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ARGUMENT

Un subiect precum cel al lucr rii de fa este absolut
indispensabil în elegerii mecanismului puterii i a institu
iilor prin care acesta se exercit într un stat. Este vorba de
institu ii politice de prim rang, a c ror evolu ie o studiem de
la apari ia statului na ional, înf ptuit prin unirea celor dou
Principate, Moldova i Muntenia, la 1859, i pân în ziua de
ast zi. Sunt exact 155 de ani în care s au produs adev rate
muta ii la nivelul acestor institu ii reprezentate de Executiv
i Legislativ, în func ie de regimul existent la un moment dat.
i nu întotdeauna a fost o evolu ie în sens pozitiv. Au existat
i sincope, provocate atât de factori interni, cât i externi. Am
experimentat, de a lungul timpului, regimuri liberale i de
mocratice, cu o clar distinc ie la nivelul separa iei puterilor
în stat, dar i regimuri autoritare sau totalitare, când acest
principiu este înc lcat prin sporirea atribu iilor puterii
executive sau atunci când r mâne doar la nivel enun iativ.
Pornind de la propriile tradi ii i asimilând experien a
formelor occidentale, elita politic româneasc a c utat în
permanen s asigure func ionalitatea statului. i dac la
început Puterile europene sunt cele care stabilesc organiza
rea Principatelor Unite în anul 1858, inând mai mult sau
mai pu in cont de cerin ele române ti, apoi românii în i i
sunt cei care î i stabilesc normele de organizare statal , cu
prinse într o Constitu ie, cea de la 1866, liberal în litera i
spiritul ei, care prin elementele principale ale structurii sale
se men ine vreme îndelungat , conferind stabilitate i expe
rien de guvernare.
Dup des vâr irea unific rii statale la 1918, o nou
Constitu ie, cea din 1923, trebuia s ofere românilor din Ve

10 | Evolu ia institu iilor politice ale statului român
chiul Regat i din teritoriile unite cu Patria mam un nou
cadru de evolu ie, acela al unui regim democratic, a c rui
existen va fi îns prea scurt pentru a i face pe deplin sim
ite efectele. Ambi iile Regelui Carol al II lea nu numai de a
domni, ci i de a guverna vor duce la instituirea regimului
monarhic autoritar, în 1938, iar de aici se va ajunge, având
în vedere i împrejur rile externe i interne foarte dificile, la
dictatura antonescian între anii 1940 1944.
Revenirea la regimul democratic va fi din nou de scurt
durat , de data aceasta exclusiv ca urmare a faptului c
România a intrat, f r voia ei, la sfâr itul celui de al doilea
r zboi mondial, în sfera de influen a Uniunii Sovietice, de
venind parte component a blocului comunist, cu institu ii
politice create de acest regim totalitar, f r a ine cont de
tradi ii sau experien . Noile institu ii create, foarte nume
roase i cu atribu ii care se suprapuneau, vor fi total subor
donate partidului unic, comunist, de fapt secretarului gene
ral, i vor mima drepturi i libert i existente numai pe hâr
tie.
Pr bu irea comunismului în întreaga Europa de sud est,
inclusiv în România, trebuia s asigure tranzi ia de la regi
mul totalitar la regimul democratic. În ceea ce prive te insti
tu iile noastre politice, observ m ast zi nu numai dificult i
de adaptare, ci i o perpetu disput a factorilor politici.
Dac primele trei capitole ale lucr rii sunt elaborate de
istorici, din perspectiva interpret rii trecutului, ultimul
capitol, consacrat situa iei existente în prezent, impunea
opinia unui specialist în drept constitu ional, astfel c el se
constituie într un subiect deschis de analiz i reflec ie.
Deopotriv sintez i instrument de lucru, aceast carte
este rodul cercet rilor i acumul rilor investigative, inten ia
autorilor fiind aceea de a comprima cât mai mult informa ii
le abundente i de a le prezenta cititorului, fie el specialist ori
simplu lector, atât din perspectiv istoric , expozitiv , cât i
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din perspectiv interpretativ , valorificând contribu iile an
terioare din domeniul istoriei i al dreptului constitu ional.
Institutul Revolu iei din Decembrie 1989 s a implicat în
acest proiect cu speran a c o cunoa tere cât mai profund a
institu iilor noastre politice din trecut ne va împiedica s
repet m gre elile s vâr ite atunci i ne va ajuta s în elegem
mai bine prezentul, cu scopul configur rii unui viitor politic
stabil.

Coordonator
Sorin Liviu Damean

CAPITOLUL I
INSTITU IILE POLITICE ÎN PERIOADA
1859 1918
1. Domnia/Monarhia
1.1. Antecedente
Constituirea statului na ional rom n la 24 ianuarie 185
prin Unirea, n persoana Domnitorului Alexandru Ioan Cu a,
a celor dou Principate, Moldova i Valahia, a constituit pre
misa at t pentru moderni area institu iilor statului i a so
ciet ii rom ne ti, c t i pentru des v r irea unific rii ad
ministrative i legislative.
Cum este binecunoscut, aceast Unire a fost posibil n
contextul istoric oferit de nfr ngerea Rusiei de c tre Impe
riul Otoman i alia ii ei europeni n r boiul Crimeii (1853
1856 . Dac Tratatul de Pace de la Paris din 18/30 martie
1856 consemna men inerea suzeranit ii otomane asupra
Principatelor Rom ne i nlocuirea protectoratului Rusiei
ariste (instituit prin Tratatul de la Adrianopol din 2/14 sep
tembrie 1829 cu garan ia colectiv a ase Puteri europene
(Fran a, Marea Britanie, Imperiul Habsburgic, Prusia, Rusia
i Sardinia , n egal m sur popula ia acestor Principate
urma s fie consultat
prin intermediul convoc rii a dou
Adun ri (Divanuri ad hoc, cu caracter repre entativ
asupra viitoarei lor organi ri. Acestea din urm aveau s
stabileasc , n octombrie 1857, drept program na ional, ca
re ultat al cerin elor exprimate de toate categoriile sociale,
urm toarele puncte: 1. Autonomia, n ba a vechilor capitula
ii ncheiate cu nalta Poart , şi neutralitate; 2. Unirea celor
dou Principate ntr un singur stat, cu un singur guvern;
3. Principe str in, cu putere ereditar , dintr o dinastie euro
pean apusean , cu moştenitori crescu i n religia rii;
4. Guvern constitu ional repre entativ şi o singur Adunare
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legislativ , care s fie aleas pe o ba electoral legal ,
repre ent nd toate interesele rii.
Deci ia Puterilor europene, consecin a de baterilor
din Conferin a de la Paris (mai august 1858 , avea s fie con
semnat ntr un act interna ional sub numele de Conven ia
de la Paris din 7/19 august 1858, ce con inea principiile orga
ni rii statale a celor dou Principate1 i care men inea re
glement rile con inute n Regulamentele Organice, prece
dentele acte cu caracter constitu ional, dac acestea nu in
trau n contradic ie cu prevederile noului act.
A a cum vom observa pe parcurs, dac textul Conven iei
poate fi socotit drept o Constitu ie concedat de Puterile
europene, atunci Statutul Dezvolt tor al lui Alexandru Ioan
Cu a din 1864, care modific anumite prevederi ale prece
dentului act, poate fi considerat drept o Constitu ie conce
dat de Domnitor.
Cursul evenimentelor i necesitatea nf ptuirii progra
mului na ional vor impune oamenilor politici rom ni detro
narea lui Alexandru Ioan Cu a n februarie 1866 i institu
irea unui regim monarhic ereditar, cu un Principe str in
dintr o familie domnitoare din Europa apusean , n persoa
na lui Carol de Hohen ollern Sigmaringen, cu o nou Consti
tu ie, liberal n litera i spiritul ei, rod al acordului ntre
Domnitor i na iune2. Dac prerogativele Domnului (din
1881, Regelui nu vor suporta nicio modificare, anumite
principii privind componen a colegiilor electorale a celor
dou Camere, Adunarea Deputa ilor i Senatul, vor fi amen
date n 1884, iar n urma revi uirii nceput n 1 14 i finali
at n 1 17 se va trece de la sistemul de vot cenzitar la votul
universal.
Ioan M. Bujoreanu, Collec iune de legiuirile României vechi i nuoi,
Bucure ti, 1873, pp. 7 11.
2 Ion Bulei, Constitu ia din 1866, n volumul Constitu iile României. Studii,
coord. Gheorghe Sb rn , T rgovi te, Editura Cetatea de Scaun, 2012, pp.
28; textul Constitu iei este reprodus la pp. 150 167.
1
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1.2. Institu ia Domniei în perioada
1858 1866
Departe de a ine cont de revendic rile rom nilor expri
mate n re olu iile Adun rilor ad hoc, textul Conven iei, care
poate fi considerat un act constitu ional sau chiar o Consti
tu ie octroiat (concedat de Puterile europene, prevedea o
unire par ial a Principatelor, sub denumirea de Principatele
Unite ale Moldovei şi Valahiei, care urmau a se administra
liber, f r amestecul Por ii otomane, n limitele stabilite de
Puterile garante i Curtea su eran .
n ceea ce prive te institu ia Domniei, textul Conven iei
preci a c puterile publice erau ncredin ate, n fiecare
Principat, unui Hospodar (Domn i unei Adun ri legislative,
denumit Adunare Electiv , cu concursul unei singure
Comisii Centrale.
Consacr nd principiul separa iei puterilor n stat, noua
lege fundamental consemna c Hospodarul (Domnul era
repre entantul puterii executive i, totodat , factor impor
tant al puterii legislative (av nd prerogativa propunerii legi
lor de interes special , exercitat mpreun cu Adunarea
Electiv (cu atribu ia de a de bate i vota at t legile de
interes special, c t i cele de interes comun şi Comisia Cen
tral cu sediul la Foc ani (cu scopul de a preg ti numai legile
de interes comun .
Conven ia de la Paris impune principiul domniei elective
i viagere. Pentru a putea face o compara ie cu perioada an
terioar , men ion m c , n timpul existen ei statelor medie
vale rom ne ti, era respectat, n ceea ce prive te institu ia
Domniei, principiul electiv (exercitat de c tre boieri , viager
(pe via
i ereditar ( n lipsa descenden ilor direc i puteau fi
ale i i fra ii Domnului sau chiar cei care puteau demonstra
prin apise existen a unei filia iei domne ti 3, pentru ca
odat cu instituirea regimului fanariot, la nceputul secolului
Alexandru Al. Bu escu, Domnia în rile Române pân la 1866, Bucure ti,
Cartea Rom neasc , 1 43, pp. 66 67.
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