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Introducere

C

a lege fundamental a unui stat, Constitu ia conform unei sumare
defini ii larg r sp ndite
reflect stadiul de dezvoltare social ,
economic i politic a acestuia la un moment dat, stabilind forma de
guvern m nt i organizarea statal , precum i drepturile i obliga iile
cet enilor1. Pornind de la aceste considerente, o istorie a Constitu iilor poate
s ofere o analiz retrospectiv sui generis, asupra ansamblului evolu iei
societ ii i a modului n care problemele existente, n fiecare epoc istoric , au
fost solu ionate i proiectate, ca fundament normativ al dezvolt rii viitoare, n
plan politic i juridic. Criteriul unei Constitu ii nu poate fi unul absolut valabil
pentru toate timpurile i locurile, ci unul relativ, deoarece ntotdeauna forma
de organizare a statului este produsul unei anumite situa ii de existen a unei
na iuni, n care sunt cuprinse deopotriv starea politic , juridic , economic ,
psihologia social , precum i dezideratele drept ii sociale i aspira iile sale
etice.
O istorie a Constitu iilor Rom niei din epoca modern i contemporan
este n m sur s eviden ieze evolu ia constitu ional a rii, n raport de
factorii politici i de putere, de partidele i grup rile politice ce s au constituit i
confruntat pe scena vie ii politice i juridice i care au reflectat raportul de for e
i interese din societatea rom n , n contextul interna ional existent n fiecare
ciclu constitu ional al unui veac i jum tate aproape, de c nd a fost adoptat
prima Constitu ie a Rom niei.
Lucrarea de fa şi a propus prin studiile monografice consacrate celor
apte Constitu ii ale Rom niei din perioada 1866 1 1 s releve evolu ia vie ii
constitu ionale, cu valorile i tradi iile sale, ca i a limitelor func ion rii
acestora n procesul treptat i adeseori sinuos al dezvolt rii şi afirm rii
structurilor democratice ale societ ii rom neşti.
Efortul intens de modernizare declanşat n prima jum tate a sec. al I lea,
ce viza integrarea politic , economic i cultural a Rom niei ntr o Europ a
aspira iilor na ionale, trebuia s şi g seasc mplinirea pornind, mai nt i, de la
crearea unor forme noi politico juridice de organizare a structurii statului. n
acest sens, legii i ndeosebi Constitu iei i revenea un rol esen ial i rom nii au
Vezi: Dic ionarul Enciclopedic , vol. I A C, Ed. Enciclopedic , Bucureşti, 1 3, p. 446; Lucian
Predescu, Enciclopedia Cugetarea , Ed. Cugetarea Georgescu Delafras, Bucureşti, f.a., p. 218;
Minerva Enciclopedie Rom n , Cluj, 1 30, p. 23 .
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manifestat de la nceput un mare interes pentru elaborarea unor proiecte de
Constitu ie, care s le ofere temelia politico juridic , stabilitate i tr inicie,
pentru institu ia statal i, n acelaşi timp, s i asigure dezvoltarea n concor
dan cu cerin ele vremii. Proiectele constitu ionale care au precedat elabora
rea i adoptarea aşez m ntului fundamental din 1866, reflect cu prisosin
r d cinile i tradi iile ad nci ale unui sistem constitu ional cu forme caracteris
tice regimurilor parlamentare europene, care au c p tat n mod treptat un
con inut propriu, specific realit ilor din societatea rom neasc .
Adoptarea Constitu iei din 1866, marcheaz ncheierea procesului de
instituire a regimului parlamentar modern n Rom nia i impunerea dinastiei
ereditare a lui Carol de Hohenzollern Sigmaringen, iar principiul constitu iona
lit ii, cu specificul s u, se adaug de acum tot mai mult celorlalte mijloace de
lupt ale rom nilor pentru ndeplinirea idealurilor de unitate şi independen
na ional . Modific rile constitu ionale din deceniile urm toare aveau s
confirme sau s preconizeze paşii ntreprinşi de societatea rom neasc pe linia
moderniz rii i independen ei statului i apoi pentru solu ionarea unor
probleme de drepturi politice i sociale i a cre rii premiselor pentru realizarea
Marii Uniri din 1 18.
Prelu nd şi dezvolt nd o serie de principii i reguli din Constitu ia de la
1866, noul aşez m nt constitu ional din 1 23 s a ncadrat n spiritul
democratic interbelic, av nd, cum s a apreciat n acei ani, temelii juridice solide,
izvor te din realit ile social politice i economice ale rii. Ea a contribuit n
mod decisiv la consolidarea unit ii economice, teritoriale, politice şi spirituale
a Rom niei ntregite. n acelaşi timp, actul fundamental din 1 23 a asigurat
afirmarea unui regim democratic parlamentar liberal, care a creat condi ii
favorabile dezvolt rii statului rom n n direc ia liberalismului i progresului
social, nscriind Rom nia n r ndul statelor europene cu un sistem politic de
ndelungat tradi ie democratic , n stare s reziste mult vreme tendin elor
autoritariste i revizioniste ap rute n Europa n deceniul al IV lea al secolului
trecut. Este perioada n care regimul parlamentar a intrat ntr un proces de
regres, generat ntre altele i de sl biciunea partidelor politice tot mai pu in
capabile s protejeze i s apere democra ia constitu ional . Noul aşez m nt
statal din februarie 1 38, nl tur nd Constitu ia din 1 23, a reprezentat un
sensibil regres fa de democra ia liberal i a devenit n scurt timp preambulul
guvern rii f r Constitu ie a Rom niei n anii 1 40 1 44.
Dup o scurt perioad de repunere n vigoare a Constitu iei din 1 23, n
urma evenimentelor legate de actul de la 23 august 1 44, mprejur rile externe
i interne n care se afla Rom nia, ca de altfel i celelalte ri din aceast parte a
Europei intrate n sfera de interese a puterii comuniste de la Moscova, au fost
nefavorabile i ele s au concretizat sub forma unor presiuni tot mai puternice
asupra sistemelor constitu ionale democratice. La sf rşitul anului 1 47, actul
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fundamental din 1 23, continua s fie o baz teoretic , institu ional de
ap rare a drepturilor i libert ilor individuale.
Instaurarea regimului comunist totalitar a deschis calea adopt rii unor noi
constitu ii, cum a fost cea din 1 48 i 1 52, dup modelul sovietic stalinist, care
au ntrerupt brusc i total tradi iile constitu ionale de p n n 1 38, fiind
utilizate aceste acte fundamentale, str ine de realitatea rom neasc , ca
mijloace juridice de lichidare a valorilor liberalismului i democra iei i de
nl turare brutal a tuturor libert ilor ce contraveneau politicii ideologice a
partidului comunist.
Constitu ia din 1 65, succesoarea celor dou , deşi nu era produsul
presiunilor sovietice, nscria, pe de o parte, numeroase prevederi ce ncercau s
dea o nf işare mai destins regimului, iar pe de alt parte p stra inflexibili
tatea principiilor de baz , ceea ce punea sub semnul ntreb rii caracterul
pretins reformator al acesteia. Reflect nd fidel natura totalitar a regimului
comunist din Rom nia, cele trei constitu ii au reprezentat o ruptur profund
fa de tradi iile constitu iilor moderne i de aspira iile na iunii rom ne, iar de
aici eşecul lor.
nl turarea regimului politic totalitar şi schimb rile constitu ionale
produse n Decembrie 1 8 , au declanşat un proces de reaşezare a sistemului
parlamentar democratic constitu ional. Noul aşez m nt adoptat n 1 1 i
aprobat prin referendum a deschis calea reformelor care puteau asigura
func ionalitatea statului de drept n Rom nia. n suita importantelor sale
prevederi s au nscris şi cele care defineau cadrul legal pentru func ionarea
pluralismului politic, pluripartitismului i a afirm rii principiului democratic al
alternan ei politice. Cur nd, necesitatea revizuirii i perfec ion rii Constitu iei
din 1 1 a fost resim it , aşa cum se st ruie i n zilele noastre, prin invocarea
unor argumente variate.
Prin reunirea n prezentul volum a celor patru studii consacrate tuturor
constitu iilor Rom niei, f r preten ia de a fi exhaustive, dorim s punem la
dispozi ia unor cercuri largi de cititori un instrument util de lucru i de
informare ce poate fi consultat cu uşurin . Aceştia pot cunoaşte modul cum au
evoluat prevederile aşez mintelor fundamentale ale rii, de la cele ale primei
Constitu ii din 1866 şi p n la Constitu ia aflat azi n vigoare, adoptat n
1 1.
Am considerat oportun pentru buna i riguroasa informare a cititorului cu
sursa direct , care a stat la baza prezentelor studii, s cuprindem n anex i
textul integral al celor şapte constitu ii ale Rom niei moderne şi contemporane.
Gheorghe SBÂRN

Constitu ia din 1866
Ion BULEI

C

onstitu ia din 1866 este piatra unghiular a regimului politic de
monarhie constitu ional din Rom nia de dup unirea din 185
(Mica Unire . Ea e cerut de programul divanurilor ad hoc, al turi de
autonomia şi neutralitatea celor dou Principate, unirea lor ntr un singur stat,
sub numele de Rom nia, av nd n frunte un principe str in ereditar dintr o
familie domnitoare din Europa (familie care s nu fie rus sau austriac , un
guvern reprezentativ şi constitu ional garan ia colectiv a celor şapte Mari
Puteri europene. Constitu ia face, deci, parte dintr un program precis şi foarte
adecvat situa iei date, un excelent program, chintesen a dolean elor politice
ale unei ntregi genera ii.
Constitu ia este un compromis. Pentru a se evita inutilele confrunt ri, care
ar fi prelungit dezbaterile din Adunare, s a şi constituit un “comitet compromi
soriu 2, format dintr un num r egal de reprezentan i ai grup rilor liberale şi
conservatoare. n cazul Constitu iei a func ionat n elegerea de la nivelul elitei
politice, o n elegere stabilit cu prilejul divanurilor ad hoc, trecut prin toate
fr m nt rile domniei lui Cuza şi reg sit cu prilejul aducerii domnitorului
str in şi ncepurile constitu ionale ale domniei sale. Era, desigur, un compromis
de moment. Nu mai tr ia Barbu Catargiu, care s impun intransigen a lui, şi
astfel compromisul s a putut realiza. Lasc r Catargiu, liderul conservator cel
mai important atunci, era adeptul politicii “dac se poate. Dar numai dac se
poate . S a putut. n folosul cui
se ntrebau şi atunci şi se ntreab şi ast zi
istoricii. Compromisul s a realizat dintr un sentiment de conservare şi, cum
declara Ion C. Br tianu, “nu a fost atunci o coali ie, o mperechiere dintre şefii
de partide, ci un sim m nt al ntregii ri, cel pu in al rii care putea s
vorbeasc , un sim m nt general care se impunea 3. Constitu ia a fost o op iune
european a elitei politice rom ne. O garan ie a stabilirii unor reguli de guver
nare modern a societ ii rom neşti. O societate care sub raport economic şi
social oferea o imagine polarizat şi care ncerca, din punct de vedere politic, s
impun o vrere colectiv , european , a tuturor. A fost o form f r fond, cea mai
vizibil dintre toate. Regimul politic al monarhiei constitu ionale ajunge a fi
Vezi Cum s-a înf ptuit România modern , Iaşi, 1 2, p. 113. Vezi şi Dan Berindei, Societatea
româneasc în vremea lui Carol I (1866-1914), Bucureşti, 1 2, p. 154 155. Ea (Constitu ia nu
s a n scut dintr o alian , dar s a n scut din compromisuri . (Ibidem, p. 155.
3 I.C. Br tianu, Acte i cuvânt ri, vol. IV, Bucureşti, 1 30, p. 276.
2
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consolidat şi echilibrat, oprind autoritarismul şi deschiz nd drumul c tre
formarea societ ii civile. Constitu ia din 1866 este prima ntocmit de
reprezentan ii legitimi ai na iunii rom ne pe baza principiului c ştigat de
Alexandru I. Cuza n 1864, prin care se recunoştea suveranitatea interioar a
Rom niei. Este o Constitu ie dat printr un acord de voin
ntre Adunarea
Deputa ilor, reprezent nd na iunea, şi suveran. n acele vremi tulburi, c nd
Unirea din 185 era amenin at (tocmai izbucnise şi r zboiul austro prusac ,
n a fost timp pentru elabor ri proprii, cu toate c n ar ncepuse s existe deja
o şcoal juridic , nu numeroas , dar cu oameni bine preg ti i n şcolile
Apusului. Alegerea Constitu iei belgiene ca model a fost inspirat (unii oameni
politici rom ni visau s transforme Rom nia ntr o Belgie a Orientului . Era,
n multe privin e, Constitu ia cea mai naintat şi cea mai echilibrat din
Europa. O Constitu ie chintesen a modelelor francez, englez şi american,
modele n circula ie şi din care s au inspirat toate constitu iile europene din
veacul 1 . Constitu ia belgian fusese tradus n Principate din anul 1857, c nd
Th. Veisa o punea la dispozi ia cititorilor rom ni, mpreun cu Legea electoral
belgian şi cu Legea judec toreasc 4 Constitu ia belgian e invocat n Divanul
ad hoc al Moldovei5. I. Ghica, pe atunci raportor al Consiliului de Stat, declara c
n elaborarea Constitu iei din 1866 se avuseser n vedere principiile Revolu iei
franceze din 187 , Conven ia din 1858 şi mai ales Constitu ia regatului
belgian6. Modelul belgian era o surs bine cunoscut n spa iul rom nesc.
M. Kog lniceanu declara n 185 : “trebuie s ne apropiem de legile minunate
ale Belgiei...; nu numai noi, dar şi str inii compar
rile noastre cu Belgia şi
merit m numele ce ni s a dat de mai multe ori: Belgia Orientului 7. Fa de
constitu ia belgian , cea rom neasc introduce prevederile: indivizibilitatea
teritoriului, oprirea coloniz rii cu str ini, precizarea cazurilor de expropriere,
garantarea suprafe elor agrare acordate cl caşilor, la 1864, şi men iunea c
puterile na iunii nu se puteau delega dec t prin delega iune şi, evident,
precizarea c se desfiin a Consiliul de Stat, prerogativele sale trec nd la Curtea
de Casa ie. Crea ia constitu ional rom neasc r m nea, totuşi, “o improviza ie
f cut n grab dup Constitu ia belgian 8. Dar trebuie f cut precizarea c
principiile şi prevederile sale generale circulau n tot Occidentul. i circulau,
deja, şi n spa iul rom nesc. Are dreptate Th. Aslan: “Teoria unor publicişti care
sus in c , constitu ia noastr din 1866 este o constitu ie dogmatic , ieşit din
creierul c torva ideologi, nu poate fi exact , c ci istoriceşte e dovedit c
oridec te ori s a putut s se manifeste dorin ele rii, fie la 1822, fie la 1848, fie
Acte i documente relative la istoria României, Bucureşti, f. a., vol. VI, p. 172.
I.C. Filitti,, Izvoarele Constitu iei române de la 1866, Bucureşti, 1 34, p. 6.
6 Ibidem, p. 11 12.
7 C.C. Angelescu, Izvoarele constitu iei române de la 1866, Bucureşti, 1 26, p. 23.
8 P. Negulescu, Tratat de drept administrativ român, vol. II, Bucureşti, 1 20, p. 33.
4
5
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la 1857, aceleaşi principii au fost puse nainte, care au fost puse n Constitu ia
de la 1866 . Scrie Titu Maiorescu: A voi s dai apriori unui popor o constitu ie
care, prin con inutul ei, ar putea fi mai mult sau mai pu in ra ional nseamn a
trece cu vederea tocmai momentul prin care o constitu ie este ceva mai mult
dec t un simplu obiect al cuget rii. Orice popor are, deci, constitu ia care i se
potriveşte şi care i apar ine. El nu ezit s acuze Constitu ia Rom niei de la
1866 de un prematur liberalism 10, prematur, desigur, deoarece societatea
rom neasc nu era ntru totul preg tit s se manifeste n func ie de preve
derile şi exigen ele acesteia11. i tot Maiorescu observ : Aceast Constitu ie (de
la 1866 fiind primit abstract , toate legile urm toare, prin o fatalitate grea,
dar necesar , nu se pot face dec t pe aceeaşi cale abstract şi acum cerin ele
poporului nostru sunt de a n elege c t se poate de iute ce voiesc aceste legi.
Aşadar, c nd s a introdus via a public a statului nostru de sus n jos, c nd mai
toate formele noastre de via sunt mprumutate din legile statelor de alt
cultur , c nd la 48 am ars regulamentul organic şi n am voit s l amend m, s
d m la o parte principiile cele rele şi s p str m pe cele bune, ci am voit s
primim n totul formele culturii apusene. 12.
Se impunea, dup Maiorescu, n modernizarea noastr
deci şi n
elaborarea Constitu iei de la 1866 p strarea şi continuarea a ceea ce este n
consonan cu specificul unui popor, iar nu renun area la tot ce a fost n trecut.
Continuitatea era, cu alte cuvinte, obligatorie ntr o construc ie cultural
politic ; na iunile mici nu au resursele celor mari, şi nu pot suporta f r riscuri
orice experiment13. Ideile lui Maiorescu se reg sesc şi la o serie de naintaşi
precum I. H. R dulescu, Al. Russo, I. Maiorescu, M. Kog lniceanu, Gh. Asachi14.
Constitu ia are girul lui Carol I. Era prea liberal pentru el . La Bucureşti se
spunea despre principe c are vederi liberale. “ n iarna 1865 1866, cercurile
bine informate de acolo, vorbeau chiar de nt rzierea inten ionat a naint rii
prin ului Carol la rangul de c pitan, tocmai din cauza nclin rilor sale liberale...
Prin urmare, noua noastr Constitu iune se putea aştepta la o sincer aplicare a
ei 15. n orice caz, de cum vine n ar , Carol se gr beşte s nl ture temerile pe
care autoritarismul lui Cuza le st rnise, jur nd credin legilor rii, religiei sale,
integrit ii teritoriului ei şi jur nd s fie domn constitu ional, c se va sprijini pe
na iune şi reprezentan a ei na ional . “Eu v aduc... acel respect pentru lege pe
C.C. Angelescu, op. cit., p.6.
Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, vol. I (1866 – 1876), Edi ie ngrijit , studiu introductiv,
note şi comentarii de Constantin Schifirne , , Bucureşti, 2001, p. 8.
11 Idem, Istoria politic a României sub domnia lui Carol I, Bucureşti, 1
4, p. 17.
12 Idem, Discursuri parlamentare, vol. I, p. 212.
13 Ibidem.
14 Al. ub, A scrie i a face istorie, Iaşi, 1 81, p. 254
258; Vezi şi Gic Manoli, Titu Maiorescu
Omul politic, tez de doctorat,Iaşi, 2011, p. 44.
15 T. Maiorescu, Discursuri parlamentare... Bucureşti, 18 7 18
, vol. I, p. 12 13.
10
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care l am cules n exemplul alor mei 16. n r ndul elitei guvernante rom neşti a
fost o disput n leg tur cu implicarea sau neimplicarea suveranului n
elaborarea Constitu iei. Gruparea liberal radical ar fi voit ca el s fie ncunoş
tiin at doar de Constitu ie care ar fi trebuit elaborat nainte de venirea sa dup
principiul « regele domneşte, dar nu guverneaz . Gruparea conservatoare,
majoritar , s a opus, consider nd c suveranul trebuia implicat (conservatorii
sperau c il vor avea ca aliat n elaborarea proiectului constitu ional n
impunerea unor puncte de vedere pe care ei le sus ineau . i rolul lui Carol I a
fost determinant n stabilirea structurii parlamentului, respectiv bicameral şi n
circumstan ele n care urma s func ioneze dreptul de veto. n primul caz,
suveranul a sus inut existen a a dou camere, cea de a doua cu rol ponderator
pentru a potoli excesele celei dint i. Era un punct de vedere conservator şi era
o garan ie de stabilitate a regimului politic. La 2 14 iunie 1866, ntr un Consiliu
de miniştrii la care particip şi el, Carol declar c nu cedeaz şi st ruie n mod
absolut pentru sistemul bicameral17. F r aceast prevedere, el nu vrea s
primeasc proiectul de constitu ie şi declin mandatul ce i s a dat. “Vod Carol
arat c n elege a fi un factor constitu ional, al c rui glas trebuieşte ascultat şi
inut seama de d nsul 18. La 8 20 iunie, Carol convoac mai mul i deputa i şi le
cere s se n eleag asupra Constitu iei. El insist s se acorde suveranului
dreptul de veto absolut. R spunde astfel Camerei care acorda domnitorului
doar dreptul de vot condi ionat, suspensiv, cum l avea preşedintele SUA1 .
Interven ia lui Carol are efect, la propunerea comitetului compromisoriu,
comitetul delega iilor sec iilor acord domnitorului dreptul de veto absolut20.
Un drept de care Carol I nu s a folosit. Cel mult a nt rziat sanc ionarea Legii
c ilor ferate n iulie 187121. La 1 iulie 1866, Carol I promulg Constitu ia.
Consulului belgian la Bucureşti, domnitorul i declara: România nu are de
urmat un model mai bun în toate privin ele, decât exemplul Belgiei 22. 12 zile mai
t rziu depunea jur m ntul : Prin Constitu ia ce d m ast zi statului rom n,
realizam aspira iile legitime ale na iunii, garant nd interesele tuturor st rilor
precum şi toate drepturile pe care cet eanul trebuie s le g seasc ntr o
societate civilizat . Acest act pentru mine este cel mai nsemnat al vie ii mele,
c ci el este pactul definitiv care m leag pentru totdeauna cu destinele noii
mele ri, cu Rom nia... Un guvern monarhic este aşezat. S st ruim dar cu to ii
Carol I. Cuvânt ri i scrisori, Bucureşti, 1 0 , p. 251, Vezi şi D.A. Sturdza, Domnia regelui Carol I,
Fapte. Cuvânt ri. Documente, Bucureşti, 1 06, p. 254.
17 Memoriile regelui Carol I al României. De un martor ocular, Bucureşti, 1 12, vol. I, p.73.
18 Gen T. V c rescu, Venirea în ar a regelui Carol, n Convorbiri literare , nr. 10, octombrie,
1 14, p. 613.
19 Memoriile regelui Carol I..., Bucureşti, 1
2, vol. I, p. 75.
20 Istoria parlamentului i a vie ii parlamentare din România pân la 1918, Bucureşti, 1 83, p. 160.
21 Vezi T. Dr ganu, Începuturile i dezvoltarea regimului parlamentar în România pân la 1916,
Bucureşti, f. a., p. 307 30 .; G.D. Nicolescu, Parlamentul român 1866-1901, Bucureşti, 1 03, p. 118.
22 Carol I, Cuvânt ri i scrisori, Bucureşti, 1 0 , vol. I, p. 142.
16
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ca, prin leala şi sincera aplicare a principiilor acestei Constitu iuni, ea s poat
produce binef c toarele ei roade 23. Cel pu in acum, la nceput, Carol I se ar ta
satisf cut de noua Constitu ie şi, fireşte, de prerogativele sale potrivit acesteia.
Ele erau importante Suveranul era parte a puterii legislative, al turi de
Camer şi Senat. Era un fel de “a treia camer cu puteri legiuitoare , dup
expresia fericit aleas a lui T. Dr ganu. Domnitorul avea dreptul de a convoca, a
deschide, a am na, a nchide şi dizolva Camerele, avea dreptul de a ntocmi
regulamente pentru executarea legilor, care regulamente, desigur, nu puteau
suspenda legile şi nici nu puteau scuti pe cineva de la aplicarea lor. Carol I n a
abuzat de niciunul din aceste drepturi. Nici din partea Parlamentului n au fost
abuzuri. Camerele se puteau deschide, la 15 noiembrie, şi f r mesajul
suveranului şi convocarea lui, dar nu s a nt mplat. De asemenea, am narea
lucr rilor legislativului nu putea dep şi termenul de o lun , iar actul de
dizolvare a unor camere trebuia s fie nso it şi de convocarea n maxim de
dou luni a aleg torilor şi maxim trei luni a camerelor succesive.
Ca reprezentant al puterii executive, suveranul i numea şi revoca pe
miniştrii, dizolva Parlamentul, era comandantul armatei. El era inviolabil, n
sensul c nu era r spunz tor nici pentru actele sale personale. Principiul
inviolabilit ii avea, ns , şi reversul s u. Actele suveranului nu aveau nici o
putere dec t dac erau contrasemnate de un ministru. Cei care r spundeau
pentru actele guvernului erau miniştrii de resort. Suveranul era, n acelaşi timp,
irevocabil, puterile fiindu i conferite pe via . n inten ia legiuitorilor de la
1866, dar şi a acelora de mai t rziu, suveranul trebuia s fie un element
ponderator ntre cele trei puteri executiv , legislativ şi judec toreasc ,
temper ndu le excesele, un element care s reprezinte principiul colabor rii
puterilor. Se situa deasupra partidelor, a pasiunilor politice. Instaurarea
monarhiei constitu ionale aduce o stare de echilibru ntre domnitor şi oamenii
politici, mai bine zis ntre domnitor şi grup rile politice n ac iune ntr un
moment sau altul 24
Domnitorul are atribu iile sale şi n exercitarea puterii judec toreşti.
Sentin ele judec toreşti se d deau n numele suveranului. El era acela care
sanc iona şi promulga legile, amnistia n materie politic şi criminal , f r a
putea suspenda cursul urm ririi judec toreşti, el numea n func ii publice, f r
a crea noi func ii, ncheia conven ii cu state str ine, care nu puteau ns fi
aplicate f r aprobarea puterii legislative. Lista civil a suveranului era stabilit
prin lege.
Constitu ia din 1866 introduce trei principii fundamentale: principiul suve
ranit ii na ionale, potrivit c ruia toate puterile emanau de la Na iune,
Al. Pencovici, Dezbaterile Adun rii Constituante din anul 1866 asupra Constitu iei i legii
electorale, Bucureşti, 1883, p. 180.
24 D. Berindei, op. cit., p. 157.
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principiul guvern rii reprezentative, dup care Na iunea nu poate guverna
dec t prin delega i şi principiul separ rii puterilor n stat: legislativ , executiv
şi judec toreasc , ai c ror titulari erau independen i unii de al ii. Puterea legis
lativ era exercitat de Parlament (bicameral şi de c tre rege. Numai acordul
de voin al celor trei segmente ale puterii legislative, Adunarea Deputa ilor,
Senat şi rege, asigura introducerea şi func ionarea legisla iei. Puterea judec
toreasc era formal independent de celelalte dou . Nici o jurisdic ie nu se
putea crea dec t n virtutea unei legi. Curtea de Casa ie avea dreptul de a cenzu
ra actele administrative la cererea unui recurent, proclam nd, dac era cazul,
ilegalitatea lor (s a nt mplat n martie 1 12, c nd a fost respins Legea tram
vaielor, adus de guvernul P. P. Carp, oblig ndu l pe acesta s demisioneze .
Puterea executiv avea ascendent asupra celorlalte dou (potrivit princi
piului liberal al separ rii puterilor, cele trei puteri trebuiau s aib o for egal ,
pentru a evita suprema ia uneia asupra celorlalte . Ea era asigurat de suveran
şi de miniştri (p n la 15 martie 1881, c nd Rom nia s a proclamat regat,
suveranul avea titlul de Domn . Ini ial erau şapte miniştri: Interne, Finan e,
Justi ie, Externe, Culte şi Instruc iune Public , R zboi, Lucr ri Publice. De la 1
aprilie 1883 apare şi Ministerul Agriculturii, Industriei, Comer ului şi Domenii
lor, care, la 1 aprilie 1 08, se desparte n dou
Industria şi Comer ul, consti
tuind un minister separat.
Prin Constitu ie, regele era irevocabil, n sensul c puterile lui erau pe via ,
şi inviolabil, n sensul c nu era r spunz tor nici pentru actele sale personale.
Principiul inviolabilit ii avea şi reversul s u. Actele regelui nu aveau nici o
putere dec t dac erau contrasemnate de un ministru. n inten ia legiuitorilor
de la 1866, dar şi a acelora de mai t rziu, regele urma a fi un element pondera
tor ntre cele trei puteri, temper ndu le excesele, un element care s reprezinte
principiul colabor rii puterilor. Regele era deasupra partidelor, deasupra pasi
unilor politice. Ra iunea de a fi a suveranului era astfel foarte limpede expri
mat de constitu ionalii de la 1866: asigurarea stabilit ii ntregului sistem
constitu ional. Nu nt mpl tor suveranul era str in, pentru a curma rivalit ile
interne pentru domnie. i nu nt mpl tor provenea dintr o familie domnitoare
din Europa ( n cazul lui Carol I, din familia Hohenzollern Sigmaringen, ce se afla
pe tronul Germaniei . Aceasta fusese una din dolean ele cele mai nsemnate ale
divanurilor ad hoc. din 1857. Se spera ca un principe str in, dintr o cas
domnitoare din Apus, prin prestigiul familiei din care provenea şi, de ce nu,
prin sprijinul acesteia, va putea fi de folos n dob ndirea independen ei şi n
p strarea ei. n momentele de criz din Europa anilor de domnie a lui Carol I,
calculul oamenilor politici rom ni s a dovedit a fi exact. n aceeaşi idee, a
asigur rii unei stabilit i politice, Constitu ia de la 1866 introduce principiul
eredit ii n desemnarea monarhului (p n atunci domnia fusese electiv ,
prefer ndu se, pe c t a fost cu putin , acei pretenden i care aveau leg turi de
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rudenie cu fostul domn . Numai b rba ii şi descenden ii acestora puteau
moşteni Tronul, prin ordinea de primogenitur , cu excluderea femeilor şi a
cobor torilor lor. Puterea executiv era exercitat de guvern şi rege, care
desemna primul ministru, aproba lista miniştrilor, primea jur m ntul lor. Cu
mandat regal, regele putea proroga sau dizolva Parlamentul. Acesta din urm ,
pe de alt parte, putea da vot de blam unui ministru sau ntregului guvern, cum
s a şi nt mplat la 12 februarie 1 01 sau la 17 ianuarie 1 2225.
Noua Constitu ie consacra unitatea şi indivizibilitatea statului, stabilea
pentru prima dat n chip oficial denumirea de Rom nia n locul aceleia de
Principatele Unite ( n afar va continua s r m n denumirea de Principate
p n la Congresul de la Berlin, din 1878 . De asemenea, Constitu ia statua
drapelul tricolor (albastru, galben şi roşu , consacra, ca form de stat, monarhia
constitu ional , ereditar , n familia principelui Carol I, n linie direct mascu
lin , succesorii fiind crescu i n religia rii. n Constitu ie sunt nscrise dreptu
rile şi libert ile cet eneşti. Ea prelua deosebirea dintre ortodocşi şi neorto
docşi din Conven ia de la Paris din 1818, stipul nd la articolul 7 c numai
str inii de rituri creştine pot dob ndi mp m ntenirea , ceea ce i excludea cu
totul pe evrei de la dob ndirea cet eniei.
Constitu ia men ine sistemul de vot cenzitar. La o popula ie de 5 milioane
de locuitori la alegeri se participa pe colegii, cu urm torul num r de electori:
3388 la colegiul I, 4814 la colegiul II, 15382 la colegiul III, 370000 la colegiul IV
din care votau direct 1 din 50. Primele trei colegii desemnau 228 de deputa i,
iar al IV lea doar 3026.
Principele Carol se arat convins la nceputul domniei sale de necesitatea
punerii n practic a Constitu iei adoptate. De aici cuv nt rile sale au fost tot
at tea ndemnuri la ordine, economie, conştiinciozitate, munc . La nchiderea
Constituantei, la 6 18 iulie 1866, cuvintele dominante din alocu iunea sa sunt
ordine şi progres27. O apropiat a suveranului, Mite Kremnitz se ar ta şi ea
convins de reuşit : Nic ieri deosebirea dintre supus şi st p n nu este mai
mare ca aici şi totuşi Rom nia e dominat de un curent democratic produs de
cultura modern şi de o concep ie liberal pentru care multe state apusene o
pot invidia 28. Carol I constat c libertatea presei n Rom nia era cu adev rat
mare. Dar nu intervine pentru a o limita. Sunt pentru libertatea nelimitat a
presei, declara el, c ci ea este infinit mai pu in periculoas dec t o libertate
limitat 2 . E mpotriva exceselor. i mpotriva proceselor de pres , pe care le
consider inutile, n general mpotriva m surilor severe, c ci aceasta nu se
Vezi Ion Bulei, O istorie a românilor, Ed. a IV a rev zut , Bucureşti, 2007, p. 114 115.
M. Dogan, Analiza statistic a democra iei parlamentare din România, Bucureşti, 1 46, p. 1.
27 D. A. Sturdza, op. cit, vol. I, p. 323.
28 M. Kremnitz, Regele Carol I. Un simbol al vie ii, Bucure ti, 1903, p. 28.
2 D.A. Sturdza, op. cit., p. 363.
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potriveşte ntr un stat constitu ional 30. Carol va avea de a face cu destule
atacuri de pres , care vor veni din nest p nirea mai ales a condeielor liberale.
Libertatea presei, a ntrunirilor, a asocierilor, fusese o concesie f cut libera
lilor n schimbul concesiilor n problemele electorale. n practic cele dou
concesii vor intra adeseori n conflict. Din fericire pentru stabilitatea politic a
rii, confrunt rile r m n la un nivel superior 31, ntre reprezentan ii
electorilor, f r implicarea masei acestora. Efect, desigur, şi al votului restrictiv
care limita drastic participarea la vot. Constitu ia de la 1866 tulbur leg turile
dintre diferitele orient ri politice de p n atunci şi creeaz o separa ie ntre
st nga şi dreapta, o demarca ie care l mpiedic pe suveran s g seasc solu ii
de guvernare de mijloc. El sus ine n primii ani ncercarea lui V. Boerescu de a
da naştere n jurul ziarului Pressa unei forma iuni politice de mijloc. Boerescu
şi al turase pe D. Ghica, dominat de aceleaşi inten ii. Dup acesta din urm era
revolu iunilor ncetase şi el condamna at t extrema sv p iat şi aventuroas ,
c t şi extrema cealalt , legat de tradi ii politice prea rigide32. ncercarea nu
reuşeşte şi Carol nu va avea o grupare de centru ca alternativ de guvernare33.
Va avea doar solu ia guvern rilor cu majorit i parlamentare confortabile, ceea
ce presupunea controlarea alegerilor. i, sub votul cenzitar, toate alegerile vor fi
controlate. De la bun nceput Carol acuz lipsa unor partide politice influente şi
lipsa unei opinii publice. Faptul l ndeamn chiar f r s vrea (dar el o vrea s
ocupe el prim planul politicii. Ceea ce va şi face.
n primii ani, suveranul e supus presiunilor dinspre dreapta politic , care i
cereau s se modifice Constitu ia n sens restrictiv. Pentru c o bun parte a
elitei politice constata c , de fapt, ara era greu dac nu imposibil de
guvernat cu noua Constitu ie, care nu corespundea st rilor de fapt din ar .
Rom nia nu era la nivelul recept rii ei. Era cum o spunea T. Maiorescu n
1867, ntr un memoriu adresat lui Carol I ntr o stare de copil rie politic , cu
o libertate a presei care nu era dec t un instrument de dezordine şi de insult la
adresa institu iilor statului34. Dup el doza de liberalism introdus n societatea
rom neasc prin Constitu ie a fost prea mare. i efectul a fost contrar celui voit
de legislator. n martie 1870, D. Ghica i cerea principelui s treac peste
uzan ele constitu ionale, s sfideze presa şi s cheme la putere un grup de
oameni energici35. N. Su u l sf tuia s aduc un consiliu privat de şapte
persoane, care s de in puterea şi s ndep rteze corup ia şi pe func ionarii
Memoriile regelui Carol I, vol., I, 1 2, p. 143.
Ioan Roberto Istrate, Constitu ia de la 1866 în gândirea i practica politic româneasc (18661918), Bucureşti, 1 7, p. 8 , tez de doctorat
32 Vezi Pressa , an I, nr. 1 din 18 februarie 1868 şi idem, an III, nr. 100, din mai 1870;
Opinia lui A. Stan, Grup ri i curente politice...185 1877, Bucureşti, 1 7 , p. 216.
34 T. Maiorescu, Discursuri parlamentare…, vol. I, p. 330.
35 Arhivele Na ionale Centrale, fond Casa Regal , dosar 4 1870, f
. Apud I. R. Istrate, op. cit., p.
1.
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