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In Memoriam
Av. Lucian Bolcaş

(15 aprilie 1942 – 11 martie 2020)

În data de 11 martie 2020, a încetat din viață, la vârsta de 77 de 
ani, avocatul și politicianul Lucian Bolcaș. A crescut într-o familie de 
juriști care i-a insuflat încă de tânăr pasiunea pentru drept. Străbunicul 
și bunicul său au fost judecători, iar tatăl său profesor la Facultatea de 
Drept. Păstrând această tradiție, Lucian Bolcaș a absolvit Facultatea 
de Drept, dedicându-și viața actului de justiție timp de 56 de ani, cu o 
activitate de 43 de ani în avocatură. A fost avocat în Baroul București și 
deputat al Parlamentului României, deținând o perioadă și funcția de 
vicepreședinte al Partidului România Mare. 

Ca parlamentar, în prima sa legislatură (2000-2004), a fost Președintele 
Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții până în 
aprilie 2001 și Vicepreședinte al Comisiei pentru elaborarea propunerii 
legislative privind revizuirea Constituției. În legislatura 2004-2008, 
Lucian Bolcaș a fost membru în Comisia Juridică a Camerei Deputaților 
și membru al Comisiei Permanente a Parlamentului privind statutul 
deputaților și al senatorilor. A inițiat propuneri legislative privind 
controlul veridicității declarațiilor de avere, stimularea antreprenorilor 
pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, precum și 
propuneri privind despăgubirea celor care au subscris la Fondul Național 
de Investiții.

A fost cunoscut și ca analist politic și autor de articole de specialitate. 
Iată ce spunea despre justiție și dreptul la viață într-unul dintre editorialele 
sale:

„Esența rolului justiției este să apere viața în toate formele sale de 
manifestare, începând cu pur și simpla existență a ei. Justiția este chemată 
să apere echilibrul societății omenești în ansamblul ei și nu o poate face 
fără să apere componenta esențială a acestui ansamblu, viața. Ea trebuie, 
pentru a înlătura un nefiresc decisiv din societate, să aplice sancțiuni și să 
distingă între ele sau să ierte în anumite situații.”

Lucian Bolcaș a fost membru în Consiliul general al Institutului 
Român pentru Drepturile Omului, contribuind prin personalitatea sa la 
sporirea prestigiului Institutului.




