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GHEORGHE BAILEANU

1

Gheorghe Băileanu s-a născut la 18 aprilie 1901 în municipiul Iaşi. Este fiul
fostului avocat Magnus Băileanu, căsătorit cu Elena Mîrzescu, fiica fostului pro
fesor de drept civil de la Universitatea din Laşi.
Gheorghe Băileanu a urmat şcoala primară Ghe<ll'ghe Asachi din Iaşi, apoi
liceul Ştefan cel Mare, iar cursul superior la liceul Internat (azi liceul Negruzzi),
unde trece examenul de bacalaureat în 1918. A studiat la UniYersitatea din Iaşi,
unde în 1922 a absolvit Facultatea de Drept ,iar în 1925 Facultatea de Litere şi
Filosofie. A urmat cursuri de specializare la Grenoble. In octombrie 1926 a făcut
doctoratul în drept cu teza ,.Principii de drept comparat". Juriul a fost format din
George Prastara, 1. Ooroi, 1. Beretz, Eugen HeroVIan'll , N. Daşcovici şi Tre·ian
Ionaşcu (.,Anuarul Universităţii din Iaşi" pe 1926-1927, p. 84). După ce obţine
titlul de doctor în drept ajunge asistent la catedra de drept privat. In decursul
anilor a suplinit pe profesorul Petre Dragomirescu , Traian IonaşC'U, Gheorghe Ta
baoovici (Gheorghe Băileanu, TLtluri, activitart;e, lucrări Iaşi, Tip. Lumea, 1929, p. 9).
La 1 octombrie 1935 a fost numit director general al Aşezămintelor Sfîntul
Spiridon din Iaşi. A profesat şi avocatura şi a avut diverse funcţii obşteşti.
La Faculitatea de Drept din Iaşi a ajuns pînă la gradul de conferenţiar. Cîţiva
ani a fost muzeograf Ia Iaşi, unde a muncit cu mult entuziasm mai ales la orga
nizarea Muzeului de Istorie a Moldovei.
N. Iorga recenzînd lucrarea Fondarea Epitropi.ei Sf. Spiridon şi crearea per
soanelor juridice in vechiul drept privat, Iaşi 1932, scria că în această carte sînt
"Bogate aJ!laJ.dze de cloolmente"
ll
(ReYTi.stla istorică", XIX, 1933, p. 269), Llie MJ
nea scrie despre teza de doctorat a lui Gheorghe Băileanu că : "Lucrarea scrisă,
clar, aparţine unui domeniu în care Ia noi s-a scris foartte puţin şi reprezintă bună
orientare in materie şi independenţă de judecată", "Cercetări istorice", II-III,
1926-1927, p. 285). George Pmstara scrie in prefaţa tezei de docto.I"aat a luli.
Gheorghe Băileanu Principii de drept comparat că : "Prin prezenta lucrare, auto-

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

NECROLOG

282

2

rul, un valoros doctor al Facultăţii de Drept din Iaşi a căutat să precizeze o nouA
infăţişa.re ce a luat dreptul in unna 'l'ăzboirului mondăa:l". Geor>ge Pl.Jaslt.arn ajunge
la concluzia că : "Contribuind la răspîndirea acestor idei, cre după noi reprezintă
adevărul necontestat in materie juridică , sintem convinşi că, meritoasa lucrare a
Domnului G. Dăilea.nu va fi de un mare folos".
Traian Ionaşcu scria despre dreptul comparat că ,.De altfel, asupra istori
cului acestei discipline cu toate discuţiunile la care a dat loc la Congresul de
la Paris, a se vedea remarcabila teză de doctorat lucrată sub auspiciile mele, a
D-lui G. Băileanu Principii de drept comparat, Iaşi, 1926 (.,Minerva II", 1928, nr . .2,
p. 85, nota 1).
Despre lucrarea Rolul şi metoda seminariilor juridice", Vasile Pavelcu, scria
că "Dl. G. Băileanu arată cum necesitatea acestor seminarii este stplţită astăzi in
diverse ţări şi cum această problemă a fost dezbătută la diverse eongreşe juri
dice străine . Concluzia autorului că ar trebui realizat şi la noi oeva in �ceastă
direcţie pare pe deplin justificată (,.Buletinul Seminarului Pedagogic Universitar"
1930-1932, nr. 8, p. 211).
Am mai putea cita multe rinduri admirative scrise de recenzenţi despre nu
meroasele studii şi comunicări pe care, timp de o jumătate de veac Gh. Băileanu
le-a publicat prin reviste şi ziare.
Din seria numeroaselor studii şi articole scrise de Gheorghe Băilea.nu amin
tim doar cîteva titluri :

1J ,Citeva date şi comentarii asupra mişcării bolnavilor în spitalele Aşeză
minte lor Epitropiei Sf, Spirid.on din Iaşi, pe decada 1925-1936, Iaşi, "Aberman",
1937, 9 p., în colaborare cu Gr. C. Iamandi, D. Ştefăniu
.
2) Dreptul de ctitorie in Moldova, Iaşi, "Liga culturală", 1942, 8 p. (Extras
din "Buletinul Institutului de Istoria românilor, A. D. Xenopol", nr. 3) ;
3) E:rpresia generală şi cuprinsul noţiunii de drept. Teoria normelor şi a in
stituţiunilor juridice, Bucureşti, "Gestetner", 1940, 150 f. ;
4) Fondarea şi evoluţia juridică a Epitro piei Sf. Spiridon şi crearea persoa
nelor juridice in vechiul drept privat de la 1757 la 1 800. a) Contribuţiuni· la stu
diul fonda ţiilor Iaşi, 1929, 26 p. Extras din .. Cercetări istorice", V, 1929 ; b) Con
t ribuţiuni la studiul persoanelor morale, Iaşi, ,.Presa Bună", 1929, 86 (-87) p.
5) Indrumare în teoria drepturilor reale. Bunurile (lucruri şi drepturi}, di
viziunea lor. Teoria patrimonului. Proprietatea şi posesiunea, Iaşi, 1933, 37 p.
Facultatea de Drept, Iaşi ;
6) Instituţiile Epitropiei Sfintului Spiridon intre anii 1800 şi 183'3. Evoluţia
fundaţiilor de asi.�tenţă publică ale Casei din Moldova după documente inedite,
I·aşi, Ţerek, 1932, 56 p.

7) Legitimaţiunea asistentei sociale şi posibilităţile ei de realizare la Iaşi,
Raport introductiv, Iaşi, Brawo, 1937, 101 p. Aşezămintele Sf. Spiridon Iaşi.
8) Notă autobiografică, titluri, lucrări, activitate jurisprudenţe, aprecieri, Iaşi,
"Lumea", 1939, 88 p.

9) Obiectul şi evoluţia enciclopediei dreptului. Istoric, natura, raporturile şti
inţifice şi interpretarea teoriei generale a dreptului, Bucureşti, "Gestetner", 1940,
15 f.
10) Principii de drept comparat. Natura, caracterele şi rolul acestei ştiinţe fn
domeniul privat. Cu o prefaţă de George Plastaro., <Iaşi, "Amta", 1926, 146 .p. ;
11) Rolul şi metoda seminariilor juridice. Introducere la şedinţele de seminar,
Iaşi, 1931, 9 p .

1 2 ) Despre tirgul Hîrlău. Intinderea lui i n 1 806, Iaşi, "Viaţa Românească",
1932, 7 p .
13) Teorie generalii a dreptului de proprietate. Originile sociologice, evoluţia

şi natura proprietăţii. Regimul ei in dreptul civil şi criza legislaţiei actuale, Iaşi,
"Tătăraşi", 1933, 103 (-108) p.
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14) Valoarea cunoştinţei ştiinţifice aplicatlf în drept. Bucureşti , Monitorul
1939, 24 p .
15) Vechi localuri ale Iaşului, Bolta Rece, Iaşi, 19 67 , 24 p.
16) Un nume necunoscut in revoluţia de la 1 848 : Ecaterina Harnav , Iaşi,
1954, p. 99-101 (Extras din .,Iaşul litel!'ar", 1954, n.r. 1 ) .
17 Scurtă privire istorică asupra farmaciei Casei Sf. Spiridon din Iaşi, Bucu
re:�ti, Editura Medicală, 1957, p. 362-366. Extras din .. Farmacia", 1 957, nr. 4. In
Oficial",

colaborare cu T" Wechsler, C. Ichim.

18) Profesorul Alexandru Slătineaau militant progresist. Iaşi, 1968, p. 777778 (Extras din Revista medico -ch:rurgicală", 72, 1 9 6 8, nr. 3.
19) Profe.•orul Ioan Ciurea, Bucureşti, 1 969, p. 88-89. Extras din .,Forwn",
1969, nr. 1 1 .
20) Privire retrospectivlf asupr a formării invăţlfmintului medical din Mol
dot•a. Materiale pentru monografia Institutului de medicină din Iaşi, Iaşi, 1956,
p. 938-965. In colaborare cu L . Wassermann, S. Palade.
21) Originea Iaşului, Iaşi, 1959, p. 345-356. Extras din "Mitropolie Moldovei",
XXXV, 1959, nr. 5-6.
22) Oraşul Iaşi şi lumea franceză între anii 1577-1800, Iaşi, 1968, 8 p . Extras
din "Iaşul literar", 1968, nr. 4.
23) Oraşul Iaşi în statistici şi relatări ale călătorilor străini din secolul al
XVIII-lea, Bucureşti, 1968, p. 74-76. Extras din .,Revista de statistică", 1968, nr. 2.
24) O intilnire a studenţilor ieşeni cu Maxim Gorki, Iaşi, 1954, p. 54-59.
EXJtras din .,Iaşul Literar", 1954, nr. 2 .
25) Istoricul spitalului orăşenesc clinic de adulţi din laşi în cadrul evolutiv
al fostelor aşezlfminte, Sf. Spiridon. Vol. I, BUiClll:r eşti, Edit. Medicală, 1956, 503 p.
26) Istoricul Facultăţii de medicină din laşi de la 1 890 la 1906. Viaţa stu
d enţeasclf, studenţii facultlfţii, internii spitalelor, cantina, biblioteca şi societlfţi
studenţeşti , Iaşi, 1968, p. 223-228 . Extras din Rexista medico-chirurgicală", 72,
1968, nr. 1 .
1966,
27) Istoricul facultăţii d e medicină laşi, între anii 1 8 9 1 ş i 1 803, Iaşi
p. 761-767. Extras din "Revista medico-chirurgicală'', 7 0 1966, nr. 3.
28) Istoricul facultăţii de medicină din Iaşi de la 1 890 la 1 906. A.B.C. Iaşi,
1967, p. 223-226. Extras din "Revista medico-chirurgicală", 71, 1967, nr. 1-3.
29) Insemnarea lui Ştefan. Iaşi, 1957, Extras din "Iaşul literar", 1957, nr. 4.
30) Iaşul in secolul al XVII-lea, Iaşi, I, 1964, p. 619-654. Iaşi, II, Iaşi 1968,
p. 65-82 . Extras din "Mitropolie Moldovei şi Sucevei", 1964, nr. 1 1-12, 1968, nr. 2.
31) Iaşul in a doua jumătate a secolului al XV-lea şi in secolul al XVI-lea.
laşi, 1960, p. 362-386. Extras din .,Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 1960, nr. 5-6.
32) Deschiderea Facultlfţii de Medicinlf de la 1 879. Formarea ei şi primii
profesori ai invlfţlimintului medical din Iaşi, I aşi , 1966, p. 223-228. E:letras din
"Revista medico-chirurgicală", 70, 1966, nr. 1 .
33) Curtea Domnească din Iaşi, Extras din "Iaşul literar", 1969, nr. 9 , 10.
34) Cronică haiducească. Pe drumul furilor. Bucureşti, 1973, p. 79-80. Ex
tras din "Magazin Istoric", 1973, nr. 3.
35) Casa Kogălniceanu. Istoricul unui monument. Bucureşti, 1969, p . 58-62.
Extras din "Revista muzeelor", 1969, nr. 1.
36) Amintiri universitare, Bucureşti, Ex;tras din "Forum", 1974, nr. 6.
I n 1943 a publicat nuvele istorice "Răzmeriţa bairamului domnesc, Bucureşti,
Carea românească, 1943, 148 p. Cartea a fost bine primită de critica literară a
,

,

vremii, (Autorul n-a scris alte romane istorice). Părea că erudiţia istorică D ajută
să scrie romane istorice.
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Cu puţin timp înainte de a ne părăsi pentru totdeauna, Gheorghe Băileanu,
predat editurii J unimea dilil ·laşi , romanul :i!StOI"ic d n ti•L.ula.t Volnicii norodului.
carte ce urmează să apară în anul 1976.

a

Gheorghe Băileanu a murit la 10 iulie 1975 şi a fost înmormîntat la Iaşi, în
13 iulie 1975. La inmormintare au luat parte mulţi profesori, studenţi, In cimi
tirul Eternitatea din Iaşi se odihneşte încă un intelectual de seamă. Bogata sa
colecţie de acte,

documente, scrisori a

donat-o

Arhivelor

Statului

din

Iaşi,

unde

se păstrează şi alte colecţii ale unor însemnaţi intelectuali. Colecţia Gheorghe Băi
leanu cuprinde şi mult material referitor la trecutul
acest

prestdgios

oentnl

cu1tu.ral

şi

Iaşi lor şi a instituţiilor din

ştJiin.ţ.ific.

Praf. IOSIF E. N�GHIU

Nr. coli tipar 17,75

•

lnrrepriaderea policrafiel Ia,i
Su. Vuile Alecsandri nr. 12. !ati
Repablica Soc:ialinl

'Romlni•
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