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„Am fost Primar al Municipiului Craiova în trei rânduri, am fost
Deputat de mai multe ori, am fost membru al Consiliului Baroului din 1923
până în 25 septembrie 1932 şi Decan al Baroului din 27 octombrie 1939,
sunt Comandor al Ordinului „Steaua României” din 1928, am primit
Medalia „Regele Carol I” în 1940 şi „Răsplata muncii” în 1926” scria Ioan
B. Georgescu, în „Fişa matricolă a Casei Centrale de Asigurări a Avocaţilor
din România”, completată manuscris şi pe proprie răspundere, la 11 ianuarie
1943. Viaţa şi opera sa sunt exemplare.
În perioada interbelică viaţa socială, politică şi culturală a Craiovei a
fost marcată de prezenţa unor mari avocaţi, intraţi în istorie nu doar ca
desăvârşiţi jurişti, ce şi-au adus un aport substanţial la buna organizare a
societăţii, dar şi ca erudiţi ai vremurilor, ce au fondat şi condus ani buni
reviste de drept, de istorie şi artă, periodice literare, care au fost de multe ori
profesori de drept, istorie, latină şi logică, a căror personalitate a marcat
formarea mai multor generaţii de tineri, iar nu în ultimul rând oameni
politici, până la Război aproape toţi primarii oraşului nostru fiind avocaţi de
profesie, ca şi o bună parte dintre prefecţi, iar în fiecare legislatură erau
membri ai Parlamentului, ca deputaţi şi senatori.
Istoria zbuciumată a poporului român făcut ca mulţi oameni de mare
valoare să îşi găsească cu greu locul după anul 1948. Avem însă datoria să
ne cunoaştem trecutul şi să punem lucrurile la locul lor.
Ioan B. Georgescu rămâne peste timp o mare personalitate a Craiovei,
a Olteniei şi a lumii juridice româneşti, nu numai prin opera sa exemplară ca
avocat, apoi ca om politic şi de cultură, ci mai ales prin faptul că a înfiinţat
prima „Revistă Penală” din România, ce reunea cele mai strălucite minţi ale
timpului său din Europa, ca practicieni şi teoreticieni ai dreptului penal.
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S-a născut la Craiova, la 21 iulie 18821, într-o familie cu tradiţie.
Mama sa, Maria provenea dintr-o veche familie boierească vâlceană, atestată
documentar de la 1620, iar tatăl său Badea (Bade) Georgescu venea din
Banat. După căsătorie (1875), părinţii s-au stabilit în satul doljean Galiciuica
şi au întemeiat o familie prosperă. Tatăl era un autodidact ce stăpânea bine
latina şi franceza, fusese subprefect de plasă2 şi consilier al Craiovei. Se
remarcase ca un om de vază, cât şi prin faptul că scrisese cartea Dreptul de
proprietate, în repetate rânduri susţinând drepturile obştii sale în instanţă.
Spiritul justiţiar şi de respectare a demnităţii omului, cât şi atmosfera
de lucru din familie i-au format în mod hotărâtor pe cei cinci copii ai lui
Maria şi Badea Georgescu, biografia lor arătându-ne toţi au fost personalităţi
ale vieţii publice. În ordinea naşterii, aceştia sunt :
- Tudorel (Toel) – mort de tânăr;
- Ionel – avocat şi magistrat, primar al Craiovei şi deputat, om de
cultură, „un spirit enciclopedist, părinte al oraşului, prin
excelenţă”3,
- Anişoara – talentată pianistă, căsătorită cu Generalul Nic. Dimitriu
– încununat cu Ordinul „Mihai Viteazul” şi „Legiunea de Onoare”;
Gheorghe – General şi strateg militar4, distins cu Ordinul „Mihai
Viteazul” pentru merite deosebite în bătălia de la Doneţ şi înmânat
pe front de Mareşalul Ion Antonescu;
- Marioara – căsătorită cu Colonelul Dumitru Bălăcioiu;
- Vasile – cunoscut ulterior ca V.G. Paleolog, istoric şi om de artă,
monograful vieţii şi operei lui Constantin Brâncuşi.
Ioan B. Georgescu a urmat mai întâi cursurile Şcolii Obedeanu şi apoi
ale Colegiului „Carol I” din Craiova, pe care le-a absolvit cu diplomă de
Bacalaureat în anul 19005. A urmat apoi cursurile Facultăţii de Drept din
Bucureşti, pe care le-a absolvit cu titlul de licenţiat în drept cu Diploma nr.
1

Data este manuscrisă în „Fişa matricolă a Casei Centrale de Asigurări a Avocaţilor din România”,
completată Ioan B. Georgescu, pe proprie răspundere, la 11 ianuarie 1943. A se vedea Anexele 1şi 2. Anul
naşterii este reluat şi în alte surse : George Mil. Demetrescu, Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul
Prietenii Ştiinţei, Craiova, 1928; P. Chiăicioiu Anuarul Baroului 1905; Alexandru Firescu, Constantin
Gheorghiu, Craiova, mon amour, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2009; Avram Cezar, Barbu Paul
Emanoil, Ciobotea Dinică, Osiac Vladimir, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj, Editura
Alma, Craiova, 2005; Firescu Alexandru, Osiac Vladimir, Avram Cezar, Bărbulescu Nicoleta, Craiova,
crochiuri istorice, Editura Obiectiv, Craiova.
2
Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu, Craiova, mon amour, Editura Scrisul Românesc, Craiova,
2009, p.30.
3
Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu, Craiova, op, cit., p.30.
4
Cu privire la personalitatea Generalului Gheorghe Georgescu, a se vedea Anexa 3.
5
P. Chiăicioiu Anuarul Baroului 1905.
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1001/1904. Instrucţia sa a fost exemplară, stând la baza întregii activităţi
profesionale şi publice ulterioare.
La cei 22 de ani pe care îi avea la absolvire, a elaborat şi susţinut
public, Teza de Licenţă cu titlul „Asupra fundamentul dreptului de a
pedepsi”6, cu care începe o remarcabilă carieră juridică, rămânând cunoscut
ca unul dintre cei mai mari penalişti români.
Cartea, aflată în colecţia Bibliotecii „Aristia şi Theodor Aman” din
Craiova, reprezintă o profundă cercetare juridică de drept penal, de istorie şi
filosofie a dreptului, o lucrare de drept comparat ce evidenţiază cele mai
importante teze juridice şi moral-filosofice consacrate la început în dreptul
roman şi ulterior în teoria modernă europeană privind dreptul de a pedepsi.
Pentru orice jurist, mai ales pentru studenţii de azi, lucrarea este deosebit de
utilă, căci substanţa sa este un vast material doctrinar, cu caracter de raritate,
şi preţios teoriei dreptului penal indiferent de perioada istorică.
Tatăl său Bade, a rămas persoana care i-a influenţat cel mai mult
gândirea, motiv pentru care îi şi este dedicată această primă carte pe care o
va publica la Craiova, imediat după absolvire7.
Se înscrie în Baroul Dolj, în evidenţele din Arhivă8 stând Dosarul
nr.5/1905. Primeşte calitatea de avocat stagiar cu Decizia nr.6 din 8.02.19059
şi apoi pe cea de avocat definitiv10 cu Decizia nr.21 din 12.04.1907.
Imediat după aceasta, din data de 3 mai 1907 a dobândit calitatea de
magistrat, pe care a exercitat-o neîntrerupt până în noiembrie 1920, ocupând
funcţiile de procuror, judecător instructor şi Prim Procuror al Tribunalului
Dolj11. Ca magistrat, s-a evidenţiat în mod deosebit în jurisdicţiile criminale,
ocupând funcţii de conducere prin care a dat o nouă şi bună organizare
organelor jurisdicţionale penale.

6

A se vedea Anexa 4.
Data apariţiei se reţine din menţiunile ulterioare pe alte publicaţii, în care este trecut : Asupra fundamentul
dreptului de a pedepsi, 1904. Alteori anul apariţiei este trecut ca fiind 1906 (George Mil. Demetrescu,
Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii Ştiinţei, Craiova, 1928, p.311).
8
A se vedea „Fişa matricolă a Casei Centrale de Asigurări a Avocaţilor din România”, completată Ioan
B. Georgescu, pe proprie răspundere, la 11 ianuarie 1943, document redat în Anexele 1 şi 2.
9
Data de 8 februarie 1905 ca fiind cea a înscrierii sale în profesie este reţinută şi în Tabloul Anual al
înscrierilor de avocaţi, făcute în Baroul Dolj de la 1865 la 1928, publicat în : George Mil. Demetrescu,
Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii Ştiinţei, Craiova, 1928, p.326, precum şi în
lucrarea scrisă de P. Chiăicioiu Anuarul Baroului 1905, p.
10
Poza sa din dosarul personal clasat la anul 1905 – Anexa 5.
11
A se vedea „Fişa matricolă a Casei Centrale de Asigurări a Avocaţilor din România”, completată Ioan
B. Georgescu, pe proprie răspundere şi lucrarea monografică : George Mil. Demetrescu, Istoria Baroului
Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii Ştiinţei, Craiova, 1928, p.311.
7
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Revenit în profesia de avocat, se dedică acesteia şi vieţii politice. La
alegerile din 17 iunie 1923 i se alătură Decanului Dem. D. Stoenescu şi este
ales cu 110 voturi (cele mai multe) în Consiliu, din acel Consiliu mai făceau
parte : Ion F. Popescu, Ştefan M. Predoiu, George Dem. Miulescu (cunoscut
ca publicist sub numele de George Mil. Demetrescu), Emil Sgoanţă, George
Graur, Ilie S. Petrescu şi Ion V. Chiurtu12.
Demnitatea de membru al Consiliului Baroului Dolj l-a onorat, aşa
după cum a afirmat întotdeauna, iar pe de altă parte prin autorităţile publice
de Primar şi Deputat, a adus mult prestigiu şi a susţinut cu echilibru şi
demnitate profesia şi locul său în societate. Personalitatea sa marcantă a
făcut să fie reales mai bine de un deceniu în Consiliul Baroului.
În perioada grea ivită după anul 1938, întrucât era nevoie de oameni
foarte capabili care să asigure normala funcţionare a instituţiilor publice, din
Ordinul Ministrului Justiţiei nr.154625 din octombrie 193913, prin Decretul
Lege nr.3862/939 (M.O. nr.24/939), Consiliul Baroului a fost dizolvat şi a
fost numită o Comisie interimară, având ca Decan pe Ioan B. Georgescu şi
ca membri, avocaţi cu reputaţie neştirbită : Nicu Iovipale, Horia Tălpeanu,
Ioan F. Popescu, H. Ciocâlteu, Constantin Potârcă, Ştefan Predoiu,
Alexandru Iliescu, Alexandru Urziceanu, Mihail Paveliu, Dumitru Paşalega.
Din adresa nr.161137 din 7.11.1939 venită de la Ministerul Justiţiei,
Direcţia Judiciară, se observă că mandatul Comisiei interimare a fost unul
strict, în care conducerile barourilor nu aveau dreptul să facă noi înscrieri în
profesie, nici transferuri şi nici să revizuiască situaţia celor excluşi 14. Este o
perioadă grea, în care a condus ferm Baroul şi urbea, din funcţiile Decan şi
de Primar, căci avocatul şi omul politic Ioan B. Georgescu a fost în mod cert
întâiul stătător al oraşului (fiind şi un bun credincios, ce a servit misiunea
Bisericii noastre strămoşeşti).
Pentru perioada decanatului, din documentele state în Arhiva Baroului
Dolj, observăm că nu avem acte de numire a altei persoane ca Decan până în
anul 1945, însă după anul 1941, dată de la care Ioan B. Georgescu fusese
numit şi Primar al Craiovei, în unele adrese venite de la Ministerul Justiţiei,
se observă că atribuţiile de Decan fuseseră delegate altor membrii ai
Comisiei interimare –dl.Potârcă apare în unele acte şi Predoiu apare în altele.
12

George Mil. Demetrescu, Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii Ştiinţei, Craiova,
1928, pp. 310-311.
13
A se vedea Anexa nr.6 ce conţine procesul verbal încheiat de dl. Ilie Băleanu – Preşedintele Tribunalului
Dolj încheiat odată cu punerea în aplicare a Ordinului Ministrului Justiţiei din octombrie 1939.
14
Caracterul imperativ al măsurilor se vede şi din semnarea adresei de către ministru şi contrasemnarea de
către director. A se vedea Anexa 7 cu adresa nr.161137 din 7.11.1939 emisă de Ministrului Justiţiei.
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Aceasta ne îndreptăţeşte să credem că începând cu octombrie 1939 pe
toată perioada Războiului, Ioan B. Georgescu a exercitat funcţia de Decan,
fie efectiv şi nemijlocit, până la numirea sa ca Primar în anul 1941, fie prin
delegare de atribuţii, în următorii 4 ani.
„Până la 30 iunie 1948 a fost un ilustru avocat pledant. S-a afirmat ca
un veritabil spirit renascentist, acoperind admirabil, cu prezenţa şi creaţia sa,
domeniile literaturii, istoriei, arhivisticii, biblioteconomiei, dreptului cu
deosebire. Ca jurist inepuizabil în gândiri şi soluţii, idei şi idealuri, a condus
prestigioasa Revistă Penală (1934-1944), catalogată între marile publicaţii
juridice europene”15.
Ioan B. Georgescu a fost unul dintre marii penalişti ai ţării. Tezei sale
de licenţă, publicată în 1904 i-au urmat studii şi cărţi cu caracter monografic
: Curţile cu juraţi (1907), Codul Penal Japonez (1915), Contribuţii la o
reformă a Codului Penal (ediţiile 1919 şi 1920), Tribunalele pentru
infractori minori (1929), Observaţiuni asupra proiectului Codului de
Procedură Penală (1933), Măsuri de siguranţă (1935)16.
Din cuprinsul acestei din urmă cărţii se observă că autorul participase
la Congresul Internaţional Penal de la Palermo din 1933 şi analiza multe
dintre problemele ridicate acolo, precum specializarea judecătorului represiv
şi situaţia criminalităţii latente. Lucrarea cuprinde un amplu studiul de drept
comparat asupra măsurilor de siguranţă de atunci17.
Alte cărţi şi studii de drept penal sunt : Curtea cu juraţi (1936)18,
Contribuţii la o reformă a Codului Penal (1919)19, Procedura penală în
lumina noilor tendinţe, Minorii infractori şi cei în pericol moral, Curţile cu
juraţi şi necesitatea suprimării lor, Reabilitarea, Inculpatul în faţa justiţiei
represive, Studiu de legislaţie şi doctrină comparată20.
15

Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu, op. cit., pp.31-32.
Titlul integral al cărţii este : Măsuri de siguranţă. Organizarea lor în proiectul de Cod Penal Român şi în
anteproiectele de Cod Penal Francez şi în Codul Penal Italian. Lucrarea a apărut la Editura Scrisul
Românesc, la Craiova, în 1935. A se vedea Anexa 8.
17
Măsurile de siguranţă reglementate atunci erau : 1. internarea infractorilor alienaţi în ospiciu şi a celor
anormali fizici sau psihici în azil; 2.deţinerea infractorilor din obiceiu (cei pentru fapte repetate) într-un
institut special; 3.internarea vagabonzilor şi a cerşetorilor într-o casă de muncă; 4.interdicţia de a se afla
într-o anumită localitate; 5.interdicţia de a intra în anumite localităţi, 6. interdicţia de a exercita o profesie
sau o meserie; 7.expulzarea străinilor, 8.confiscarean specială; 9.cauţiunea de bună purtare; 10.închiderea
localului , dizolvarea sau suspendarea unei persoane juridice.
18
Titlul integral al cărţii este : Curtea cu juraţi. Modificările ce i s-au adus prin proiectul Codului de
procedură penală şi în Comisia mixtă a Corpurilor Legiuitoare, Editura Ramuri, Craiova, 1936. Anexa 8.
19
George Mil. Demetrescu, op. cit., p.311.
20
Ultimele 7 lucrări sunt trecute în : Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu, op cit., p.32. Personal, nu
le-am găsit în Biblioteca Aman, posibil să fie în Arhivele de Stat, unde a donat întreaga sa bibliotecă.
16
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În anul 1934 Ioan B. Georgescu a înfiinţat Revista Penală, şi a
condus-o până în 1944. Revista Penală. Doctrină, Jurisprudenţă română şi
străină, având ca director pe Ioan B. Georgescu şi secretari de redacţie pe
colegii săi mai tineri, cărora le-a fost mentor : C.I. Dianu şi G. I. Bontea –
laureat al Universităţii din Torino şi diplomat al Institutului de Criminologie
din Paris, a fost una dintre cele mai renumite din Europa în acea vreme21,
fiind prima revistă de drept penal din România, catalogată şi recunoscută
internaţional, ca fiind una de mare prestigiu.
Redacţia şi administraţia revistei au fost în Craiova, str. Cuza Vodă
nr.20, în apropierea Palatului de Justiţie22. Colaboratori permanenţi23 sunt
Vintilă Dongoroz, penalişti renumiţi ai vremii din România, Italia, Franţa,
Elveţia, Belgia, care erau avocaţi, judecători şi profesori universitari.
Ioan B. Georgescu a fost un colaborator constant al revistelor
Pandectele Române, Pagini juridice, Cronicarul juridic, a fondat şi condus
mult timp alături de Elena Farago revista Năzuinţa – Literatură, Ştiinţă,
Artă,24 a fost colaborat la Arhivele Olteniei şi Cuget Românesc.
Dintre articolele publicate la Năzuinţa amintim : Inspiraţiuni islamice
din Divina Comedie (1922)25, Despre o descentralizare artistică (1923)26,
Un sculptor craiovean (1924)27, Mânăstiri olteneşti–Gura Motrului (1925)28
ce pun în evidenţă spiritul său enciclopedic, de om cultivat şi fin estet.
21

Toate studiile erau scrise în limba originală, uneori fiind publicate şi traduceri ale unor lucrări celebre, de
regulă asigurate de Ioan B. Georgescu şi discipolul său Bontea. Abonamentul anual era de 300 lei pentru
avocaţi şi 500 lei pentru magistraţi. O jurisprudenţă selectivă a curţilor de casaţie din Italia şi Franţa erau
mereu publicate, ca şi întreaga jurisprudenţă a Curţii de Casaţie de la Bucureşti. Până în anul 1941 apariţia
revistei este lunară, iar în ultimii 3 ani trimestrială, în condiţiile Războiului. Ase vedea anexa 9 şi 9 bis.
22
Mai puţin anul apariţiei, când redacţia şi administraţia îşi au sediul în Palatul Ramuri.
23
Ase vedea Anexa nr. 10.
24
Din Comitetul de conducere al Revistei amintim : Elena Farago, Gheorghe Tătărăscu, Ion D. Dongorizi,
Ioan B. Georgescu, G. Gerota, ş.a. Ase vedea Anexa 11.
25
Redăm idei interesante din articol :„Dante, ca şi Mohamed, au aceeaşi viziune la intrarea în Purgatoriu”.
„Descrierea cerului şi unele legende musulmane au aceleaşi caractere de spiritualitate, de culoare, de
armonie, de lumină, care au imortalizat Paradisul Dantesc”. „Cea mai mare parte a chinurilor exprimate de
Dante se regăsesc în tradiţiile musulmane”. „Divina Comedie este astfel o strălucită fuziunea poeziei
antice, creştine şi musulmane”.
26
Subtitlul studiului este „Muzee provinciale” şi autorul pune problema constituirii de muzee de istorie şi
artă în toate capitalele de judeţe, care să arate oamenilor trecutul locurilor, tezaurul de artă, de folclor.
Despre Craiova arată că doar Muzeul Aman avea ceva obiecte interesante de artă, iar o colecţie etnografică
şi de preistorie se află doar la Prefectură”.
27
Articolul este dedicat sculptorului craiovean Anghel T. Chiciu (Kiciu) şi face o analiză a lucrărilor sale
expuse la Craiova, Paris şi Bucureşti, prezentând premiile acordate de societăţile de arte din ţară şi din
Franţa, considerând că stilul său este influenţat de Rodin.
28
Studiul cuprinde o descriere istorică a lăcaşului de cult şi geografică a locului, a specificului arhitecturii,
a odoarelor ce se află în lăuntrul bisericii şi a întregului patrimoniu, a administrării, prezentarea ierarhilor.
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Dintre articolele publicate în Arhivele Olteniei amintim : Mânăstirea
Strehaia (1927), Mânăstiri Olteneşti –Bolniţa Coziei (1928), Biserica
Ostrovul (1940). Aceste studii ne îndreptăţesc să afirmăm că marele avocat a
fost „în acelaşi timp un creştin ortodox luminat şi statornic în înclinarea sa
faţă de idealurile religioase străbune”29, un spirit superior, care a reuşit să se
impună prin întreaga sa operă.
Fiind cunoscut în întreg oraşul ca un profesionist desăvârşit, un om de
mare cultură, cu foarte multă înţelepciune şi înţelegere a realităţilor sociale,
în repetate rânduri Ioan B. Georgescu a fost ales de urbe ca Primar. Primul
mandat este în perioada 1920-1922, al doilea mandat între 1926-1927 şi al
treilea mandat între anii 1941-1943. Primele două mandate le-a obţinut prin
sufragiu universal, pentru cel de al treilea, pe perioada Războiului, a fost
numit în funcţie, prin Decret, de Şeful Statului – Mareşalul Ion Antonescu.
Cu privire la aceste trei mandate de Primar se impun precizări pe care
înţelegem să le facem : majoritatea lucrărilor cu caracter documentar-istoric
conţin date incomplete, fiind necesară reconstituirea integrală cu documente.
O parte dintre lucrările studiate30 reţin primele două mandate, o parte dintre
ele, dintr-o regretabilă eroare, reţin doar prima perioadă, iar la scrierea plăcii
comemorative amplasată la intrare în Primăria Municipiului Craiova, doar
acestea din urmă au fost consultate, văzându-se că nu există continuitate
cronologică, fiind lipsă perioadele 1926-1927 şi 1941-1943.
Cert este faptul că toate cele trei perioade în care a fost Primar sunt
dovedite cu documentele timpului, dintre care pentru ultima, contemporană
Războiului, amintim Certificatul nr.2283 din 8 noiembrie 1954 emis de
Colegiul Regional de Avocaţi Craiova31, în care este scris „în 1941-1943
primar al Craiovei numit de fostul dictator Antonescu”.
După cel de al doilea mandat a publicat Dare de seamă generală de
lucrările executate sub Primariatul Dlui I. B. Georgescu (1 aprilie 1926 – 1
iulie 1927)32. Din concluziile capitolelor amintim : 1.finanţele Comunei – a
luat un buget cu deficit şi a lăsat unul echilibrat; 2.canalizarea oraşului – sau executat 19 lucrări cu societatea „Edilitaria”, cu o valoare de 10.434.667
lei pentru 2.542 ml.; 3.drenarea cartierului inundabil şi secarea bălţilor din
29

Al. Firescu, C. Gheorghiu, op. cit., p.32.
Avram Cezar, Barbu Paul Emanoil, Ciobotea Dinică, Osiac Vladimir, Dicţionarul istoric al localităţilor
din judeţul Dolj, Editura Alma, Craiova, 2005, p.189-190; Firescu Alexandru, Osiac Vladimir, Avram
Cezar, Bărbulescu Nicoleta, Craiova, crochiuri istorice, Editura Obiectiv, Craiova, p.42; George Mil.
Demetrescu, Istoria Baroului Dolj de la 1864-1928, Tiparul Prietenii Ştiinţei, Craiova, 1928, p.311.
Această ultimă lucrare, oprindu-se în cercetarea sa la anul 1928, nu avea cum să scrie şi despre viitor.
31
A se vedea Anexa 12.
32
A se vedea Anexele 13 şi 13 bis.
30
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jurul oraşului; 4.alimentarea oraşului cu apă – aducere apă 511.596 lei,
reparaţii instalaţii publice 186.098 lei, fântâni noi, staţia de refulare a apei
Balta Verde 312.936 lei; 5.iluminatul public cu – noi grupuri electrogene
(germane) şi au sporit veniturile Uzinei electrice cu 10.000.000 lei într-un
an; 6.băile populare – construcţie nouă; 7.pavaje, borduri, trotuare, lucrări
noi 15.000.000 lei pavaje, asfalt de 2.700.000 lei şi 150.000 lei borduri şi
trotuare; 8.salubritatea; 9.învăţământul – construcţii noi de şcoli – Regele
Ferdinand (şcoală primară mixtă), lucrări de investiţii la cele existente;
10.fundaţii culturale – Biblioteca şi Muzeul Aman, Şcoala de muzică
Corneti, Şcoala de menaj, Şcoala primară Petrache Trişcu – toate în
patrimoniu şi administrate optim; 11.cult şi cimitire; 12.asistenţă socială – 7
cămine pentru orfani şi aziluri pentru bătrâni, administrate, 3 societăţi de
binefacere; 13.serviciul sanitar; 14.serviciul veterinar zootehnic; 15.planul
de sistematizare a oraşului; 16.împropietărirea demobilizaţilor; 17.transport
în comun – cu tramvaie electrice; 18.diverse lucrări – din cele 15 lucrări, 3 la
sediile instanţelor, 6 la localurile administrative, 2 la finanţe, 3 la serviciul
sanitar, restul - amenajări de pieţe şi grădini publice.
Toate acestea au fost lucrări executate într-un singur an !
A fost Deputat de Dolj33 pentru 4 mandate34, începând cu anul 1922,
iar ultimul mandat început în 1927 era Deputat de Odorhei.
Fiind membru marcant al Partidului Renaşterii Naţionale, decorat în
acea perioadă cu Coroana României în grad de cavaler, după Război a suferit
opresiuni politice, fiind arestat la procesul lui Iuliu Maniu şi întemniţat35.
În Certificatul nr.2283 din 8 noiembrie 1954 se arată că în anul 1938 a
fost numit personal, de către Iuliu Maniu, şef al organizaţiei de Dolj şi tot
din acel an a devenit deputat în Frontul Renaşterii Naţionale şi conducător al
întregii intelectualităţi din Oltenia. Acestea, precum şi faptul că a fost numit
Primar în anul 1941 de către Mareşalul Ion Antonescu, perioada de internare
în lagăr, în anul 1947, ca antidemocrat, au dus la excluderea sa din profesia
de avocat, la 30 iunie 1948, chiar dacă se reţinea pregătirea profesională
ireproşabilă şi plata cotizaţilor la zi, prin sindicatul actelor de notariat şi
virate la Casa centrală de Asigurări a Avocaţilor.

33

George Mil. Demetrescu, op. cit., p.311.
Predescu Lucian, Enciclopedia României, ed. Saeculum, ed. Vestala, Bucureşti, 1999, p.348. Este
singura sursă ce indică numărul de mandate, restul surselor, chiar şi propriile menţiuni folosesc termenul de
„mai multe mandate”.
35
Firescu Alexandru, Osiac Vladimir, Avram Cezar, Bărbulescu Nicoleta, op. cit., p.42.
34
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După repetate memorii, prin Decizia nr.1102 din 22 aprilie 1955 a fost
primit ca pensionar al Casei de Asigurări a Avocaţilor, iar pentru a asigura
necesarul subzistenţei familiei a lucrat ca arhivar la Arhivele Statului.
A fost căsătorit cu Marie Henriette Lamy36, născută la 24 august 1892
la Liegè, căsătoria fiind încheiată la Craiova, la 20 iulie 1920. Soţia era o
persoană rafinată, prin intermediul său întreţinând relaţii profesionale cu
personalităţi ale timpului din lumea francofonă, oameni de cultură, literaţi,
artişti. El însuşi, mare iubitor de artă, a acumulat o colecţie frumoasă (picturi
deTonitza, Ressu, Gheaţă), pe care a fost obligat să o înstrăineze după anul
1948. A avut o bibliotecă impresionantă donată Arhivelor Statului.
Pornind de la cele două iniţiale ale numelui, îşi spunea Beyon şi aşa
era cunoscut şi apelat. Dintre avocaţi a avut doi mari prieteni : pe Conu Mitu
– Decanul Dem. D. Stoenescu şi pe Nenea Mil – George Demetrescu
Miulescu, alături de care apare des în conducea profesiei şi viaţa culturală.
Când scriam, în urmă cu doi ani despre Decanul Dem. D. Stoenescu,
tata îmi spunea, „Nici nu ştiu care a fost mai mare dintre ei. Cred totuşi că
pentru întreaga sa operă, mai ales de mare penalist al ţării, Ioan B.
Georgescu este primul”. După o viaţă exemplară, ilustru avocat, om politic
şi de cultură de o valoare excepţională, s-a stins din viaţă în anul 1957, la
Craiova, ducând în ultima parte a vieţii un trai plin de nevoi. Casa în care a
locuit în prima parte a vieţii a fost demolată odată cu sistematizarea din anii
'70. Cea în care a trăit în apusul vieţii este şi azi pe strada Amaradia.
Alături de Vintilă Dongoroz, ca mare penalist, Ioan B. Georgescu a
lăsat în urmă o şcoală uriaşă şi amintirea personalităţii sale a rămas vie în
mintea celor care l-au cunoscut.

36

Numele este luat din „Fişa matricolă a Casei Centrale de Asigurări a Avocaţilor din România”,
completată Ioan B. Georgescu, pe proprie răspundere, la 11 ianuarie 1943, fiind corect scris, dar observăm
că în alte lucrări apare scris din eroare Lang, ca în Al. Firescu, C. Gheorghiu, op. cit., p.32.
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ANEXA 1
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ANEXA 2
Verso la Fişa Matricolă
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ANEXA 3
Personalitatea lui Gheorghe Georgescu,
fratele mai mic al lui Ioan B. Georgescu
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ANEXA 4
Teza de Licenţă, publicată la Craiova, operă dedicată tatălui său
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ANEXA 5
Poza sa din dosarul personal clasat la anul 1905
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ANEXA 6
Procesul verbal încheiat de Preşedintele Tribunalului Dolj odată cu punerea
în aplicare a Ordinului Ministrului Justiţiei din octombrie 1939.
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ANEXA 7
Adresa nr.161137 din 7.11.1939
venită de la Ministerul Justiţiei, Direcţia Judiciară
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ANEXA 8
Cărţile Măsuri de siguranţă şi Curtea cu juraţi
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Anexa 9
Revista Penală, pagina de interior
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Anexa 9 bis
Revista Penală, pagina de interior
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ANEXA 10
Coperta interioară a Revistei Penale cu lista colaboratorilor permanenţi
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ANEXA 11
Copertă interioară Revista Năzuinţa
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ANEXA 12
Certificatul nr.2283 din 8 noiembrie 1954
emis de Colegiul Regional de Avocaţi Craiova
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ANEXA 13
Dare de seamă generală
de lucrările executate sub Primariatul Dlui I. B. Georgescu
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ANEXA 13 bis
Dare de seamă generală
de lucrările executate sub Primariatul Dlui I. B. Georgescu
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