
IN MEMORIAM 

 

Prof. dr. Dumitru Petre Andreiu D. Florescu 

 
Devenise deja regulă ca la începutul fiecărui an Profesorul să ne invite pe la biroul său din 

Calea Moşilor şi să ne propună colaborarea în publicarea unor cărţi juridice. Aşa s-a întâmplat şi 

cu lucrarea de faţă. Tot de regulă fiecare dintre noi invocam cât de ocupaţi suntem cu activităţile 

cotidiene, dar nu pentru a refuza propunerea, ci pentru că ştiam că fandoseala noastră va prilejui 

alte noi întâlniri cu Profesorul în care noi să ne codim, iar el să ne „convingă”, întâlniri pe care 

le aşteptam cu nerăbdare, constituind prin ele însele unice momente de magie. La o cafea, cu 

sau fără un pahar de whisky, din spatele unui trabuc pe care îl pufăia, Profesorul devenea acel 

magician care te captiva cu uşurinţă prin discursul său plin de istorie, umor, profesionalism, 

înţelepciune şi întâmplări. Avea ce povesti. Fiu de general, beneficiar al unui fizic impunător şi 

al unei minţi luminate, Profesorul a optat în tinereţea sa, aproape natural, spre cariera militară. A 

devenit, firesc, nu-i aşa, cavaler al Gărzii Regale, iar mai apoi tânăr comandant al acesteia. Din 

păcate, crivăţul care a lovit România dinspre est, timp de vreo cincizeci de ani, l-a silit pe 

mândrul comandant al Gărzii Regale să se „adapteze” căratului sacilor de cartofi în gara Obor 

sau meseriei de artificier. Personalitatea sa nu putea rămâne acolo. A absolvit Facultatea de 

Drept, a urmat două doctorate la Nisa şi Bucureşti şi o specializare la Academia de Drept 

Internaţional de la Haga şi toate acestea i-au redat locul de cinste pe care îl merita în cadrul 

societăţii româneşti, oricare ar fi fost forma de organizare a acesteia. L-am cunoscut pe Profesor 

şi în calitatea sa de Cancelar al Academiei Central Europene de Ştiinţe, Litere şi Arte, for ce 

reunea români şi străini, jurişti, medici, ingineri, poeţi, Academie ce avea sediul social la 

prestigioasa Sorbonă, iar sufletul în persoana Profesorului. 

Acesta era profesorul Dumitru Petre Andreiu D. Florescu, aşa cum l-am cunoscut eu şi 

mulţi alţii ca mine, o prezenţă permanentă, chiar şi în lipsa sa fizică. Acum două zile am fost 

sunat şi mi s-a spus că Profesorul a murit. Cum adică a murit Profesorul? Cum să moară un 

nemuritor? Astăzi am fost la înmormântarea Profesorului. Am fost acolo toţi cei care l-am 

cunoscut şi iubit, familie, camarazi militari, colegi, prieteni, oameni care, ca şi Profesorul, plâng 

mai puţin cu ochii şi mai mult cu inima. Toţi a trebuit să acceptăm că da, în sunetul focurilor de 

armă ale gărzii de onoare şi al unei triste trompete, înfăşurat în tricolor, trupul Profesorului a 

fost coborât în veşnicia pământului românesc.  

Profesorul Dumitru Petre Andreiu D. Florescu, „primul copil al lui Dumitru şi al 

Mariei Florescu s-a născut într-o zi însorită de august a anului 1925 în Târgu-Mureş, un 

copil sănătos, care a crescut în atmosfera echilibrată a familiei, nici prea caldă, dar nici 

foarte severă” şi a murit într-o zi ploioasă de septembrie a anului anul 2014. Spiritul său va 

rămâne însă veşnic, cu noi. 

 

 

 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                  

 Judecător dr. Ion Popa 

 Bucureşti, 23 septembrie 2014 


