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Prefa  la… trecut 

Sunt la vârsta memoriilor, dup  o activitate de 44 
de ani în magistratur  i peste 20 de ani în înv -
mântul universitar. Un clasic român1 al filosofiei i lite-
raturii, trecut de curând dincolo de apa Styxului, 
spunea la vârsta pe care o am eu acum c  nu i-a 
r mas doar trecutul. 

Cred c  aceast  axiom  explic  prioritar pentru ce, 
de cât va vreme, simt imperios imboldul de a scrie, 
fire te, despre via a mea trecut : despre ce altceva? 
Este, poate, tendin a reflex  de a m  ancora în propria 
existen ; este poate i expresia obi nuin ei cotidiene 
de a face ceva, cred îns  c  este i dorin a puternic , 
pe care nu am curajul s  o spun cu voce tare nici mie 
însumi, de a m  m rturisi cel pu in hârtiei cât de plin  
a fost, cu cât  credin  am slujit-o i cât de multe i 
mari au fost bucuriile pe care mi le-a oferit profesia de 
magistrat. 

De multe ori, am vorbit studen ilor mei despre ase-
m narea profesiei de medic cu acea de magistrat. 
Amândou  sunt angajate, în egal  m sur , la prote-
jarea celor mai importante valori umane; s n tatea i 
via a, respectiv libertatea i demnitatea. M-am con-
fundat cu aceast  profesie cu aceea i d ruire cu care 
mi-am tr it via a personal . Cum aceasta din urm  a 
fost una obi nuit , ceea ce m-a personalizat, în m sura 
în care a f cut-o, a fost profesia de magistrat. Spun 
asta cu dezinvoltura statutului i vârstei mele care m  
pun la ad post de orice temere din partea mea i orice 
b nuial  din partea altora, de arogan  sau de pu-
dicitate. 

                                                            

1 Octavian Paler, 1926-2007. 
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Vrând s  m  dest inui prin scris, am multe i mari 
îndoieli. Ca s  scrii, pe lâng  har trebuie s  st pâne ti 
i me te ugul scrisului. Or, har nu cred c  am, iar 

me te ugul de a scrie literatur  sigur nu-l st pânesc. 
O asemenea convingere am tr it-o în anul 1977 

când, dup  experien a cutremurului, Nicolae Ceau escu, 
ajungând la concluzia c  „poporul român avea o înalt  
con tiin  social  socialist ” i tot atunci auzise i de 
„Codul lui Napoleon”, a hot rât, pentru nemurirea lui 
i în domeniul dreptului, s  fie elaborat  o nou  

legisla ie în toate ramurile dreptului care s -i poarte 
numele. A dat chiar i indica ii; noua legisla ie s  fie 
„simpl , supl  i democratic ”. Tot atunci s-a n scut i 
conceptul „Nicolae Ceau escu, ctitor al dreptului 
românesc”. 

În acel timp, aveam dou zeci de ani vechime în 
magistratur , func ionam în fosta Procuratur  Gene-
ral  i eram considerat ca un bun practician în materia 
dreptului penal. În acest context, am fost desemnat s  
coordonez activitatea unui colectiv de juri ti care avea 
ca sarcin  s  elaboreze un nou Cod de procedur  
penal . Colectivul a lucrat, cu intermiten , circa trei 
ani, a scris, consecutiv, patru variante de cod, care 
erau din ce în ce mai pu in „simple, suple i demo-
cratice” i în final am reu it s  renun m, nefiind 
posibil a se realiza un cod de lege în limitele indica iilor 
date. 

Ei bine, atunci mi-am dat seama, cu o disperare care 
pe parcurs s-a atenuat, cât este de greu s  începi exer-
citarea unei profesii pentru care nu ai nici har i nici 
experien . A fi un bun practician în domeniul dreptului 
este prea pu in ca s  fii i un bun legiuitor dac  pretinzi 
seriozitate. A elabora o legisla ie este un sumum, este 
„altceva”. Tot a a, când pân  atunci ai scris numai 
practic  judiciar  sau chiar literatur  juridic , nu se 
poate prezuma c  tii s  scrii i beletristic . 
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Lipsa harului i a experien ei nu este singura mea 
îndoial . Trebuie s  ai ce s  scrii i ceea ce scrii s  
prezinte interes i s  transmit  emo ii, cel pu in pentru 
tine însu i atunci când ignori aspectele comerciale 
editoriale. Este oare interesant ce vreau s  scriu? Este 
emo ional? Este moralizator? Sunt atâtea alte întreb ri 
pe care mi le pun. Pentru mine, r spunsul la toate 
aceste întreb ri este afirmativ, dar pentru hârtie sau 
eventualul cititor? 

Ce vreau s  scriu? Am s  anticipez! 
Zei a Fortuna1 ori zei a Themis2 sau poate 

amândou  mi-au fost binevoitoare. Treizeci i trei de 
ani am lucrat numai în Procuratura General  i numai 
în sectorul de urm rire penal . Nu am avut func ii de 
conducere3, dar am fost angajat în solu ionarea unor 
lucr ri pe cât de diferite, pe atât de importante. A a, de 
pild , am f cut cercetare criminalistic  i, periodic, 
instruirea criminalistic  a procurorilor stagiari; am asi-
gurat îndrumarea i controlul asupra activit ii unit -
ilor subordonate din ar ; am efectuat personal an-

chet  în dosare complexe (de regul , infrac iuni de 
omor); am reprezentat Procuratura în rela ii interde-
partamentale i chiar interstatale4; am întocmit studii 

                                                            

1 În mitologia roman , Fortuna este zei a sor ii schimb toare. 
2 În mitologia greac , Themis este zei a justi iei, având ca 

simbol balan a. 
3 În trei rânduri am fost propus pentru un post de conducere, 

dar de fiecare dat  am primit aviz negativ din partea Securit ii. 
Prima dat  pentru c  alt candidat era fiu de ilegalist i condamnat 
politic în regimul burghezo-mo ieresc, iar în celelalte dou  situa ii 
pentru motivul c  nu prezentam garan ii de obedien  politic . 
Dup  evenimentele din 1989, am f cut parte, timp de doi ani, din 
conducerea Direc iei de Urm rire Penal  din Procuratura General  
i a Procuraturii Municipiului Bucure ti. 

4 În anul 1974, am condus o delega ie de lucru în fosta Repu-
blic  Cehoslovac  pentru elaborarea unui tratat comun de asis-
ten  juridic . 
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juridice, am avut contacte prelungite cu studen ii în 
drept sau cu procurorii stagiari, pe probleme de teoria 
dreptului i multe asemenea. 

În toate aceste ipostaze, am cunoscut mul i oameni 
de toate felurile: inteligen i sau naivi, genero i sau 
meschini, buni sau r i, one ti sau incorec i. Am fost 
contemporan cu trei genera ii de juri ti, forma i înainte 
sau dup  1944 ori dup  1989. Am traversat o epoc  
social-politic  îndelungat , de 45 de ani, cu o legisla ie 
caracteristic  i o mentalitate juridic  proprie i parti-
cularizat . i, în mod deosebit, m-am confruntat intim 
cu multe „cazuri judiciare” de un dramatism neb nuit 
care, dezvelite de conven ionalism, mi-au ar tat cât de 
profunde pot fi conflictele interumane i cât de dife-
ren iate st rile ra ional-afective ale semenilor no tri. 

 
* 

 
La 15 decembrie 1955, am fost numit procuror la 

una dintre procuraturile locale din Bucure ti. Eram 
student în anul V, la cursurile de zi, la Facultatea de 
Drept1 din Bucure ti. 

Aveam 24 de ani i sentimentul unei existen e 
nemuritoare. Eram tân r, s n tos, entuziast, dar f r  
s  m  exteriorizez ostentativ, încrez tor, dar întot-
deauna dispus s  m  îndoiesc de „adev rurile” mele i 
s  renun  la ele dac  o alt  ra iune sau propria mea 
chibzuin  m  convingea de contrar. Eram, de ase-
menea, p truns de preceptele socialiste cu care fuse-
sem îndoctrinat în liceu i facultate. Ce putea fi mai 
atr g tor pentru buna-credin  a acelei vârste decât 

                                                            

1 Atunci, facultatea se numea Facultatea de tiin e Juridice, 
iar promo ia mea a fost prima cu programul de cinci ani de studii, 
ultimul desf urându-se pe un singur semestru, pân  la sfâr itul 
anului calendaristic. 
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idealurile de egalitate, dreptate i bun stare? Am 
r mas credincios acestor principii, din ce în ce mai 
pu in, pân  prin anii ’70 când, dându-mi seama pe viu 
ce înseamn  „socialismul tiin ific i societatea 
socialist  multilateral dezvoltat ”, mi-am propus s  nu 
mai v d i s  nu mai aud ce este în jurul meu i s  m  
preocup numai de via a i de dosarele mele. i am 
reu it în mare m sur . 

Aceste convingeri se explicau i prin aceea c  pro-
veneam dintr-o familie nevoia , cu difuzor radiofonic 
în cas  i aparat de radio numai la primul meu salariu. 
Se mai explicau i cu faptul c  înc  de copil mi-am dat 
seama de „diferen a de clas  social ”, cum spuneau 
comuni tii. Aflându-m  de multe ori în casa colegului 
meu de banc  din clasele primare, fiu de colonel1 i de 
profesoar , am tr it nemijlocit inegalit ile sociale, în 
special pe plan material i spiritual. A mai fost gena 
p rin ilor mei, în mod deosebit mama mea, oameni cu 
pu in  carte, dar one ti i cu sim ul datoriei înde-
plinite. 

Am spus toate acestea nu pentru a eviden ia, pre-
supuse de mine, tr s turi ale personalit ii mele, ci 
pentru a sublinia unele cerin e f r  de care profesiunea 
de magistrat este o vorb  goal . 

Func ia de procuror a fost o dorin , m rturisit  
numai mie, înc  din anul III de facultate când, potrivit 
programei de înv mânt, am studiat dreptul penal 
special i am luat cuno tin  de con inutul Codului 
penal. Sobrietatea i rigurozitatea textelor acestuia 
mi-au atras aten ia poate i pentru faptul c  am intuit 
zbuciumul rela iilor sociale din spatele textelor legii 
penale. F r  îndoial  c  tot atunci mi-am dat seama de 
generozitatea conceptului de „justi ie” care, indiferent 

                                                            

1 În anul 1938, erau foarte pu ini militari cu grad de colonel, 
care de regul  erau oameni de referin . 
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c  se cheam  drept penal, drept civil, drept admi-
nistrativ sau oricare alt  ramur  a dreptului, înseamn  
bun -cuviin , dreptate i ordine care trebuie s  fie 
impuse atunci când este nevoie. 

A mai fost ceva care m-a apropiat suflete te de 
func ia procurorului. În anul II de facultate, am intrat 
pentru prima dat  într-o sal  de judecat , cu scopul de 
a asista la desf urarea proceselor. Pentru c  era 
foarte aproape de facultate, am intrat în sala mare a 
judec toriei de pe strada tirbei Vod . tiam c  acolo 
fusese judecat i condamnat la moarte mare alul 
Antonescu, pe care îl p stram înc  în reprezentarea ce 
mi-o f cusem la vârsta de 9-13 ani, când mare alul era 
conduc torul statului i al armatei, într-un r zboi pe 
care eu, cu inocen a de atunci, îl tr isem din plin. 

Emo ia cu care am intrat în sala de judecat  a fost 
îns  amplificat  de ceea ce am v zut. Sem na cu o sal  
de teatru, în timpul spectacolului, cu cortina tras  i 
actorii pe scen . Ace tia din urm  m-au impresionat. 

În primul rând, inculpatul. Era o femeie înc  
tân r , frumoas  i atât de palid  încât p rea fardat  
cu praf de cret . Era îmbr cat  în costumul de 
penitenciar i în arcul boxei, singur , d dea impresia 
c  a fost izolat  pe nedrept de soare i de oameni. Am 
aflat atunci c  era acuzat  de uciderea prin otr vire, 
într-un adev rat scenariu, a amantului s u care, evreu 
fiind, s-a l sat convins de familia lui s  nu se însoare 
cu ea. P rea indiferent  la dialogul vehement dintre 
procuror i avocatul ei, precum i la lini tea s lii. 

În aceea i m sur  mi-a atras aten ia avocatul. O 
adev rat  personalitate. Am aflat c  se numea Arthur 
Nachtigal i era un lider al baroului. Trecut pu in de 
vârsta a doua, era elegant îmbr cat, cu costum i 
cravat  impecabile, c ma  alb  i o batist  mare, tot 
alb , în buzunarul hainei de lâng  rever i cu pantofi 
de lac negri. Elocin a, vocabularul juridic i gestica 
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erau, de asemenea, remarcabile. P rea un personaj 
str in de via a noastr  de atunci, tern  i s rac . Dup  
pu in timp, a emigrat în Occident. 

Ei bine, fa  de acest personaj impun tor, procu-
rorul Aurel Popa nu a fost mai prejos. Ajutat i de pro-
bele în acuzare care erau preponderente, procurorul a 
egalat disputa judiciar  i în final s-a impus prin 
impresia l sat  c  inculpata era vinovat . Dup  mul i 
ani, soarta m-a f cut coleg de direc ie, în Procuratura 
General , cu acel procuror, c ruia i-am spus despre 
rolul pe care l-a avut în destinul meu. 

Numirea mea ca procuror în Bucure ti, mai înainte 
de absolvirea ultimului an de studii, a fost ca un loz 
norocos scos din urna hazardului. La recomandarea ce 
mi-a f cut-o procurorul- ef al unit ii locale unde cu 
un an mai înainte f cusem practica studen easc , am 
solicitat o audien  procurorului- ef al Procuraturii 
Municipiului Bucure ti. 

Întrucât acest om, atunci i mai târziu, a scris 
câteva rânduri în cartea profesiei mele i pentru c  a 
fost un mare practician al justi iei i un excelent orga-
nizator, îi aduc un omagiu. Se numea Gheorghe Aanei. 

M-a primit în audien , mi-a luat un adev rat inte-
rogatoriu despre vrute i nevrute, a cercetat carnetul 
meu de student pe care, prev z tor, îl luasem cu mine, 
m-a chestionat cu privire la „originea social ”, pe care o 
aveam foarte „s n toas ” (tata muncitor i mama 
telefonist ) i, precum Polonius1 alt dat , mi-a dat o 
sumedenie de sfaturi i m-a uns procuror. 

Cu o lun  mai înainte, întrucât dosarul meu per-
sonal i notele mari ob inute la examene constituiau o 
atrac ie pentru anumite organe, am fost chemat la 
                                                            

1 Personaj important din piesa de teatru „Hamlet” de  
W. Shakespeare – au r mas celebre sfaturile pe care le-a dat fiului 
s u, Laertes. 



Actori veridici pe marea scen  a justi iei 

- 34 - 

decanat, iar acolo, un tovar  care s-a recomandat ca 
fiind reprezentantul Ministerului Înv mântului mi-a 
oferit gradul de locotenent în Securitate. De i în acel 
moment nu eram l murit decât teoretic ce înseamn  
infrac iuni politice, organe de cercetare penal  ale 
Securit ii, Procuratur  i justi ie militar , iar oferta 
era tentant  sub aspectul avantajelor materiale, am 
refuzat-o. În cursul facult ii, f cusem dou  luni de 
convocare militar  i nu am în eles deloc cum s-ar 
putea implementa în justi ie conceptul cazon „am 
în eles, s  tr i i!”. 

Alegerea de atunci m-a ferit pentru totdeauna ceea 
ce se chema infrac iuni politice i justi ie militar . De 
abuzurile organelor securit ii1 i ale justi iei militare, 
în special din perioada 1949-1954, am aflat mai târziu, 
de la colegii mai vârstnici, dar i din propria expe-
rien . Prin anii ’70, am avut o nefericit  colaborare cu 
aceste organe, despre care voi scrie îns  pe larg. 
                                                            

1 Prin anii ’50, un cet ean în etate de 50-55 de ani era 
cercetat, în stare de arest, de organele de securitate pentru 
infrac iunea de „sabotaj economic (chiabur fiind, nu predase cotele 
cerealiere la care fusese planificat). În timpul interogatoriului luat 
de c tre un maior, asistat de un tân r sublocotenent stagiar, ma-
iorul a trebuit s  p r seasc  temporar cabinetul de anchet , fiind 
chemat de un superior. În lipsa acestuia, inculpatul, v zând pro-
babil în ochii sublocotenentului o inocen  caracteristic  tinere ii 
i o tacit  bun voin , l-a abordat: „Domnule sublocotenent, mi-a 

r mas acas  o fat  de 16 ani. Este singur  i, de o s pt mân , de 
când am fost arestat, nu mai tiu nimic despre ea. Ave i aici un 
telefon pe mas , v  rog, da i-i dumneavoastr  un apel i întreba i-o 
ce face, iar despre mine spune i-i c  sunt s n tos i c  în curând 
voi veni acas ”. 

Dup  o scurt  ezitare, sublocotenentul s-a conformat, ne-
tiind sau uitând, nefericitul, c  în sal  erau „urechi ascult toare”. 

A fost regizat un proces în care subofi erul a fost condamnat 
la moarte (n.b. – v  rog s  crede i), pentru tr dare, iar dup  dou  
luni, timp în care a fost l sat s  „mediteze” despre ce înseamn  
„disciplina militar  i dictatura proletariatului”, a fost promovat 
recursul inculpatului i i-a fost schimbat  pedeapsa la un an de 
închisoare pentru o infrac iune de serviciu. 
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În cadrul organelor de securitate, ca peste tot i 
oriunde, au fost îns  i juri ti merituo i i oameni 
one ti. Am în vedere dou  cazuri, singurele de acest fel 
din activitatea mea. Unul dintre ele, din anul 1975, 
prive te cauzele i împrejur rile sinuciderii liderului 
comunist Chivu Stoica. Atunci, împreun  cu un mai 
tân r locotenent de securitate, I. Apostolescu, am f cut 
cercetarea în condi ii de mare confiden ialitate. Cu 
acea ocazie, colaboratorul meu s-a dovedit un om cu 
des vâr ire corect i serios, motive pentru care i 
ast zi m  gândesc la el cu simpatie. Nu este în inten ia 
mea s  detaliez acest caz întrucât nu am în vedere vreo 
referire privind regimul comunist i conduc torii s i. 
Mi-aduc aminte îns  de gândul amuzant de atunci c , 
dac  a  fugi din ar  i a  relata la „Europa Liber ” tot 
ce aflasem din anchet , a  fi stârnit mare interes. Al 
doilea caz se refer  la o anchet  de natur  disciplinar  
privind pe mili ienii, procurorii i judec torii care au 
contribuit, unii cu rea-inten ie, iar al ii din culp  grav , 
la condamnarea pe nedrept a unui b rbat pentru o 
omucidere pe care nu o s vâr ise. i în acest caz, pe 
care am inten ia s -l relatez, am avut o bun  cola-
borare cu organele de securitate. 

 
* 

 
În timpul facult ii, ca i pu in mai târziu, în tim-

pul profesiei, am avut ansa s  am ca profesori teore-
ticieni ai dreptului forma i de coala juridic  i de 
societatea interbelic . Ace tia, de la în l imea piedesta-
lului catedrei, p reau atotst pânitori; emanau pre io-
zitate, cultur  general  i juridic , seriozitate, pre-
stan  i, mai mult decât orice, erau exemple de urmat. 
Dasc li ai înv mântului juridic, precum profesorii 
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Traian Iona cu i Ion Filipescu, de drept civil, 
profesorul Vintil  Dongoroz1, de drept penal, profesorul 
Tudor Popescu, de drept interna ional, profesorul 
Constantin Tomulescu2, de drept roman i înc  destul 
de mul i al ii, p reau ca ni te mari performeri ale c ror 
performan e, dup  ei, n-au mai fost realizate decât cu 
foarte rare excep ii. 

Tot atunci, la începutul anilor ’50, i-au f cut 
apari ia i unele cadre universitare f cute pe criterii de 
partid care, a a cum era de a teptat, s-au pierdut cu 
timpul. A a, de pild , la catedra de drept constitu ional 

                                                            

1 Prof. dr. doc. V. Dongoroz (1893-1976). Ilustru penalist, 
autorul Tratatului de drept i procedur  penal  (1924-1927) în cinci 
volume, al Codului penal Carol al II-lea i al Codului de procedur  
penal  din 1936, al monumentalelor lucr ri Explica ii teoretice ale 

Codului penal român, în patru volume (1969-1972) i Explica ii 

teoretice ale Codului de procedur  penal  în dou  volume (1975-
1976); îndrum tor principal în elaborarea Codului penal i al 
Codului de procedur  penal  din 1969 i autor a numeroase alte 
lucr ri. Un cronicar al timpului spunea despre el: „Cu înf i area 
sa de un calm apolinic, cu p rul prematur pudrat de anii de o 
neobosit  munc  intelectual , cu distinc ia inutei sale, Vintil  
Dongoroz pare un marchiz de la curtea vreunuia dintre Ludovicii 
Fran ei”. De multe ori le-am spus studen ilor mei c  Vintil  
Dongoroz înseamn  pentru dreptul penal românesc ceea ce în-
seamn  Mihai Eminescu pentru poezia româneasc . 

2 Profesorul C. Tomulescu, un taciturn care nu râdea nicio-
dat , d dea impresia c  în via a lui nu-l preocup  altceva decât 
limba latin  i dreptul roman. Nu era membru al partidului comu-
nist, iar atunci când a fost invitat s  intre în partid, a întrebat cu 
candoare: 

–Am auzit c  voi cere i o tax  lunar ; e mare taxa asta? 
La un examen la cursurile f r  frecven , când un general de 

mili ie, în postur  de student, care se prezentase în uniform  de 
gal  i cu multe decora ii pe piept nu prea tia ce s  spun  în 
leg tur  cu subiectul de examen, profesorul l-a apostrofat: 

– Domnule c pitan, nu ai înv at! 
– Tovar e profesor, nu sunt c pitan, sunt general! 
– Eh, nu-i nimic, eu m  pricep la grade cum te pricepi dum-

neata la dreptul roman. 
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preda un tovar  profesor G.G., mic de statur  ca i 
nivelul s u de preg tire didactic , de in tor totodat  al 
unei func ii de stat foarte importante. Profesorul G.G. 
se a eza pe scaun la catedr  (t lpile nu-i ajungeau la 
podea), scotea din serviet  un teanc de coli scrise pro-
babil de altcineva i, cu o voce monoton , începea s  
citeasc , în timp ce noi, studen ii, aveam fel de fel de 
preocup ri. i, nu tiu cum reu ea s  se repete cu o 
apreciabil  frecven , când schimba foile, apuca deo-
dat  câte dou  i citea mai departe. Uneori, î i d dea 
seama c  textul nu avea continuitate i atunci se 
oprea, î i cerea scuze i revenea la foaia cu pricina. 

Un alt tovar  profesor, venit în ar , a a cum se 
spune, „cu tancurile sovietice”, preda o disciplin  nou 
introdus  în programa de înv mânt, drept de stat 
sovietic. „Con tiincios i didact”, profesorul S.F. a scris 
i a editat, pe numele s u, i un curs. Dup  câ iva ani, 

probabil odat  cu retragerea tancurilor, s-a constatat 
c  acel curs era un plagiat cât se poate de fidel de pe 
un curs sovietic. Atunci a fost îndep rtat din înv -
mânt i nu s-a mai auzit nimic despre el. 

Profesorul S.F. avea îns  sim ul umorului, mani-
festat i cu ocazia unui dialog pe care l-a avut cu 
colegul meu Costic  Mih ilescu. Acesta din urm , un 
oltean neao , prin origine i fel de a fi, s-a prezentat la 
o sesiune de examene i, ajungând în fa a catedrei i a 
lui S.F., a luat un bilet de examen, s-a uitat la subi-
ecte, i-a spus profesorului num rul biletului i, în loc 
s  se a eze în prima banc  din sal , pentru preg tirea 
subiectelor, a r mas pe loc, începând s  se lamenteze, 
deosebit de contrariat. 

– Extraordinar… T ,t … Nemaipomenit. 
S.F. nedumerit, î i coboar  ochelarii pe nas i se 

uit  întreb tor: 
– Tovar e profesor, este formidabil, eram sigur c  

o s -mi cad  subiectul acesta. 


