EDITORIAL
Punte peste secole
Circulara domnului ministru al Justiþiei cãtre procurorii Tribunalelor ºi
Curþilor dincoace de Milcovu ºi cãtre Presidenþii Tribunalelor ºi Curþilor de
dincolo de Milcovu
[republicare din Gazetta Judiciarã nr. 49 din 10 februarie 1862]
Domnule!
Mãria-sa Domnitorulu mi-a încredinþat
Ministerul Justiþiei al ambelor Principate
constituite astãdi într-un singur stat al
Romuniei.
Datoriele sunt foarte mari ºi simþu toatã
gravitatea lor, însã ca sã le pociu împlini
trebue se fiu susþinutu de D.V. ºi se ve
fecu cunoscute principele ce trebue se ve
conducã.
Dorescu, Domnule, ca D.V. împreunã
cu toþi foncþionarii Tribunalului unde vã
afflaþi se fiþi pãtrunºi în adânculu inimii de
responsabilitatea ce aveþi fiã care în parte

ºi toþi în corpu. Astã-di se manifestã o
nemulþumire generalã în þearã contra
judecãtoriloru ºi mulþimea reclamaþiunelor
cu care Ministeriul Justiþiei se vede împovãrat pe toate dilele dovedesce o deplorabilã perdere de autoritate a judecãtorilor
în faþa justiþiabililor, ceea ce face cã justiþiã
este ameniþatã de desconsiderare.
Aceastã stare de lucruri este o simptomã foarte periculoase ºi trebue sã ne silim
cu toþii a înlãtura printr-o attitudine demnã
ºi prin sollicitudinea noastrã pentru toate
interesele legitime pusse de legi sub
ocrotirea Justiþiei.
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Ceea-ce a contribuit la rãul de care se
plângu toþi este cã în aprinderea lupteloru
politice la care assistãmu ºi amu luatu
parte de mai mulþi anni, n-am sciut se ne
ferim în destul de a a mesteca Justiþia cu
politica; aceastã slãbiciune moralã a
contribuit într-acelaºi timp a slãbi legãturile
ºi încrederea mutualã ce trebue tot-dauna
se essiste între Justiþiabili ºi autoritãþile
Judiciarii.
Dacã este, Domnule, în societate o
missiune sacrã care trebue se descepte
ºi se întreþie pe totu minutul o îngrijire ºi o
neodihnã legitimã în inima unui omu, apoi
este aceea de a ajunge þi a împlini cu
strictitate ºi durere de inimã datoriele atâtu
de grele ºi delicate ale judecãtorului
chiemat prin posiþiunea sa a fi în contact
jurnalieru cu oameni de toate classele ºi
de toate stãrile ºi a pronuncia assupra
onoarei, siguranþei ºi averei loru.
O missiune atãt de gravã ºi tot de o
datã atâtu de frumoasã cere de la
Judecãtori o mare limpedealã de minte,
o desbrãcare totalã de patimi ºi de
affecþiuni, cere mai-nainte de toate un
caracter integru ºi independent.
Nu mai puþin, domnul meu, judecãtorul
este datoru a îngriji se assigure liniºtea
publicã în mãssura ce-i este acordatã ºi
impussã de lege. La asseminea
împrejurãri este necesitate de o mare tãriã
de caracter ºi de o liniºte de spirit ºi mai
mare.
Mai pressus însã de toate, reclam de
la D.V. bunã credintã ºi sinceritate, cãci
toate aceste principii salutarii sunt deºerte
ºi fãrã efect când lipsescu acestea.
D.V. în particulariu sunteþi însãrcinaþi
mai cu ossebire a se pãdi legile ºi a se
assigura liniºtea publicã ºi spre acestu
sfîrºit este neapãrat ca pe lãngã calitãþile
de mai sus se desfãºuraºi o activitate ºi
o energie pe tot minutul.
Acestea sunt, Domnule, principiile
care dorescu se ve conducã în esserciþiulu foncþiunei ce ve este încredinþatã
ºi sunt siguru cã voi vedea foarte curãnd
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effectele salutarii ce ele sunt menite a
produce, cãci v-o declaru d-acum, cã voiu
fi sever ºi implacabile ºi cã voi cere îndatã
de la Mãria-sa depãrtarea din foncþiune a
ori cãrui foncþionar ce s-ar încerca sã
pãºeascã pe o cale rãtãcitã; tot d-odatã
voiu crede de a mea datorie de a deossebi
ºi de a recomanda spre înaintare pe toþi
aceia carii, pãtrunºi de datoriele lor, s-ar
face demni d-o assemenea resplatã.
Ve invit, Domnule, a comunica aceastã
circularã complectului în audienþa publicã.
Priimiþi Domnule încredinþarea
consideraþii mele.
Ministrul Justiþiei,
Constantin N. Brãiloiu
Nota redacþiei:
Constantin N. Brãiloiu (nãscut la 3
octombrie 1809, Craiova, decedat la 19 iunie
1889, Bucureºti) a fost un jurist ºi om politic
conservator, preºedinte al Adunãrii
Deputaþilor (18 februarie-3 mai 1876).
Descendent al unei vechi familii din Oltenia,
începe ºcoala la Sibiu ºi continuã cu studii
de litere ºi drept la Geneva ºi Paris. Intrã în
magistraturã, fiind procuror (1834), apoi
profesor de drept penal (1837) ºi procuror pe
lângã Tribunalul comercial (1840). Îºi începe
activitatea politicã în perioada prepaºoptista,
fiind membru al Adunãrii Obºteºti a Þãrii
Româneºti în timpul domniei lui Gheorghe F.
Bibescu (1842—1848). Dupã Revoluþie ocupa
diferite funcþii: director al Eforiei Scalelor sub
cãimãcãmia lui C. Cantacuzino (1848),
membru în comisia pentru dezrobirea þiganilor
în timpul domniei lui Barbu ªtirbei (1849-1856)
ºi în comisia care prezintã Domnului proiectul
de reorganizare a învãþãmântului 1851. Din
1859, în timpul domniei lui A.I. Cuza, este
preºedinte al Curþii de Comerþ (1859),
membru în Comisia Centralã de la Focºani ºi
ministru al Justiþiei în guvernul Þãrii
Româneºti (30 aprilie-12 mai 1861), pãstrând
portofoliul ºi în primul guvern unic al României
(22 ianuarie-7 iunie 1862). Trece in tabãra
susþinãtorilor principelui strãin, semnând un
act prin care se obliga “sã susþine prin toate
mijloacele alegerea unui principe strãin” în caz

de vacanþã a tronului. Dupã alegerea lui Carol
I ºi instaurarea monarhiei constituþionale, este
ales succesiv deputat ºi senator. Primar al
Capitalei în iunie-august 1873. Desfãºoarã o
bogatã activitate publicisticã, fiind redactor la
“Album ºtiinþific ºi literar” (Bucureºti),
„Conservatorul progresist” (Bucureºti), unde
a fost ºi director, „Revista Dunãrii” (Bucureºti).
A lãsat câteva lucrãri, între care ”Pravilni-

ceasca condicã a domnului Alecsandru Ioan
Ipsilante V.V.” (1841), ”Legiuirile civile ale Þãrii
Romaneºti cuprinzând legiuirea domnului I.G.
Caragea coordonatã cu dispoziþiile civile ale
Regulamentului Organic, adnotate ºi
clasificate” (1854), ”Condica de Comerþ a Þãrii
Româneºti” (1858), ”Revizuirea Constituþiei”
(1879). A se vedea, pentru detalii, http://
biografii.famouswhy.ro/constantin_brailoiu/ .
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