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Statul român actual — definit preliminar în Proclamaþia cãtre Þarã, lansatã
de Consiliul Naþional al Frontului Salvãrii Naþionale în seara de 22 decembrie
1989, conceput explicit prin Constituþia din 8 decembrie 1991, prin Legea de
revizuire a acesteia, publicatã în ziua de 22 septembrie 2003, prin legi organice
fundamentate constituþional, ca ºi prin obligaþiile ce-i revin României din trata-
tele la care este parte ºi pe care le-a ratificat — s-a impus ca ipostaza cea mai
completã ºi cea mai reuºitã a statului modern din þara noastrã. Acesta — carac-
terizat ca stat naþional unitar, independent, democratic-parlamentar, social, cu
forma de guvernãmânt republicã, cu instituþii care funcþioneazã pe baza princi-
piilor separaþiei, colaborãrii ºi echilibrului dintre puteri, al supremaþiei Consti-
tuþiei, al obligativitãþii legilor º.a. — reprezintã rezultatul dificil al eforturilor de
emancipare naþionalã, al miºcãrii istorice sinuoase de asimilare, de „naturali-
zare“ în România a civilizaþiei europene occidentale pe care a propus-o Revo-
luþia Francezã ca pe o provocare pentru întregul continent. Aceastã miºcare —
de profunzime ºi de duratã — s-a derulat, cu unele întreruperi, de aproximativ
douã sute de ani, ea avându-ºi formele incipiente în faza finalã a ªcolii Ardelene
— cea dintâi manifestare de efervescenþã culturalã ºi naþionalã din Principate —
ºi în cea imediat urmãtoare, de debut ºi de exprimare plenarã a renaºterii naþio-
nale. „România — sintetizeazã Constituþia în vigoare — este stat naþional, su-
veran ºi independent (...) stat de drept, democratic ºi social, în care demnitatea
omului, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane,
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dreptatea ºi pluralismul politic reprezintã valori supreme, în spiritul tradiþiilor
democratice ale poporului român ºi (ale) idealurilor Revoluþiei din decembrie
1989, ºi sunt garantate“1.
Problematica statului român actual — esenþa sa democraticã, în parametri

comparabili acelora pe care îi cunosc în prezent societãþile dezvoltate din Occi-
dent, ºi determinarea profilului modernitãþii sale, reflectate în instituþiile ºi
funcþiile sale, în coerenþa raporturilor dintre acestea, ca ºi în obligaþiile exprese
ale statului faþã de mobilurile dezvoltãrii sociale2 — se aflã în centrul analizelor
ºtiinþifice, al dezbaterilor de idei, al controverselor ºi polemicilor din sfera pu-
blicã de peste douãzeci de ani, dupã ruptura istoricã din decembrie 1989. Aceste
preocupãri ºi controverse — dupã ce principiile constituþionale ºi juridice privi-
toare la esenþa ºi natura statului au fost stabilite în cursul anilor ’90 ai secolului
trecut — tind sã înregistreze noi vârfuri de intensitate ºi noi cote de interes dupã
anul 2007. Practic, dupã 1 aprilie 2007 — momentul integrãrii þãrii noastre în
Uniunea Europeanã — accentele ºi direcþiile demersurilor politice ºi ºtiinþifice,
cultural-editoriale se concentreazã asupra preocupãrii de elaborare de cãtre
forþele politice influente, de cãtre organizaþiile societãþii civile, a proiectului
strategic de dezvoltare politico-socialã a României în faza postaderare. Proiectul
politico-strategic de dezvoltare a României pe termen lung urmeazã sã deter-
mine modalitãþile de consolidare a statului democratic ºi sã identifice procedu-
rile prin care acesta sã fie apt sã acþioneze în aºa fel încât autolimitarea consim-
þitã a suveranitãþii — impusã de logica integrãrii — sã fie compensatã prin im-
plicarea sa instituþionalã în mecanismele de iniþiere, pregãtire, concepere ºi
adoptare a deciziilor organismelor de reprezentare ºi de execuþie ale Uniunii. Ast-
fel, evoluþia actualã ºi de perspectivã a statului modern român rãmâne — ca ºi în
cea mai mare parte a ciclurilor sale istorice din secolele al XIX-lea ºi al XX-lea
— sub determinãrile factorilor endogeni, ai cerinþelor de dezvoltare na-þionalã ºi
sub influenþa pozitivã a climatului politic ºi cultural-intelectual occidental.

STATUL MODERN ROMÂN — ESENÞÃ
ªI EVOLUÞII SEMNIFICATIVE

Repere ale constituirii ºi evoluþiei statului modern român

Statul modern român este creaþia deliberatã a forþelor politice ºi intelectuale
vizionare, a tuturor structurilor sociale reprezentative, care s-au evidenþiat ºi
impus prin proiecte ºi iniþiative în ciclurile politico-sociale derulate de la înce-
putul secolului al XIX-lea ºi pânã în prezent3. Resursele necesare genezei ºi
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funcþionãrii acestui tip de stat, regenerãrii ºi restructurãrii sale în acest interval
de aproximativ douã sute de ani au fost extrase din legãturile cu nevoile poporu-
lui român, din solidaritatea cvasicontinuã realizatã în jurul sãu de cãtre toate gru-
pãrile corpului social, din ataºamentul instituþiilor publice ºi al oamenilor faþã de
valorile comune, suport ºi liant al dezvoltãrii, al emancipãrii4. De aceea, din pri-
mele decenii ale secolului al XIX-lea ºi pânã în prezent, problematica moderni-
tãþii civilizaþiei ºi direcþiile acesteia — cultura, valorile, mentalitãþile, învãþã-
mântul, structurile sociale, ritmurile ºi profilul economiei, destinul satului º.a. —
sunt inseparabile de esenþa statului, de rolul, semnificaþiile, instituþiile ºi funcþiile
acestuia.
Debuturile statului modern român— plasate în intervalul dintre anii 1821/1831

— se reflectã în impunerea ºi consacrarea unei puternice armãturi administra-
tivo-birocratico-funcþionãreºti, fiscale, militare, educative, igienico-sanitare —,
prin conceperea ºi acreditarea, ceva mai lentã, a „puterilor“ moderne — repre-
zentativ-legislativã, executiv-guvernamentalã, judecãtoreascã ºi cea proprie spi-
ritului public —, ansamblu de instituþii prin intermediul cãrora voinþa statului ro-
mân este extinsã ºi organizatã unitar pe întreaga suprafaþã a þãrii. De acum, pre-
zenþa instituþiilor centrale este vizibilã pretutindeni, voinþa acestora exercitându-se
efectiv, în orice loc — în orice sat, comunã, oraº/municipiu, judeþ —, cât ºi asu-
pra tuturora — persoane fizice ºi/sau juridice —, ea manifestându-se ca voinþã
unitarã ºi imperativã, extrasã din aceleaºi norme cuprinse în acte juridice ºi ad-
ministrative, din spiritul acestora.
Geneza ºi consacrarea statului modern român, în intervalul dintre anii 1821/

1822 ºi vara anului 1866 — când se adoptã ºi se promulgã Constituþia, ale cãrei
principii fundamentale au operat, pânã spre sfârºitul perioadei interbelice —
rezidã în abandonarea formei tradiþionale ºi arhaice a statalitãþii prin transfor-
marea domniei ºi a puterilor acesteia dinspre monarhia autoritarã spre domnia cu
puteri limitate5, în acreditarea instituþiilor parlamentar-reprezentative, pluraliste.
Domnia— instituþie autohtonã fundamentalã a statului, cu influenþe ºi moti-

vaþii bizantine — materializa ideea de monarh autoritar, de drept divin, în jurul
cãruia ºi în baza voinþei cãruia se desfãºura întreaga viaþã de stat în Principate.
Trãsãturile politice ºi juridice ale acestei instituþii decurgeau din faptul cã: dom-
nitorul deþinea toate funcþiile statale, pe care le exercita direct sau prin delegare
de voinþã, sub presiunea nevoilor sociale; cã acesta concentra în mâinile sale, din
cele mai vechi timpuri, puterea de judecatã, puterea de a defini ordinea politicã
internã, în calitate de comandant administrativ ºi puterea de a decide modul de
apãrare de duºmanii externi ai þãrii, în calitate de comandant militar6. Rolul aces-
tei instituþii — ce impregna întreaga reþea de relaþii sociale pânã în anii ’20 ai
secolului al XIX-lea — a fost regândit din perspectivã criticã, de pe poziþiile prin-
cipiilor constituþionale moderne, în scopul redefinirii valorii istorice ºi a caracte-
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rului domniei în þãrile române în contextul preocupãrilor ce vizau scoaterea Prin-
cipatelor de sub influenþa civilizaþiei orientale, cu componente bizantine ºi sla-
vone, ºi integrarea lor în orbita modelului european modern.
Evoluþia domniei spre monarhia cu puteri limitate, constituþionalã, semnifi-

cativ neutralizatã din punct de vedere politic, a fost însoþitã de înlocuirea clasei
politice, legate genetic ºi funcþional de domnie, de transformarea radicalã a ad-
ministraþiei ºi a aparatului ei, de impunerea unor instituþii noi, a cãror activitate
se va baza pe profesionalism ºi pe consimþãmânt din partea celor guvernaþi. Ast-
fel, oarecum concomitent cu diminuarea rolului domnitorului, a fost înlãturat ºi
personalul politic tradiþional, care controla administraþia, format mai ales din
sfetnici ºi din dregãtori, recrutaþi exclusiv din rândurile boierimii ereditare ºi ale
clerului: sfetnicii principelui erau prezenþi în cercul restrâns ºi oligarhic al Sfa-
tului domnesc, fie ca membri de drept, fie ca urmare a selectãrii lor de cãtre voie-
vod în temeiul dovezilor de credinþã desãvârºitã ºi al afinitãþilor; dregãtorii, mari
ºi mici, atotputernici în unitãþile teritoriale, în oraºe sau târguri, îºi dobândeau
funcþiile prin numiri, care, de regulã, reprezentau forme de rãsplatã — «cu drep-
te ºi credincioase slujbe» — pentru aceia care se evidenþiau ca fiind vrednici faþã
de domnitor, implicit faþã de þarã7.
Figurile emblemtice ale noii clase politice — recrutate din rândurile tuturor

straturilor sociale — sunt: domnitorul, cu puteri limitate, devenit rege «care dom-
neºte, dar nu guverneazã», miniºtrii, prefecþii, primarii, deputaþii, senatorii, alþi
aleºi, liderii «partidei naþionale», apoi ai principalelor partide politice. Clasa
politicã ºi-a exercitat rolurile într-un stat complet nou, prin esenþã ºi instituþii.
„Toate puterile statului emanã de la naþiune, care nu le poate exercita decât nu-
mai prin delegaþiune ºi dupã principiile ºi regulile aºezate în Constituþiunea de
faþã“8.
Domnitorul— în baza variantelor formale constituþionale propuse dupã anii

1821/1822 — înceteazã sã mai fie instanþa în jurul voinþei cãreia se desfãºoarã
întreaga viaþã de stat din Principatele Române, apoi din România. Domnia este
regânditã din logica puterilor constituþionale, a principiului separaþiei dintre pu-
teri, a responsabilitãþii miniºtrilor, a altor reguli constituþionale moderne, a drep-
turilor ºi libertãþilor cetãþenilor, a obligaþiilor exprese ale statului faþã de cetã-
þeni9. Astfel, în urma aranjamentelor instituþionale intervenite în aproximativ
cincizeci de ani, de la 1821/1822 la 1856/1866, domnia ºi-a pierdut dimensiunea
autoritarã, iar prestigiul ei s-a conservat pe mãsurã ce forþa simbolului ei ca
instanþã ce ºi-a întãrit nesupunerea faþã de influenþe din afarã ºi faþã de alte state
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a crescut. Puterile constituþionale ale domnului — respectiv ale regelui — sunt
exercitate în numele poporului român. „Niciun act al domnului nu poate avea
tãrie dacã nu va fi contrasemnat de un ministru, care prin aceasta, chiar devine
rãspunzãtor de acel act“10.
Parlamentarii— deputaþii ºi senatorii —, celelalte categorii de aleºi s-au im-

pus în sfera publicã pe mãsurã ce vechile adunãri ale stãrilor, alte organisme ale
reprezentãrii politice de tip aristocratic au fost înlocuite de organismele de repre-
zentare concepute sã funcþioneze în numele poporului, ca titular al puterii, ca
izvor al suveranitãþii statului, baza principiului egalitãþii dintre oameni, dintre
cetãþeni, al excluderii oricãror privilegii întemeiate pe origine, pe apartenenþã de
clasã sau convingeri religioase11. „Reprezentanþa naþionalã“, denumirea oficialã
a Parlamentului, alcãtuit din douã Camere, a avut aceastã consacrare constitu-
þionalã de la 1 iulie 1866 ºi pânã la 5 septembrie 1940. Tradiþia bicameralismului
este reluatã de Constituþia din 8 decembrie 1991, care preferã denumirea de Par-
lamentul României în locul aceleia de „Reprezentanþã naþionalã“.
Miniºtrii ºi prefecþii — selecþionaþi ºi numiþi pe bazã de pregãtire de specia-

litate, de pregãtire politicã ºi experienþã de viaþã — îºi consolideazã statutul,
rãspund satisfãcãtor cerinþelor sociale din secolul al XIX-lea ºi din secolul al
XX-lea, ca ºi ale acelora din prezent, acumuleazã prestigiu, dobândesc respect,
astfel cã poziþiile ºi rolul lor în debutul secolului al XXI-lea nu sunt puse sub
semnul întrebãrii.
Ministrul— înalt funcþionar din administraþia publicã centralã de specialitate

— accede la acest statut ºi îl deþine în baza unei relative conformitãþi între voinþa
popularã, exprimatã prin vot, ºi orientarea politicã a partidului care îl recomandã
ºi îl susþine12. Acesta — în spiritul normelor constituþionale ºi al prevederilor în-
scrise în legi organice — exercitã un mandat cu competenþe precise, cu duratã
limitatã, poate fi revocat ºi este rãspunzãtor, conform legilor civile ºi/sau penale,
de faptele pe care le sãvârºeºte în timpul în care deþine aceastã funcþie.
Prefectul— instituþie preluatã, ca titulaturã ºi adaptãri în privinþa competen-

þelor ºi a atribuþiilor, din „organigrama“ statului francez modern13 — a lipsit din
decorul vieþii noastre de stat în anii comunismului, de la intrarea în vigoare a
Constituþiei din anul 1948 ºi pânã la sfârºitul anului 1989. Acesta este desemnat
de puterea executivã ca reprezentant al sãu în unitãþile administrativ-teritoriale
de bazã ale þãrii — în judeþe —, unde, ca exponent direct al guvernului pe plan
local, transpune programul acestuia în aºa fel încât sã promoveze interesele
naþionale ºi sã asigure ordinea publicã, prin aplicarea legislaþiei în vigoare. Prin
calitatea sa publicã, prefectul desfãºoarã activitãþi de conducere ºi de îndrumare
a serviciilor publice ale ministerelor, ale altor organe ale administraþiei publice
centrale, ce au responsabilitãþi în plan teritorial. De asemenea, acesta exercitã ºi
funcþii de tutelã administrativã asupra administraþiei de la nivelul comunitãþilor
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din teritoriu — consiliile judeþene ºi locale, ca ºi asupra primarilor —, prefectul
urmãrind ca activitatea pe care aceste instituþii de drept public o desfãºoarã sã se
încadreze în cerinþele ºi rigorile normelor constituþionale ºi legale.
Statul modern — astfel constituit în intervalul cuprins între anii 1821/1822-

1859/1866, uºor adoptat prin Constituþia din 1923, regândit prin Constituþia din
1991 — a fost rezultatul mutaþiilor înregistrate de Principatele Române, de Ro-
mânia, în perioada tranziþiei la modernitate, când reprezentanþii radicali ai «par-
tidei naþionale», ai primelor partide politice propriu-zise — astãzi cunoscute ca
«partide istorice» —, au acþionat din logica ideilor democratice ºi au înfãptuit
transformãri adânci în organizarea politicã ºi ordinea socialã. Evoluþiile statului,
ulterioare genezei sale, consemnate pânã în prezent, au vizat esenþa ºi formele
de manifestare, instituþiile ºi principiile sale de acþiune. Principalele mutaþii,
înregistrate în peste o sutã ºi cincizeci de ani, sub presiunea dinamicii sociale ºi
a schimbãrilor intervenite în mediul european, s-au materializat atât în fenomene
care au consolidat caracterul democratic, liberal, naþional al statului, în inter-
valele cuprinse între anii 1848-1938 ºi între anii 1989/1991 pânã în prezent, cât
ºi în schimbãri care au întrerupt cursul acestei direcþii de manifestare a statului
ºi au impus formulele totalitare, consemnate în ciclurile politico-sociale dintre
anii 1938-1989. Unele dintre mutaþii au fost radicale ºi specifice rupturilor isto-
rice, de regulã fazelor revoluþionare, ºi au fost consemnate în anii: 1821, 1848,
1918, 1938, 1944/1945, 1947/1948, 1989/1991. Alte prefaceri au fost impuse pe
parcursul ciclurilor evolutive, reformatoare, cele cu valoare de reper fiind înre-
gistrate îndeosebi în anii: 1831-1832, 1856-1866, 1877/1878, 1883, 1911-1914,
1917, 1919-1923/1924, 1965, 1967/1968, 1974, 1992-2000, 2003-2007 ºi în alþii
când s-au adoptat mãsuri privitoare la anumite instituþii, a cãror relevanþã se va
putea dezvãlui pregnant în timp. Principiile de funcþionare ale statului — care au
fundamentat concepþia despre organizarea ºi instituþiile sale de la întemeiere ºi
pânã în februarie 1938, ca ºi dupã anii 1989/1991 ºi pânã în prezent — au mode-
lat societatea în faza desprinderii þãrilor române din orbita de interese ºi de in-
fluenþe proprii puterilor rãsãritene ale continentului ºi a înscrierii pe coordona-
tele civilizaþiei liberale, ca ºi în condiþiile complexe ale „societãþii de masã“, atât
din prima jumãtate a secolului trecut, cât ºi de la sfârºitul secolului al XX-lea
pentru o nouã perspectivã. Principiile fundamentale ale organizãrii ºi activitãþii
statului, cu impact asupra existenþei oamenilor — egalitatea juridicã ºi politicã
dintre cetãþeni, libertatea de gândire, de acþiune, de manifestare în sfera publicã,
reprezentativitatea puterilor legislativã, executivã, a tuturor instituþiilor ce re-
flectã voinþa „puterilor“, exercitarea competenþelor ºi a atribuþiilor în temeiul
mandatului politic, capacitatea justiþiei de a preveni ºi de a sancþiona abuzurile
ºi/sau devianþele º.a. — au reflectat ºi exprimã profilul noului model de stat,
esenþa statului. Acest model se distingea covârºitor, încã din faza de debut, prin
supunerea guvernãmântului faþã de exprimarea liberã a opiniilor, prin evoluþia
lor neîngrãditã faþã de acte de voinþã ale legiuitorului ºi/sau ale administraþiei,
prin rãsturnarea — cel puþin în plan psihologic — a raportului dintre guvernã-
mânt ºi naþiune în favoarea acesteia din urmã.Astfel, guvernãmântul — exercitat
de o clasã politicã, legatã prin origine, prin valori ºi prin alte afinitãþi de popor
— se întemeiazã pe consimþãmântul populaþiei guvernate, pe comunicaþia în
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dublu sens — dinspre decidenþi spre cei guvernaþi ºi invers —, pe consultarea
poporului când este nevoie. În acest fel, guvernarea este oarecum „plebiscitarã“
ºi, în principiu, legitimã.
Principiile ºi mecanismele proprii statului democratic au fost abandonate

temporar — de la mijlocul ºi pânã spre sfârºitul secolului al XX-lea —, pe fun-
dalul istoric european al prãbuºirii în serie a fundamentelor statului liberal ºi ca
urmare directã a divizãrii Europei la sfâºitul celui de-al doilea rãzboi mondial.
Sistemele politice totalitare au conservat «formatul» european al instituþiilor sta-
tului, dar i-au înlãturat conþinutul, plasând în umbrã, apoi eliminând clasa politi-
cã liberalã, figurile ei emblematice din «aparatele de stat»14. În consecinþã, s-au
manifestat ca deþinãtori de funcþii ºi de demnitãþi: o „nomenclaturã“ concesivã
faþã de autoritarism, selectatã de monarhul autoritar, consacrat pe linie constitu-
þionalã, drept „cap al statului“ (de la 11/24 februarie 1938 ºi pânã la 5 septembrie
1940)15; personalul militar, completat câteva luni de elemente legionare, ºi „con-
ducãtorul statului“ (de la 6 septembrie 1940 ºi pânã la 23 august 1944); nomen-
clatura comunistã, „activul de stat“, extras din „activul de partid“, ºi preºedintele
republicii comuniste, în cele douã ipostaze formale ale acesteia, „popularã“ ºi
„socialistã“, cu conducere colegialã, exprimatã de Prezidiu ºi Consiliul de Stat
(de la 30 decembrie 1947 ºi pânã la 28 martie 1974)16, cu conducere personali-
zatã ºi atribuþii prezidenþialiste (de la 28 martie 1974 ºi pânã în ziua de 22 de-
cembrie 1989)17.
Renaºterea pluralismului a impus reconstituirea statului democratic în Româ-

nia — þinând seama de tradiþiile istorice ale þãrii ºi de experienþa democraþiilor
consolidate în Europa —, opþiune ce a echivalat cu reîntoarcerea la valorile, prin-
cipiile ºi normele fundamentale abandonate la începutul anului 1938, cu reacre-
ditarea figurilor tipice ale clasei politice occidentalizate. Paralel, a fost instituþio-
nalizatã — cu profil constituþional ºi politic distinct — instituþia preºedintelui
României, iniþial ca preºedinte (provizoriu) al unei republici revoluþionare (de la
22 decembrie 1989 ºi pânã la 20 mai 1990) ºi, pe termen lung, ca preºedinte al
unei republici parlamentar-reprezentative, cãruia i-au fost stabilite rolul, durata
mandatului ºi atribuþiile în anii 1990/1991 ºi revãzute în anii 2002/2003. Aseme-
nea reglementãri îl definesc ca factor de echilibru al construcþiei statului de drept
ºi ca garant al principiilor democratice de organizare a statului, al drepturilor ºi
al libertãþilor fundamentale ale cetãþenilor.

Statul modern — dimensiuni conceptuale

Statul modern român comportã doar asemãnãri nesemnificative cu organiza-
rea politicã tradiþionalã a Principatelor. Instituþiile vechi au fost radical contes-
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tate de cãtre exponenþii «renaºterii naþionale» ºi, de regulã, au fost desfiinþate,
întrucât profilul, ca ºi modul lor de constituire, respectiv cel de funcþionare erau
incompatibile cu logica ºi criteriile modernitãþii. Societatea modernã — înþe-
leasã ca «societate deschisã», marcatã de mobilitate intensã, atât pe verticalã, fie
în sens ascendent, fie în sens descendent, cât ºi pe orizontalã — presupunea o
organizare socialã liberã, ce admitea ºi recunoºtea reuºita, respectiv eºecul ca
rezultate ale asumãrii conºtiente ºi responsabile datorate actorilor sociali ºi poli-
tici. Aceastã societate — alcãtuitã din oameni liberi, care se realizeazã fãrã a-ºi
afecta semenii, derulându-ºi afacerile într-o economie dominatã de pieþe, încât
funcþioneazã prin ea însãºi — exclude orice acomodãri cu logica statului tradi-
þional ºi reclamã o organizare politicã reprezentativã, care sã elimine ierarhiile
rigide, supunerea necondiþionatã, discriminãrile, sã susþinã ºi sã generalizeze va-
lorile ºi principiile libertãþii politice ºi sociale, egalitãþii juridice, solidaritãþii.
Statul modern român — a cãrui existenþã se apropie de douã sute de ani —

îºi extrage esenþa din douã modele antinomice de organizare politicã, proprii
formelor de civilizaþie pe care le-a experimentat societatea noastrã de la începu-
tul secolului al XIX-lea ºi pânã în prezent. Pe de o parte, este vorba despre cali-
tatea statului român ca ipostazã a statului modern vest-european, aceea de stat
reprezentativ-pluralist, proiectat din perspectiva liberalismului. Pe de altã parte,
avem în vedere „exprimarea“ sa ca «dictaturã a proletariatului» sau «dictaturã
democraticã a poporului», ca variantã a modelului de stat bolºevico-stalinist so-
vietic, totalitar, impregnat de elemente specifice asiatismului.
Statul modern român — variantã a statului modern vest-european. Organis-

mul politico-statal, conturat în Principate, dupã anii 1821/1831, consolidat în
România, mai ales între anii 1859-1866, 1917-1923/1924, reconstituit ºi «rein-
ventat» dupã anii 1989/1991, a fost conceput ºi regândit în funcþie de mutaþiile
succesive din societatea noastrã, de stadiile distincte ale civilizaþiei, de ideile noi
de organizare. Totodatã, în acest lung ciclu istoric, principalele soluþii adoptate
— legate de principiile constituþionale, de natura ºi profilul instituþiilor statului
— au valorificat modelele europene de referinþã, proiectate ºi experimentate în
zona occidentalã a continentului. Modelele europene despre concepþia ºi
organizarea statului modern — mai ales de creaþie francezã, datorate lui Ch.-L.
Montesquieu, J.J. Rousseau, B. Constant, Alexis de Tocqueville, Robert Carré de
Malberg º.a. — au reprezentat atât în secolul al XIX-lea ºi în prima parte a celui
urmãtor, ca ºi dupã anii 1989/1991 cele mai profunde mutaþii din sfera statalitãþii
încât au apãrut de fiecare datã ca adevãrate provocãri pentru cele mai multe na-
þiuni din zona central-europeanã. Statul — chintesenþã a sistemului politic repre-
zentativ-pluralist — rezulta din voinþa popularã, materializa aceastã voinþã în
obiectivele funcþionãrii sale, în principalele sale decizii.
Statul modern constituia ºi, de regulã, a rãmas în cea mai mare parte a Euro-

pei ipostaza istoricã cea mai evoluatã a statului, fiindcã se manifesta / se mani-
festã ca opþiune asumatã a forþelor politice ºi sociale ce condamnau organizarea
politicã autocraticã sau oligarhicã ºi structurile sociale aristocratice, fiind ataºate
— prin programe ºi prin preocupãri efective — de asigurarea «binelui comun».
De asemenea, acest tip de stat îºi consolideazã componenta ce þine de autoritate,
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de facultatea de a genera asentiment printre cei guvernaþi faþã de iniþiativele pu-
terii, de a-i determina sã urmeze voluntar soluþia propusã de autoritatea publicã.
Astfel, statul modern, prin instituþii ºi principii de funcþionare, prin obiective ºi
modalitãþi de acþiune, exceleazã prin profunzime, promptitudine ºi sfera extrem
de largã de cuprindere, iar prin izvoarele voinþei este inseparabil de popor. Ca
atare, se prezintã ca organism politic în bunã parte inedit, care, prin esenþã ºi prin
naturã, comportã doar nesemnificative asemãnãri cu formele tradiþionale de stat.
Structurile noului tip de stat — ca ºi acelea ale politicului, în ansamblul sãu —
au fost de facturã complexã din debuturile societãþii moderne. Aceastã trãsãturã
— inseparabilã de legãturile cu organismul social — s-a accentuat, ea reflectând
o tendinþã istoricã pregnantã în ultimele douã secole. Pe de altã parte, principiile
sale de organizare ºi de funcþionare se deformau ca promotoare ale «guvernã-
mântului drept».
Statul modern — prin armãtura sa — poate concilia raþional ºi, de regulã,

satisfãcãtor interese grupale cu obiective general-sociale, poate defini «binele
comun» din perspectiva egalitãþii în drepturi a tuturor cetãþenilor, a promovãrii
ºi apãrãrii libertãþilor politice ºi civile ale tuturora, poate susþine etic iniþiative de
mare interes prin mobilizarea, alãturi de autoritãþi, a largi segmente ale corpului
social. Creºterea capacitãþii acestui stat de a pune în miºcare energia umanã, de
a spori resursele tehnice ºi financiare, de a valorifica avuþii naturale a fost înso-
þitã de «umflarea» prezenþei sale în universul social, de abilitãþi sporite de a aco-
moda interese variate, chiar temporar inconciliabile, de a stãrui asupra factorilor
de solidaritate ºi de convergenþã, de a face compatibile interesele unui popor cu
prioritãþile altui popor sau ale altor popoare. Existenþa statului modern se rãs-
frânge asupra cuceririlor ºi ritmurilor civilizaþiei din ultimele secole atât prin
efecte precumpãnitor pozitive, cât ºi prin neîmpliniri. În prima categorie, a con-
secinþelor benefice, intrã rezolvãri ale acelor probleme socioumane, ce aºtepta-
serã sute de ani soluþionãri, încât pãreau insolubile, precum creºterea ºi diversi-
ficarea standardelor de consum uman, dezvoltarea reþelei de cãi de comunicaþii,
generalizarea accesului la învãþãmânt, la unitãþile medico-sanitare, emanciparea
satului, consolidarea urbanizãrii ºi a urbanismului º.a. A doua categorie se referã
la acutizarea unor probleme, precum „controlul“ asupra mediului natural, cu
efecte dure asupra stãrii de sãnãtate a populaþiei, deprecierea calitãþii apei ºi ali-
mentelor, ca urmare a chimizãrii agriculturii º.a.
Statul modern — ipostazã calitativã a statului ca fenomen social în devenire

— desemneazã acea comunitate politicã pe care o întemeiazã, de regulã, un
grup uman, etnico-istoric, de tipul naþiunii sau al grupurilor subnaþionale efer-
vescente, care, pe un teritoriu dat, «istoric», cel al etnogenezei, ºi în limitele
acestuia, se organizeazã, îºi creazã ºi consolideazã propria ordine socialã, juri-
dicã, spiritualã, îºi realizeazã serviciile indispensabile existenþei ºi emancipãrii
cu ajutorul puterii politice, pe care o instituþionalizeazã ºi o exercitã din per-
spectiva «binelui general», asociat unei mari varietãþi de interese particulare.
Astfel, esenþa statului rezultã din cele patru elemente constitutive ale acestuia,
ºi anume: grup uman, cu identitate etnico-istoricã inconfundabilã ºi imperi-
sabilã, conºtient de sine (1); grup uman ce îºi creeazã o ordine socialã proprie
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(2); grup uman ce îºi asigurã coeziunea ºi siguranþa folosindu-se de puterea
politicã instituþionalizatã (3); grup uman ce impregneazã un anumit teritoriu cu
trãsãturi sociale (4). Primele trei elemente ale acestei definiþii þin de esenþa omu-
lui, de sociabilitate, de posibilitatea acestuia de a se realiza exclusiv în societate,
iar cel de-al patrulea se referã la un segment al mediului natural, un anumit teri-
toriu, care dobândeºte — datoritã legãturilor profunde dintre psihicul comuni-
tãþii umane ºi vatra convieþuirii sale perpetue — trãsãturi transmise de colecti-
vitate. Toate aceste trãsãturi — atât prin acþiune de sine stãtãtoare, cât ºi prin
interacþiune — au conturat ºi au consacrat esenþa statului modern, ca univers po-
litic definit de câteva invariante — ce apar ºi se consolideazã odatã cu ritmurile
ºi direcþiile modernitãþii în orice societate ce se desprinde de ordinea tradiþionalã
— ºi de anumite elemente, ce „coloreazã“ într-un anumit mod ordinea politicã
dintr-o þarã sau alta. În primul rând, statul modern alcãtuieºte o realitate funda-
mental distinctã de ipostazele de organizare statale proprii societãþilor arhaice ºi
celor istorice, în care statul apãrea ca univers exterior voinþei umane, suprapus
existenþei oamenilor, cu voinþã proprie, argumentatã din perspectiva dreptului
divin providenþial sau a dreptului divin supranatural18. Voinþa statului modern
reprezintã — ca «voinþã generalã» — voinþa constantã a tuturor cetãþenilor sãi ºi
este infailibilã ca voinþã majoritarã, ea pãstrându-ºi justeþea în raport cu intere-
sele individuale, deoarece „se nuanþeazã“ pe baza opþiunilor periodice ale votan-
þilor19. În al doilea rând, acesta ne apare — ca urmare a detaºãrii de ipostazele
tradiþionale, bazate pe legitimare divinã — ca «aparat uman», ca organism antro-
pomorf, care asigurã securitatea ºi emanciparea colectivitãþii care l-a întemeiat.
Acest tip de stat reprezintã cea mai importantã instituþie care se ocupã de aloca-
rea bunurilor, valorilor ºi serviciilor produse, acumulate de comunitate, necesare
oamenilor, dar întotdeauna insuficiente în raport cu cerinþele raþionale / normale
ale corpului social. În al treilea rând, acest tip de stat este înzestrat cu dreptul de
a folosi pârghiile puterii politice în vederea soluþionãrii acestor obiective, ceea
ce presupune ºi obligarea cetãþenilor ºi a tuturor organizaþiilor de pe teritoriul
«protejat» sã se conformeze cerinþelor normelor juridice ºi politice. În al patrulea
rând, statul modern reprezintã cea mai emancipatã formã de instituþionalizare/de
exercitare a puterii politice în numele atât al unor interese general-sociale, cât ºi
ale unora particulare, de tip grupal, ca ºi al unor valori politico-morale, ce sunt
concordante, în linii mari, valorilor general-umane. În al cincelea rând, acest tip
de stat îºi asumã rolul de agent care defineºte ºi promoveazã «binele comun», de
factor care asigurã echilibrul microsocial întemeindu-se pe principii de organi-
zare ºi de acþiune care folosesc participarea corpului social, experienþa acumu-
latã de comunitate, principalele sale instituþii constituindu-se ºi acþionând în spi-
ritul voinþei corpului social, voinþã ce asigurã recrutarea ºi promovarea persona-
lului din aparatele de guvernare dintre toþi aceia ce dispun de o anumitã profesio-
nalizare politicã. În sfârºit, acesta dispune de sfera cea mai largã de cuprindere
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ºi de influenþare politico-socialã dintre toate componentele sistemului politic,
astfel cã înfãptuieºte mobilizarea politico-socialã amplã, rapidã ºi eficientã a
energiilor corpului social în direcþii/domenii prioritare. Capacitãþile sale de a in-
fluenþa conduita tuturor instituþiilor ºi a tuturor grupãrilor umane — ce acþio-
neazã în limitele teritoriale ale competenþei sale — sunt superioare oricãror ipos-
taze istorice ale statului.
Statul modern român — variantã efemerã a modelului sovietic totalitar. În

perioada 30 decembrie 1947 – 22 decembrie 1989, în România statul ºi-a accen-
tuat esenþa dictatorialã, impusã ºi manifestatã de la 11 februarie 1939 ºi pânã la
23 august 1944, reflectatã în eliminarea reprezentativitãþii puterii, în destrãmarea
pluralismului politic, în acreditarea tezelor politice ºi constituþionale privitoare
la necesitatea absenþei separaþiei puterilor ºi la oficializarea tezelor despre
unitatea ºi unicitatea puterii în condiþiile «socialismului de stat», ale «societãþii
postcapitaliste». «Dictatura proletariatului» — forma concretã a «democraþiei de
tip nou» sau a «democraþiei marxiste» — materializa «tranziþia» de la statul re-
prezentativ-pluralist la «puterea de stat de tip socialist»20. „Noul stat“ se caracte-
riza prin: condamnarea ºi eliminarea claselor avute ºi a partidelor ei; prin indu-
cerea ideii cã partidul comunist ar dispune de capacitatea de a fi exponent al tu-
turor forþelor sociale pe termen lung ºi de a se legitima ca unic purtãtor de idea-
luri politice; prin consacrarea ca formã instituþionalizatã a sa — chintesenþã a
«democraþiei de tip nou» — a «republicii populare»21, „republicã cu majoritate
parlamentarã muncitoreascã“22. În logica acestei republici, puterea politicã avea
sã aparþinã unei singure clase sociale, muncitorimea, care, prin alianþa perma-
nentã cu þãrãnimea, cu celelalte categorii sociale, urma sã exprime ºi sã promo-
veze interesele tuturor forþelor „populare“, ale naþiunii. Principiul constituþional-
politic al unicitãþii puterii de stat în socialism ºi cel al unitãþii organizatorice a
statului român, concepute chiar înainte de 30 decembrie 1947, vor avea rol
referenþial în toate constituþiile care au fost adoptate ºi au fost în vigoare între
anii 1948-1989. Constituþia Republicii Populare Române din aprilie 1948 susþi-
nea cã „întreaga putere de stat emanã — vezi articolul 3 — de la popor ºi apar-
þine poporului“23. Aceastã constituþie a devenit baza politico-juridicã ºi ideolo-
gicã a acelora din 24 septembrie 1952 ºi din 21 august 1965, cu modificãrile ºi
completãrile pe care le-au cunoscut. Toate acestea vorbesc — aproape în ace-
leaºi formulãri — despre statul român ca «stat al oamenilor muncii», ca «stat de
democraþie popularã», iar ultima dintre ele despre stat ca expresie a «democraþiei
socialiste». Pe acest suport, Constituþia din septembrie 1952 insereazã teza ro-
lului politic conducãtor al clasei muncitoare, cu suportul ei «popular», alianþa
muncitoreascã-þãrãneascã, ºi include în preambul o apreciere insidioasã despre
rolul partidului comunist în lupta care a dus la crearea «statului de democra-
þie popularã», la consolidarea acestuia, apreciere ce se materializeazã în anul
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1965 în acreditarea partidului comunist ca semnificativã categorie constituþio-
nalã24.
Esenþa statului socialist este apreciatã ca «putere de tip nou», unicã în sub-

stanþa/conþinutul ei, fiindcã ar aparþine ºi ar reflecta structura de interese a unei
singure forþe sociale, muncitorimea, structurã definitã compatibilã ºi comple-
mentarã cu interesele ºi opþiunile tuturor categoriilor sociale de origine «popu-
larã», fiindcã în interiorul unuia ºi aceluiaºi tip de stat nu se pot constitui, deci
nu coexistã douã sau mai multe „forme“ de puteri, cum se acreditase esenþa sta-
tului modern din perspectiva liberalismului. Totuºi, se menþioneazã, în socie-
tãþile occidentale europene existã interesul de a se teoretiza despre «puteri» pen-
tru „a masca“ fenomenul de concentrare a ei de cãtre clasele bogate ºi pentru a
induce sentimentul „amãgitor“ al „diseminãrii“ puterii statale. Puterea este ºi rã-
mâne unicã, deºi ea se manifestã prin câteva forme de activitãþi ale statului —
executivã, administrativã, legislativã, 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, care sã
se manifeste ca actori ai sferei politice, publice. Asemenea teze constituþionale
ºi principii politice — care au susþinut caracterul unic al puterii ºi incompatibili-
tatea ei cu logica „separaþiei puterilor“ în statele moderne reprezentativ-plura-
liste — s-au aflat circa patruzeci de ani la baza tuturor evaluãrilor despre esenþa
statului în România, a tuturor iniþiativelor de reaºezare a funcþiilor ºi instituþiilor
acestuia.

*
Statul modern se prezintã ca principala ipostazã instituþionalizatã a puterii

politice, fiindcã orice grup uman istoriceºte constituit, cu identitate ºi conºtiinþã
de sine, cu trãsãturile sale inconfundabile ºi imperisabile, este generator, este
„purtãtor“ de putere politicã. Forma organizatã a acesteia, statul — care îºi asu-
mã o voinþã imperativã — asigurã coordonarea tuturor activitãþilor indispensa-
bile existenþei ºi emancipãrii comunitãþii umane date, naþiunea românã, activitãþi
ce se prezintã ca raporturi între guvernanþi ºi guvernaþi, inevitabil ºi ca relaþii de
subordonare, de constrângere, de coerciþie ºi/sau de dominaþie.
Esenþa statului român — ce porneºte de la putere ºi revine cu regularitate la

aceasta — a fost regânditã profund dupã decembrie 1989 — aºa cum am arãtat
în aceastã prezentare — de cãtre toate partidele influente, de cãtre segmentele
active ale «societãþii civile», fiind reflectatã în Constituþie, în legi organice, în
documentele de aderare la Uniunea Europeanã. Problemele de interes central —
pe care le vom aborda în actualul context politic ºi cultural — se referã la per-
spetiva rolului ºi a funcþiilor statului (1) ºi la modernizarea sa instituþionalã pe
mãsura ritmurilor ºi a direcþiilor consolidãrii democratice a societãþii noastre (2).

12 STATUL MODERN ROMÂN 93

————————
24 Constituþia Republicii Socialiste România (21 august 1965), Bucureºti, Consiliul de Stat — Buletinul

Oficial ºi publicaþiile legislative, 1985, p. 3.
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