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SILVIA CONSTANTINESCU
LAUREAT~ CU “PREMIUL SPECIAL PENTRU PUBLICISTIC~”
AL REVISTET “PALATUL DE JUSTI}IE” DIN ROMÂNIA PE ANUL 2003

Doamna Silvia Constantinescu.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.
Uniunea Juri[tilor din România, Societatea “Titu
Maiorescu” [i revista “Palatul de Justi]ie” au instituit
[i acordat, de mai mul]i ani în urm`, premii [i
distinc]ii care, a[a cum decurge din prezentarea
f`cut` în revista “Palatul de Justi]ie” nr. 1 din 2004
sub titlul “Pre]uirea valorilor”, vin s` cinsteasc`
convingerea românului ardelean Gheoghe Laz`r
(1781-1823) exprimat` în cuvintele: “Fericit este
neamul acela care are credincio[i patrio]i [i oameni
întru [tiin]` lumina]i”.
A devenit chiar o tradi]ie ca, în preajma Cr`ciunului
[i a Anului Nou, s` fie decernate “premii [i distinc]ii
pentru înnobilarea adev`ratei crea]ii în domeniul
[tiin]ei [i practicii dreptului.” Organiza]iile ce le
decerneaz` au convingerea c` “Lauretul unui astfel
de premiu simte c` via]a, activitatea [tiin]ific` [i
personalitatea sa pre]uit` contribuie la conferirea
unei depline acoperiri a cuvintelor-testament ale
înainta[ului Gheorghe Laz`r.”
În anul 2003 au fost decernate, în total, 28 de
premii, dintre care 4 diplome de onoare [i medalii
de merit, 5 premii de excelen]`, 3 premii speciale [i
16 premii.
Dintre premiile speciale, cel intitulat “premiul
special pentru publicistic`” a fost decernat doamnei
Silvia Constantinescu, editor responsabil al

publica]iei CURIERUL ROMÂNESC din Suedia, cu
men]iunea: “pentru coresponden]ele trimise din
Suedia revistei Palatul de Justi]ie”.
Domnul Gavril Iosif Chiuzbaian, pre[edintele
Uniunii Juri[tilor din România, în cuvântarea sa de
prezentare a premiilor [i a laurea]ilor, s-a referit în
mod deosebit la “premiul special pentru publicistic`
pe care îl acord`m doamnei Silvia Constantinescu,
editor
responsabil
al
revistei
CURIERUL
ROMÂNESC din Suedia.”
În cuvântul s`u de r`spuns, doamna Silvia
Constantinescu a exprimat urm`toarele cuvinte, care
au fost [i publicate în paginile aceluia[i num`r al
revistei “Paltul de Justi]ie”, în cadrul materialului
consemnat de Ion Stoica sub titlul “Pre]uirea

valorilor”: “Vestea c` publica]ia PALATUL DE
JUSTI}IE mi-a acordat premiul special pentru
publicistic` m-a emo]ionat deosebit. Aceasta pentru
c` un astfel de premiu, acordat de o revist` atât de
prestigioas` ca PALATUL DE JUSTI}IE, este o
onoare pentru oricine l-ar primi, dar [i pentru c `
acest premiu m` oblig` la o [i mai serioas` prestare
în viitor. Mul]umesc în special domnului Gavril Iosif
Chiuzbaian, dar [i membrilor comisiei, pentru
onoarea care mi s-a f`cut, prin acordarea acestui
premiu.”
Redac]ia de la CURIERUL ROMÂNESC o felicit`
pe doamna Silvia Constantinescu pentru aceast`
frumoas` recunoa[tere public` a meritelor sale. ✩
Octavian Ciupitu.

Aspect de la ceremonia de premiere.
Foto: © Palatul de Justi]ie.
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cele dou` Parohii ortodoxe surori, ci mai degrab` o
completare la nivelul lucr`rii spirituale, plecând de
C.P.-T.: Nu m-a[ sim]i bine, da, [i am convingerea la premisa simpl`, dar funadamental`, a unit`]ii
c` lumea a progresat datorit` elitelor [i nu datorit` spirituale române[ti.
maselor. Ca atare, oamneii nu sunt, chiar dac`, a[ S.C.: Care este atitudinea departamentului dvs. fa]`
spune, este ”corect” din punct de vedere moral, [i de publica]iile în limba român` din ]`rile unde sunt
politic, [i social s` le dai oamenilor [anse egale, împr`[tia]i românii de pretutindeni? Considera]i
dându-le [anse egale este evident c` nu to]i aceste publica]ii ca publica]ii române[ti, sau c a
progreseaz` la fel. {i, având în vedere c` aceasta publica]ii apar]inând ]`rii respective?N
este realitatea pe care s-a cl`dit lumea de milenii, nu
[tiu de ce ar trebui noi s` for]`m lucrurile [i s` T.C.: Consideram ca aceste publicatii reprezint` un
punem al`turi pe cei h`r`zi]i cu talent, pe cei care excelent vector de comunicare în interiorul
se mul]umesc cu un trai modest [i care nu au nici un comunit`]ilor române[ti de pretutindeni, pe de o
fel de aspira]ie [i care sigur c` trebuie ajuta]i într-un parte, [i de promovare a valorilor române[ti, pe de
fel, trebuie ocroti]i, dar nu [tiu dac` este corect s`-i alt` parte. Departamentul pentru românii de
trat`m la fel, pentru c` fiecare are un aport, a[ pretutindeni a sprijinit [i va sprijini în continuare, în
spune, cu totul [i cu totul aparte în ceea ce se limita resurselor disponibile, orice ini]iativ` în acest
domeniu. Am s` va dau un exemplu cât se poate de
nume[te ”evolu]ia societ`]ii”.
concludent. În Serbia, la editarea revistei „Cuvântul
S.C.: Ultima întrebare: face]i parte din Rotary, Zonta românesc” particip`, pentru prima oar`, dou`
sau din ordinul francmasonic?
asocia]ii: „Ariadnae Filum” [i Comunitatea
românilor din Serbia.
Proiectul
presupune
C.P.-T.: Nu.
constituirea unor redac]ii gemene, în Voivodina [i
S.C.: Mul]umesc pentru aceast` discu]ie.
✩ Timoc, cu o politic` editorial` comun` care
urm`re[te dezvoltarea con[tiin]ei de românitate.
(Continuare din pag. 9: Titus Corl`]eanu.)
S.C.: Care considera]i c` ar trebui s` fie atitudinea
Este normal ca fiecare parohie s` î[i asume ambasadelor fa]` de biserica, asocia]iile, presa
coordonatele administrative pe care le consider` românilor de pretutindeni?N
oportune pentru folosul duhovnicesc al enoria[ilor
s`i. Personal, consider ca este de preferat s` nu T.C.: O atitudine fireasc`, de deschidere, cooperare
existe nici o „concuren]`” sau inadverten]` între [i sprijin, atitudine care dup` 1990 s-a manifestat [i
(Continuare din pag. 8: C`lin Popescu-T`riceanu.)

se manifest`, din câte cunosc, efectiv. Cred, în
acela[i timp, c` este necesar` abandonarea unor
prejudec`]i care mai persist`, nejustificat, în rândul
unor români din emigra]ie, fa]` de rela]ia cu
ambasadele României.
S.C.: Mai ave]i ceva de ad`ugat?N
T.C.: Mi-a f`cut pl`cere solicitarea de interviu
primit` din partea publica]iei dumneavoastr`. În
numele meu [i al colegilor din Departament, a[ dori
s` v` urez succes, cât mai multe numere publicate [i
cu un tiraj din ce în ce mai larg [i s` v` asigur de
disponibilitatea DRP, ori de câte ori ve]i considera
necesar, inclusiv în legatur` cu proiecte concrete,
importante pentru comunitatea româneasc` din
Suedia.
✩

DIN PROVERBELE LUMII
* CIMITIRUL ESTE PLIN DE
OAMNEI DE NE|NLOCUIT!
* PROSTIA DIN FIRE N-ARE LECUIRE!
* PROSTUL NU E PROST DESTUL,
P|N~ NU E {I FUDUL!
* DE DEPARTE -I TRANDAFIR,
DE APROAPE-I BOR{ CU {TIR!
* PRIETENII SUNT CA PEPENII,
TREBUIE S~ ÎNCERCI MAI MUL}I
PÂN~ G~SE{TI UNUL BUN!
✩

