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20 de ani de tenacitate, consecventa
si determinare

“O

Romancele
pioniere in
multe
domenii

femeie remarcabila este o femeie
care se remarca in mod deosebit prin
tot ce face in domeniul ei de
activitate si prin talentul de care da
dovada, care are o forta si o putere
mentala si fizica deosebite, puternica,
tenace si plina de viata, care te face
sa te indragostesti de frumusetea ei
umana.
O minunatie de om in fata careia te
inclini cu mult respect! “
Ileana Botez, 2018
Muzeul Femeilor Remarcabile

Romancele
s-au remarcat in multe
domenii

3 femei remarcabile
din lumea dreptului
•Sarmiza Bilcescu-Almanisteanu
•Ella Negruzzi
•Yolanda Eminescu

Sarmiza Bilcescu - Almanisteanu (1867-1935)

“Inteligenta unei femei nu sta in frumusetea sa”

• Prima femeie licentiata in drept a Universitatii din Sorbona in 1887 si
prima avocat din Europa
• Prima femeie din lume care a obtinut titlul academic de doctor in
drept la Paris in 12 iunie 1890 cu teza “Despre condițiunea legală a
mamei în dreptul roman si dreptul francez” (506 pag.)

“Cum, Domnule, intr-o tara in care
este scris pana si pe usile inchisorilor
Liberatate, Egalitate, Fraternitate dv.
impiedicati o tanara sa se instruiasca
doar pentru ca este femeie”

Sarmiza Bilcescu- Almanisteanu (1867-1935)
• Prima romanca inscrisa in Baroul Ilfov in
1891, dar care nu a pledat niciodata la
bara.
• Prima avocata de consultanta
• Prima romanca care a facut parte dintr-un
Consiliu de Administratie la societatea
anonima “Cartea Romaneasca”
• Militanta active pentru drepturile femeilor si
cresterea gradului de educatie in randul
acestora
• Participanta
activa
la
evenimente
internationale organizate de societati
feministe din SUA, Franta etc.

Sarmiza Bilcescu – Almanisteanu
(1867-1935)
• In 1894 a infiintat “Societatea Domnisoarelor Romane” cu scopul
de a strange fonduri pentru unitatea culturala a romanilor
• A ridicat in 1909 scoala “Dumitru Bilcesti” in Muscel pentru
bogati si saraci
• A instituit in Bucuresti in iunie 1913 Consiliul Superior al
Industriei Casnice pentru a pune in valoare importanta si
frumusetea indeletnicirilor si traditiilor din mediul rural
• Presedinta a Federatiei Femeilor Universitare infiintata sub
patronajul Reginei Maria ca membra de onoare in 1925 si a
Azilului “Regina Elisabeta”
• Membra in juriul general al Expozitiei Cooperatorilor din tara,
expozitie patronata de Altetele regale
• Pianista talentata care a sustinut concerte la Conservator

Sarmiza Bilcescu – Almanisteanu
(1867-1935)
• Pastratoare a traditiei si artei populare romanesti a creat
centre pentru lucrul costumelor nationale si ateliere de
cusatorie
• A ajutat necontenit pe tarani si a sprijinit moral si
material pe cei saraci
• A organizat Serviciul de Ajutor al Primariei Bucuresti
• A infiintat camine si cantine studentesti
• A oferit numeroase burse particulare, inclusiv pentru studii
in strainatate
• Implicata profund in acte de caritate este numita “mama
celor necajiti si lipsiti; sprijinul studentimii”
• A fost o adevarata promotoare a tarii peste hotare, a
costumelor nationale si a prezentarii frumusetii peisajelor si
locurilor de poveste ale Romaniei

Ella Negruzzi (1876-1949)
• Prima femeie avocat pledant din Romania si din Estul
Europei
• Licentiata in drept, istorie si filozofie la Universitatea din
Iasi in 1913
• A fost admisa in 1919, dupa 6 ani de procese, in Baroul
Iasi si Baroul Galati, si ulterior in Baroul Ilfov
• Partizana a unei noi legislatii pentru femei in concordanta
cu noile exigente ale periodei interbelice

“Pentru ce femeia cere dreptul de vot? Pentru ca femeile muncesc, pentru ca
platesc impozitele, pentru ca este nedrept ca intr-o tara democratica, unde toti
cetatenii iau parte la alegerea guvernului femeile sa nu exercite acest drept.”

Ella Negruzzi (1876-1949)
• A militat intreaga viata pentru drepturile economice, sociale,
politice si culturale ale femeilor, pentru modernizarea de
ansamblu a societatii romanesti
• Figura proeminenta in miscarea femeilor din Romania in
perioada interbelica a infiintat Asociatiile Emanciparea Civila si
Politica a Femeilor Romane si Frontul Feminin (1936)
• Membra marcanta a Federatiei Uniunii Femeilor Romane si
Consiliului National al Femeilor Romane
• A publicat in Gazeta Femeilor, Cuvantul femeilor etc. si in
publicatii juridice, fiind cea mai mediatizata personalitate
feminina din profesia de avocat la inceputurile ei

Ella Negruzzi (1876-1949)
• In Primul RM a activat ca sora de Cruce Rosie
pe front
• A fost aleasa ca si consilier municipal al
Bucurestiului in 1929 fiind printre primele femei
politician ale tarii
• A fost membra a organizatiei militante “Grupul
avocatilor democrati” din 1935
• A initiat cercuri culturale si a fondat camine
culturale in mediul satesc cu scopul emanciparii
femeilor in directia organizarii gospodariei si a
educarii copiilor

Yolanda Eminescu (1921-1998)
• A facut parte din prima generatie de 3 femei judecator
din magistratura romana in 1945, numite in baza
decretului regal la propunerea consiliului profesoral al
Facultatii de Drept din Bucuresti
• Licentiata in drept la Universitatea din Bucuresti in
1943
• A obtinut titlul de doctor-laureat al Facultatii de Drept
din Bucuresti in 1948 cu teza “Vanzare in rate a
mobilelor cu clauza de rezerva a proprietatii” debutand
astfel in cercetarea stiintifica

Yolanda Eminescu (1921-1998)
• Este considerata parintele dreptului proprietatii intelectuale in
Romania.
• Din 1979 a fost introdus in planul de invatamant universitar
“Dreptul proprietatii industriale” ca disciplina distincta si dupa
1989 disciplina “Dreptul proprietatii intelectuale”
• A predat din 1980 cursul postuniversitar de legislatia inventiilor si
semnelor distinctive la Facultatea de Drept din Bucuresti
• A predat cursul postuniversitar de drept de inventator la Facultatea de
drept, stiinte economice si politice din Strasbourg in perioada 19631993
• A fost timp de peste 10 ani director adjunct stiintific (1972-1983) la
Institutul de Cercetari Juridice al Academiei
• A publicat un numar mare de articole si carti in domeniul dreptului
proprietatii intelectuale

Yolanda Eminescu (1921-1998)
• A contribuit la definitivarea proiectelor de legi din domeniul proprietatii
intelectuale si a facut parte si din comisii care au pregatit elaborarea actelor
normative din domeniul legislatiei civile.
• A primit multe premii:
• Premiul Academiei Romane "Matilda si Stelian Benea" (1942)
• Premiul Academiei Romane "Simion Barnutiu" (1967)
• Premiul "Mihail Eliescu" conferit de Uniunea Juristilor din Romania
pentru intreaga sa activitate stiintifica in domeniul dreptului (1991)
• Ca o recunoastere a meritelor sale stiintifice pe plan international a fost
aleasa membru al:
• Academiei de drept comparat din Brazilia
• Asociatiei Internationale pentru Protectia Proprietatii Intelectuale
• Comitetului pentru proprietate intelectuala a organizatiei "World Peace
through Law“
• Consiliului de specialisti straini al Institutului "Max Planck" din Munchen
pentru drept de autor si brevete
• Consiliului stiintific al "Centre d'étude de pays de l'Est" din Strasbourg.

• S-a afirmat ca un specialist de inalta competenta in
drept comparat recunoscuta pe plan intern si
international prin numeroase studii
• A realizat prima monografie de drept comparat
consacrata apararii descoperirilor, inventiilor si
inovatiilor, a monografiei privind protectia inventiilor in
tarile sud-est europene, a celei privind concurenta
Yolanda neloiala, drept roman si comparat; protectia desenelor
industriale, drept roman si comparat sau
Eminescu sia modelelor
monografiei consacrata codurilor civile din tarile
(1921-1998) sud-est europene
• A elaborat prima lucrare aprofundata privind
contractul de cercetare stiintifica ce contine numeroase
propuneri de imbunatatire a reglementarii
• A intocmit primele tratate de proprietate industriala si
tratatul privind dreptul de autor
• A elaborat o antologie a elocventei judiciare

Yolanda Eminescu
(1921-1998)

• In semn de apreciere a activitatii sale, numele
de Yolanda Eminescu este purtata de o sala de
judecata a Curtii de Apel București (din cladirea
Palatului de Justiție) si de o biblioteca de
specialitate a Facultatii de Drept din
cadrul Universitatii Valahia din Targoviste.
• Revista Forumul Judecatorilor si Uniunea
Juristilor din Romania decerneaza Premiul
"Yolanda Eminescu".
• De asemenea, in cadrul Asociatiei Stiintifice de
Dreptul Proprietatii Intelectuale a fost infiintat
Centrul de cercetari stiintifice „Yolanda Eminescu
- Otilia Calmuschi”.
• Din 2008, Asociatia Stiintifica de Dreptul
Proprietatii Intelectuale si conducerea Revistei
Romane de Dreptul Proprietatii Intelectuale
decerneaza anual premiile Yolanda Eminescu Otilia Calmuschi "unor remarcabili cercetatori in
domeniul dreptului proprietatii intelectuale sau
unor tineri cercetatori care bat la portile
afirmarii"

