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 CHIŢU, GHEORGHE 

Magistrat, editor 
N. 24 aug. 1828, Oboga, Romanaţi - m. 28 oct. 1897, Mirila 

(lângă Balş). 
 
A absolvit Şcoala Centrală din Cra-

iova, Colegiul Sf. Sava din Bucureşti (bene-
ficiind de protecţia caimacanului I. Bibescu). 
A urmat studii de filologie şi drept la Universi-
tatea din Viena. Doctor în drept.  

Membru al Academiei Române 
(1879). 

În 1848 a fost comisionar 
revoluţionar, participând la evenimentele 
mişcării revoluţionare şi în 1850 s-a refugiat 
la Viena unde urmează studii juridice. A fost 
magistrat; preşedinte al Tribunalului Dolj şi 
procuror general la Curtea de Apel din Craiova (1862); avocat; 
primul decan al Baroului Dolj (1864-1876).Om politic liberal, a fost 
deputat şi senator; ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice (1876-
1878; 1884-1885); Finanţelor (1881-1882); Justiţiei (1882); Internelor 
(1882-1884). 

A locuit în Craiova. A fondat şi editat jurnalul politic şi literar 
Vocea Oltului (Craiova, 1857), devenit apoi Oltul. Militant pentru 
unirea Principatelor Române, face parte din Comitetul electoral din 
Craiova, constituit din 1857. A înfiinţat tipografia care i-a purtat 
numele, în 1871 (în colab.cu T.Teodorian). A fost primul primar al 
oraşului Craiova (1866), opunându-se la secularizarea averii bisericii 
Madona Dudu. În 1863, a susţinut procesul bisericii, la Curtea de 
Casaţie. În 1877, în calitate de ministru, a înfiinţat Şcoala Publică 
Comercială din Craiova şi a sprijinit înfiinţarea Şcolii Normale şi a 
Şcolii de Arte şi Meserii. 

A fost profesor la Facultatea de Drept din Bucureşti, predând 
istoria filozofiei dreptului. A fost preşedintele Societăţii pentru 
Învăţătura Poporului Român. 

A înfiinţat catedra de pedagogie a Universităţilor din Iaşi şi 
Bucureşti, reintegrând la catedră pe Titu Maiorescu şi pe B.P. 
Hasdeu. 

A făcut parte din Loja Francmasonică Unirea din Craiova, în 
1870, când a fost iniţiat şi a devenit Maestru.  
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A colaborat la Columna lui Traian. 
Opera: Cântecul olteanului (Craiova, 1857); Discursuri 

parlamentare şi alte mici lucrări literare. Studiu introductiv asupra 
vieţii şi operei sale de Gr.G. Tocilescu (1904); Noţiuni şi principie 
generali de dreptu romanu. Studiu elementariu după profesorii 
Mackeldey, Magnz. 

Traduceri: T.Gautier şi N. Parfait. Evreica din Algeria, dramă 
(Viena, 1851). 


