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Sistemul politic al României moderne a funcþionat, îndeosebi din anii ’60 ai
secolului al XIX-lea ºi pânã la 11 februarie 1938, ca sistem politic democrat-li-
beral, întemeiat pe principiile reprezentativitãþii, pluralismului, alternanþei, con-
stituþionalismului, separaþiei ºi echilibrului dintre puteri. În aceastã perioadã,
parlamentul s-a impus — ca ºi în alte societãþi cu tradiþii democratice din Europa
— ca instituþie fundamentalã ºi indispensabilã a exercitãrii puterii în limitele ºi
în spiritul legii. Principiul separaþiei puterilor în stat — deºi nu este expus în
constituþiile þãrii noastre de la 1864 ºi pânã în 1938 — reiese din dispoziþiile
cuprinse în titlurile care trateazã despre puterile statului, în cadrul cãrora sunt
precizate competenþele fiecãreia dintre cele trei „puteri“, iar exercitarea lor este
încredinþatã unor organe distincte1. De asemenea, raporturile normale ºi funcþio-
nale dintre puterile statului modern român par a fi determinate, cãci rezultã cã o
putere nu trebuie sã influenþeze sau sã tulbure activitatea ce-i revine, ca re-
zervatã, alteia. Totodatã, jurisdicþia administrativã nu putea fi ºi jurisdicþie de ju-
decatã: administraþia urma sã îºi asume doar acte specifice administraþiei, justiþia
avea dreptul exclusiv de a judeca; parlamentul se rezuma la opera de elaborare
a legilor.
Acepþiunea conferitã principiului separaþiei puterilor, ca ºi sfera lui de cu-

prindere consacratã în practica politicã, au fost, în esenþã, acestea: fiecare putere,
în sfera ei de competenþe, trebuie sã se strãduiascã sã-ºi îndeplineascã atribuþiile,
independent de celelalte ramuri ale statului, respectând legislaþia þãrii; orice
abatere de la aceste exigenþe ar constitui imixtiuni de puteri, forme de abuz,
încãlcãri ale principiului separaþiei, cu sensul ºi semnificaþiile cunoscute. Cât
timp separaþia puterilor s-a aflat la baza funcþionãrii statului nostru, în România,
sistemul politic a fost de facturã democraticã ºi au predominat preocupãrile de a
consacra primatul legii în ordonarea ºi dinamica relaþiilor sociale. În egalã mãsu-
rã, rolul parlamentului a fost continuu consolidat — de drept ºi/sau de fapt — în
ansamblul instituþiilor fundamentale ale statului, iar echilibrul dintre puteri s-a
accentuat pe mãsurã ce clasa politicã a acumulat experienþã, alegerile au devenit
mai libere, iar opoziþia a reuºit — mai ales dupã 1917/1918 — sã fie mai bine
reprezentatã în parlament, în timp ce întrunirile publice ºi demonstraþiile de

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., II, 1, p. 37–48, Bucureºti, 2005.



stradã întãreau ºi diversificau probele concludente ale democraþiei, ale manifes-
tãrii libere a voinþei populare.
Separaþia puterilor, principiul indispensabil democraþiei reprezentative, a

operat în organizarea ºi funcþionarea statului nostru pânã în februarie 1938. În
perioada 11 februarie 1938 – 22 decembrie 1989 — cu excepþia parþialã a in-
tervalului 23 august 1944 – 30 decembrie 1947 — în România s-au succedat
sisteme politice de tip dictatorial ºi de naturã totalitarã, care au redus drastic
rolul parlamentului sau l-au suprimat ºi i-au rezervat un rol simbolic, marginal
ºi decorativ, prin eliminarea principiului separaþiei dintre putere ºi prin acredita-
rea tezelor privitoare la necesitatea absenþei separaþiei (11 februarie 1938 –
23/31 august 1944) ºi prin oficializarea teoriei despre unitatea ºi unicitatea pu-
terii în socialism.

Absenþa separaþiei puterilor — simbol al dictaturilor

Eliminarea separaþiei — care a fost însoþitã ºi de dispariþia principiului echili-
brului dintre puteri — a produs o mutaþie tipologicã a întregului sistem politic ºi
a provocat o profundã involuþie în privinþa teoriei ºi practicii despre rolul ºi locul
parlamentului în ansamblul mecanismelor de asumare ºi de exercitare a puterii
politice în România. „Iniþiativa legilor — se precizeazã în articolul 31 al Consti-
tuþiei din 27 februarie 1938 — este datã regelui (subl.n. — C.N.). Fiecare din
cele douã adunãri pot propune, din iniþiativã proprie, numai legi în interesul
obºtesc al statului“.2 Aceastã diminuare a rolului parlamentului — fãrã pre-
cedent în condiþiile civilizaþiei moderne din România — a fost sãvârºitã pentru
a se putea institui autoritatea personalã consolidatã a regelui3. Literatura de
specialitate a definit acest sistem politic de dictaturã civilã ca regim reprezen-
tativ simplu, combinat cu un regim de autoritate, „în care executorul (executivul
— n.n., C.N.) capãtã preponderenþa necesarã conducerii, înlocuind regimul
parlamentar existent de pânã atunci“4. Aceastã schimbare, de facto, de sistem
politic a fost înfãptuitã la 11 februarie 1938 dupã demiterea guvernului Octavian
Goga —A.C. Cuza ºi a fost consacratã prin Constituþia din 27 februarie acelaºi
an, elaboratã, dupã cum se vede, în mare grabã.
Printr-un decret din 18 ianuarie 1938, Carol al II-lea a dizolvat ilegal parla-

mentul rezultat în urma alegerilor din 20 decembrie 19375, deoarece normele
constituþionale din 1923 prevedeau posibilitatea dizolvãrii camerelor abia dupã
ce ele se întâlneau cel puþin o datã, în ziua fixatã, care era aceea de 17 februarie.
În temeiul Constituþiei din 1923 — alineatul 6 din articolul 90, care reia esenþa
reglementãrii din articolul 95, alineatul 6, din Constituþia de la 18666 — ºeful
statului avea dreptul sã dizolve ambele camere în acelaºi moment sau doar una
dintre ele în situaþiile în care þara se afla în imposibilitatea de a fi guvernatã ºi
dupã ce miniºtrii argumentau legal o atare imposibilitate7. Neputinþa ca þara sã
fie guvernatã putea sã presupunã fie un grav dezacord între ºeful statului ºi parla-
ment — ceea ce nu a fost cazul, deoarece parlamentul rezultat din alegeri nu îºi
începuse activitatea —, fie împrejurãri, precum stare de rãzboi sau revoltã de
amploare, care sã reclame instituirea stãrii de necesitate. În ceea ce priveºte
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varianta ultimã, precizãm cã dupã alegerile din decembrie 1937, în România nu
avusese loc nici o stare de revoltã, cã þara nu se afla în situaþia iminentã de a fi
atacatã din exterior ºi nici de a declara rãzboi altui stat, cã alegerile parlamentare
se desfãºuraserã în condiþii care se deosebeau nesemnificativ de acelea în care
avuseserã loc cele mai multe dintre confruntãrile electorale anterioare. Totodatã,
dupã consumarea momentului electoral, în þarã devenea dominantã o atmosferã
de destindere, care se impunea la gândul cã, în baza rezultatelor alegerilor, Carol
al II-lea va fi nevoit sã acorde responsabilitatea formãrii noului cabinet princi-
palelor partide de opoziþie, care înfrânseserã în competiþia politicã din decembrie
atât guvernul, cât ºi pe rege8: de altfel, campania electoralã a opoziþiei fusese ca-
nalizatã pe combaterea metodelor de conducere pe care le prefera ºeful statului
ºi pe prezentarea lui Gheorghe Tãtãrescu ºi a Partidului Naþional Liberal ca pe
reprezentanþi ai unui guvern personal al acestuia9.
Normele constituþionale ºi ambianþa politicã obligau autoritãþile competente

sã nu împiedice în nici un fel întrunirea parlamentului la data fixatã ºi în etapa
imediat urmãtoare formarea unui nou guvern, ca emanaþie a voinþei parlamen-
tului10.
Faptul cã nici un partid nu beneficia de majoritate înAdunarea Deputaþilor —

în timp ce Senatul rãmãsese controlat de liberali — nu excludea constituirea
unui guvern de coaliþie cu susþinere parlamentarã. Încercãrile de a justifica sacri-
ficarea democraþiei parlamentare prin acreditarea ideii cã pluralismul de partide
ar fi falimentat sunt lipsite de acoperire. „Lupta între partidele politice — afirma,
în acest sens, profesorul Paul Negulescu — era atât de înverºunatã ºi condiþiile
în care se dãdea erau atât de aspre încât lumea cu rãspundere aºtepta înfriguratã
sã vadã unde vor duce toate acestea“.11 Aprecierea este neconformã adevãrului
istoric, deoarece un singur partid, „Totul pentru Þarã“, contesta sever ordinea de
drept din România. În ciuda periculozitãþii pe care aceastã formaþiune o implica
pentru democraþie ºi pentru siguranþa statului, numãrul mic de deputaþi de care
ea dispunea, 66, reprezentând 15,54% din totalul celor 387 de mandate, nu putea
sã se constituie în amintitele „împrejurãri extreme“, care sã motiveze adoptarea
de mãsuri excepþionale.
Dacã, totuºi, ordinea publicã avea sã fie tulburatã — fãrã a deveni amenin-

þãtoare pentru siguranþa statului român —, fenomenul se datora în exclusivitate
atitudinii, intereselor ºi mãsurilor adoptate de Carol al II-lea. Acesta, prin toate
actele lui din ultimii ani, îºi trãdase dorinþa de a impune dictatura. În consecinþã,
în baza acestei opþiuni el a vãzut în parlamentul rezultat din alegerile din
decembrie 1937 un pericol în calea împlinirii gândurilor sale puþin ascunse. Am-
biþiile nefaste ale regelui au sfidat voinþa poporului ºi au destrãmat sistemul par-
lamentar. Astfel, la 4 ianuarie 1938, Carol a încredinþat mandatul de a forma gu-
vernul lui Octavian Goga, lider al Partidului Naþional-Creºtin, care dispunea de
numai 39 de locuri de deputaþi, cu o pondere de 9,15% din totalul voturilor
corect exprimate ºi nu avea nici un loc în Senat. Oarecum paradoxal, ordinea pu-
blicã avea sã fie agitatã mai ales de guvern — care, fãrã sã recurgã la mãsuri
extremiste, a emis decrete pentru care nu era abilitat de parlament ºi a adoptat
acte normative, în temeiul unor practici consacrate, dar a depãºit sfera de materii
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în care s-ar fi putut admite cã ar fi fost competent sã legifereze. Dezordinea pro-
vocatã de guvern trebuia stopatã prin demiterea cabinetului ºi încredinþarea man-
datului de a forma un nou guvern unei persoane despre care se credea cã ar fi
putut ralia în jurul sãu o majoritate parlamentarã. În locul acestei iniþiative. Carol
al II-lea a suspendat Constituþia din 1923 ºi, implicit, a pus capãt sistemului par-
lamentar ºi operativ a impus un sistem autoritar. Constituþia din 27 februarie
1938 continua sã menþioneze o parte din principiile tradiþionale de organizare ºi
funcþionare a statului, dar modifica semnificativ sensul lor. De asemenea, intro-
duce un numãr de principii noi, care influenþeazã substanþial conþinutul tuturor
dispoziþiilor legii fundamentale, inclusiv pe ale acelora care fuseserã preluate din
vechile constituþii, care ar fi putut induce ideea cã democraþia ºi sistemul parla-
mentar au fost doar amendate în numele „autoritãþii“. O asemenea perspectivã a
fost infirmatã de derularea vieþii politice ºi a fost expres dezminþitã de cãtre unii
analiºti din epocã. „Din eroare de redactare — explicã un prestigios specialist în
drept public ºi valoros constituþionalist din perioada interbelicã — s-au men-
þinut, însã, texte care nu corespund noului sistem. Urmãrind ideea întãririi puterii
executorului, trebuia sã organizeze temeinic puterea regulamentarã, nu numai cu
atribuþiunea complementarã de a executa legea (art. 46, al. 6), dar ºi cu atribu-
þiuni autonome în materie de organizare de servicii ºi de poliþie“12. În acelaºi
sens, se susþinea cã noul sistem politic ar fi avut ca „virtuþi“: eliminarea „mo-
nopolului de guvernare“ pe care îl deþinuserã partidele politice, forþe care ar fi
alunecat spre apãrarea ºi promovarea de „interese egoiste“; organizarea statului
ºi a corpului electoral pe baza reprezentãrii de tip corporatist ºi a concepþiei soli-
dariste; transformarea miniºtrilor — care nu mai au sprijin parlamentar ºi nu
mai au calitatea de reprezentanþi ai majoritãþilor de guvernare — în secretari ai
ºefului statului; înlocuirea sistemului parlamentar cu regimul reprezentativ
simplu, în care miniºtrii sunt recrutaþi ºi îºi desfãºoarã activitatea fãrã a se þine
seama de încrederea parlamentului, ei neavând nici o rãspundere politicã faþã
de parlament13, instituirea primatului puterii executive14; anularea celor mai
multe drepturi ºi libertãþi pe care cetãþenii României le dobândiserã începând
din prima jumãtate a secolului al XIX-lea.
Prãbuºirea, la 5 septembrie 1940, a sistemului politic autoritar civil a atras

dupã sine — prin criza politico-socialã pe care a provocat-o — o nouã dictaturã,
care îºi va consacra norme fundamentale proprii de exercitare a puterii, ma-
terializate în mai multe decrete constituþionale, dintre care cele mai importante
sunt: decretul numãrul 3052/5 septembrie 1940 cu privire la abdicarea lui Carol
al II-lea ºi la suspendarea Constituþiei din februarie 1938; decretul numãrul 3053
— elaborat în aceeaºi zi ºi chiar concomitent cu acela de încetare a dictaturii
regale —, devenit act fundamental pentru sistemul lui Ion Antonescu, prin care
s-a operat trecerea imediatã a puterii personale — cu „depline puteri“ — de la
un lider la altul; decretul numãrul 3072/7 septembrie 1940 privitor la restrân-
gerea prerogativelor regale ºi la conservarea unor competenþe simbolice15.
Aceste documente, semnate de Carol al II-lea, deci de aceeaºi persoanã care
instituise sistemul antiparlamentar ºi acum se vedea nevoit sã recunoascã abuzul
de putere sãvârºit ºi lipsa de suport popular a sistemului sãu de „autoritate
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personalã consolidatã“, nu aveau menirea sã punã capãt dictaturii, ci sã o conso-
lideze într-o formulã militarã, care se va derula de la 5/6 septembrie 1940 ºi pânã
la 23 august 1944, moment în care se reia problema refondãrii sistemului par-
lamentar, a reacreditãrii separaþiei puterilor în stat.

Unitatea ºi unicitatea puterii — suport ideologic
al sistemului totalitar

În intervalul 23 august 1944 – 30 decembrie 1947 au fost repuse în drepturi
doar parþial unele instituþii specifice democraþiei. Principalele mutaþii politice —
asumate de Partidul Comunist din logica întemeierii unui sistem politic „de tip
nou“ — au vizat obiective ce erau incompatibile cu revenirea la principiul ºi
practica separaþiei ºi a echilibrului dintre puteri, anume eliminarea pluralismului
de partide, a competiþiei libere pentru putere ºi consacrarea teoriei unitãþii ºi a
unicitãþii puterii. Ca urmare a acestor þeluri, separaþia puterilor a fost admisã
doar ca o „reminiscenþã“ ºi a fost calificatã, împreunã cu sistemul parlamentar,
ca „formulã burghezã“ ºi de „esenþã burghezã“ de organizare ºi de funcþionare a
statului modern, a sistemului politic.
Între 23 august ºi 31 august/2 septembrie 1944 nu a mai existat formal nici o

lege sau decret cu caracter fundamental care sã poatã fi expres invocat în opera
de guvernare. Aceastã stare de scurtã duratã ºi excepþionalã nu însemna, totuºi,
cã România era lipsitã de un sistem constituþional de referinþã, fiindcã, de facto,
chiar la 23 august decãzuserã acele pacte constituþionale care erau flagrant
contrare sistemului politic în devenire, filosofiei politice promovate de forþele
politice protagoniste ale resurecþiei. Astfel, intraserã în desuetudine reglemen-
tãrile privitoare la deplinele puteri acordate lui Ion Antonescu ºi restricþiile de
prerogative ale regelui. Organizarea politicã a þãrii nu avea caracter parlamentar
— nici chiar într-o formulã incipientã ad hoc —, dar ansamblul de idei ºi de
doctrine promovat de forþele politice care au rãsturnat dictatura cuprindea în sine
valori democratice ºi cauza revenirii la sistemul parlamentar, la principiul ºi
procedurile separaþiei, deoarece prin rãsturnarea lui Ion Antonescu era doborât
întregul sistem dictatorial iniþiat de la începutul anului 1938. Prin urmare,
România se întorcea nu la situaþia de pânã în zilele de 5–6 septembrie 1940, ci
la ambianþa ºi la valorile politice, la drepturile ºi libertãþile civile ºi politice de
dinainte de 11 februarie 1938, adicã la sistemul politic democratic, reprezen-
tativ-parlamentar, revãzut ºi consolidat prin reformele politice de la începutul
anilor ’20, prin Constituþia din 192316, sistem de instituþii ºi de norme ce putea
— cum avea sã se întâmple — sã suporte anumite modificãri.
Actul constituþional, semnat la 31 august 1944 de cãtre reprezentanþii politici

ai Blocului Naþional-Democratic — compus din partidele naþional-þãrãnesc,
naþional-liberal, social-democrat ºi comunist, publicat în „Monitorul Oficial“ la
2 septembrie ca Decret (numãrul 1626) al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri,
redactat în numele ºefului statului ºi contrasemnat de prim-ministrul în funcþiune
ºi de cãtre principalii sãi miniºtri — a deschis ºi a orientat evoluþia politicã ºi
constituþionalã a României pânã la 30 decembrie 1947. Acest act constituþional
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abroga decretele specifice dictaturilor dintre anii 1938–1940 ºi din perioada
rãzboiului ºi recunoºtea opþiunile democratice ale poporului român.Astfel, drep-
turile cetãþenilor „sunt — conform articolului I — cele recunoscute de Constitu-
þiunea din 1866, cu modificãrile ce ulterior i-au fost aduse ºi de Constituþiunea
din 29 martie 1923“17. Totodatã, funcþionarea statului era reaºezatã — în baza
articolului al II-lea pe principiul separaþiei ºi al echilibrului dintre puteri, întrucât
„puterile statului — se preciza expres — se vor exercita dupã regulile aºezate în
Constituþiunea din 29 martie 1923“18. Aceastã revenire la mecanismele ºi la pro-
cedurile specifice sistemului parlamentar era, totuºi, relativã, întrucât întoar-
cerea la normalitate se afla — conform aceluiaºi articol al II-lea — „sub rezerva
celor cuprinse în articolele III ºi IV“19, din decretul în cauzã. Articolul al III-lea
stipula cã un decret al Consiliului de Miniºtri „va organiza Reprezentanþa Na-
þionalã“ ºi cã pânã atunci, „puterera legislativã se exercitã de cãtre rege, la pro-
punerea Consiliului de Miniºtri“20. Articolul al IV-lea stabilea cã „o lege spe-
cialã va statornici condiþiunile în care magistraþii sunt inamovibili“21.
În intervalul 31 august 1944 – 30 decembrie 1947, pe fondul strãdaniilor de

a restaura sistemul parlamentar ºi separaþia dintre puteri, P.C.R. a acþionat —
folosindu-se de posibilitatea de a opera importante derogãri de la instituþiile,
principiile ºi mecanismele Constituþiei din 1923 — pentru a impune mo-
nopartidismul ºi pentru a legitima „democraþia de tip nou“. Prin „democraþie de
tip nou“ se înþelegea acea formã de organizare politico-statalã care nu este nici
„dictaturã (= democraþie) a burgheziei“, nici „dictaturã a proletariatului“, «ca în
U.R.S.S.». Totuºi, „tranziþia“ transformã — mai ales sub influenþa comuniºtilor
— vechiul stat în „putere de stat de tip socialist“22. „Noile democraþii“ — chiar
dacã pãstreazã formele exterioare ale democraþiei parlamentare23 — se caracte-
rizeazã prin „discreditarea“ claselor dominante ºi a partidelor ei; prin inducerea
ideii cã partidul comunist ar fi avut rolul conducãtor în rezistenþa antifascistã, cã
ar fi înfãptuit unitatea de acþiune a clasei muncitoare ºi „frontul popular“, ca
„front democratic“ care trebuie „sã valorifice“ suportul moral, diplomatic ºi po-
litic al U.R.S.S. ºi împotriva dominaþiei „marelui capital“24; prin consacrarea ca
formã a statelor „democratice de tip nou“ a „republicii populare“25 — ca „repu-
blicã cu o majoritate parlamentarã muncitoreascã“26 —, distinctã de „republica
sovieticã“.
Restaurarea democraþiei parlamentare ar fi trebuit — dacã ea ar fi fost idealul

efectiv asumat al tuturor partidelor — sã fie însoþitã ºi de repunerea în funcþiune,
cu rolurile consacrate, a tuturor instituþiilor ºi a tuturor ramurilor puterii, a prin-
cipiilor specifice reprezentativitãþii. Astfel, se putea evalua deplin sistemul de-
mocraþiei în antitezã cu sistemele autoritare care au pus capãt mecanismelor
liberale ºi le-au substituit. Astfel, prin restauraþie, se refac legãturile istorice
dintre formele pozitive de organizare ºi de conducere socialã. În contextul dat —
din ultima parte a lunii august 1944, care era încã de excepþie —, toþi protago-
niºtii politici erau de acord cã sistemul politic ºi constituþional avea un caracter
provizoriu, deoarece raportul de forþe nu înclina în favoarea unui partid anume
ºi nu exista nici posibilitatea ca alegãtorii sã fie convocaþi la urne pentru a vota
un nou parlament. Ca atare, nu exista nici posibilitatea de a declanºa dezbaterile
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necesare pentru a adopta o nouã lege fundamentalã, care sã sintetizeze experien-
þa politicã ºi culturalã, transformãrile sociale acumulate dupã anii ’20.
Actul constituþional din 31 august 1944 a fost redactat conform indicaþiilor

lui Lucreþiu Pãtrãºcanu, reprezentantul P.C.R. în guvern, care era ministru al
Justiþiei. Acesta nu a transmis alte recomandãri în vederea elaborãrii documen-
tului în cauzã decât pe acelea care se înscriau în spiritul hotãrârii Blocului Naþio-
nal-Democratic. Constituþia din 1923 era de preferat unui decret fundamental,
care nu ar fi putut oferi garanþii comparabile cu privire la exercitarea puterii, la
respectarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor. Actul constituþional este lipsit
de precizii ale textului redactat, care au fãcut loc speculaþiilor, dar partidele poli-
tice au urmãrit sã punã capãt organizãrii specifice dictaturii pe care au înlãtu-
rat-o la 23 august 1944. Statul putea sã îºi întemeieze activitatea, chiar provizo-
riu, pe o lege fundamentalã de organizare. În acelaºi timp, în acest mod se dãdea
satisfacþie ºi aºteptãrilor spiritului public.
Actul constituþional — incluzând unele rezerve faþã de principiile democra-

tice de organizare a statului român — a formulat ºi poziþii marcate de reþineri
faþã de principiul ºi de practica separaþiei puterilor, ceea ce a deschis calea evo-
luþiilor contradictorii, sinuoase dintre august-septembrie 1944 – 30 decembrie
1947. În esenþã, aceste rezerve au vizat — dupã cum am precizat mai sus —
modul de exercitare a puterii legislative, ele punând practic în discuþie rolul ºi
locul parlamentului în ansamblul puterilor statului.
Literatura de specialitate dintre anii ’50–’80 ai secolului trecut a apreciat

insistent cã prin organizarea alternativã ce a fost consacratã în România încã de
pe acum a fost eliminatã în mare mãsurã separaþia puterilor27. De aceea, referin-
þele la „puterile statului“ ºi la „puterea legiuitoare“ nu ar mai avea încãrcãturã
conceptualã, cu acoperire în realitate, noþiunile respective dobândind doar sem-
nificaþia de „împuterniciri“ date de popor unui organ de stat28. Pe mãsurã ce se-
paraþia era apreciatã de stânga comunistã tot mai insistent ca o ficþiune juridicã,
se acþiona pentru a modifica organizarea de stat, în sensul de a o îndepãrta de
principiul separaþiei, suport indispensabil al democraþiei.
Decretul numãrul 2218 din 13 iulie 1946, publicat în ziua de 15 iulie — ela-

borat în relaþie directã cu actul constituþional numãrul 1629/31 august 1944 —
avea sã aplice alte lovituri sistemului parlamentar din România. În temeiul
acestuia, dupã alegerile parlamentare proiectate sã se desfãºoare pânã la sfârºitul
anului, „puterea legislativã — vezi articolul 1 — se exercitã colectiv de rege ºi
de Reprezentanþa Naþionalã, conform dispoziþiunilor prevãzute în Constituþiunea
din 29 martie 1923 cu privire la puterile statului“29. Totodatã, în baza aceluiaºi
articol Reprezentanþa Naþionalã se organizeazã într-un singur corp: Adunarea
Deputaþilor30. Astfel, Senatul era suprimat, iar competenþele sale erau preluate
de Adunarea Deputaþilor. Dispoziþiunile la Constituþiunea din 29 martie 1923
privitoare la Senat ºi la Adunarea Deputaþilor — precizeazã articolul 18 — se
vor considera cã se referã la Adunarea Deputaþilor31. ªi în acest moment,
dreptul de a elabora documente cu valoare constituþionalã, implicit de a amenda
dreptul constituþional, îi era refuzat Adunãrii Deputaþilor. Adunarea Deputaþilor
— menþioneazã articolul 17 — nu poate proceda, nici în totul, nici în parte, la
revizuirea constituþiunii32.
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Întemeierea parlamentului unicameral — se subliniazã în literatura de specia-
litate — a modificat natura ºi organizarea statului român, cãci prin sintagma
„putere legiuitoare“ nu se mai înþelege „organ legislativ“, cum presupune teoria
separaþiei puterilor.
Actul normativ din ziua de 30 decembrie 1947 cu privire la eliminarea monar-

hiei ºi la constituirea statului român ca „republicã popularã“ face sã devinã ca-
ducã prevederea din 13 iulie 1946 cu privire la exercitarea puterii legislative de
cãtre douã instituþii politice: Adunarea Deputaþilor ºi rege. În viaþa statului
român s-au produs în ultimii ani adânci prefaceri politice, economice ºi sociale,
care au creat noi raporturi între principalii factori ai vieþii de stat“, „raporturi
ce nu mai corespund astãzi condiþiunilor stabilite de pactul fundamental — Con-
stituþia Þãrii —, ele cerând o grabnicã ºi fundamentalã schimbare33 (subl. n. —
C.C.). În mod deosebit, se preciza cã „instituþia monarhicã nu mai corespunde
actualelor condiþiuni ale vieþii noastre de stat, ea reprezentând o piedicã serioasã
în calea dezvoltãrii României“34. În aceeaºi zi ºi în acelaºi context sunt abrogate
constituþiile din 1866 ºi din 1923, ca ºi actele constituþionale de la 31 august
1944 ºi de dupã acest moment. „Puterea legislativã— se aratã în cuprinsul ar-
ticolului 4 din Legea numãrul 363/30 decembrie 1947 privind constituirea sta-
tului român în «republicã popularã» — va fi exercitatã de Adunarea Deputaþilor
pânã la dizolvarea ei ºi pânã la constituirea unei adunãri legislative constituante,
care se va face la data ce se va fixa de Adunarea Deputaþilor“35 (subl. n. — C.N.).
Întemeierea parlamentului unicameral a consacrat — se subliniazã în litera-

tura de specialitate — principiul unicitãþii puterii în organizarea statului român36.
În acest sens, se apreciazã cã ne aflãm în faþa unei reconsiderãri epocale a teoriei
politico-juridice despre rolul ºi locul parlamentului, care repudiazã toate prin-
cipiile ºi normele privitoare la perspectiva liberal-modernã despre parlament.
Totodatã, Adunarea Deputaþilor, ca „reprezentanþã naþionalã“ unicameralã,
devine forul unic de legiferare ºi de exprimare a voinþei poporului român, ce dis-
pune de acum ºi de voinþa politicã necesarã în vederea elaborãrii unei constituþii
noi, care sã aºeze parlamentul în poziþia potrivitã datelor sociologice ºi geopo-
litice de la sfârºitul anilor ’40 ai secolului al XX-lea, conformã, prin urmare,
sistemului de „democraþie popularã“. În sfârºit, conþinutul expres al articolului 4
din Legea 363/30 decembrie 1947 — anume cã „puterea legislativã (subl. n. —
C.N.) va fi exercitatã de Adunarea Deputaþilor...“, dupã cum a dovedit practica
politicã din România, nu a echivalat nici semantic cu principiul separaþiei
puterilor. Puterea politicã va aparþine unei singure clase sociale, muncitorimea,
care, prin alianþa permanentã cu þãrãnimea ºi celelalte categorii sociale, va sin-
tetiza, exprima ºi promova interesele tuturor forþelor „populare“ ale naþiunii.
Astfel, legea — prin spiritul ei — este strãinã de esenþa tradiþionalã a viziunii
despre „puteri“, despre „separaþie“ ºi traduce principiul unicitãþii puterii în stat.
Într-adevãr, aceeaºi lege prezintã parlamentul unicameral ca „organ“ al puterii
de stat, aceastã caracterizare fiind nemijlocit legatã de menirea sa în ansamblul
sistemului politic, anume cã Adunarea Deputaþilor — sau indiferent cum se va
numi parlamentul — este pãstrãtoarea puterilor încredinþate de poporul ro-
mân37 (subl. n. — C.N.).
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Principiul constituþional-politic al unicitãþii puterii de stat ºi al unitãþii organi-
zatorice a statului român — concepute ºi proiectate înainte de 30 decembrie
1947 — vor fi prezente, cu rol referenþial, în toate constituþiile care au fost adop-
tate ºi au fost în vigoare în þara noastrã pânã la 22 decembrie 1989. Astfel, Adu-
narea Deputaþilor adoptã, la 23 februarie 1948, Legea numãrul 32 pentru dizol-
varea organului legislativ în funcþiune ºi pentru reglementarea alegerii adunãrii
legislative constituþionale: Adunarea Deputaþilor urma a se autodizolva în ziua
publicãrii oficiale a legii menþionate; adunarea legislativã constituantã — ce va
rezulta din alegerile programate la 28 martie 1948 — avea denumirea de Mare
Adunare Naþionalã, s-a întrunit în ºedinþa de constituire la 7 aprilie 1948, iar dupã
adoptarea constituþiei ºi-a continuat activitatea ca adunare legislativã obiºnuitã.
Dezbaterile asupra noii constituþii, precedate de cuvântarea lui Constantin I.

Parhon, preºedintele Prezidiului Provizoriu al Republicii Populare Române, au
fost deschise ºi s-au desfãºurat — ca dezbateri generale — în zilele de 9 ºi 10
aprilie, fiind dominate de cuvântãrile lui Petru Groza, Vasile Luca, Gheorghe
Gheorghiu-Dej ºi de raportul politic al acestuia din urmã. În ºedinþa din dimi-
neaþa zilei de 13 aprilie au avut loc discutarea ºi votarea proiectului pe articole,
toþi cei 401 deputaþi votând pentru noul document. Din momentul publicãrii
acestei Constituþii în „Monitorul Oficial“ — data intrãrii ei în vigoare — „se
desfiinþeazã toate dispoziþiile din legi, decrete, regulamente ºi orice alte dispo-
ziþii contrare prevederilor Constituþiei“38.
Constituþia Republicii Populare Române susþine cã „întreaga putere de stat

emanã — în spiritul articolului 3 — de la popor ºi aparþine poporului“39, cã „pu-
terea poporului“ este exercitatã prin „organe reprezentative“, cã deputaþii „sunt
rãspunzãtori — vezi articolul 4 — în faþa poporului ºi pot fi revocaþi prin voinþa
alegãtorilor, în condiþiile stabilite de lege“40. Constituþia întãreºte aparatul con-
ceptual legat de noua realitate, anume de „organe ale puterii“, pe care le clasificã
în „organ suprem al puterii de stat“ ºi „organe locale ale puterii de stat“. Organul
suprem al puterii de stat este unicul organ legislativ din România — vezi titlul
al IV-lea, articolele 37–6541 — ºi are ca organ permanent Prezidiul Marii
Adunãri Naþionale, cu atribuþii comparabile cu ale ºefului statului42. Organele
locale ale puterii de stat — vezi titlul al VI-lea, articolele 75–8343 — denumite
„consiliile populare locale“ sunt organe reprezentative pentru unitãþile adminis-
trative, comunã, plasã, judeþ, regiune.
Constituþia din aprilie 1948 devine baza politico-juridicã ºi ideologicã a

acelora din 24 septembrie 1952 ºi din 21 august 1965, cu modificãrile ºi com-
pletãrile pe care le-au cunoscut: toate vorbesc — aproape în aceleaºi formulãri
— despre statul român ca „stat al oamenilor muncii“, ca „stat de democraþie
popularã“, ultima dintre ele despre „democraþia socialistã“. Pe acest suport,
Constituþia din septembrie 1952 insereazã teza rolului conducãtor al clasei mun-
citoare, cu suportul ei „popular“, alianþa muncitoreascã-þãrãneascã, ºi include în
preambul o apreciere insidioasã despre rolul partidului comunist în lupta care a
dus la înfãptuirea „statului de democraþie popularã“, victorie istoricã a forþelor
populare44, apreciere care se materializeazã în 1965 în acreditarea partidului
comunist ca o categorie constituþionalã45. Tezele ºi prevederile despre struc-
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turarea organelor statului în patru categorii — organele puterii, organele admi-
nistraþiei, organele locale ale puterii, organele judecãtoreºti ºi ale parchetului
(procuraturii) — ºi acelea despre rolul politic conducãtor al partidului comunist
constituie chintesenþa caracterizãrii puterii politice ca „putere a poporului“.
Totodatã, aceasta este apreciatã invariabil ca „putere de tip nou“, unicã în esenþa
ei, fiindcã aparþine ºi reflectã structura de interese a unei singure clase, mun-
citorimea, structurã ce este compatibilã ºi se completeazã cu interesele ºi op-
þiunile tuturor categoriilor sociale de origine „popularã“, fiindcã în interiorul
unuia ºi aceluiaºi tip de stat nu se pot constitui, deci nu coexistã douã sau mai
multe „forme“ de puteri, cum susþine teoria liberalã. Totuºi, se menþioneazã, în
societãþile occidentale se vorbeºte ºi existã interesul de a se teoretiza despre
„puteri“ pentru „a masca“ fenomenul de concentrare a ei în mâinile unei clase ºi
pentru a induce sentimentul „amãgitor“ al „diseminãrii“ puterii. Puterea este ºi
rãmâne unicã, deºi ea se manifestã prin câteva forme de activitãþi ale statului —
legislativã, executivã-administrativã, judecãtoreascã ºi de asigurare a respectãrii
legilor —, forme care nu pot dobândi semnificaþia nici de pluralitate, nici de
divizibilitate a puterii, cãci formele de manifestare amintite nu exprimã ºi nici
nu realizeazã voinþe ºi structuri de interese aparþinând mai multor clase — actori
ai sferei politice, publice. Astfel, tezele ºi argumentele conform cãrora puterea
de stat este unicã, deoarece ea aparþine plenar unei singure clasei ºi, prin aceasta,
întregului popor, iar caracterul ei unic este „incompatibil“ cu discursul despre
„separaþia puterilor“ au stat circa patru decenii la baza tuturor evaluãrilor despre
esenþa statului în România, de la 30 decembrie 1947 pânã la 22 decembrie 1989,
despre locul ºi rolul parlamentului în ansamblul organelor de stat, ca ºi ale
organelor cu dublã naturã, de partid ºi de stat. Dincolo de evaluãrile pro causa
— politico-ideologice din documente oficiale ºi din analizele întreprinse de
ºtiinþele politice —, dincolo de jocul de cuvinte, parlamentul României ºi-a
pierdut în perioada totalitarismului esenþa proprie unui sistem parlamentar ºi s-a
înscris, ca „organ al puterii de stat“, în logica funcþionalã ºi instituþionalã a sis-
temului politic de tip sovietic, bolºevico-stalinist. Aprecierile politice despre
rolul organului legislativ ºi prevederile normativ-juridice — existente în consti-
tuþie ºi în legislaþie — relative la parlament, definit ca expresie a puterii po-
porului, a unitãþii dintre popor ºi stat, º.a., mascheazã realitatea politicã ºi so-
cialã, deoarece, în fapt, „întreaga putere“ în loc sã îi revinã parlamentului —
„sovietelor“, dupã teoretizarea lui V. I. Lenin — este asumatã de partidul comu-
nist. În consecinþã, în intervalul 1947/1948–decembrie 1989, parlamentul român
s-a manifestat ca instituþie atipicã de reprezentare ºi de legiferare, deoarece sis-
temul politic, în întregul lui, ºi statul, ca „organism nou“, au rupt complet cu tra-
diþia democraticã de tip modern.
Poziþia parlamentului român în societate, în viaþa politicã, în raporturile sale

cu exteriorul este explicatã, urmând logica sistemului sovietic — pe care
România l-a reprodus fidel, ca ºi celelalte þãri est-europene din fosta zonã de in-
teres a URSS —, cu argumente extrase din scrieri ale lui Karl Marx, Friedrich
Engels, V. I. Lenin, pe de o parte, ºi prin invocarea necesitãþii de a prelua ºi de
a valorifica experienþa politicã sovieticã, a primului „stat de tip nou“, impus de
revoluþia proletarã, pe de altã parte.
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Perspectiva teoretico-ideologicã a PCR asupra rolului parlamentului, înteme-
iatã pe aprecieri existente în scrieri marxist-leniniste, a supralicitat când carac-
terul istoric, trecãtor, al parlamentului, când natura îngustã de clasã a acestuia,
„o instituþie“ creatã de burghezie ºi aflatã covârºitor în serviciul acestei forþe
sociale. În consecinþã, se recurgea la acele pasaje care prezentau parlamentul ca
pe o instanþã politicã menitã sã asigure clasei conducãtoare poziþii dominante în
sfera puterii ºi sã inducã forþelor sociale devaforizate sentimentul cã ar fi parti-
cipante cu „ºanse egale“ în competiþia pentru putere. „Într-adevãr, fiecare pa-
ragraf al constituþiei — subliniau K. Marx ºi Fr. Engels — conþine propria sa
antitezã, propriul sãu senat ºi propria sa camerã, ºi anume: în formulãrile gene-
rale, libertatea, iar în precizãri, suprimarea libertãþii“.46 De asemenea, sunt invo-
cate aprecieri datorate lui V. I. Lenin, care a subliniat cã democraþia parlamentarã
îºi întãreºte caracterul „formal“ ºi „fals“ pe mãsura înaintãrii în timp, deoarece
clasa conducãtoare din sistemul capitalist nu este animatã de voinþa politicã ne-
cesarã realizãrii drepturilor ºi libertãþilor pe care le proclamã în constituþii ºi în
legislaþie. „Esenþa constituþiei — scria Lenin — constã în aceea cã legile funda-
mentale ale statului, în general, ºi legile referitoare la dreptul de a alege deputaþi
în instituþiile reprezentative ºi la competenþa lor exprimã raportul real de forþe în
lupta de clasã“.47 În ceea ce priveºte valoarea ºi semnificaþia experienþei sovie-
tice de organizare a statului, se aprecia cã atitudinea faþã de aceasta reflectã, în
fond, atitudinea faþã de Uniunea Sovieticã ºi faþã de cauza socialismului. Ca
atare, lipsa de tradiþii democratice în aceastã þarã ºi absenþa unei experienþe
propriu-zis parlamentare nu aveau relevanþã: semnificative ºi demne de preluat
ca atare erau organizarea ºi modul de funcþionare a „primului stat socialist din
lume“.
Documentele oficiale, sistemul de propagandã, literatura social-politicã au

acordat o atenþie stãruitoare — ce reflecta aceeaºi neîncredere în parlament ºi în
democraþia reprezentativã — argumentãrii necesitãþii de a schimba natura
parlamentului în socialism prin evaluarea separaþiei puterilor în stat ca pe un
principiu politic complet depãºit. Astfel, teoria clasicã a separaþiei puterilor
este combãtutã de PCR, pe durata a patru decenii, urmând tradiþia Partidului
Comunist din Uniunea Sovieticã, prin invocarea acelor pasaje din scrieri da-
torate lui Marx ºi lui Engels— socotite mereu actuale! —, conform cãrora prin-
cipiul separaþiei nu ar fi nici indispensabil, nici suficient democraþiei. Separaþia
puterilor (...) nu este în final altceva— acesta este citatul reluat pânã la saturaþie
— decât prozaica diviziune a muncii din industrie, aplicatã la mecanismul sta-
tului, pentru considerente de simplificare ºi de control. Ca ºi celelalte principii
veºnice, sfinte ºi invariabile, acest principiu este aplicat numai în mãsura în
care el corespunde relaþiilor existente48 (subl.n. — C.N.). În prelungirea acestei
perspective criticiste, se susþine cã în secolul al XX-lea, eºecul separaþiei trebuie
înþeles într-o viziune mai largã decât aceea consacratã de interpretarea tehnicã pe
care a acreditat-o liberalismul, deoarece aplicarea acestui principiu în prima
jumãtate a secolului al XX-lea nu a asigurat victoria democraþiei asupra forþelor
interesate de sisteme autoritare ºi totalitar-fasciste, nu a reuºit sã menþinã echi-
librul dintre principalele organe ale statului liberal. Totodatã, separaþia nu ar fi
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putut împiedica în nici o societate democraticã abuzurile datorate instanþelor
puterii, nici nu ar fi reuºit sã asigure înfãptuirea consecventã a libertãþilor poli-
tice, a drepturilor sociale ºi civile la nivelul cuceririlor civilizaþiei proprii fiecãrei
etape din secolul al XIX-lea ºi din cea mai mare parte a secolului al XX-lea.
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