Avocatul dr. Camil Velican, primul primar român, de după Marea
Unire, al oraşului Alba Iulia1

Conf. univ. dr. av. Ioan Lazăr

Abstract: Reprezentant al elitei intelectualilor din Transilvania, Camil Velican
prezintă o biografie exemplară de intelectual român de la schimbarea veacurilor
XIX-XX. Urmând tradiția familiei, a optat pentru studii juridice, îndreptându-se
pentru început spre capitala Ungariei, unde a frecventat, la Universitatea Regală
Maghiară, cursurile Facultății de Drept și Științe Politice (1897-1900). Modelul
celor mai buni studenți români din Budapesta l-a atras spre Societatea Academică
„Petru Maior”, unde se formau talentele literaturii naționale. Și-a continuat din
1900 studiile în cadrul Universității „Ferenc József” din Cluj, unde a obținut
doctoratul în drept în 1902, după care se dedică profesiei de avocat.
Camil Velican se consacră ca un reprezentant de seamă al avocaturii românești,
profesiune pe care a practicat-o în cadrul baroului Alba, al cărui membru a fost
începând cu anul 1903. Cu o bogată activitate politică, a fost primul primar român
al oraşului Alba Iulia după Unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918.
A avut o carieră de succes, atât în administraţie, cât şi în domeniul juridic, şi a
contribuit, prin cunoştinţele sale, la dezvoltarea economică şi culturală a
comunităţii căreia i s-a dedicate în totalitate. Trebuie remarcat faptul că Alba Iulia
a fost primul oraș în care, la 20 noiembrie 1918, a fost instalată o administrație
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românească, în cadrul căreia Camil Velican a îndeplinit funcția de primar.
Activitatea în rolul de primar a fost una deosebită şi a contribuit la dezvoltarea
oraşului, care devenise unul foarte important pentru ţara întreagă, având în vedere
evenimentul istoric desfăşurat aici. La 12 iunie 1937 s-a întrerupt prematur firul
unei vieți pe parcursul căreia ar fi putut continua o activitate prodigioasă în cele
mai diverse domenii ale vieții publice: politică, administrație, economie, cultură.
Ulterior, sub regimului comunist numele şi activitatea lui Camil Velican au fost
intenţionat date uitării, precum altor faptuitori ai Marii Uniri. Mai mult, familia
acestuia a făcut obiectul unor persecuţii politice, specifice acelor vremuri de tristă
amintire. Nici schimbarea de paradigmă din societatea românească după anul 1989
nu a schimbat vechea stare de fapt, memoria celui care a fost Camil Velican fiind
în continuare ignorată. Casa familiei Velican, care a fost unul din principalele
locuri stabilite pentru primirea delegaţilor şi de întâlnire a fruntaşilor ardeleni în
vederea organizării zilei de 1 Decembrie 1918, beneficiază doar de uitarea
autorităţilor.
Scurte date biografice. Camil Velican a avut o biografie exemplară de
intelectual român de la schimbarea veacurilor XIX-XX. Tatăl său, Alexandru, a
fost avocat, apoi judecător la Tribunalul Comitatului Alba Inferioară. Prin mamă,
Maria Țârlea, se înrudea cu episcopii din familia Hossu, Vasile și Iuliu, ultimul
devenit cardinal în vremuri de oprimare. Născut în Târgu Mureș, la 18 decembrie
18782, micul Camil a venit cu întreaga familie la Alba Iulia, unde a urmat și
cursurile școlii primare3. Apartenența confesională, dar și prestigiul școlilor
Blajului l-au orientat spre Gimnaziul Superior Arhiepiscopesc, pe care l-a absolvit
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în chip strălucit4. Urmând tradiția familiei, a optat pentru studii juridice,
îndreptându-se pentru început spre capitala Ungariei, unde a frecventat, la
Universitatea Regală Maghiară, cursurile Facultății de Drept și Științe Politice
(1897-1900). Modelul celor mai buni studenți români din Budapesta l-a atras spre
Societatea Academică „Petru Maior”, unde se formau talentele literaturii naționale.
Atras de noutatea pe care i-ar fi putut-o oferi o peregrinatio academica, și-a
continuat din 1900 studiile în cadrul Universității „Ferenc József” din Cluj. Tot
acolo a obținut doctoratul în drept în anul 19025.
În capitala Ungariei a activat strălucit ca membru al societăţii de lectură
“Petru Maior“, înfiinţată din iniţiativa studenţilor români aflaţi la Universitatea din
Budapesta, în scopul luptei pentru cultivarea spiritului naţional, prin promovarea
limbii romane şi a istoriei neamului, pentru păstrarea sufletului românesc, cum
spunea Nicolae Iorga, prin serbări, luări de poziţie în presa şi conlucrare cu
deputaţii români din Parlamentul ungar6.
Continuându-și instrucțiunea până la cele mai înalte trepte, a devenit avocat
și a manifestat o înclinație deosebită pentru angajarea în cele mai diverse domenii
ale vieții publice: politică, administrație, economie, cultură7.
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Activitatea avocaţială. După finalizarea studiilor doctorale în capitala
Ungariei, tânărul Camil Velican și-a deschis în anul 1903 un cabinet de avocatură
în Alba Iulia, profesiune căreia i-a rămas fideltot restul vieții. A fost unul dintre
avocații care au pledat strălucit în procesele politice intentate românilor de
autoritățile maghiare, apărând în pledoariile sale cele trei cazuri de români
întemniţaţi pentru recitarea poeziei ”Doina” de Mihai Eminescu, precum şi altele
în care românii erau acuzaţi de naţionalism8.În organizarea profesieiCamil Velican
s-a remarcat în calitate de vicepreşedinte al Baroului Alba şi ca reprezentat al
acestuia în Uniunea Barourilor din România9.
Activitate politică.Pentru un tânăr avocat român din Transilvania,
apartenența la Partidul Național era o îndatorire de onoare. Promovat și susținut de
această formațiune, a fost desemnat în repetate rânduri, din 1911, membru în
Congregația Comitatului Alba Inferioară, încercând acolo, alături de Iuliu Maniu
și de alți lideri, cu mai mult sau mai puțin succes, să promoveze interesele
românești10.
În vara anului 1914, după declanșarea Primului Război Mondial, a fost
mobilizat, ajungând în anul următor, ca ofițer, pe frontul italian. Întors acasă în
toamna târzie a anului 1918, după catastrofa militară a Austro-Ungariei, Camil
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Velican a fost cooptat în Consiliul Național Român din Alba Iulia11, devenind
astfel unul dintre organizatorii locali ai Marii Adunări Naționale12. Dealtfel
Consiliului Naţional Român din Alba Iulia îi reveneau două misiuni importante13:
una locală şi alta, de ordin central, aceea de a ocupa un loc de frunte în organizarea
11
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Maniu, la Viena, de la care a primit dispoziţia de a merge la Arad, unde se mutase sediul
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adunării naţionale situate, topografic, în teritoriul său de competenţă14. Dacă Marea
Adunare Naţională de la 1 decembrie 1918 a avut o bună desfăşurare, fără impasuri
şi incidente, acest fapt s-a datorat şi activităţii acestui Consiliu15.
Casa avocatului Camil Velican a găzduit şedinţa de constituire a Consiliului
Dirigent16, cu depunerea jurământului de credinţă faţă de Marele Sfat Naţional, şi
discutarea altor probleme organizatorice17. Consiliul Dirigent a funcţionat aici,
până la strămutarea sa la Sibiu, pe 4 decembrie 191818. Prin hotărârile din 3
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decembrie 1918, Camil Velican a fost numit primar al Albei Iulia, iar în ziua de 5
decembrie 1918 şi-a preluat funcţia, devenind primul primar român din Ardealul
realipit Patriei19, funcţie pe carea onorat-o cu prisosinţă, printr-o muncă asiduă şi
plină de dăruire20.
Semnificativ este faptul că pentru buna desfășurare a adunării, Alba Iulia a
fost primul oraș în care, la 20 noiembrie 1918, a fost instalată o administrație
românească, în cadrul căreia Camil Velican a îndeplinit funcția de primar.
Activitatea în rolul de primar a fost una deosebită şi a contribuit la dezvoltarea
oraşului, care devenise unul foarte important pentru ţara întreagă, având în vedere
evenimentul istoric desfăşurat aici21. Munca sa este prezentată foarte sugestiv întro lucrare cu caracter biografic22: „A început activitatea ca primar cu preluarea
instituţiilor de stat, a bibliotecii şi a muzeului, pentru a le proteja patrimoniul. O
atenţie deosebită a acordat preluării şcolilor, pentru ca acestea să-şi înceapă
activitatea cât mai curând. Toate trebuiau renovate şi amenajate, ceeace era
foarte costisitor şi presupunea o muncă susţinută. Trebuiau selecţionaţi profesori
Hossu, episcopul Miron Cristea, Alexandru Vaida Voievod, Vasile Goldiş şi Ştefan Cicio Pop,
aceştia fiind la Bucureşti pentru prezentarea Regelui Ferdinand a actului Unirii. În semn de
amintire a acestui măreţ eveniment, Iuliu Maniu a mai dăruit gazdelor peniţa sa de aur, cu care a
semnat actul Unirii la 1 Decembrie 1918. A se vedea, E. Giurgiuman, loc. cit., p. 37.
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cu pregătire şi funcţionari disciplinaţi. Denumirile străzilor şi ale firmelor
trebuiau schimbate, dar mai erau multe alte deziderate ale populaţiei, între care şi
aducerea la Alba Iulia a prefecturii din Aiud. Fruntaşii români au luat în evidenţă
încă de pe atunci o seama de proiecte, care, rând pe rând, se vor realize în anii
următori, cum ar fi: alegerea oraşului Alba Iulia ca loc de încoronare a
suveranilor ca rege şi regină a tuturor românilor, în care scop trebuia construită o
catedrală a Unirii, un muzeu de istorie românesc şi o statuie ecvestră a lui Mihai
Viteazul.Tot primarului i-a revenit organizarea primirii armatei române şi
instalarea acesteia în Cetate. A urmat primirea oficială, cu festivitatea de rigoare,
a familiei regale, cu ocazia vizitei în Ardeal23”.
Un timp, Camil Velican și-a continuat activitatea politică în Partidul
Național Român. El a ocupat o funcție în conducerea centrală, devenind membru
în așa-numitul „comitet de 100” al formațiunii. A înțeles însă că în cadrul
României, Transilvania nu se putea singulariza, rămânând o provincie cu un regim
monopartidic. Iată-l așadar în postura de fondator și prim-președinte al
organizației județene Alba a Partidului Național Liberal, filială care a devenit
astfel una dintre cele mai puternice din ţară şi pe care a reprezentat-o în Parlament
până la sfârşitul vieţii sale24.În această calitate, a îndeplinit funcția de prefect în
perioada 1922-192625 și a deținut ulterior un mandat de deputat (1933-1937)26.
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Prezența sa în viața orașului și a județului a fost însă mult mai complexă. A
fost, încă din 1911, membru al Despărțământului Alba Iulia al societății culturale
„Astra”, aducându-și astfel contribuția la emanciparea cultural-națională a
românilor din zonă. A acceptat și funcția de președinte al Reuniunii Meseriașilor
Români din Alba Iulia, în care rolul său a fost preponderent cultural. Statutul
reuniunii în cauză prevedea întrajutorarea membrilor și sprijinirea ucenicilor, dar
programul său era dominat de activități precum susținerea unor conferințe, lecturi
publice, prezentarea unor piese de teatru popular, constituirea unei biblioteci etc.27.
Cariera prodigioasă, cu efecte benefice pentru comunitate, i-a atras acte de
recunoaștere și gratitudine. A fost distins cu importante ordine și medalii, între
care: Ordinul „Ferdinand I”, în rangul de Ofiţer, „Coroana României”, Comandor,
„Steaua României”, Ofiţer, semnul onorific Vulturul României, medalia Răsplata
Muncii, clasa I, medalia Meritul Comercial şi Industrial, clasa I28.
în scurt timp şi cu cheltuială minimă să mărescă randamentul pământului, angajând în judeţ şi
legumicultori bulgari, recunoscuţi pentru priceperea şi experienţa lor. Ca prefect, s-a achitat şi de
nobila sarcină de a definitiva pregătirile şi de a organiza festivităţile încoronării Regelui
Ferdinand
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Mulţi ani însă după instaurarea regimului comunist, numele multor
înfăptuitori ai României mari au fost intenţionat date uitării. Nici avocatul Camil
Velican, nu a reprezentat o excepţie. Odată cu instalarea comunismului în ţară
familia acestuia a devenit ţinta unor persecuţii specifice acestei perioade de tristă
amintire29.
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