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Abstract. Conceived as an introductory word to the debate on constitutional
political thinking in Romania, this conference examines step-by-step the
constitutional texts of the Romanian modernity, it highlights the major
Western influences and concludes that, in spite of their liberal and demo-
cratic character, they could not accomplish entirely the modernization of
the Romanian society.
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I

Câte constituþii au avut românii? (evident, e vorba de constituþii moderne, în
sensul în care liberalismul, curentul dominant al secolului al XIX-lea, le pune în
valoare, ele fiind rezultatul aºezãrii societãþii pe baza dialogului).

Am putea zice cã prima Constituþie datã de români ºi care a ºi funcþionat a
fost „Statutul“ lui Cuza din 2 iulie 1864, care modifica Convenþia de la Paris din
1858. Pânã atunci în spaþiul românesc au fost proiecte, precum „Constituþia
cãrvunarilor“ din 1822 sau proiectele boierimii din anii 1827-1828, au fost (ceea
ce am putea numi un fel de constituþii) Regulamentele Organice, introduse de
ocupaþia ruseascã în 1831 ºi care au ºi constituit baza juridicã de funcþionare a
Principatelor Române pânã când Europa a dat acestor þãri o altã reglementare la
Conferinþa de la Paris în 1858. Statutul lui Cuza este deci prima Constituþie datã
de un Domn român. Ea este urmatã, doi ani mai târziu, la 1 iulie 1866, de prima
Constituþie româneascã întocmitã de reprezentanþii legitimi ai naþiunii române
pe baza principiului câºtigat de Alexandru I. Cuza în 1864, prin care se recunoº-
tea suveranitatea interioarã a României. Este o Constituþie datã printr-un acord
de voinþã între Adunarea Deputaþilor, reprezentând naþiunea, ºi suveran. Textul
de bazã pe care fãuritorii noii Constituþii l-au urmat îndeaproape a fost Consti-
tuþia belgianã din 1831. În acele vremi tulburi când unirea din 1859 era amenin-
þatã (tocmai izbucnise ºi rãzboiul austro-prusac) n-a fost timp pentru elaborãri
proprii, cu toate cã în þarã exista deja o ºcoalã juridicã, nu numeroasã, dar cu oa-
meni bine pregãtiþi în ºcolile Apusului. Alegerea Constituþiei belgiene ca model
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a fost inspiratã (unii oameni politici români visau sã transforme România într-o
„Belgie a Orientului“). Era în multe privinþe Constituþia cea mai înaintatã ºi cea
mai echilibratã din Europa. O constituþie chintesenþã a modelelor francez, englez
ºi american, modele în circulaþie ºi din care s-au inspirat toate constituþiile
europene din veacul al XIX-lea. Constituþia din 1866 introduce trei principii fun-
damentale: principiul suveranitãþii naþionale, potrivit cãruia toate puterile ema-
nau de la Naþiune, principiul guvernãrii reprezentative, dupã care Naþiunea nu
poate guverna decât prin delegaþi, ºi principiul separãrii puterilor în stat: legisla-
tivã, executivã ºi judecãtoreascã, ai cãror titulari erau independenþi unii de alþii.
Puterea legislativã era exercitatã de Parlament (bicameral) ºi de cãtre rege. Nu-
mai acordul de voinþe al celor trei ramuri ale puterii legislative, Adunarea Depu-
taþilor, Senat ºi rege, asigura introducerea ºi funcþionarea legislaþiei. Puterea
judecatoreascã era formal independentã de celelalte douã. Nicio jurisdicþie nu se
putea crea decât în virtutea unei legi. Curtea de Casaþie avea drept de a cenzura
actele administrative la cererea unui recurent, proclamând, dacã era cazul, ilega-
litatea lor (s-a întâmplat în martie 1912, când a fost respinsã legea tramvaielor,
adusã de guvernul P. P. Carp, obligându-l pe acesta sã demisioneze). Puterea
executivã avea ascendent asupra celorlalte douã (potrivit principiului liberal al
separãrii puterilor, cele trei puteri trebuiau sã aibã o forþã egalã, pentru a evita su-
premaþia uneia asupra celorlalte). Ea era asiguratã de suveran ºi de miniºtri (pânã
la 15 martie 1881, când România s-a proclamat regat, suveranul avea titlul de
Domn). Prin Constituþie regele era irevocabil, în sensul cã puterile lui erau pe
viaþã ºi erau ereditare, ºi era inviolabil în sensul cã nu era rãspunzãtor nici pentru
actele sale personale. Principiul inviolabilitãþii avea ºi reversul sãu. Actele rege-
lui nu aveau nicio putere decât dacã erau contrasemnate de un ministru. În in-
tenþia legiuitorilor de la 1866, dar ºi a acelora de mai târziu, regele urma a fi un
element ponderator între cele trei puteri, temperându-le excesele, un element
care sã reprezinte principiul colaborãrii puterilor. Regele era deasupra partidelor,
planând deasupra pasiunilor politice. Raþiunea de a fi a suveranului era astfel foarte
limpede exprimatã de constituþionalii de la 1866: asigurarea stabilitãþii întregului
sistem constituþional. Nu întâmplãtor suveranul era strãin, pentru a curma rivali-
tãþile interne pentru domnie. ªi nu întâmplãtor era dintr-o familie domnitoare din
Europa (în cazul lui Carol I, din familia Hohenzollern-Sigmaringen, ce se afla
pe tronul Germaniei). Aceasta fusese una din doleanþele cele mai însemnate ale
Divanurilor ad-hoc din 1857. Ei sperau cã un principe strãin, dintr-o casã dom-
nitoare dinApus, prin prestigiul familiei din care provenea ºi, de ce nu, prin spri-
jinul acesteia, le putea fi de folos în dobândirea independenþei ºi în pãstrarea ei.
ªi în momentele de crizã din Europa anilor de domnie ai lui Carol I calculul
oamenilor politici români s-a dovedit exact. În aceeaºi idee, a asigurãrii unei sta-
bilitãþi politice, Constituþia de la 1866 introduce principiul ereditãþii în desem-
narea monarhului. Puterea executivã era exercitatã de guvern ºi rege, care de-
semna primul- ministru, aproba lista miniºtrilor, primea jurãmântul lor. Cu man-
dat regal, regele putea proroga sau dizolva parlamentul. Acesta din urmã, pe de
altã parte, putea da vot de blam unui ministru sau întregului guvern, cum s-a ºi
întâmplat la 12 februarie 1901 sau la 17 ianuarie 1922.
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Constituþia din 1866 a fost modificatã în octombrie 1879, pentru a încorpora
Dobrogea, pentru a înscrie independenþa þãrii ºi naturalizarea evreilor. Apoi în
1884, pentru a include în prevederile sale transformarea României în Regat ºi
lãrgirea dreptului de vot. În 1917, în plin rãzboi, Constituþia e revizuitã din nou,
prin introducerea principiului exproprierii ºi al votului universal. O modificare
substanþialã suferã Constituþia în martie 1923, dupã realizarea deplinei unitãþi a
statului român, când sunt înlocuite 20 de articole, se adaugã 7 noi, alte 25 suferã
modificãri de redactare sau primesc adaosuri (doar 76 sunt menþinute întocmai).
Modificarea din 1923 e o sintezã între prevederile din 1866 ºi acelea introduse
în 1917. Se introduce votul universal, egal, direct ºi secret, se aºazã interesul pu-
blic înaintea celui individual ºi se proclamã libertãþi cetãþeneºti în spiritul demo-
cratic al vremii. În sistemul politic rolul esenþial îl are, mai evident decât în
1866, parlamentul, rãmas bicameral, care avea drept de control al puterii execu-
tive pâna la a cere urmãrirea miniºtrilor ºi trimiterea lor înaintea Curþii de Casa-
þie ºi Justiþie. Puterea executivã era încredinþatã regelui ºi guvernului. Preroga-
tivele regelui rãmâneau cele stabilite în 1866, dar ele erau practic diminuate, ca
urmare a creºterii rolului Parlamentului ales prin vot universal. Cresc, de aseme-
nea, prerogativele Curþii de Casaþie ºi Justiþie. Cu modificãrile ei importante din
1923, Constituþia României era una dintre cele mai avansate din Europa acelor
ani. Rãspundea unei necesitãþi istorice ºi asigura cadrul necesar dezvoltãrii statu-
lui naþional unitar. Partidele care n-au acceptat modificãrile din 1923 (confrun-
tarea politicã e intensã) au guvernat apoi pe baza ei, iar în anii când a fost atacatã
de forþele de dreapta, au militat pentru apãrarea ei.

În practicã prevederile Constituþiei au fost adeseori neaplicate sau încãlcate.
Interzicerea unor organizaþii politice, introducerea stãrii de asediu ºi a cenzurii
au fost tot atâtea abateri evidente de la prevederile importantului act fundamen-
tal. În ansamblu însã, Constituþia a constituit un argument puternic pentru aduce-
rea la ordine a celor tentaþi s-o încalce ºi a asigurat cadrul legal de desfãºurare a
democraþiei române, atâta cât a fost. Nu trebuie uitat cã posibilitatea aplicãrii ei
a fost puternic afectatã de un context internaþional nefericit. Un context care fa-
vorizeazã ºi presupune ºi un alt regim politic, acela al monarhiei autoritare a lui
Carol al II-lea, susþinut legal de o nouã Constituþie, operã a lui Istrate Micescu,
pe baza sugestiilor date de Carol. Acest nou act legislativ e publicat la 20 fe-
bruarie 1938 ºi aprobat prin plebiscit la 24 februarie. Prin cele 8 titluri ºi 100 de
articole, noua Constituþie consacra principiul supremaþiei regelui ºi suprima
separaþia puterilor. Puterea legislativã era exercitatã de rege prin intermediul par-
lamentului bicameral, limitat doar la legiferare ºi având un caracter corporativ.
Puterea executivã o exercita tot regele, prin guvern, numit ºi revocat de el, fãrã
rãspundere politicã faþã de parlament. Libertãþile ºi drepturile cetãþeneºti sunt
restrânse considerabil. În fapt, suntem sub o dictaturã, aceea a regelui. De la mo-
narhia parlamentarã se trecuse la dictatura monarhicã. Constituþia din 1938 e
suspendatã la 5 septembrie 1940 de însuºi regele Carol al II-lea, care, o zi mai
târziu, abdica în favoarea fiului sãu, Mihai, trecând puterea generalului Ion An-
tonescu, sub a cãrui dictaturã noul rege nu va mai fi decât un element decorativ.
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Antonescu n-a mai condus þara dupã o Constituþie, ci cu decrete-legi. S-a revenit
la un regim constituþional dupã 23 august 1944, dar în condiþiile de ocupaþie a
þãrii de cãtre trupele sovietice, care au ºi adus un alt regim, cel comunist. Prima
Constituþie pe care ºi-o dã acest regim este aceea din 13 aprilie 1948. O copie
dupã Constituþia sovieticã din 1936, care consfinþea transformarea þãrii în repu-
blicã popularã, creatã „prin lupta dusã de popor în frunte cu clasa muncitoare
împotriva fascismului, reacþiunii ºi imperialismului“, ºi stabilea principiile con-
struirii socialismului în România ºi noile organe ale puterii de stat. Patru ani mai
târziu, la 24 septembrie 1952, Marea Adunare Naþionalã (parlamentul unica-
meral în acei ani) voteazã o altã Constituþie, „a construirii socialismului“, care
face bilanþul transformãrilor societãþii româneºti din punct de vedere economic,
social ºi politic, consacrã rolul dominant al sectorului socialist în economia
naþionalã ºi statueazã Partidul Muncitoresc Român (noul nume al PCR dupã
1948) drept „forþa politicã conducãtoare“ atât „a organizaþiilor celor ce mun-
cesc“, cât ºi a organelor ºi instituþiilor de stat. Mai închegatã juridic ºi cu un con-
þinut mai amplu este noua Constituþie din 21 august 1965, modificatã de 10 ori
în anii succesivi, care schimbã titulatura statului din republicã popularã în repu-
blicã socialistã, statueazã existenþa economiei bazate pe proprietatea socialistã
asupra mijloacelor de producþie, rolul conducãtor al PCR (se revine la vechiul
nume) în întreaga viaþã a societãþii ºi propune „conducerea colectivã“ ca princi-
piu cãlãuzitor al vieþii de stat. Punerea în practicã a acestei Constituþii va fi la
bunul plac al familiei Ceauºescu.

La o practicã constituþionalã realã se revine abia dupã Revoluþia din 1989,
prin adoptarea la 21 noiembrie 1991 a unei Constituþii care proclama România
drept „stat de drept, democratic ºi social, în care demnitatea omului, drepturile
ºi libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane, dreptatea ºi plu-
ralismul politic reprezintã valori supreme ºi sunt garantate“. O serie de prevederi
constituþionale anterioare comunizãrii României sunt reluate ºi se pune un acord
între starea de drept din România ºi aceea existentã în occidentul Europei. Ro-
mânia ºi din punct de vedere constituþional se întoarce în Europa. În concluzia
acestei prime consideraþii se poate spune cã nu putem vorbi de constituþii româ-
neºti decât dupã ce statului român i-a fost recunoscut dreptul de suveranitate
internã, adicã dupã 1864.

II

Constituþiile românilor nu sunt un produs original al ºcolii juridice româneºti.
Primele proiecte de constituþie ºi primele constituþii sunt de inspiraþie occi-
dentalã, cu dezvoltãri dictate de schimbãri locale. Constituþia din 1923 nu e o
nouã constituþie. Este Constituþia de la 1866, adaptatã noilor împrejurãri. Vechea
Românie se continuã în noua Românie ºi în plan constituþional. Dupã 1948 con-
stituþiile României sunt inspirate de modelul sovietic. Dintre constituþii, cele mai
bune creaþii juridice, cu folosirea realã a unor capacitãþi proprii, sunt constituþiile
din 1938 ºi aceea din 1965.
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III

Constituþiile românilor stau sub semnul liberalismului ºi al democraþiei. Pri-
mul curent este bine pus în evidenþã în societatea româneascã ºi e mult prelungit
tocmai pentru cã democraþia n-a fost realã. În România au existat ºi existã multe
forme, dar puþin fond real ºi, practic, nu putem spune cã ne-am bucurat vreodatã
cu adevãrat de democraþie.

IV

Dimitrie Gusti credea cã „o constituþie contemporanã este însãºi conºtiinþa
naþionalã codificatã, mai mult decât o formulã tehnicã, juridicã a totalitãþii nor-
melor aplicate la funcþionarea puterilor politice“. Mai credea cã o constituþie are
valoare în mãsura în care e „conformã cu expresia socialã a epocii“ ºi, în acelaºi
timp, are „un caracter de particularitate“. Dezvoltarea constituþionalã a statului
român este o parte componentã a modernizãrii sale ºi a istoriei sale supuse mereu
frãmântãrilor. Teoretic, ea a reflectat evoluþia juridicã europeanã, dar, în perioa-
da dictaturilor, între 1938 ºi 1989, modelul democratic european n-a mai fost
punct de referinþã, iar în perioada anterioarã celui de-al doilea rãzboi mondial,
practic aplicarea Constituþiei a luat forme autohtone în care legea a fost mai mult
invocatã decât respectatã. Cãpãtuirea clientelei electorale pentru partidele care s-
au aflat la guvernarea þãrii a avut întâietate faþã de orice lege, inclusiv faþã de
Constituþie. Respectul acesteia era strigãtul partidelor în opoziþie, nu când se
aflau la guvern. Procesul de modernizare a rãmas neterminat în spaþiul sud-est
european ºi moravurile au rãmas ºi ele legate în primul rând de interese perso-
nale ºi de grup ºi nu de interesul general invocat, dar nu ºi luat în consideraþie.
Sub presiunea valurilor istoriei starea de drept a fost în acest spaþiu prea mult
legatã ºi prea adesea subordonatã influenþelor politice. Este de sperat o mai co-
rectã reaºezare a normelor juridice cu nãravurile oamenilor într-o Europã unitã
a viitorului imediat.
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