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Abstract. This article is conceived as follows: After a brief Introduction
to the great debate on the new Constitution of Romania and the new
European Constitutions organized by the Romanian Social Institute during
December 18, 1921 – June 4, 1922, the article offers a critical presentation
of the Romanian constitutional tradition until the Great Union and, finally,
an extensive analysis on the lectures held by some prominent Romanian
public intellectuals and politicians in the context of the debate around the
adoption of the Constitution of 1923.
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Acest articol este conceput astfel: Dupã o scurtã Introducere la marea dezba-
tere despre noua Constituþie a României ºi noile Constituþii europene organizatã
de Institutul Social Român în perioada 18 decembrie 1921 – 4 iunie 1922, articolul
oferã o prezentare criticã a tradiþiei constituþionale româneºti pânã la Marea
Unire ºi, în final, o analizã in extenso a prelegerilor susþinute de câþiva intelec-
tuali publici ºi politicieni români proeminenþi în contextul dezbaterii din preajma
adoptãrii Constituþiei din anul 1923.

Introducere

Institutul Social Român a publicat în anul 1922 volumul Noua Constituþie a
României ºi Noile Constituþii Europene1, care însuma 23 de prelegeri publice
organizate de Institut ºi susþinute între 18 decembrie 1921– 4 iunie 1922. În acest
articol mã voi referi în mod selectiv la câteva dintre ele, pe care le consider a fi
printre cele mai substanþiale în contextul dezbaterii din preajma adoptãrii Consti-
tuþiei din anul 1923.
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În Cuvântul de deschidere, D. Gusti, preºedintele Institutului, relevã mai întâi
noutatea activitãþii Institutului, pe lângã cercetarea ºtiinþelor sociale ºi aplicarea
lor la viaþa socialã româneascã, ºi anume organizarea unei serii de prelegeri pu-
blice asupra unor probleme de mare actualitate, aflate în centrul preocupãrilor
contemporanilor2. „O astfel de problemã este fãrã îndoialã aceea a Constituþiei
viitoare a României întregite“, declara D. Gusti. „Cãci dacã hotarele nedrepte ºi
înguste ale patriei de ieri au dispãrut ºi unirea celor 4 ramuri de Români s’a fãcut,
acum trebue ca ea sã se desãvârºeascã prin unificarea ºi contopirea obºteascã“
(s.m.)3. Cu o analogie inspiratã, sociologul român afirma cã, aºa cum Constituþia
este pentru un Stat ceea ce este conºtiinþa pentru sufletul omenesc, tot astfel vii-
toarea Constituþie ar trebui sã fie „conºtiinþa naþionalã codificatã“ (s.m.)4 sau, altfel
spus, conºtiinþa normativã a românilor. Produs al conºtiinþei naþionale (normative)
româneºti, noua Constituþie, ca ºi Constituþia existentã, în vigoare de la 1866, îm-
pãrtãºea pe deplin spiritul constituþionalismului european al timpului, România
întregitã devenind parte solidarã a noii „constelaþii sociale ºi politice a Europei“5.

Prima prelegere propriu-zisã, intitulatã „Istoricul Constituþiei Româneºti“6, a
fost susþinutã la 18 decembrie 1922 de Nicolae Iorga, profesor universitar, fost
preºedinte al Camerei Deputaþilor, care declara din capul locului: „La noi a existat
o desvoltare constituþionalã ignoratã de Constituþia dela 1866“7. Dupã un amplu
recurs istoric la „viaþa constituþionalã“ româneascã începând chiar cu secolul
al XIV-lea – întrucât ordinea constituþionalã angajeazã într-adevãr „tot trecutul
unui popor ºi întreg sufletul acelui popor“ (s.m.)8 – judecata istoricului cade, ºi
este deosebit de criticã: „Constituþia dela 1866 este izvorîtã dintr’o simplã operã
de traducere a unei Constituþii apusene; ea n’are absolut niciun fel de legãturã cu
trecutul nostru propriu...“9. Pe de altã parte, istoricul avea dreptate sã susþinã cã,
precum Adunarea Naþionalã de la 1789 a ignorat tradiþia legalã ºi instituþionalã
a Franþei, hotãrâtã sã constituþionalizeze de novo, aº spune, nu numai societatea
francezã, ci întreaga Europã, „aºa am avut ºi noi o Constituþie ºi, din faptul cã
lumea n’o cunoaºte, aceasta nu însemneazã cã n’a existat“10.

Într-un studiu intitulat Izvoarele Constituþiei de la 1866 (1934)11, juristul Ioan
C. Filitti a întreprins o analizã retrospectivã cuprinzãtoare a concepþiilor asupra
conþinutului ºi originii primei Legi fundamentale româneºti, revizuitã prin Constituþia
României Mari din 1923. Potrivit tezei sale principale, concepþia atât de rãspân-
ditã conform cãreia primul Pact fundamental al românilor a fost „o improvizaþie,
o traducere fãcutã în grabã dupã Constituþia belgianã de la 1831“ este „greºitã“12.
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Într-un studiu anterior privind Originile democraþiei române (1923), acelaºi
Filitti constata: „Reformele liberale, libertãþile formale, drepturile omului, sunt
toate cuprinse în proectul de constituþie elaborat la 1959 de Comisia centralã de
la Focºani ...“13, înfiinþatã, cum este ºtiut, prin dispoziþiile Convenþiei de la Paris
din 1858.

Un alt critic sever al tezei împrumutului occidental, Theodor C. Aslan, argu-
menta la rândul sãu în favoarea concepþiei alternative, îndelung cultivatã ºi ea în
gândirea constituþionalã româneascã: „[T]eoria unor publiciºti cari susþin cã
Constituþia noastrã de la 1866 este o constituþie dogmaticã, ieºitã din creerul câtorva
ideologi, nu poate fi exactã, cãci istoriceºte este dovedit cã ori de câte ori s-a[u]
putut sã se manifeste dorinþele þãrii, fie la 1822, dupã revoluþia de la 1821, fie
la 1848, fie la 1857, aceleaºi principii au fost puse înainte, care au fost adoptate
în Constituþia de la 1866“ (s.m.)14.
Expunerea mea asumã în mod integral aceastã concepþie. Prin urmare, o pre-

zentare oricât de sinteticã a tradiþiei constituþionale româneºti încununate prin
Marea Unire ºi Constituþia din 1923 trebuie sã urmãreascã în structura ºi succe-
siunea lor logicã, axiologicã ºi cronologicã principalele documente programatice
proto-, cvasi- ºi constituþionale precedente, elaborate pe teritoriul românesc sau
referitoare la români, începând cu cel puþin un secol mai devreme, dar care ºi-au
pãstrat relevanþa întreagã pânã la Marea Unire ºi chiar pânã în timpul prezent, la
acest început furtunos de secol XXI.

Din aceastã perspectivã istoricã secularã, rezum astfel: Gândirea politicã mo-
dernã româneascã a conceptualizat ºi, totodatã, a organizat lupta românilor îm-
preunã cu ºi, adesea, împotriva elitelor lor ºi ale altora (dominaþiile strãine tur-
ceºti, ruseºti, austro-ungare) pentru drepturi ºi libertãþi constituþionale – civile, po-
litice, sociale ºi naþionale – fundamentale. În decursul marii dezbateri desfãºu-
rate între cele douã curente principale de gândire politicã a timpului – liberalismul
ºi conservatorismul –, aceste drepturi ºi libertãþi au fost legiferate, instituþionali-
zate ºi practicate în societatea noastrã, care a depãºit treptat toate împotrivirile
interne ºi externe – mai ales dupã Convenþia de la Paris din 1858 ºi Unirea Micã
de la 1859, dupã Constituþia din 1866 pânã la Marea Unire de la 1918 ºi la Cons-
tituþia din 1923 – încununând astfel aspiraþiile ºi strãdaniile multiseculare ale ro-
mânilor de a putea convieþui ºi prospera într-o societate cu legi ºi instituþii drepte
aºezate pe temeliile durabile ale gândirii constituþionale moderne europene. Prin
vocaþia sa universalã, Revoluþia francezã de la 1789 – aºezatã sub deviza: Libertate,
Egalitate, Fraternitate! – a prefigurat procesul politic european multisecular,
inclusiv românesc, orientat spre „valori ultime“, valabile pânã în prezent.

38 CRISTIAN-ION POPA 3

————————
13 Ioan C. Filitti, „Originile democraþiei române“, în Viaþa româneascã, februarie 1923, p. 195.
14 Theodor C. Aslan, Studii de drept parlamentar, Bucureºti, Editura Socec, 1905, p. 38.



Tradiþia constituþionalã româneascã în Documente

Într-un arc întins repede peste timp, notez15 cã o primã formã a libertãþii indi-
viduale a fost gânditã ºi acordatã încã la jumãtatea secolului al XVIII-lea prin
abolirea servajului („ºerbiei“) – a „rumâniei“ în Þara Româneascã (1746) ºi a
„veciniei“ în Moldova (1749) – în timpul domniilor lui Constantin Mavrocordat16.

Lupta românilor pentru drepturi constituþionale, civile ºi politice, s-a intensi-
ficat în primele decenii ale secolului al XIX-lea, fiind ilustratã de miºcãri de re-
voltã de mare însemnãtate ºi cuprindere, aºa cum a fost Revoluþia („Rãscoala“
sau „Zavera“) din anul 1821, condusã de Tudor Vladimirescu. În Proclamaþiile
sale, Tudor acuza într-un mod deosebit de sever „robia“ la care erau supuºi þãranii,
majoritatea covârºitoare a populaþiei þãrii, pe moºiile boiereºti ºi mãnãstireºti.
„Dar pre bãlaurii care ne înghit de vii, cãpeteniile noastre, zic, atât cele bisãri-
ceºti, cât ºi cele politiceºti, pânã când sã-i suferim a ne suge sângele din noi?
Pânã când sã le fim robi? – este strigãtul dramatic al Proclamaþiei de la Padeº
(23 ianuarie/4 februarie 1821), cerând în mod imperativ ca „averile cele rãu
agonisite ale tiranilor boieri sã sã jãrtfeascã... pentru folosul de obºte“ (s.m.)17.

„Revoluþia de la 1821“, aprecia retrospectiv Nicolae Bãlcescu în Mersul revo-
luþiei în istoria românilor (1850), „a strigat dreptate ºi a vrut ca tot românul sã fie
liber ºi egal, ca statul sã se facã românesc. Ea fu o revoluþie democraticã“ (s.m.)18.

În Istoria partidelor politice în România, istoricul ºi gânditorul politic Alexandru
D. Xenopol relevã cã, în societatea româneascã a secolului al XIX-lea, Boierii ºi
Þãranii au fost clasele sociale principale pe care s-au întemeiat partidele politice.
Relaþiile economico-sociale îndelungate între cei dintâi (starea sau clasa privile-
giatã) ºi cei din urmã (lipsiþi de drepturi) au îmbrãcat un caracter propriu-zis po-
litic abia atunci când s-au dezvãluit în mod explicit ca raporturi de putere; mai
precis, de îndatã ce þãranii „începurã sã ridice vocea pentru apãrarea drepturilor
lor“ (s.m.), fie în mod nemijlocit prin diverse zavere sau rãscoale, fie prin
„sprijinitori“ veniþi din afara clasei lor. Prin urmare, conchide în mod întreptãþit
Xenopol, „rostul“ apariþiei ºi confruntãrii partidelor politice româneºti în acest
secol poate fi înþeles pornind tocmai de la „izvorul“ lor primordial: „constituþia
economico-socialã a societãþei vechi a Þãrilor Române“ (s.m.)19.

Miºcarea condusã de Tudor Vladimirescu a fost îndreptatã împotriva ordinii
economice, sociale ºi politice din Þara Româneascã a timpului sãu. În „Arzul“
trimis Înaltei Porþi în numele a „tot norodul rumânesc din Valahiia“ – în aceeaºi
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zi în care pronunþa Proclamaþia de la Padeº – Tudor acuza „... necontenitele
noastre necazuri ºi cumplitele patimi ce le suferim din pricina unirii pãmântenilor
boieri cu cei dupe vremi trimiºi domni ºi otcârmuitori acestui norod“, cei dintâi
fiind numiþi fãrã înconjur „tiranii noºtri cei cumpliþi“, care, în bunã învoialã cu
domnitorii fanarioþi, „ne-au prãdat ca niciodatã mai înainte..., încât am rãmas
mai goli decât morþii cei din mormânturi“ (s.m.)20.

Orientarea evidentã împotriva ordinii stabilite interne a miºcãrii este dezvã-
luitã într-un mod cât se poate de elocvent de Tudor însuºi în cunoscuta scrisoare
polemicã adresatã marelui boier Nicolae Vãcãrescu, care, se înþelege prea bine
din context, avea o înþelegere inacceptabil de restrictivã, de discriminatorie, cum
am spune astãzi, a noþiunilor fundamentale de popor ºi de patrie: „Ci pã semne
dumneata pã norod cu al cãrora sânge s-au hrãnit ºi s-au poleit tot neamul boie-
resc (învederat fãrã nici o deosebire de Greci ºi Români – nota luiA.D. Xenopol)
îl socoteºti nimic ºi numai pã jãfuitori îi numeri [socoteºti] patrie? ... Dar, cum nu
socotiþi dumneavoastrã cã patrie sã chiamã popolul, iar nu tagma jãfuitorilor...?“21.

Toate aceste cereri populare, oricât de îndreptãþite (legitime), devin pe deplin
inteligibile prin descrierea, fie ºi sumarã, a structurii sociale ºi economice a Þãrilor
Române la începutul secolului al XIX-lea. Potrivit istoricului Gheorghe Platon,
la începutul secolulul al XIX-lea, peste 80% din locuitorii Principatelor Române
erau þãrani, dintre care peste 70% erau clãcaºi (dependenþi, lipsiþi de pãmânt),
iar 30% erau þãrani liberi (moºneni ºi rãzeºi), proprietari de pãmânt ºi pãduri
aºezaþi preponderent în zonele de deal ºi de munte22.

Cât îi priveºte pe boieri, în anul 1810 în Moldova erau numai 410, dar numãrul
lor a crescut la 902 în anul 1828 ºi la 3325 în anul 1853. În Þara Româneascã,
de la 1311 boieri ºi fii de boieri înregistraþi în 1829, numãrul lor a crescut la 3160
în 1858 (un spor de 241%!)23.

Dupã cum aratã la rândul sãu istoricul Neagu Djuvara, cãderea þãranilor liberi
în condiþia servajului („ºerbiei“) faþã de marii boieri s-a extins începând cu secolul
al XVI-lea, ale cãror posesiuni au sporit în mod substanþial. Din documentele
istorice, mai ales din secolul al XVII-lea, care atestã un ºir nesfârºit de cedãri de pã-
mânt – de la þãrani la boieri –, rezultã cã „þãranii liberi reprezentau, în vremuri
îndepãrtate, marea majoritate a þãrãnimii. La începutul secolului al XIX-lea,
situaþia s-a inversat, satele de moºneni ºi de rãzeºi fiind în mod vãdit minoritare“
(s.m.)24. Dacã în judeþele din nordul Olteniei, peste 60% din sate erau sate de
moºneni (e.g. Plaiul Cloºanilor, unde Tudor Vladimirescu a fost vãtaf), în judeþele
din estul ºi sud-estul Munteniei proporþia lor era redusã la 10%. În ceea ce priveºte
distribuþia proprietãþilor funciare între boieri ºi bisericã – ºi þãrani, cei din urmã
deþineau numai 25,2% în Þara Româneascã (în 1830) ºi 23,4% în Moldova (1840)25.
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Pe de altã parte, alãturi de marile moºii boiereºti, Biserica deþinea mari întin-
deri de pãmânt ºi pãduri, precum ºi numeroase alte bunuri, scutite ºi unele ºi
altele de dãri cãtre stat. În aceastã privinþã, Regulamentul organic (1831-2) nu
a fãcut decât sã formalizeze (legifereze) un vechi „obicei al pãmântului“. Tot
astfel, explicã Neagu Djuvara, potrivit unui obicei strãvechi, unii domnitori, mari
boieri ºi chiar negustori bogaþi – „pentru iertarea pãcatelor, sau din cucernicie,
ori ca act de cãinþã“ – au dãruit bisericilor ºi mânãstirilor bunuri substanþiale,
mai ales terenuri agricole ºi pãduri. Aproape toate mânãstirile din Principate erau
„ctitorii“ domneºti sau boiereºti, la începutul secolului al XIX-lea ele deþinând
un sfert sau poate chiar o treime din suprafaþa cultivabilã al þãrii26. În fine, jumã-
tate din mânãstiri au fost „închinate“ de-a lungul timpului unor alte mânãstiri de
la Muntele Athos, Locurile Sfinte sau Muntele Sinai, care au ajuns sã deþinã la
începutul secolului al XIX-lea 1/7 din pãmântul arabil al þãrii27. Aceastã situaþie
a fost o sursã de conflict politic major în societatea româneascã a timpului, care
avea sã primeascã o soluþie abia prin Legea secularizãrii averilor mânãstireºti
din 1863.

În concluzie, cele douã clase principale ale societãþii româneºti a timpului –
boierii ºi þãranii – erau trataþi în mod fundamental diferit, inegal ºi discrimina-
toriu de „Ocârmuire“. Dupã cum atestã cu prisosinþã documentele istorice, legale,
ca ºi numeroasele mãrturii ale contemporanilor, români ºi strãini, timp de secole,
dar mai pronunþat în cel fanariot, boierii ºi averile lor, inclusiv servitorii proprii,
erau în general scutiþi de impozite – acesta era privilegiul lor principal. Întreaga
povarã fiscalã a „Ocârmuirii“ (Statului) era suportatã în principal de þãrani, alãturi
de micile categorii de meseriaºi ºi comerciaþi de la oraºe, la cei dintâi adãugându-se
ºi plata în naturã ºi în muncã, sub diferite forme ºi mãrimi, pentru loturile de pã-
mânt primite în folosinþã pe marile moºii boiereºti ºi mânãstireºti. În mod evi-
dent, aceasta este sursa principalã a conflictului constituþional care a strãbãtut
societatea româneascã pânã târziu, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi,
mutatis mutandis, chiar pânã dincolo de pragul secolului XX.
Proiectul de Constituþie a Moldovei din 182228, atribuit lui Ionicã Tãutul, for-

muleazã multe principii constituþionale moderne. Înainte de orice, documentul
clameazã pentru „norodul Moldaviei“ o veche tradiþie a libertãþii („slobozeniei“)
de a-ºi da singur legile, adicã de a se autoguverna („oblãdui“ potrivit „pravilelor
þãrii“), chiar în condiþiile suzeranitãþii Imperiului otoman. În numele principiului
fundamental al libertãþii, înþeleasã în sens propriu ca autonomie, este solicitatã:
Libertatea de conºtiinþã, în particular, practica liberã a religiei ortodoxe („a pra-
voslavnicei credinþe creºtineºti a rãsãritului“), nu însã în mod exclusiv, ci alãturi
de cei care împãrtãºesc alte credinþe („sã fie suferiþi însã toþi cei de alte credinþi“).
Sunt afirmate aici în mod cât se poate de explicit principiile libertãþii ºi tole-
ranþei religioase.
Dreptul de proprietate privatã asupra bunurilor mobile ºi imobile („miºcã-

toare ºi nemiºcãtoare“), întrucât sunt dobândite în mod „drept“, fiind rod al
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„ostenelilor ºi iscusinþei“, cu respectarea legilor în vigoare („pravilele þãrii“).
Acest drept nu a fost recunoscut ºi respectat în trecut, prin practica abuzivã ºi co-
ruptã a înnoirii „uricelor“ (actelor) la fiecare schimbare a Domniei ºi chiar a con-
fiscãrii definitive a moºiilor boiereºti. Libertatea individualã: „Sã nu poatã fi
nimenea oprit de a face cele ce nu vatamã pravilele“. Interdicþia exproprierii for-
þate, cu excepþia situaþiilor în care o nevoie publicã, stabilitã prin lege, o reclamã,
ºi cu o despãgubire adecvatã. În frumoasa limbã arhaicã româneascã, cu puternice
influenþe slave: „Sã nu poatã fi nimenea lipsit de vre-o parte din averea sa fãrã
slobodã voinþa sa, afarã numai de are vre-o întâmplare când o neapãratã obºteascã
trebuinþã praviliceºte îndreptãþitã o va cere aceasta; dar ºi atunci dupã ce i se va
face o despãgubire potrivitã cu lucrul ce sã va cere a i se lua“. Dupã cum observã
ºi Xenopol, acest principiu al exproprierii pentru cauzã de utilitate publicã a fost
introdus aici „pentru întâia oarã în aºezãmintele Românilor“29.

„Domnia legii“ – interdicþia de a învinui, aresta ºi pedepsi fãrã dovedirea
faptelor prin aplicarea legii ºi a procedurilor legale; dar ºi recunoaºterea vinovã-
þiei dovedite ºi supunerea faþã de lege: „Sã nu poatã fi nimenea învinovãþit, rãdi-
cat la închisoare sau pedepsit decât numai întru întâmplãrile hotãrâte prin pravilã
ºi dupã formele pravilei...; iar împrotivirea sã fie cunoscutã de vinovãþie ºi sã
supue judecãþei praviliceºti“. Dupã Xenopol, din nou, ne aflãm aici în prezenþa
unui fel de habeas corpus, principiu cu totul nerecunoscut în trecut, când libertatea,
avuþia ºi chiar viaþa indivizilor atârnau adesea de „bunul plac“ al Domnului30.
Egalitatea în faþa legii – orice faptã ilegalã trebuie pedepsitã conform legii,

indiferent de cine este sãvârºitã („fãrã alegere de obraji“). Dupã Xenopol, acest
principiu a fost „cu desãvârºire strãin obiceiurilor vechi“, când, dimpotrivã, ju-
decata se fãcea dupã „obraze“, adicã dupã starea socialã (privilegiatã) a celui
gãsit vinovat31. Principiul este reiterat în Art. 18, într-o formã dezvoltatã pe
deplin: „Înaintea pravilei sã fie socotiþi toþi deopotrivã ºi fãrã deosebire, având a
fi ºi pravila una ºi aceiaºi pentru toþi, sau pentru a ocroti, sau pentru a pedepsi.
În pravilã nu poate sã se hotãreascã decât ceia ce este drept ºi folositor ºi nu
poate sã se opreascã decât ceia ce este nedrept ºi de stricãciune“.

„Prezumþia de nevinovãþie“ – înaintea dovedirii definitive a vinovãþiei, închi-
soarea unei persoane este interzisã: „toatã asprimea acea de prisos peste trebuinþa
siguranþei despre persoana lui sã fie opritã ºi neiertatã“. „Principiul meritului“ – îm-
potriva slujbelor obºteºti, judecãtoreºti ºi administrative, moºtenite ca sinecuri.
„Nici un fel de slujbã obºteascã, nici de judecãtorie, nici de zabetlâc, nici de
ori-ce altã trebuinþã sã nu se socoteascã de clironomie sau de chivernisealã, ºi
nici sã se dee vre odinioarã subt acest fel de socotinþã“.

„Libertatea întreprinderii“: lucrarea pãmântului, meºteºugurile, comerþul in-
terior ºi exterior, cultivarea talentelor („iscusinþi nevinovate) sã fie „slobode“,
supuse exclusiv unor taxe vamale „legiuite“.

„Dreptul de cetãþenie“ (de „pãmântean“) – acordat tuturor celor nãscuþi în
þarã din pãrinþi „slobozi“; iar strãinilor – în urma cãsãtoriei cu „o pãmânteancã
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cu avere nemiºcãtoare“, cu domiciliul în þarã de cel puþin 10 ani neîntrerupþi ºi
în urma unei hotãrâri judecãtoreºti. „Ocârmuirea“ poate respinge acest drept ori-
cãrui strãin. Dreptul se pierde în condiþiile primirii cetãþeniei altei þãri, pentru co-
miterea de infracþiuni sau comploturi împotriva ordinii stabilite.
Caracterul public al legilor. „Pravila þãrei în deplinã cuprindere ºi a înda-

toririlor ºi a îndreptãrilor obºtiei sã se dee în obºteasca cunoºtinþã, ca sã ºtie fieºte
cine ce este slobod ºi ce nu este slobod a face“ etc., etc.

Proiectul prevedea egalitatea drepturilor politice, dar aceastã „egalitate“ era
limitatã la permiterea accesului boierilor mici ºi mijlocii, alãturi de marii boieri,
la exerciþiul puterii politice, legislative ºi executive, a Principatului.
Regulamentul organic (1831-2) a admis acest principiu de jure; de facto, însã,

în fiecare Principat, circa 20 de familii au continuat sã „monopolizeze înalta con-
ducere a statului“32. Mai mult, Regulamentul organic cerea, pentru exercitarea
drepturilor civile ºi politice, nu numai însuºirea („rangul“) de boier, care devenise
uºor de dobândit în ultimul secol fanariot, ci ºi pe aceea, mai restrictivã, de fiu
de boier. Regulamentul a instituit în Þãrile Române primele Adunãri elective,
însã cu un „corp electoral“ extrem de redus: în 1832, numãrul celor care aveau
dreptul de a alege deputaþi în Adunare nu era mai mare de 500 de persoane în
fiecare Principat33.

Dupã cum aratã editorii din 1944, Paul Negulescu ºi GeorgeAlexianu, Regu-
lamentul organic sintetizeazã vechiul „drept public“ românesc34. Aflat în vi-
goare în Principate pânã la Convenþia de la Paris din anul 1858, el a fost criticat
sever, mai ales în Muntenia, în împrejurãrile Revoluþiei din 1848, ca fiind „opera
Ruºilor“; dar la „confecþionarea“ sa au contribuit boieri mari care au „fixat“ în
norme generale scrise vechiul „obicei al pãmântului“35.

Sensul politic, legal, chiar constituþional, al conservatorismului românesc al
timpului este exprimat într-un mod cât se poate de explicit în Regulamentul
organic, care scuteºte clasa boiereascã, deþinãtoare a aproape întregii avuþii a
þãrii, de orice impozit cãtre Stat, ºi îi rezervã accesul exclusiv ºi discreþionar la
funcþiile publice. Varianta sa moldoveneascã (din 1832) prevedea, în Art. XL:
„Boerii de toate rangurile, înpreunã cu averile lor, sânt slobozi de orice dare
cãtrã Ocârmuire ºi volnici a întrebuinþa orice neguþitorie fãrã a fi supuºi la
luarea de patentã pentru aceasta“. ªi în Art. XLI: „Ei sânt chemaþi la toate
dregãtoriie ºi slujbele întâmplãtoare a[le] Statului, fãrã a fi îndatoriþi a sluji
când înpregiurãrile lor nu i-ar erta“ (s.m.)36.

Trebuie spus cã aceste privilegii ale clasei boiereºti, atât de pãgubitoare
pentru societatea româneascã, s-au conservat pânã târziu, în a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea. Repudiate vehement în toate documentele programatice de
la 1848, ele vor fi abolite legal abia prin Convenþia de la Paris (1858), un do-
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cument cvasi-constituþional elaborat ºi impus din afara þãrii, care stabilea în Art.
46: „Les Moldaves et les Valaques seront tout égaux devant l’impôt et également
admissibles aux emplois publics, dans l’une et l’autre Principauté“37.

Pe de altã parte, însã, Regulamentul preconiza „Începuturi de o unire mai de
aproape între amândoã Prinþipaturile“38. În ciuda exprimãrii mai curând pru-
dente, uºor de înþeles în împrejurãrile dominaþiei þariste a timpului, argumentele
pentru viitoarea Unire a Principatelor – originea, religia, obiceiurile ºi limba
comune, chiar nevoile comune – sunt deosebit de puternice ºi elocvente, fiind
utilizate apoi în mod recurent în toate documentele programatice precum ºi în
dezbaterile constituþionale ale societãþii româneºti pânã la Marea Unire. Ele sunt
prezentate în faimosul Art. 371: „Începutul, religiia, obiceiurile ºi cea de un fel
limbã a sãlãºluitorilor într’aceste doã prinþipaturi, precum ºi cele deopotrivã
trebuinþe sânt îndestule elementuri de o mai de aproape a lor unire, care pânã
acum s’au fost poprit ºi s’au zãbovit, numai dupã înprejurãri întâmplãtoare ºi
cele urmate dupã dânsele bunile dobândiri ºi urmãrile folositoare ce ar odrãzli
dintr’o apropiere a acestor doã popule, nu pot fi supuse la nici o îndoialã; în-
ceputurile, dar, s’au aºezat într’acest regulament prin cea de un fel de clãdire a
temeiurilor administrative în amândoã þãrile“39.

În Muntenia, Osibitul act de numire a suveranului rumânilor (1838), atribuit
lui Ion Câmpineanu, înArt. 7 „Constituþia rumânilor“, revendica libertatea tuturor
locuitorilor ºi egalitatea lor generalã în faþa legilor, a contribuþiilor datorate sta-
tului ºi a accesului în posturile civile ºi militare: „a. Þara rumâneascã este un loc
slobod pentru câþi în ea lãcuiesc, pãmântul ei nu sã va putea înstreina; b. Toþi ru-
mânii sînt deopotrivã înaintea pravilii, toþi priimiþi în posturile civile ºi militare
ºi toþi contribuiesc la trebuinþele statului“40.
Petiþiunea Naþionalã de la Blaj (3-5 Mai 1848) revendicã independenþa na-

þionalã în virtutea principiilor „libertãþii, egalitãþii ºi fraternitãþii“; libertatea bi-
sericii române; libertatea individualã (abolirea iobãgiei); libertatea industriilor ºi
a comerþului – desfiinþarea monopolurilor (privilegiilor); abolirea dijmei; liber-
tatea cuvântului vorbit ºi tipãrit; gardã naþionalã; ºcoli româneºti de toate gradele;
contribuþii fiscale ale tuturor, fãrã privilegii: „Naþiunea românã pretinde purtarea
comunã a sarcinilor publice dupã starea ºi averea fiecãruia ºi ºtergerea privilegiilor“.
Mai presus de toate, Petiþia exprimã refuzul „uniunii cu Ungaria“ ºi cere în
schimb o „Constituþiune nouã pentru Transilvania“, întemeiatã pe principiile
„dreptãþii, libertãþii, egalitãþii ºi fraternitãþii“41.

În Dorinþele partidei naþionale din Moldova42 (August 1848), Mihail Kogãlni-
ceanu cerea, între altele: independenþa („neatârnarea“) administrativã ºi legisla-
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tivã internã, fãrã amestecul niciunei puteri strãine; egalitatea drepturilor civile ºi
politice; Adunare obºteascã ºi Domn ales „din toate stãrile societãþii“; libertatea
tiparului; libertatea individualã; „instrucþie egalã ºi gratuitã pentru toþi românii“;
separaþia puterilor în stat („neamestecarea Domnului în ramul judecãtoresc“);
libertatea tuturor cultelor religioase: „Moldova a avut pururea de falã de a cu-
noaºte libera întrebuinþare a tuturor culturilor. Religiile prigonite în alte þãri au
gãsit pururea în þara noastrã un azil sigur; ºi pãmântul românesc este singurul
care nu s-a udat cu sânge vãrsat în rãzboaie religioase“; drepturi politice egale
pentru toþi compatrioþii de credinþã creºtinã ºi „emancipaþia gradualã a israeliþilor
moldoveni“; secularizarea averilor mânãstirilor închinate la „locuri strãine“;
reforma Codurilor civil, penal ºi comercial; libertatea comerþului ºi a muncii;
desfiinþarea privilegiilor boiereºti ºi contribuþie generalã. Boierii pot fi „în capul
naþiei prin cultura, bogãþia ºi iubirea lor cãtre patrie. Multã vreme dar vor avea
încã spre a nu se teme de concurenþie; singurul lucru ce le rãmâne sã facã este
sã pãstreze prin merit aceea ce pânã acum au avut numai prin privilegiu“ (s.m.);
desfiinþarea robiei þiganilor: „Un stat constituþional cu robi ar fi o monstruozitate“;
desfiinþarea clãcii („boierescul“) ºi „apropriaþia“ þãranilor, cu despãgubirea boierilor:
„Interesul þãrii, pentru cã proprietatea este cel mai puternic instrument de civili-
zaþie ºi dacã vroim serios sã ne civilizãm þara, trebuie sã avem mulþi proprietari.
Numai o þarã ce are mulþi proprietari este tare; cãci numai acolo unde este rãs-
pânditã iubirea pãmântului, este rãspânditã ºi iubirea patriei“ (s.m.). Ca o „cununã“
a tuturor acestor reforme constituþionale radicale, singurele în stare sã conducã la
regenerarea þãrii, Partida naþionalã cerea încã una: „cheia bolþei, fãrã care s’ar
prãbuºi tot edificiul naþional: aceasta este Unirea Moldovei cu Þeara-Româneascã“
(s.m.)43.
Proclamaþia de la Islaz (9 iunie/21 iunie 1848)44, adevãratul „program consti-

tuþional“45 al Revoluþiei din anul 1848, „decreteazã“ toate drepturile constituþio-
nale generale: independenþa administrativã ºi autonomia legislativã a þãrii; egali-
tatea drepturilor civile ºi politice (abolirea rangurilor ºi privilegiilor boiereºti,
inclusiv a privilegiului fiscal); reprezentanþi aleºi, inclusiv Domnul, din „toate
stãrile societãþii“; libertatea cuvântului ºi a tiparului; armatã naþionalã; emanci-
parea politicã ºi împroprietãrirea þãranilor, prin despãgubire; desrobirea þiga-
nilor, prin despãgubire; chiar dreptul social general la instruire, acordat de stat:
„Instrucþie egalã ºi întreagã pentru tot românul de amândouã sexele“46 º.a.

Fãrã îndoialã, una dintre sursele teoretice principale ale Proclamaþiei a fost
Declaraþia francezã a drepturilor omului ºi ale cetãþeanului din 1789, care a ins-
pirat, de altfel, gândirea reformelor constituþionale radicale în întreaga Europã47.
În viziunea constantã, recurentã, a conducãtorilor sãi, Revoluþia românã din anul
1848 nu a fost însã produsul „imitaþiei“ miºcãrii europene generale, aºa cum au
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acuzat la fel de constant adversarii sãi conservatori, ci, aºa cum argumenta
peremptoriu Nicolae Bãlcescu, a avut cauze interne, vechi ºi profunde – „opt-
sprezece veacuri de trude, suferinþe ºi lucrare a poporului român asupra lui însuºi“48.
Ea nu a fost totuºi gânditã, organizatã ºi condusã în mod izolat, ci în cadrul geo-
politic european real-existent, caracterizat de rãzboaie purtate între guvernãrile
autocratice ale unor imperii întemeiate pe „concuistã“, adicã pe cucerirea manu
militari a teritoriilor altor state. În cuvintele lui Nicolae Bãlcescu, „...astãzi, când
toatã Europa vede cã o nouã nãvãlire a barbarilor nordului o ameninþã, astãzi,
când în faþa acestei primejdii, vãzând cã n’au a alege decât a fi toate libere sau
toate ruse, popoarele Europei îºi dau mâna ca sã înceapã aceastã cruciadã a liber-
tãþii ºi civilizaþiei în contra barbariei“ (s.a.)49.

În noua ordine constituþionalã proiectatã, românii deveneau cetãþeni – „liberi,
egali, proprietari de pãmânt ºi de capital“. O Adunare constituantã urma „sã rea-
lizeze în pace toate reformele politice ºi sociale“ necesare, instituind pe plan
intern „domnirea democraþiei, domnirea poporului prin el însuºi“. ªi, cum nu
este posibilã libertatea „din lãuntru“ fãrã „libertatea din afarã, libertatea de supt
domnirea strãinã“, încununarea revoluþiei constituþionale româneºti era „unitatea
ºi libertatea naþionalã“50.

În sfârºit, se poate spune cã toleranþa religioasã este parte a tradiþiei constitu-
þionale româneºti: „... este o þarã în lume, care n-a dat niciodatã, nici în timpul
cel mai barbar al veacului de mijloc, spectacolul mãcar al unei singure persecuþiuni
religioase, ºi aceastã þarã este România“, declara Ion Strat în Adunarea consti-
tuantã de la 186651. De altfel, Proclamaþia de la Islaz a cerut drepturi civile ºi
politice egale pentru toþi, indiferent ºi mai presus de condiþia lor socialã ºi profe-
sionalã, de etnie ºi de religie. „Cetãþeni în general, preoþi, boieri, ostaºi, neguþã-
tori, meseriaºi de orice treaptã, de orice naþie, de orice religie ce vã aflaþi în capi-
talã ºi prin oraºe, greci, sârbi, bulgari, germani, armeni, israeliþi, armaþi-vã spre
a þine buna orânduialã ºi a ajuta la fapta cea mare. Patria este a noastrã ºi a
voastrã“ (s.m.)52.

„Constituþia din 1866 este una din cele mai liberale ce existã în toate þãrile
lumei“, afirma în mod categoric A. D. Xenopol în Istoria partidelor politice în
România53. Adoptatã în unanimitate de Adunarea generalã ºi sancþionatã de
Carol I, numit Domn al Românilor, prima Constituþie româneascã stipuleazã în
Titlul I indivizibilitatea, inalienabilitatea ºi interdicþia colonizãrii cu populaþii
strãine a teritoriului statului, pentru prima datã denumit în mod oficial România
(Art. 1, 2, 3)54.

Titlul II – Despre drepturile românilor – garanteazã drepturile civile – liber-
tatea conºtiinþei, a învãþãmântului, a presei ºi a întrunirilor (Art. 5), iar Art. 6 sta-
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bileºte exercitarea drepturilor politice cu precondiþia practicãrii religiei creºtine,
o cerinþã obligatorie relevatã în conþinutul Art. 7: „Numai strãinii de rituri creº-
tine pot dobândi împãmântenirea“. Acest articol faimos a întreþinut o mare dez-
batere în societatea româneascã, pânã la abrogarea sa prin Legea revizuitoare a
Art. 7 din Constituþie, sancþionatã prin Decretul-Regal, Nr. 2186 din 12 octombrie
187955, cerutã de Tratatul de la Berlin.

Într-adevãr, Tratatul de la Berlin (13 iulie 1878) încheiat între Marea Britanie,
Austro-Ungaria, Franþa, Germania, Italia, Rusia ºi Turcia, care a pus capãt rãz-
boiului ruso-turc din anii 1877-1878, recunoºtea de jure independenþa României
(Art. XLIII) cu anumite condiþii, între care cele prevãzute în Art. XLIV: „În
România, diferenþa dintre credinþele ºi confesiunile religioase nu trebuie invocatã
împotriva niciunei persoane ca motiv de excludere sau incapacitate de exercitare
a drepturilor civile sau politice, de admitere în posturi, funcþii ºi onoruri publice,
sau de exercitare a unor profesii ºi industrii, indiferent de locul exercitãrii lor“56.

În orice caz, dispoziþia Art. 7 identifica cetãþenia cu etnia (românã) ºi cu
apartenenþa la religia creºtinã, indiferent de cult. Aceastã problemã constituþio-
nalã va fi soluþionatã în Constituþiunea din 1923, Art. 7: „Deosebirea de credinþe
religioase ºi de confesiuni, de originã etnicã ºi de limbã, nu constitue în România
o piedicã spre a dobândi drepturile civile ºi politice ºi a le exercita“57.

În articolele urmãtoare sunt definite drepturile civile fundamentale. Art. 10
desfiinþeazã vechile „deosebiri de clasã“, instituind egalitatea – în faþa legilor
civile, penale ºi fiscale, precum ºi libertatea accesului în funcþiile publice: „Toþi
Românii sunt egali înaintea legei ºi datori a contribui fãrã osebire la dãrile ºi sar-
cinile publice. Ei singuri sunt admisibili în funcþiunile publice, civile ºi militare“.
Egalitatea fiscalã este întãritã ºi în Art. 12, care desfiinþeazã pentru totdeauna
privilegiile clasei boiereºti moºtenite din trecut ºi legiferate de Regulamentul
organic. „Toate privilegiile, scutirile ºi monopolurile de clasã sunt oprite pentru
totdeauna în Statul Român“.

De asemenea, Constituþia garanteazã egalitatea juridicã (în faþa legii penale) în
materia urmãririi, învinuirii, arestãrii ºi accesului la justiþie, a pedepselor stabilite
legal, din care sunt excluse confiscarea averii ºi pedeapsa capitalã (Art. 13-18).

Dreptul constituþional fundamental la proprietate privatã este definit în Art. 19,
care declarã proprietatea „sacrã ºi neviolabilã“, stabilind ºi limitele exproprierii
determinate de raþiuni de utilitate publicã, limitatã la rândul ei exclusiv la
„comunicaþiunea ºi salubritatea publicã, ºi la lucrãrile de apãrare a þãrii“ ºi apli-
cabilã numai „dupã o dreaptã ºi prealabilã despãgubire“.

Începând cu Art. 21, Constituþia revine asupra drepturilor civile enunþate la
începutul Titlului II. Deºi declarã „absolutã“ libertatea conºtiinþei, ea este rela-
tivã la practicarea cultelor religioase, între care „Religiunea ortodoxã a rãsãritului
este religiunea dominantã a Statului român“, fãrã a specifica sensul acestei
„dominaþii“, care, sub clauza libertãþii tuturor credinþelor, creºtine ºi necreºtine,
nu poate însemna desigur nici practica sa obligatorie, nici exclusivã.
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În materia drepturilor sociale, învãþãmântul este declarat liber, iar cel primar
este obligatoriu ºi „fãrã platã“ (Art. 23). De asemenea, Constituþia garanteazã li-
bertatea cuvântului, a ideilor ºi opiniilor scrise, secretul corespondenþei (Art. 24,
25), precum ºi dreptul de întrunire („de a se aduna paºnici ºi fãrã arme“), dreptul
de asociere ºi dreptul de a adresa petiþii autoritãþilor publice (Art. 26, 27 ºi 28).

Titlul III – Despre puterile statului – instituie regimul moharhiei constitu-
þionale: puterile statului – legislativã, executivã ºi judecãtoreascã – „emanã de la
naþiune“, mai precis, sunt exercitate prin delegare, conform principiilor ºi regu-
lilor stabilite de Constituþie (Art. 31). Puterea legislativã este constituitã din trei
ramuri: Domnul, Senatul ºi Adunarea Deputaþilor, fiecare dintre ele având iniþia-
tiva legilor (Art. 32, 33). Puterea executivã este încredinþatã Domnului, care o
exercitã conform Constituþiei. Puterea judecãtoareascã se exercitã în Curþi ºi în
Tribunale, care pronunþã hotãrâri ºi sentinþe potrivit legilor ºi se executã în nu-
mele Domnului (Art. 35, 36).

Persoana Domului este inviolabilã (Art. 92), el numeºte ºi revocã miniºtrii,
aprobã ºi promulgã legile, dupã cum le poate ºi respinge, este „capul puterii ar-
mate“, încheie tratate internaþionale, numeºte ºi confirmã în toate funcþiile publice
(Art. 93) etc., într-un cuvânt, este un monarh constituþional: „Domnul nu are alte
puteri de cât acele date lui prin Constituþiune“ (Art. 96).

Documentele fondatoare ale Marii Uniri

Unirea Basarabiei cu Regatul Român a fost proclamatã prin Rezoluþia Blocului
Moldovenesc, cititã în Sfatul Þãrii de la Chiºinãu la data de 27 martie/9 aprilie
191858.

Dupã ce acuzã anexarea Basarabiei de cãtre Imperiul þarist în 1812, Rezoluþia,
în virtutea marelui principiu constituþional al autodeterminãrii naþionale, expri-
mat în termeni populari, larg accesibili („noroadele singure sã-ºi hotãrascã soarta
lor“), proclamã unirea pentru totdeauna cu România. Din cele 11 articole ale
sale, primul se referã la urgenþa reformei agrare, pentru care este însãrcinat Sfatul
Þãrii, care, în numele autonomiei locale („provinciale“), urma sã fie ales în viitor
prin vot universal, egal, direct ºi secret (art. 2).

De asemenea, Rezoluþia cere „respectarea drepturilor minoritãþilor din Basarabia“
(art. 6) ºi drepturi politice ale noilor cetãþeni români – doi miniºtri în Guvernul
de la Bucureºti, reprezentare proporþionalã în Parlament (art. 7, 8), precum ºi ga-
rantarea libertãþii individuale, a tiparului, a cuvântului, a credinþelor religioase
etc. de cãtre noua Constituþie a României.

Trebuie adãugat cã, la data de 27 noiembrie/10 decembrie 1918, Sfatul Þãrii
pronunþã o nouã Declaraþie, prin care renunþã la unele condiþii formulate în
Rezoluþia de unire din 27 martie. De fapt, Sfatul Þãrii, dupã ce ia act de unirea
Transilvaniei ºi a Bucovinei cu Regatul României, declarã, în numele cetãþenilor
din Basarabia, cã renunþã sã solicite garanþia respectãrii drepturilor ºi libertãþilor
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constituþionale, fiind încredinþat cã „în România tuturor românilor regimul curat
democratic este asigurat pe viitor“. Aceastã a doua Declaraþie reitereazã exclusiv
„chestia agrarã“, renunþã la autonomia legislativã ºi administrativã provincialã ºi
declarã „Unirea necondiþionatã a Basarabiei cu România-mamã“.

Unirea Basarabiei s-a legalizat prin Decretul-lege semnat de Ferdinand I,
Regele României, Alexandru Marghiloman, Preºedintele Consiliului de miniºtri,
ºi Dem Dobrescu, ministrul justiþiei la 9 Aprilie 1918.
Declaraþia (Moþiunea) de unire a Bucovinei cu Regatul României a fost pre-

zentatã în Congresul general al Bucovinei întrunit la Cernãuþi la data de 15/28
noiembrie 191859.

Reafirmând apartenenþa legitimã a Bucovinei la statalitatea româneascã încã
de la fondarea ei, în teritoriul cãreia se aflã vechiul scaun ºi „gropniþele“ domnilor
Moldovei, Declaraþia condamnã anexarea provinciei de cãtre Imperiul habs-
burgic în anul 1744, care a încãlcat drepturile constituþionale, civile ºi politice,
ale bucvinenilor – dreptul „de a se folosi de bogãþiile izvoarelor de câºtig ale
acestei þãri“ ºi „izgonirea limbii lor din viaþa publicã, din ºcoalã ºi chiar din bise-
ricã“ – ºi celebreazã împlinirea vechiului ideal al românilor de a se „uni toate
þãrile române dintre Nistru ºi Tisa într-un stat naþional unitar“. De asemenea,
Declaraþia îºi exprimã recunoºtinþa faþã de eforturile ºi sacrificiile umane ºi ma-
teriale ale Puterilor aliate, inclusiv ale României, din timpul Marelui Rãzboi
pentru a „întrona în lume principiile de drept ºi umanitate pentru toate neamurile“,
care astfel „ºi-au câºtigat dreptul de liberã hotãrâre de sine“. În numele „suvera-
nitãþii naþionale“, Congresul general al Bucovinei, reprezentând puterea legiui-
toare a provinciei, hotãrãºte „Unirea necondiþionatã ºi pe vecie a Bucovinei, în
vechile ei hotare pânã la Ceremuº, Colacin ºi Nistru, cu regatul României“.

Unirea Bucovinei s-a legalizat prin Decretul-lege semnat de Ferdinand I,
Regele României, ºi de Ion I. C. Brãtianu, Preºedintele Consiliului de miniºtri ºi
ministrul justiþiei, la 18 decembrie 1918.
Rezoluþiunea Adunãrii Naþionale de la Alba Iulia (18 Noiembrie/1 Decem-

brie 1918)60.
Dupã ce decreteazã unirea tuturor românilor din Transilvania, Banat ºi Þara

Ungureascã cu Regatul României (punctul I) ºi solicitã o autonomie provizorie
a acestor teritorii pânã la elaborarea unei noi Constituþii (punctul II), Rezoluþia,
care a fost votatã în unanimitate de cei 1228 delegaþi ai Adunãrii Naþionale, pro-
clamã în termeni generali principiile constituþionale fundamentale ale noului
Stat Român (punctul III). Prin sintagma „libertate naþionalã“ se înþelege dreptul
acordat „popoarelor conlocuitoare“ la instrucþie, administraþie ºi justiþie în limba
lor proprie, precum ºi drepturi politice – reprezentare proporþionalã în Parlamentul
ºi în Guvernul de la Bucureºti. De asemenea, Rezoluþia reclamã recunoaºterea
legalã egalã („egalã îndreptãþire“) a tuturor credinþelor religioase, dar ºi liber-
tatea gândirii, a presei, a asocierii ºi întrunirilor.
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Mai presus de toate, Rezoluþia solicitã instaurarea în noul Stat Român a „unui
regim curat democratic“, bazat pe dreptul de vot universal, direct, secret, egal
acordat la vârsta de 21 de ani ambelor sexe de a alege reprezentanþi în comune,
judeþe ºi în parlament.

Pe de altã parte, Rezoluþia reclamã o „reformã agrarã radicalã“, prin care se
înþelege „micºorarea“ proprietãþilor mari existente în scopul consolidãrii pro-
prietãþilor þãrãneºti mici ºi al „potenþãrii producþiunii“ naþionale generale. Iar
muncitorilor industriali li se promit, în termeni generali, „aceleaºi drepturi ºi
avantagii, care sînt legiferate în cele mai avansate state industriale din apus“.

La punctul IV, Adunarea Naþionalã îºi exprimã dorinþa ca viitoarea Confe-
rinþã de Pace de la Paris (din 1919), pe baza principiilor dreptãþii ºi libertãþii
tuturor naþiunilor, „mari ºi mici deopotrivã“, sã elimine rãzboiul dintre mijloa-
cele de soluþionare a conflictelor dintre state. În acest sens, la punctul VIII,
Adunarea Naþionalã îºi exprimã gratitudinea ºi admiraþia faþã de toate Puterile
aliate învingãtoare în Marele Rãzboi, care „au scãpat civilizaþiunea de ghiarele
barbariei“.

Legea de ratificare a Marii Uniri de la Alba Iulia, datatã 11 decembrie 1918,
semnatã de Ferdinand I, Regele României, ºi de Ion I. C. Brãtianu, Preºedintele
Consiliului de miniºtri, s-a votat „în unanimitate prin aclamaþiuni“ în ºedinþa din
29 decembrie 1919 a Adunãrii Deputaþilor condusã de preºedintele Nicolae Iorga.

Pentru Constituþia României Mari

În „Nevoile statului modern ºi Constituþia României Mari“61, prelegere susþi-
nutã la Institutul Social Român la 25 decembrie 1921, ministrul de finanþe Vintilã
I. Brãtianu relevã cã îmbunãtãþirea substanþialã a ordinii constituþionale existente
presupune cunoaºterea spiritualitãþii ºi, deopotrivã, a statalitãþii româneºti în
decursul istoriei. Pe de altã parte, cum naþiunile actuale nu mai trãiesc în izo-
lare, ci în cooperare ºi în competiþie, bunãstarea lor „izvoreºte tocmai din aceastã
colaborare ºi întrecere a neamurilor în folosirea la maximum ºi optimum a bo-
gãþiilor lor...“ (s.m.)62.

Cu un teritoriu ºi o populaþie „îndoite“, Statul României Mari avea nevoie de
o temelie (constituþie) nouã, care sã cuprindã drepturile noi dobândite de na-
þiunile europene prevãzute în Tratatele de pace. Graþie regimului politic destul
de liberal instituit prin Constituþia de la 1866, statalitatea româneascã a evoluat
de la România Micã la România Mare. Rând pe rând au fost înlãturate „cele trei
robiri“ medievale: a statului nobiliar (boieresc), a bisericii, care „stânjenea neatâr-
narea politicã“, ºi a feluritelor stãpâniri (dominaþii interne) asupra „individului
ºi masselor mari“. „Statul modern iese astfel din luptã cu caracterul sãu actual:
naþional, laic ºi democrat“63 (s.a.).
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Dupã cel puþin 1000 de ani de despãrþire, românii s-au regãsit uniþi în acelaºi
Stat. „De aceea“, afirmã Brãtianu, „primul principiu care trebue sã inspire
Constituþia viitoare este acel de a pãstra Statului român caracterul unitar naþional
la care-i dã dreptul majoritatea copleºitoare a neamului nostru“ (s.a.)64. Desigur,
caracterul naþional al Statului nu exclude participarea politicã ºi accesul la bunã-
starea economicã ºi culturalã a minoritãþilor etnice conlocuitoare, faþã de care
românii manifestã o „îngãduinþã tradiþionalã“; ca atare, „aºezãmântul viitor
trebue sã fie hotãrât democratic“ (s.a.). Departe de a fi contradictorii, cum sunt
înþelese adeseori, naþionalismul ºi democratismul sunt subsecvente în concepþia
constituþionalã a liberalului român. „Ca ºi naþionalismul, democratismul, conse-
cinþã directã a lui, trebue sã fie aplicat în toate manifestaþiunile vieþii obºteºti. El
nu mai este de ordin exclusiv politic, ci ºi cultural, social ºi economic“65. Spre
deosebire de Statul politic (minimal) de la sfârºitul secolului al XIX-lea, Statul
secolului XX îºi asumã noi atribuþii sociale, culturale ºi economice, care trebuie
recunoscute ºi înscrise în noua Constituþie.

În ipostaza sa culturalã, noul Stat român trebuie sã regleze constituþional ra-
porturile sale cu Biserica, aspect asupra cãruia Brãtianu convoacã atenþia audito-
rilor prelegerii sale „fiindcã mi se pare cã suntem cam dezorientaþi“66. Statul mo-
dern, spre deosebire de cel medieval, argumenteazã el, nu este un Stat clerical sau
teocratic. Biserica, separatã de Stat, prin preceptele etice înalte profesate, pãstreazã
însã rolul tradiþional de „conducere moralã a poporului credincios“ (s.m.)67.

În aceeaºi ipostazã culturalã, Statul trebuie sã îºi asume sarcina consolidãrii
naþionale, mai precis, „dezvoltarea culturii naþionale prin ºcoalã“, care nu mai
poate fi încredinþatã acþiunilor binevoitoare, dar limitate ºi sporadice ale organi-
zaþiilor bisericeºti.

În aceeaºi mãsurã, pentru a asigura pacea ºi prosperitatea cetãþenilor în inte-
riorul sãu, Statul trebuie sã pregãteascã ºi sã asigure apãrarea armatã faþã de po-
sibilele ameninþãri din exterior. „În cercetarea viitorului aºezãmânt consti-
tuþional, sã nu uitãm condiþiile primejdioase în care vom trãi încã multã vreme
în acest colþ frãmântat al Europei“68, prevenea în mod judicios liberalul român.

Cât priveºte raporturile celor trei puteri în Stat – legislativã, executivã ºi jude-
cãtoreascã – ele trebuie regândite þinând seama de existenþa unui nou factor, ºi
anume votul universal („votul obºtesc“, cum îl numeºte autorul), deoarece
puterea legislativã, chematã solemn sã interpreteze „voinþa naþionalã“, exprimã
adesea voinþa celor mulþi, dar aceºtia au „nevoi multe de exprimat“, prin definiþie
contradictorii, imposibil de satisfãcut simultan ºi pe deplin. De aici, prudenþa
liberalului român faþã de rezultatele legislative ale sufragiului universal. „Apelul
continuu prin referend la voinþa naþionalã pentru opera legislativã obiºnuitã nu
poate da roade în regimul votului obºtesc“69, aprecia el, astfel încât legile organice
importante trebuie încredinþate în continuare iniþiativei Guvernului.
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Pe de altã parte, nevoile ºi interesele individuale ale cetãþenilor trebuie lãsate
„iniþiativei private“, pe care Statul are datoria de a o „stârni ºi ajuta“70. „Dacã
Statul rãmâne diriguitorul ºi îndrumãtorul interesului obºtesc ... , el nu trebue sã
aibã însã nãzuinþa de a absorbi în mâinile lui activitatea întregii þãri. N’ar putea
sã o îndeplineascã“71. În virtutea principiului elementar al „diviziunii muncii“,
dacã activitãþile care angajeazã interesul cel mai general al naþiunii întregi se aflã
în competenþa ºi responsabilitatea Statului (guvernului central), activitãþile ºi
acþiunile de interes local trebuie încredinþate autoritãþilor publice locale, inclusiv
iniþiativei private, colective ºi individuale.

În acest punct important, Brãtianu risipeºte confuzia atât de rãspânditã între
„autonomie“ ºi „descentralizare“, cu un argument care îºi pãstreazã relevanþa ºi
acuitatea pânã în prezent. Reminiscenþã a luptei de emancipare a comunitãþilor
locale faþã de Statul asupritor (autohton sau strãin), autonomia „nu mai are rost în
regimul naþional ºi al sufragiului universal, cãci Statul nu mai este vrãjmaºul.
Libertatea de acþiune lãsatã organelor locale sau speciale porneºte din alt punct
de vedere în regimul democratic al Statului modern: ca prin diviziunea muncii
sã sporeascã iniþiativa ºi deci energia, sã se accelereze execuþia ºi sã se înlesneascã
un control al celor direct interesaþi prin participarea la iniþiativã, la conducere ºi
la rãspundere chiar“72.Acest aspect trebuia clarificat neapãrat în viitoarea Constituþie,
cu atât mai mult cu cât provinciile româneºti abia unite cu Regatul României
pãstrau încã „amintirea luptei contra Statului“ sub care s-au aflat timp de veacuri.

Cât priveºte regimul constituþional al proprietãþii private, aceasta nu mai
poate fi consideratã „sacrã ºi inviolabilã“, ca în Constituþia votatã de majoritatea
conservatoare din 1866, ci trebuie sã i se recunoascã ºi legifereze „funcþia ei
socialã“73. Pentru a evita înþelesuri organiciste pernicioase indezirabile, trebuie
subliniat imediat aspectul social, traductibil politic ºi legal prin limitarea con-
centrãrii excesive a avuþiilor prin impozite progresive pe capitaluri, succesiuni ºi
venituri etc. Aceastã nouã concepþie asupra proprietãþii vizeazã, pe de o parte,
„democratizarea capitalului“, ºi evitarea „excesului bolºevic“, pe de altã parte –
pericol recunoscut ºi expus în mod recurent în scrierile ºi în discursurile politice
ale generaþiei Marii Uniri. „Dupã încercãrile pãgubitoare pentru civilizaþie [fãcute]
în Rusia, s’a ajuns la convingerea cã, dacã o evoluþie puternicã este de fãcut în
concepþia acestui drept, ea trebue sã fie astfel încât sã atingã avântul propãºirii,
datorit iniþiativei bazate pe proprietatea individualã“74. Noutatea rezidã în rede-
finirea ºi lãrgirea proprietãþii colective sau a Statului, care nu se mai limiteazã la
un minimum – „la comunicaþiunea ºi salubritatea publicã, ºi la lucrãrile de apãrare a
þãrii“75, ca în Constituþia din 1866 –, ci cuprinde ºi bogãþiile subsolului, care sunt
date tuturor ca „bunuri comune“, iar nu rodul vreunei munci private trecute sau
prezente, astfel încât trebuie incluse prin Constituþie în domeniul public. La acest
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argument de principiu, Brãtianu adaugã unul pragmatic: „Sarcinile mari lãsate
de rãsboiu asupra Statului impun ºi mai mult aceastã sporire a bogãþiei lui“76.
Constituþia din 1923 asumã noua concepþie asupra proprietãþii ºi, în conse-

cinþã, noile atribuþii ale Statului. Potrivit Art. 19: „ Zãcãmintele miniere, precum
ºi bogãþiile de orice naturã ale subsolului sunt proprietatea Statului“. Iar conform
Art. 20: „Cãile de comunicaþie, spaþiul atmosferic ºi apele navigabile ºi flotabile
sunt de domeniul public. Sunt bunuri publice apele ce pot produce forþa motrice
ºi acele ce pot fi folosite în interes obºtesc“ (s.m.)77.

Încrezãtor în „cuminþenia poporului român“, Brãtianu exprimã totuºi unele
temeri îndreptãþite faþã de anumite „tradiþii“ politice persistente încã în unele pãrþi
ale teritoriului naþional întregit – faþã de cea „austro-ungarã, numai pe deasupra
modernizatã, sau de cea þaristã sau bolºevicã, care a dus Rusia la ruinã“78.

Constituþia de la 1866 a fost la vremea sa „una din cele mai liberale, mai
democratice ºi mai naþionale din Europa“79, croind drumul de la România micã
la România Mare. Dacã este necesar sã fie revizuitã, prin includerea dreptului de
vot universal, cu toate consecinþele care decurg de aici, trebuie pãstrat þelul
vechi: „de a asigura traiul naþional ºi democratic al Statului român modern“80,
conchide Vintilã I. Brãtianu.

De mare interes din perspectiva teoreticã asumatã de aceastã expunere este ºi
prelegerea „Constituþia sovieticã ºi Constituþia democraticã“81, susþinutã de
George Grigorovici82 la data de 19 ianuarie 1922.

Problema expusã de social-democratul bucovinean are o însemnãtate majorã
atât pentru perioada interbelicã, atunci când cele douã regimuri politice totale –
naþional-socialismul german ºi comunismul sovietic îºi disputã dominaþia asupra
Europei, cu urmãrile devastatoare cunoscute –, cât ºi (mai ales) pentru perioada
postbelicã, atunci când cel din urmã s-a impus ºi în România, prin Constituþia
din 1948. În cuvintele lui Grigorovici: „... este chestiunea Constituþiei viitoare a
României ºi, fiindcã în Þara Româneascã existã ºi un partid comunist care a
primit principiile Constituþiei sovietice din Rusia, este firesc sã ne întrebãm: este
aplicabilã o astfel de Constituþie într-o þarã ca a noastrã? Este aplicabilã ea în
general undeva în lume ºi, dacã a fost aplicatã, ce rezultate a dat? Ori dacã n’ar
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fi preferabil sã luãm sistemul democraþiilor vechi care, dupã pãrerea mea, a con-
dus omenirea dela leagãnul ei pânã astãzi ºi o va conduce pânã la sfârºitul ei?“83.

Prin formula metaforicã (de fapt, demagogicã ºi chiar oximoronicã, aº spune)
„dictatura proletariatului“, Karl Marx preconiza cucerirea puterii politice ºi eco-
nomice de cãtre o majoritate a cetãþenilor – ºi anume muncitorii din statele
industriale occidentale, nicidecum în statele orientale preponderent agricole. În
URSS, însã, formula a fost aplicatã stricto sensu, adicã împotriva democraþiei, o
dictaturã (a minoritãþii) asupra majoritãþii covârºitoare a societãþii. Nu este vorba
de cei 400.000 de muncitori înscriºi în partidul comunist, o minoritate infimã
faþã de majoritatea þãrãneascã ºi orãºeneascã covârºitoare, ci de dictatura exerci-
tatã de conducerea partidului comunist însuºi, relevã Grigorovici.

Oricât de puþin credit li s-ar acorda, chiar în prezent, democraþia ºi majoritatea
sunt, cel puþin în sensul lor genuin, etimologic, inseparabile: deciziile sunt (trebuie)
luate cu acordul, chiar tacit, al majoritãþii. Contrariul democraþiei este oligarhia,
în acest caz, dictatura sovieticã asupra majoritãþii covârºitoare de peste 100 de
milioane de cetãþeni „prin funcþionarii ºi prin biurocraþia comunistã“84.

Dictatura sovieticã s-a impus ºi s-a menþinut prin instituþiile de forþã – armata,
jandarmeria, Ohrana, armata secretã teribilã a Rusiei þariste transformatã în Ceka –,
rãspândind teroarea în întreaga societate. Potrivit descrierii lui Grigorovici, Ceka
era o poliþie politicã cvasi-ubicuã alcãtuitã din sute de mii de oameni care aveau
o putere discreþionarã, putând aresta, „judeca“ ºi executa pe orice oponent al re-
gimului („duºman al poporului“), real sau presupus. „Mii ºi mii, sute de mii de
oameni au fost în felul acesta executaþi fãrã publicitate, cãci toate judecãþile se
fac în secret, de câteva persoane“85.

Ceea ce este remarcabil în prelegerea lui Grigorovici nu este în primul rând
denunþul lucid al modului real în care comunismul sovietic a învins asupra întregii
societãþi ruseºti, nici numãrul victimelor inocente, care a devenit ulterior mons-
truos de mare, ci, aº spune, scopul etic superior: spre „avizul amatorilor“; data:
19 ianuarie 1922; ºi, aº adãuga, locul ºi ocazia: dezbaterea Institutului Social
Român despre noua Constituþie a României.

Constituþia sovieticã din 1918 conþine în Art. 188 o prevedere deosebit de
semnificativã: „Republica socialistã federativã rusã a sovietelor decreteazã munca
obligatorie ºi proclamã deviza: «Nu existã pâine fãrã muncã»“86. Oricât ar pãrea
de incredibil, acest articol acorda dreptul constituþional „de a primi pâinea din
mâinile statului în sensul cel mai strict al cuvântului“, deoarece în afarã de
aceasta oamenii nu mai primeau aproape nimic, aratã Grigorovici. De aici nu
rezultã însã cã toþi cetãþenii sovietici primeau pâine în cantitãþi egale: numai sol-
daþii din „armata roºie“ ºi membrii partidului comunist primeau o pâine întreagã,
lucrãtorii ºi funcþionarii o porþie mai redusã, iar „burghezii“, chiar dacã munceau,
o porþie „de tot redusã“87. În mod evident, aceastã situaþie nu este comparabilã
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nici cu sclavia, stãpânii hrãnind sclavii destul de bine pentru a putea munci. O
dictaturã bazatã pe munca forþatã organizatã manu militari nu poate produce nici
mãcar pâinea necesarã tuturor. „Munca silnicã n’a adus folos nicãiri ºi nici nu
poate aduce; oricând munca liberã a fost introdusã în locul celei silnice, pentru
a se produce mai mult“88.

În concluzia autorului, constituþia sovieticã nu meritã numele de Constituþie,
fiind un „regulament, fãcut unilateral, regulament al oligarhiei, care prevede
cum trebueºte exploatat poporul ºi cum trebue exercitatã dictatura asupra po-
porului muncitor“ (s.m.)89. În definitiv, o Constituþie adevãratã este un Pact fun-
damental încheiat în mod voluntar între toate clasele care alcãtuiesc o societate,
prin care îºi garanteazã reciproc respectarea drepturilor civile, politice ºi sociale
împotriva oricãror adversari sau inamici, interni sau externi.

În sfârºit, ultima prelegere la care mã refer în acest articol este ºi ultima tipã-
ritã în volum, susþinutã de Dimitrie Gusti la data de 4 iunie 1922 – „Individ, So-
cietate ºi Stat în Constituþia viitoare“90 –, care trateazã noþiuni teoretice funda-
mentale pentru orice teorie constituþionalã. Departe de a fi un exerciþiu pur aca-
demic, un „lux teoretic“, examinarea teoriilor politice are o însemnãtate practicã
imediatã deoarece, spre deosebire de ºtiinþele teoretice ale naturii, ele îºi propun
sã schimbe (eventual, sã îmbunãtãþeascã) realitatea economicã, socialã ºi politicã
trãitã de oameni. Cu exemple oferite de autor, abolirea legalã a sclaviei, a feuda-
lismului ºi a servajului, legalizarea ºi instituþionalizarea libertãþii individuale ºi
a egalitãþii în faþa legii, inclusiv a legilor fiscale, toleranþa religioasã etc. au fost
mai întâi teoretizate în epoca modernã timpurie de mari gânditori politici precum
John Locke, Montesquieu sau J.-J. Rousseau.

Prima problemã abordatã: „Ce este Statul?“91. Postulând un continuum al
teoriilor despre stat, la un pol extrem se aflã teoriile statului total, la celãlalt pol
extrem anarhismul, iar undeva la mijloc se situeazã teoriile cã statul (minimal)
este „un rãu necesar“ datã fiind precaritarea „naturii umane“ reale; la care se
adaugã teoria, greu de situat în aceastã formã frustã, cã statul este un „instrument
de dominaþie“ a capitalului asupra muncitorilor, dar cã în viitoarea societate co-
munistã el va dispãrea: „Statul nu este «desfiinþat», el dispare treptat“; „…statul
se dizolvã de la sine (sich auflöst) ºi dispare…“92, aºa cum susþinea teoria mar-
xistã timpurie.

„Teoria cã Statul este tot este o teorie foarte rãspânditã ºi reprezentatã prin
aºa-zisa politicã zoologicã ºi politicã metafizicã juridicã“ (s.m.), afirmã cate-
goric D. Gusti. „Statul este tot, spun acei care concep Statul ca un organism ...
ºi noi, indivizii, suntem celulele ºi formãm, prin diferite instituþii, organele acestui
organism“93. Construitã prin analogia organicã simplã, aceastã concepþie poli-
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ticã naivã ºi înºelãtoare este foarte rãspânditã, fiind expusã frecvent de la tribuna
parlamentului, în întrunirile publice ºi în presã, profesatã chiar de la catedrele
universitare: „naþiunea are inimã, puls, instincte, iar omul de Stat are datoria de
a pipãi pulsul, a asculta cum bate inima ºi a urma instinctele naþiunii“94.

Cealaltã concepþie a statului total utilizeazã o altã analogie, la fel de înºelã-
toare. „Dupã aceastã teorie, Statul este o persoanã mare, imensã, eternã, care,
existând în afarã de individ ºi societate, are o voinþã proprie“ (s.a.)95.

Oricât de populare, cele douã concepþii sunt „complet false“: „comparaison
n’est pas raison“96. Într-o ordine constituþionalã modernã, cetãþenii aparþin si-
multan unei pluralitãþi de comunitãþi istorice, etnice, culturale, religioase, socio-
profesionale etc., ireductibile la vreo unitate überindividuelle sau „organicã“.

Pe de altã parte, anarhismul reprezintã punctul culminant în negarea statului.
În forma lui genuinã, acesta este un sentimentalism intelectual exagerat, inspirat de
credinþa naivã în perfectibilitatea nelimitatã a omului, care, cel puþin în viitor, nu ar
mai avea nevoie de stat, adicã de un ansamblu de legi ºi instituþii constrângãtoare.

Dupã Gusti, dacã teoriile care susþin cã „statul este totul“ greºesc, acelea care
afirmã cã „statul nu este nimic“ sau cã „va dispãrea în viitor“ greºesc în egalã
mãsurã. „Statul este etern, pentru cã eterne sunt necesitãþile vieþii sociale de a fi
organizatã ºi reglementatã într-un mod sau în altul, din punct de vedere juridic,
ºi de a fi organizatã din punct de vedere politic“97. Istoria universalã nu poate
atesta existenþa vreunei comunitãþi umane lipsite de reguli pentru acþiuni ºi inte-
racþiuni, indiferent dacã ele au fost conþinute în cutume sau în legi scrise; sau lip-
site de norme de organizare politicã, oricât de simple ºi rudimentare. Etimologic,
„dirigere, recht, dirito, droit înseamnã direcþiune, iar latinescul jus vine de la
sanscritul ju, ce înseamnã a lega. Dreptul este principiul de direcþiune, de coezi-
une socialã“98.

Revoluþia francezã, aceastã „adolescenþã furtunoasã a democraþiei“99, a declarat
drepturile omului ºi ale cetãþeanului ca drepturi naturale inalienabile, considerând
cã „ignoranþa, uitarea sau dispreþul lor... sunt singurele cauze ale nenorocirilor
publice ºi ale corupþiei Guvernelor“100. Angajamentul constituþional ultim,
indelebil, aº spune, al Declaraþiei franceze constã în principiul fundamental al
preeminenþei drepturilor individuale ale omului ºi ale cetãþeanului în cadrul ºi,
dacã este necesar, împotriva Statului, principiu care a fost acceptat în toate Con-
stituþiile europene, moderne ºi contemporane.

Acestei gândiri constituþionale larg împãrtãºite în întreaga Europã, i s-a opus
„teoria atotputerniciei societãþii. Societatea este totul, dupã aceastã teorie, iar
individul nu este nimic“101, aºa cum rezultã din conþinutul Constituþiei sovietice
din 1918 (publicatã în limba francezã în Anexele volumului). Dupã Dusti, „aceastã
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Constituþie este monstruoasã nu numai între Constituþiile prezente pe care le
avem, ci chiar între cele posibile, pentru cã desconsiderã total drepturile cele
mai elementare ale individului ºi drepturile cele mai elementare ale naþiunii ca
atare“ (s.m.)102. Proclamatã în numele „clasei uvriere“, prin dispoziþiile sale ºi,
deopotrivã, prin aplicarea lor, „clasa uvrierã se reduce la un partid, care este
partidul comunist, iar acesta se reduce de fapt la câþiva conducãtori, ori, pentru
a întrebuinþa o expresiune obiºnuitã, oligarhi bolºevici“ (s.m.)103. Cu riscul
(asumat) de a anticipa asupra dezvoltãrii constituþionale în cursul secolului care
abia începea, sociologul român pronunþã în final un verdict necruþãtor:
„Constituþia sovieticã va rãmâne cea mai mare minciunã politicã ºi de drept
public din acest veac...“104.

Drepturile ºi libertãþile individuale, civile, politice ºi sociale sunt înscrise ºi
garantate de Constituþie împotriva adversarilor lor, interni ºi externi. „Libertatea
nu se primeºte în dar, ci se cucereºte. Liber este numai acel care meritã sã fie
liber“105. Românii au trãit despãrþiþi timp de veacuri în state care le-au încãlcat
drepturile individuale ºi naþionale cele mai elementare. România întregitã este
realizarea idealului multisecular suprem. „Sã nu ne lãsãm impresionaþi de acest
spectacol emoþionant!“106 – îndrãznea sã previnã marele sociolog român. Dacã
în trecut spiritul naþional s-a încordat de atâtea ori pentru a se apãra ºi conserva,
acum a venit timpul afirmãrii sale depline, prin valorificarea bogãþiilor naturale
ºi a energiilor culturale pe care românii le deþin din belºug. Acest interval, în cele
din urmã ireductibil, între potentia ºi actus rãmânea sã fie parcurs de societatea
româneascã întregitã dupã Marea Unire.
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