
 
Academician Andrei Rădulescu (1880-1959) 

 
 
 Din anul 2006, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române poartă numele 
Academicianului Andrei Rădulescu, personalitate complexă şi reprezentativă a culturii juridice româneşti, 
distins magistrat, parcurgând  întregul „cursus honorum” al justiţiei româneşti, până la a deveni  Prim-Preşedinte 
al Curţii de Casaţie (1938-1940), profesor universitar de drept, membru al Academiei Române (din 1920) şi 
Preşedinte al său (1946-1948), promotor al organizării şi dezvoltării cercetării ştiinţifice fundamentale sub egida 
primului for academic al ţării . 
 Născut la 28 noiembrie 1880, în comuna Chiojdeanca, judeţul Prahova, a urmat şcoală primară, între 
1887 şi 1893 în localitatea natală, iar în anul 1894  s-a înscris la liceul „Petru şi Pavel” din Ploieşti. Atras 
deopotrivă de inginerie, istorie şi drept, va absolvi în anul 1905 Facultatea de drept, iar în 1906 Facultatea de 
litere şi filozofie ale Universităţii din Bucureşti, ambele cu unanimitate de bile albe „magna cum laude”. După 
terminarea studiilor universitare va opta pentru cariera judecătorească, pe care o va urma cu strălucire, 
dedicându-se totodată activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică sub cupola Academiei Române. Susţine 
prelegeri universitare din diverse ramuri de drept; primul său curs, început în septembrie 1913 la Şcoala de 
ştiinţe de stat, a fost de drept internaţional public; în anii următori şi până în toamna anului 1940, când a 
demisionat, a predat dreptul civil. La Facultatea de drept, între anii 1916 şi 1920, a fost suplinitor la Catedra de 
istoria dreptului privat românesc. În cadrul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti – 
unde a profesat începând din 1918 şi până în 1947, când a fost pensionat pentru limită de vârstă – a predat 
cursuri de drept civil, drept internaţional, drept comercial şi drept constituţional. De asemenea a susţinut 
prelegeri de drept internaţional public la Şcoala superioară de război (1920-1940) şi la Şcoala de înalt 
comandament (1931-1940). 
 Opera lui Andrei Rădulescu cuprinde lucrări variate din domeniul ştiinţelor sociale, predominanţă 
având ştiinţa dreptului, însumând peste 200 de titluri (vezi anexa). 
 S-a stins din viaţă la 30 septembrie 1959. Conform dorinţei sale, îmbrăcat în roba roşie de suprem 
preşedinte al justiţiei, a pornit pe ultimul drum; în sala de şedinţe îndoliată, Academia i-a adus ultimul omagiu 
gândirii şi activităţii aceluia ce a fost cel mai vechi membru al său . 
 

Prim-Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
(1938 - 1940) 

 
„Una din cele mai nobile misiuni pe lume este să faci dreptate.  

                         Şi totuşi, cât de greu este să faci dreptate!” 
(Discurs de investitură ca Prim-Preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie, 1938) 

 
 
 La scurt timp de la absolvirea Facultăţii de drept, la 5 aprilie 1907 Andrei Rădulescu este numit în 
magistratură ca supleant la Tribunalul Argeş, începând astfel o carieră profesională prodigioasă, parcurgându-i 
toate treptele, până la vârful său cel mai înalt. 
 Astfel, anul următor a fost înaintat judecător de şedinţă la aceeaşi instanţă, ca în 1910 să fie transferat 
la Tribunalul Ilfov, cu sediul în Bucureşti. În timpul Primului Război Mondial – fiind declarat inapt pentru 
serviciul militar – rămâne ca magistrat în Capitala ocupată, unde va lua o atitudine fermă şi demnă faţă de 
abuzurile şi ilegalităţile autorităţilor de ocupaţie. În anul 1920 a devenit consilier la Curtea de Apel Bucureşti, 
iar în 1925 consilier la Înalta Curte de Casaţie . 
 Înaintat preşedinte de secţie, va fi numit la 31 mai 1938 Prim-Preşedinte al Casaţiei, ceremonia de 
instalare având loc la 3 iunie acelaşi an. ”Noua figură din fruntea Curţii supreme  este cea mai reprezentativă din 
toate punctele de vedere: judecător cu mare prestigiu, scriitor care a ilustrat coloanele revistelor juridice, 
profesor universitar şi în cele din urmă membru activ al Academiei Române unde s-a ilustrat prin diverse 
comunicări din istoria dreptului românesc”, nota presa juridică a vremii.  Ca întâi stătător al supremei instanţe 
Andrei Rădulescu s-a remarcat drept „prim-preşedintele cărturar”; a contribuit la înfiinţarea, prin legea din 

 1



1939, a secţiei a IV-a a Curţii, sporirea numărului consilierilor săi, relansarea şi modernizarea „Buletinului 
Casaţiei”, creşterea salariilor membrilor instanţei şi se gândea chiar la ridicarea unui nou local al Curţii, cel din 
Palatul de Justiţie fiind considerat ca ineficient. 
 La 6 septembrie 1940, prin decret, a fost înlăturat abuziv din funcţie . 
 Rămânând întotdeauna credincios profesiunii de judecător, Andrei Rădulescu avea să o slujească cu 
talent şi dăruire, mărturisind mai târziu: „Am iubit justiţia, m-am devotat ei cu totul, renunţând – deseori – la 
situaţiuni materiale ori morale mai ademenitoare” . 

 
 

Preşedintele Academiei Române  
(1946 – 1948) 

 
„... Înalt institut, mare prin trecutul lui, menit să fie şi mai mare 

în viitor pentru binele şi fala neamului românesc” 
(Discurs de recepţie în Academia Română, 1922) 

 
 

 Prima prezenţă a lui Andrei Rădulescu la Academia Română a fost exprimată prin acordarea 
„Premiului Adamachi”, în 1916, pentru lucrarea Studii de drept civil; în raportul întocmit în acest sens de 
Barbu Ştefănescu-Delavrancea se remarca „o minte pătrunzătoare şi echilibrată”, „începutul unui scriitor 
conştiincios, muncitor şi de merit”. Trei ani mai târziu, în şedinţa din 5 iunie 1919 este ales membru 
corespondent al Academiei Române, în Secţiunea istorică. La 29 mai 1920, Vasile Pârvan propunea alegerea lui 
Andrei Rădulescu ca membru activ în locul ocupat anterior de A.D. Xenopol şi Mihail Kogălniceanu; astfel, în 
şedinţa din 2 iunie acelaşi an era ales membru activ, alături de Gheorghe Vâlsan şi Emil Racoviţă . 
 Răspunsul la discursul de recepţie, intitulat Cultura românească în ultimul secol, ţinut la 3 iunie 
1922, în prezenţa Prinţului moştenitor Carol, l-a primit din partea secretarului general al Academiei Române, 
Iacob Negruzzi, care, elogiindu-i lucrările, amintea: „Ai avut întotdeauna un interes deosebit pentru istoria 
dreptului în ţările noastre, precum ne-au dat dovadă studiile ce ai publicat asupra întemeietorilor dreptului scris 
în Moldova şi Ţara Românească, în special asupra lui Andronache Donici, asupra logofătului Nestor şi asupra 
pravilistului Flechtenmacher şi Cristopol, care se consideră creatorii legiuirilor Caragea şi Calimach” . 
 Este, pe rând, secretar al secţiei istorice (1923), vicepreşedinte al Academiei (ales pentru prima dată la 
13 iunie 1926 şi pentru a 10 – oară la 2 iunie 1945). Din luna mai 1946 şi până la 10 iunie 1948 a fost 
Preşedintele Academiei Române . 

 
 

Precursor al înfiinţării 
 Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române 

 
 Printre contribuţiile majore ale Acad. Andrei Rădulescu la dezvoltarea activităţii Academiei Române se 
numără şi activitatea  sa dedicată organizării activităţii de cercetare ştiinţifică fundamentală în general şi a celei 
juridice în special, sub egida supremului for academic al ţării. Prin experienţele promovate în acest context s-a 
pregătit drumul înfiinţării, în 1954, a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române . 
 Astfel, susţinând ideia lansată în anul 1932, de profesorul Ludovic Mrazec, privind crearea Consiliului 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), în şedinţa din 24 noiembrie 1944 a Academiei Române A. Rădulescu 
arăta că scopul urmărit era „să asigurăm progresul ştiinţei româneşti, şi aceasta o putem face numai printr-un 
organ de coordonare atât pentru darea directivelor, cât şi pentru aflarea şi adunarea fondurilor. Acest consiliu nu 
va fi o supraacademie, ci un organ al instituţiunii noastre, o anexă a ei, căreia îi dă patronatul şi îi împrumută 
autoritatea sa”. 
 În cadrul acestuia avea să funcţioneze, sub preşedenţia savantului, Comisiunea juridică, având ca 
obiect publicarea izvoarelor de drept vechi românesc. Reorganizată ulterior în „Colectivul de ştiinţe juridice”, 
numit mai târziu „Colectivul juridic”, iar din septembrie 1949 „Colectivul de vechi drept românesc” şi modificat 
în „Secţia de vechi drept românesc”, avea să sfârşească prin „Colectivul pentru vechi drept românesc”, oferind 
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însă o experienţă organizatorică valoroasă, care a premers şi a fost valorificată , în contextul organizării întregii 
cercetări ştiinţifice fundamentale sub egida Academiei Române, la crearea Institutului de Cercetări Juridice  
(1954) , care din 2006 îi poartă numele. 

 
Acad. Andrei Rădulescu (1880-1959) 
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