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Istoricul clădirii în care își desfășoară activitatea Facultatea de Științe
Juridice din cadrul Universității “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

Una dintre cele mai impunătoare clădiri ale orașului Târgu-Jiu atât de
dinainte de anul 1900, cât şi din prezent, sediul Facultății de Științe
Juridice din cadrul Universității “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
datează din ultimul deceniu al secolului al XIX lea, din perioada anului
1890 (fără a se putea preciza, cu exactitate, anul construirii acesteia), când
izvoarele istorice atribuie această construcție Hotelului Cămărășescu (str.
Victoriei nr. 181). Imobilul a fost edificat de soții Alecu și Elena
Cămărășescu, atât pentru nevoile de locuit ale numeroasei lor familii, dar și
pentru a servi ca restaurant și hotel de lux (la parterul fațadei clădirii a
funcționat un restaurant, iar, la etaj, camerele dinspre apus, au fost destinate
uzului hotelier). Curtea interioară în care se putea intra doar din actuala
strada Olteniței, prin gang, servea pentru a primi căruțele și trăsurile cu care
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se deplasau cei care poposeau, acum mai bine de un veac, la Hotelul
Cămărășescu. În scurtul timp cât au trăit proprietarii clădirii, la etaj a
funcționat și clubul select al Partidului Conservator Gorj, al cărui membrii au
fost bărbații acestei familii. În tradiția locului a rămas și informația,
apreciată, de multe ori, ca fiind eronată și fantezistă, potrivit căreia hotelul ar
fi fost destinat să servească drept casă de toleranță, plecându-se de la ideea
potrivit căreia în hotel au fost cazate, de-a lungul timpului, și alte cupluri
decât cele compuse din soț și soție. La moartea neașteptată a lui Alecu
Cămărășescu, la doar 47 de ani, fratele acestuia, Toma Cămărășescu,
desemnat tutore al copiilor rămași orfani, a decis vânzarea hotelului către o
instituție a statului, Creditul Agricol, iar suma primită cu titlu de preț a putut
fi folosită pentru înzestrarea fiicelor familiei și pregătirea școlară a băieților.
Fără a se putea stabili data exactă a înstrăinării clădirii, izvoarele istorice
atestă faptul că vânzarea clădirii s-a realizat în schimbul unei sume cu mult
mai mică decât cea meritată, rămânând celebre spusele lui Toma
Cămărășescu cu acest prilej: ,, Eu nu fac afaceri cu statul!,,. La
recensământul din anul 1912 clădirea este înregistrată la Str. Victoriei nr.
18 și este înscrisă ca fiind proprietatea Creditului Agricol, cu menţiunea
că, în anul 1902, Aurora Cămărășescu, una din fiicele soţilor Alecu și Elena
Cămărășescu, primește, cu ocazia căsătoriei cu sublocotenentul Alexandru
Urdăreanu, Hotelul Cămărășescu în cadrul dotei de 1/8 din averea familiei,
ceea ce indică faptul că, la aceea dată, clădirea încă nu fusese vândută, iar, ca
urmare a decesului prematur al Aurorei, în lipsă de descendenţi, clădirea
reintră în patrimoniul familiei. În anul 1930, cu prilejul unui alt recensământ
al clădirilor și terenurilor pentru construcții, pe strada Victoriei, nr. 24, fost
nr. 18, este înscrisă această clădire ca fiind proprietatea Administrației
Financiare. În anul 1948 sau chiar cu un 1-2 ani mai devreme, aici și-au
stabilit sediile Tribunalul Județean Gorj și Judecătoria Târgu-Jiu, celor
două instanțe adăugându-li-se, în curând, sediul Baroului de Avocați
Gorj, iar, din anul 1954, sediul Notariatului de Stat. Aceste instituții au
funcționat în clădirea în cauză, cu o scurtă întrerupere de 8 luni în anii 19891990, până în 1995 când justiția gorjeană a edificat un sediu modern. Prin
Hotărârea nr. 16 din 21 decembrie 1993 Consiliul Judeţean Gorj atribuie,
în folosinţă gratuită Universității “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu,
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pe toată durata fiinţării acesteia, imobilul situat în str. Victoriei nr. 24.
Renovată și modernizată timp de câțiva ani clădirea servește din anul 1998
drept sediu pentru Facultatea de Științe Juridice și Facultatea de Științe
Economice din cadrul Universității “Constantin Brâncuşi” din TârguJiu.
Repere biografice privind edificatorii clădirii în care își desfășoară
activitatea Facultatea de Științe Juridice
Alecu Cămărășescu s-a născut în anul 1848 în localitatea Târgu-Cărbunești,
ca fiu al lui Gheorghe Cămărășescu și nepot al polcovnicului Mihail
Colțescu, cel care a construit în anul 1780 Mănăstirea Cămărășeasca din
Târgu-Cărbunești, și a urmat doar cursuri liceale, spre deosebire de fratele
său Toma Cămărășescu, care a studiat Dreptul la Paris. Alecu Cămărășescu
s-a remarcat în activitatea comercială dar, totodată, a intrat, de timpuriu, în
activitatea politică, fiind un membru marcant al Partidului Conservator, pe
ale cărui liste a acces în Parlamentul României, ca deputat. În perioada anilor
1890-1891, când fratele său Toma era prefectul județului Gorj, documentele
atestă faptul că Alecu Cămărășescu avea calitate de membru în Consiliul
orașului Târgu-Jiu. Alecu Cămărășescu se stinge din viață la 3 septembrie
1893 în Hotelul Cămărășescu, fiind înmormântat la Mănăstirea
Cămărășeasca din Târgu-Cărbunești.
Soția sa Elena Cămărășescu s-a născut în anul 1853, preocupându-se
întreaga viaţă de educația copiilor. Aceasta decedează în anul 1915 şi este
înmormântată în Cimitirul Municipal Târgu-Jiu.
Soții Alecu și Elena Cămărășescu au avut împreună 10 copii, dintre care 3 au
absolvit Facultatea de Drept şi au avut o activitate strălucită în domeniul
juridic:
- Tacit Cămărășescu, a absolvit Facultatea de Drept și a fost inspector
în Siguranța Statului și în Garda personală a Regelui Ferdinand I.
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- Alexandru Cămărășescu, născut în 1885 laTârgu-Jiu, a absolvit
Facultatea de Drept din Gand –Belgia în anul 1905, fiind unul din
avocații de mare succes ai Baroului Gorj.
- Gheorghe Cămărășescu, născut la Târgu-Jiu, în anul 1889, a absolvit
Facultatea de Drept din București în anul 1914, fiind unul dintre cei
mai apreciați avocați gorjeni în perioada interbelică. De asemenea, a
fost unul dintre membrii marcanți ai PNL Gorj.
Repere evolutive privind caracteristicile clădirii în care își desfășoară
activitatea Facultatea de Științe Juridice
Edificiul în care își desfășoară astăzi activitatea Facultatea de Științe
Juridice are fundația și temelia din piatră de râu și mortar de var stins, ziduri
groase din cărămidă, planșee și șarpantă din lemn și învelitoarea acoperișului
din tablă. Încălzirea clădirii s-a făcut cu lemne de foc în sobe de teracotă și
doar după anul 1974 s-au introdus gazele naturale. Instalația electrică datează
din primii ani ai secolului al XX-lea, ea existând în anul 1909 când Uzina
Electrică făcea cunoscut Primăriei Târgu-Jiu sumele pe care le datorau o
parte din abonați, printre ele aflându-se și Hotelul Cămărășescu. Clădirea are
un stil arhitectonic sobru, singurele elemente mai deosebite fiind
semicoloanele de la fațadă, balconul cu grilaj din fier forjat, frontonul,
lucarnele din acoperiș, turnulețul de deasupra coridorului de la etaj și statuile
așezate pe fronton. Din păcate, nici până în prezent, nu s-a putut stabili cine
le-a așezat acolo și ce simbolizează, în acest domeniu părerile fiind împărțite,
statuile râmând, de-a lungul timpului, enigmatice și martore tăcute ale
trecerii timpului. Clădirea are parter și etaj ce comunicau între ele prin 2
scări interioare din lemn cu balustrade din fier forjat. Partea dinspre stradă
avea două coridoare lungi iar, la etaj, din camere se putea ieși într-un coridor
lung și închis cu geamlâc. Spre vest, coridorul făcea o cotitură spre stânga,
aici funcționând vreme de peste 40 de ani cele trei birouri ale notariatului. În
perioada interbelică în curtea clădirii s-au mai amenajat câteva camere
pentru birourilor Regiei Monopolurilor Statului și un depozit pentru
țigarete, ulterior folosit ca sală de ședințe pentru Judecătoria Târgu-Jiu.
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Magistrații, grefierii și avocații care și-au desfășurat activitatea în aceea sală
și-o amintesc fără mare plăcere, deoarece nu se încălzea niciodată și nu avea
suficientă lumină naturală. În prezent, în acele spaţii se află centrala termică
ce asigură încălzirea clădirii, biroul administratorului clădirii şi sala destinată
depozitului de carte al Bibliotecii Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Facultăţii de
Ştiinţe Economice. Ca urmare a modernizărilor din perioada anilor 19951998 mare parte din elementele din lemn folosite la construirea clădirii au
fost înlocuite cu materiale rezistente, în mare parte, din ciment. În prezent, în
partea din faţa clădirii funcţionează amfiteatrele celor două facultăţii, iar, în
celelalte spaţii, care, anterior, erau destinate uzului hotelier, funcţionează
birourile decanatelor, cadrelor didactice, secretariatelor şi laboratoarelor
facultăţilor). În anul 2015 au fost executate o serie de lucrări de reabilitare a
spaţiilor de învăţământ din interiorul clădirii, studenţii desfăşurându-şi, în
present, activitatea întru-un spaţiu redefinit şi modernizat.
Sursa: I. Duguleanu, T. Pânșoară, Târgu-Jiu. Case. Oameni. Destine, vol.
IV, Strada (Calea) Victoriei, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2010, p. 355-363.

