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GEORGESCU, VALENTIN AL. 
Jurist, profesor universitar 
N. 2/15 iul. 1908, Corabia, Olt - m. 9 oct. 1994, Bucureşti. 
 
Studii: Şcoala primară Petrache Trişcu 

(1919) şi la Liceul Carol I din Craiova (1926); 
Facultatea de Drept din Bucureşti (1929); 
Facultatea de Litere din Bucureşti (1929). 
Doctor în drept roman şi istoria dreptului la 
Facultatea de Drept din Paris (1929-1932); 
diplomat la Academia de Drept Internaţional 
(Haga, 1939). Studii de specializare în drept 
roman la Facultatea de Drept din Bruxelles 
(1931) şi Facultatea de Drept din Viena 
(aprilie-mai 1938); doctor docent (1964); doctor Honoris Causa al 
Universităţii R. Descartes din Clermont-Ferrand (1972). 

Membru corespondent (9 martie 1991) şi titular (10 noiembrie 
1992) al Academiei Române.  

A fost profesor suplinitor de drept roman la Universitatea din 
Cernăuţi (1936-1940), la Bucureşti (1941-1942); şef de lucrări 
practice de drept roman la Facultatea de Drept din Bucureşti (1941-
1943); Privat-docent şi charge de cours de drept roman la 
Universitatea din Lausanne (Elveţia); profesor titular de drept roman 
la Universitatea din Iaşi (1947-1951).  

În 1951 a fost scos abuziv din învăţământ. Este în continuare 
cercetător ştiinţific la institutele de Istorie din Iaşi (1953-1955), de 
Drept din Bucureşti (1955-1962); de Istorie din Bucureşti (1962-
1966); cercetător ştiinţific principal clasa A şi şef de secţie la 
Institutul de Studii Sud-Est Europene (1966-1975). 

A fost membru al unor importante instituţii din ţară şi de peste hotare: 
Academia din Atena, Academia de Legislaţie din Toulouse, Academia de Istorie 
din Lisabona. 

A fost membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice (1970). 
Colaborator extern al Institutului Max Planck din Frankfurt pe 

Main; vicepreşedinte al Comisiei Internaţionale pentru Istoria 
Adunărilor de Stări şi Instituţiilor Parlamentare din Lauvain (1975-
1990); membru şi raportor al Societăţii Jean Bodin pentru istoria 
comparată a instituţiilor (Bruxelles, 1972-1992); membru al 
Seminarului Da Roma alla Terza Roma (Roma, 1981-1992). 
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A fost un apreciat poet, eseist. A debutat cu poezia Itinerar 
citadin în revista Meridian. A scris poezii şi eseuri în afara studiilor 
juridice din revistele de specialitate.  

Premiat de Academia Română pentru Preemţiunea în istoria 
dreptului românesc. Dreptul de protimisis în Ţara Românească 
şi Moldova (1968).  

A colaborat la Arhivele Olteniei, Meridian etc. 
Opera: Essai d’une théorie des leges privates (Paris, 1932); 

Originile şi evoluţia generală a proprietăţii în dreptul roman, 
(1938); Études des psihologie juridique et de droit romain 
(1940); Texte de drept roman (1942); Contribuţie la studiul 
procesului istoric de formare a noţiunii de posesie în dreptul 
roman (1959); Dreptul roman al lui Iustinian în Principatele 
danubiene în secolul XVIII (1970); Legislaţia agrară a Ţării 
Româneşti (Bucureşti, 1970); Legislaţia urbană a Ţării Româneşti 
(1975);  Dreptul de protimitis în Ţara Românească şi Moldova 
(1965); Istoria Dreptului Românesc (2 vol., 1980-1988, coaut.); 
Instituţii feudale în Ţara Românească. Dicţionar (1988, coaut.); 
Judecata domnească 1611-1831 (2 vol.). 

Opera literară: Apprentissages (Cernăuţi, 1934); Les Voix 
(Paris, 1935); Les dix stations d’une vierge (Paris, 1937); 
Problemele răului la Dostoievski, Visage de Paris; Baudelaire 
(1937); Verlaine, Leon-Paul Fargue (1939);  Réflexions sur la 
poésie moderne (1942) ş.a. 

 


