
nobil în sufletul ·cel mai umil. Profesor de limba germană şi de filosofie la liceul
nostru, d-sa nu ş'a mulţumit numai cu predarea aridă a ·materiei. A socotit că
trebue să restituim o parte din ceeace societatea ne-a dat. De aci activitatea sa
culturală, extraş-colară, de ad dezinteresarea, căldura, cu care · a răspuns la
apelul tuturor instituţiunilor, şcolilor, societăţilor culturale. De atâtea ori a răsunat
cuvântul său cald, entusiast, colorat, comunicativ, în sălile de conferinte, la
şezători. Nu vom uita succesul cu care a condus câţiva ani «Academia populară»
de aci, al cărei iniţiator şi„ organizator a fost împreună cu · câţiva oameni idealişti,
printre cari mult regretatul advocat Bucur Constantinescu.”
„Pentru mărirea fondului, profesorii de acord cu comitetul [Comitetul de
direcţiune se compune din: Gh. Coriolan, preşedinte; D-na V. Boteanu,
directoarea liceului de fete, D-na prof. M. Dimitriu-Castano, D-l advocat Al.
Gherghel, Vicepreşedinţi: D-l advocat Scipio Vulcan secretar; prof. St. Mitescu,
casier. Membri: Dr. Const. Mureşanu, profesor; advocaţi Alecu Dan„ Al. Şteflea;
Colonel Ionescu Dobrogianu; profesor Traian Marcu : J. A. Rudic, Agop Damadian,
preş ed. soc. cerealiştilor ; advocat Traian Berberianu - Lucrarea Aniversarea a 40
de ani a liceului “Mircea cel Bătrân” din Constanţa – Vol. al X-lea. Pe anii şcolari
1934-1935 şi 1935-1936, cap. Prof.dr. Constantin Mureşanu – Cuvinte închinate
celor plecaţi, Institutul de arte grafice “Albania”, Constanţa, 1937, Biblioteca
virtuală Ziua de Constanţa] au organizat un număr de şezători în localul Liceului.
S'au ţinut în iarna 1934-1935 următoarele şezători [“Scopul şezătorilor a fost de a
crea o atmosteră culturală, prin care să se întreţină cât mai viu numele Carmen
Sylvei în conştiinţa tuturor. Pentru noi profesorii, pentru educatorii tinerimii în
genere, nu poate fi un mai curat izvor de alese îndemnuri spirituale decât pilda
neîntrecută a năzuinţelor şi înfăptuirilor Reginei Elisabeta, şi comoara de înalte
gândiri şi sentimente ale Poetei Carmen Sylva. De aceea toate şezătorile au fost
puse sub egida numelui Ei slăvit.”]:
1. 6h. Coriolan, directorul liceului: „Aspecte din viaţa şi activitatea Reginei-Poete
Carmen-Sylva”,
2. N. Vasiliu, profesor liceu: „Curentele literare la începutul secolului al XX-lea”
3. Traian Marcu, prof. liceu: „Poezia patriotică ardeleană”.
4) Advocat Dan Alecu «Pe căile Levantului».
5) Judecător Marin Stănescu, doctor în drept; «Minorii infractori»
6. Or. Someşanu, profesor liceu: «150 ani dela revoluţia lui Horia, Cloşca şi Crişan»

7. Ion Bentoiu, advocat: „Un poet Dobrogean: Al. Gherghel”
9. Dimitrie Popescu, advocat: «Viaţa şi opera lui Ovidiu»
10. Dr. Const. C. Mureşanu, profesor liceu: «N. Titulescu: Amintiri' din Londra şi
Geneva
11. Aurel Vulpe: «lnsemnările unui conferenţiar de. provincie»
Pentru partea artistică au dat concursul, în ordinea cronologică :
D-na Adela Ionaşcu (voce); Asociaţia Corală «Cântul dela mare» sub conducerea dlui profesor E. Pinelis; Corul bărbătesc sub conducerea d-lui advocat V.V. Botea;
canto de d-l Demosthene Gh. Sariyannis,solist, Radio-Bucureşti; solo voce de d-l
advocat V. V.Bolea; solo voce d-l R. Dobrescu; D-na Marioara Dimitriu, profesoară
la Şcoala Normală de învăţ., solovoce; d-l Aut. Alexandrescu, profesor, vioară; DnaMoldova Alexandrescu, solo, voce; D-na Valeria Cociubanu, solo, voce; d-l
advocat I.Filipescu, vioară; d-l B. Podanovsky, piano; D-ra Virginia Ierusalmy,
piano; lectură de d-l prof. Traian Marcu; lectură originală de d-l I. Constantinescu,
institutor; lectură de d-l N. Sever-Cărpenişanu; lectură din traducerile sale de d-l
advocat Gh. Duma.” [Lucrarea Aniversarea a 40 de ani a liceului “Mircea cel
Bătrân” din Constanţa – Vol. al X-lea. Pe anii şcolari 1934-1935 şi 1935-1936, cap.
Prof.dr. Constantin Mureşanu – Cuvinte închinate celor plecaţi, Institutul de arte
grafice ]
AVOCATURA MODERNĂ – ÎNCEPUTURI ŞI ASPIRAŢII
Decretul-lege nr. 90 din 28 februarie 1990 aduce modificări esenţiale în
organizarea şi exercitarea avocaturii în România. Profesia de avocat revine în
matca ei firească şi redevine o profesie liberă, avocatul supunându-se numai legii
şi conştiinţei sale.
Se înlătură tutela Ministerului Justitiei şi ia naştere Uniunea Avocaţilor din
România, se descătuşează profesia şi apar primele legături profesionale cu alte
uniuni şi barouri din lume.
Acest Decret-lege menţine forma de exercitare a profesiei „în colectiv”
până în 1995 când, în baza Legii nr. 51 / 7.06.1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat se reorganizează şi modul de exercitare al profesiei
în cabinete individuale, drept pentru care se adoptă un nou statut al profesiei.
Potrivit dispoziţiilor art. 48 din Legea 51 / 1995, pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat: „Baroul este constituit din toti avocatii dintr-un
judet … .”, ca urmare Sectorului Agricol Ilfov nefiind catalogat ca si judet nu s-a
constituit ca un Corp de avocati - Barou - la nivel de judet.

Potrivit tuturor considerentelor enuntate, in temeiul dispozitilor art. 9 din
Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, modificata
si completata, prin Legea 255/2004;
In virtutea dreptului la libera asociere, cu respectarea prevederilor art. 9,
art. 40 alin. 1, a dreptului la munca art. 41 alin. 1 şi a libertatii economice art. 45
din CONSTITUTIA ROMANIEI, republicata

DECANII BAROULUI CONSTANŢA
SIMIONESCU NICOLAE
IOAN N. ROMAN
BENDERLI GH. D.
GHERGHEL ALEXANDRU
TEODORESCU VALAHU ION C.
IRIMESCU C.
ION BENTOIU ?
TEODORESCU VALAHU ION C.
GOIOANE SIMION
NICULESCU ION (F?)
SPÎNU DUMITRU

1919-1924?
1919-1923
1925-1926
1926-1930
1931-(1937?) 1942
1936?

GEAGIU SONIA
HRISTEA EMILIAN
HAŞOTTI IONEL
POPESCU EUGENIA
HAŞOTTI IONEL
POPESCU ION
GRIGORE GABRIEL-CORNEL
FILIŞAN CĂTĂLIN-GABRIEL

1986-1990
1990-1991
1991-1993
1993-1999
1999-2007
2007-2011
2011-2019
2019-

1939, 1941-1942
?-1952
1957

