
Domnul judecător Pavăl Călin s-a născut pe data de 11 noiembrie 1942, în comuna Băcești, 

într-o familie cu cinci copii. Mama se ocupa de creșterea copiilor, iar tatăl era croitor. Aici a studiat 

clasele elementare I-VII, urmând apoi cursurile Liceului Roman-Vodă din Roman, unde s-a și 

stabilit cu părinții și cele 4 surori. 

Pe data de 22 iunie 1968, s-a căsătorit cu iubitoarea sa soție, doamna Maria Călin, cea care l-

a susținut pe tot parcursul vieții și alături de care are doi copii: Laura, actual procuror la Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Roman, și Ovidiu, manager la Banca Românească în București. Anul trecut, au 

sărbătorit împreună 50 de ani frumoși de căsnicie. 

În anul 1970, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, iar, în 

octombrie 1971, a fost repartizat ca judecător la Judecătoria Toplița. După patru ani, este transferat 

în interes de serviciu la Judecătoria Bârlad până în anul 1982, timp în care și-a continuat activitatea 

cu seriozitate și profesionalism. 

 În continuare, timp de zece ani, a ocupat funcția de judecător gradul I la Tribunalul Vaslui, 

până la vârsta de 50 de ani, când a revenit la Roman. Din anul 1992 până în august 2006, când 

domnul Călin a ieșit la pensie, Judecătoria Roman s-a bucurat de calitățile unui judecător cu 

experiență, mereu aproape de colegi, cu o reputație extraordinară în ceea ce privește corectitudinea 

și puterea de muncă. 

 În tot acest timp, datorită experienței, a fost detașat perioade îndelungi la Judecătoria Bicaz 

și Tribunalul Bacău. Mai mult, la 1 decembrie 2000 a fost răsplătit, pentru merite deosebite în 

corecta aplicare a legilor, de către Președintele României de la acea vreme, cu Medalia Națională 

Serviciul credincios, clasa a III-a. 

În ciuda volumului mare de muncă, dumnealui a reușit să mențină un echilibru între profesie 

și viața de familie, ocupându-se îndeaproape de creșterea celor doi nepoți: Daria, studentă, în 

prezent,în anul al III-lea la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, și Matei, elev 

în clasa a X-a la Colegiul Național Cantemir-Vodă din București.  

După pensie, pasiunea din tinerețe pentru pescuit s-a intensificat, timpul liber fiind ocupat de 

acest hobby, de ieșirile cu prietenii, de îngrijirea pomilor din propria grădină sau de animăluțele din 

preajma casei.  

Cu toate acestea, nu a putut sta deoparte nici la vârsta de 77 de ani de vocația sa: dreptul. 

Anul acesta face parte din completul de judecată din cadrul proiectului european Procesul 

comuniștilor în România, alături de Cristi Danileț și Cristian Diaconescu.  

Timpul trece, dar activitățile pe care le desfășoară îl mențin în formă și îi oferă privilegiul de 

a se bucura de familie și de toți cei care îl respectă și apreciază.  


