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Capitolul I

EVOLUąIA CONSTITUąIONALć
A STATULUI ROMÂN
1. SCURTE CONSIDERAćII PRIVIND APARIćIA PRIMELOR ACTE
CONSTITUćIONALE
ApariĠia primei ConstituĠii a României a fost precedată de importante
miúcări sociale úi reforme care au avut loc în cele două principate române,
Moldova úi ğara Românească.
Primele încercări de organizare politică le întâlnim în secolul al
XVIII-lea úi începutul secolului al XIX-lea, încercări care s-au concretizat
într-o serie de documente adoptate la vremea respectivă, cum ar fi de
exemplu, Aúezămintele lui Constantin Mavrocordat din 1740 úi 1743, iar
mai târziu Pravilniceasca Condică tipărită de Alexandru Ipsilanti în anul
1780.
Aúezămintele lui Constantin Mavrocordat, document publicat în revista franceză „Mercure de France” sub denumirea de „ConstituĠie”, prevedea o serie de reforme, în special, în domeniile fiscal, administrativ,
juridic úi agrar. În domeniul fiscal, reforma privea desfiinĠarea impozitului
pe vite mari cornute úi fixarea birului în patru sferturi pe an, suma totală era
împărĠită în raport de averea fiecărei familii, iar cei care aveau o avere mai
mare plăteau mai mult. Boierii dregători au fost împărĠiĠi după trei ranguri –
mare, mijlociu úi mic, úi fiecare, după rang, primea leafă din visteria
statului, care reprezenta o cotă-parte din impozitele adunate de către stat. O
parte din Ġărani lucrau pentru boierii cu slujbe, aceútia fiind scutiĠi, în
schimbul unui număr de zile lucrate, de plata de impozite către stat, iar
numărul de Ġărani pentru fiecare boier sau cler, era stabilit de domnitor.
Din punct de vedere administrativ, reforma privea măsuri în vederea
consolidării aparatului de stat central, în sensul că adminstraĠiile Ġinuturilor
au fost subordonate puterii centrale úi fiecare Ġinut era condus de doi ispravnici care aveau atribuĠii administrative, fiscale úi judiciare. FuncĠionarii
numiĠi de domni úi plătiĠi din visteria statului erau obligaĠi să se adreseze în
scris domnului în limba română. De asemenea, Constantin Mavrocordat a
interzis ca persoanele care nu útiau carte să fie ridicate la rang bisericesc úi
a cerut egumenilor mănăstirilor din Ġară să prezinte anual un raport privind
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activitatea lor gospodărească, dispunând, totodată ca aceútia să fie numiĠi
din rândul călugărilor români.
O altă reformă s-a referit la judecată, astfel, dintre boierii care nu
aveau dregătorii au fost numiĠi judecători speciali care erau obligaĠi să se
prezinte la curtea domnească úi să examineze litigiile.
Pătrunderea armatei ruseúti în Moldova a determinat începerea războiului ruso-turc, acestuia urmându-i úi alte intervenĠii armate ale Rusiei.
În anul 1774 s-a încheiat Tratatul de la Kuciuk-Kainargi între
Imperiul ğarist úi Imperiul Otoman, prin care s-a stabilit ca imperiul Rusiei
să restituie Sublimei PorĠi cele două principate ale Valahiei úi Moldova,
rezervându-úi dreptul de a interveni în cazul în care Imperiul Otoman nu ar
respecta condiĠiile impuse prin tratat. De exemplu, să respecte pe toĠi
locuitorii principatelor, să nu împiedice exercitarea liberă a religiei creútine
úi să nu pună nici un obstacol în construirea unor noi biserici úi în repararea
celor vechi, să restituie mănăstirilor úi particularilor pământurile care le-au
aparĠinut úi le-au fost luate „în afara oricărei dreptăĠi”, să permită familiilor
care doresc să se stabilească în altă parte permis de liberă trecere cu toate
bunurilor lor, să nu impună celor două popoare nici o contribuĠie sau plată
pentru durata războiului ú.a.
În anul 1780, Alexandru Ipsilanti1 a elaborat Pravilniceasca Condică,
o culegere de legi pentru ğara Românească úi care a avut ca izvoare dreptul
bizantin, obiceiurile pământului úi unele rânduieli stabilite sub domnia sa.
Pravila stabilea, printre altele, dreptul boierilor de a moúteni bunurile
clăcaúilor úi a reglementat dijma úi claca2. Pravilniceasca Condică a fost
abrogată prin Codul lui Caragea în anul 1818.
În aceeaúi perioadă, boierii au reclamat o serie de reforme politice,
prin numeroase memorii adresate Rusiei úi Austriei, care aveau ca scop
emanciparea principatelor aflate sub suveranitate otomană.
De asemenea, în Transilvania este formulată în anul 1791, petiĠia
cunoscută sub denumirea Supplex Libellus Valachorum, adresată împăratului Leopold al II-lea al Austriei, semnată de „Clerul, Nobilimea, Starea
Domn al ğării Româneúti (1774-1782).
Dijma, formă a rentei viagere, era o dare care însemna a zecea parte din produse
(recoltă) percepută de proprietarul feudei de la Ġăran pentru lotul de pământ dat acestuia
pentru a-l lucra („ ... s-au hotărât într-această condică a se lua din zece una după dreptate
...”- Academia Republicii Populare Române, Pravilniceasca Condică, EdiĠie critică,
Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1957, p. 156). Claca era tot o formă a rentei
feudale dar consta în muncă neplătită pe care Ġăranul era obligat să o presteze în folosul
proprietarului pământului.
1

2
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militară úi cea Orăúenească a întregii naĠiuni române din Transilvania”, prin
care se solicita să i se restituie naĠiunii române care trăieúte în principatul
Transilvania străvechile drepturi „care sunt legate prin însăúi firea lucrurilor
de toĠi cetăĠenii úi de care în secolul trecut ea a fost despuiată, cum se va
arăta de îndată, fără nici un drept, ci numai din cauza vitregiei acelor
timpuri”.
Astfel, se revendica egalitatea naĠiunii române din punct de vedere
politic cu populaĠia de alte naĠionalităĠi existentă în Transilvania3.
RevoluĠia de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, deúi înfrântă, a
avut ecouri pe continentul european úi a adus în prim plan situaĠia celor
două principate române. ğelurile revoluĠiei au fost consemnate în scrisori
adresate PorĠii úi în diferite documente, cel mai important fiind actul
intitulat Cererile norodului românesc din 1821. Acesta prevedea, printre
altele, o reformă politică úi una administrativă, ca Tudor Vladimirescu să fie
„mai mare úi chivernisitar la toate adunărea pentru folosul a toată
opútea…”, toate dregătoriile Ġării „atâta cele politiceúti cât úi cele bisericeúti
de la cea mai mare la cea mai mică” să nu mai fie date pe bani, ci să fie
ocupate numai de cei potriviĠi pentru acestea úi fără „dare de bani”, reducerea aparatului administrativ úi chiar desfiinĠarea unor organe: „Hătmănia
divanului să lipsească cu totul” sau „Vorniciea de poliĠie să lipsească cu
totul, adică dregătoria aceútii vornicii, fiind că este pricinuitoare de mare
jăfuire norodului”.
De asemenea, în document se prevedea úi o reformă juridică „Pravilniceasca condică a lui Caragea să lipsească cu totul, nefiind făcută cu voinĠa
a toat norodului”.
Cererile norodului românesc urmau să fie întărite „atât cu hrisov cu
mare jurământ obútesc că se vor păzi cât úi cu hatúarif împărătesc, care să
fie úi cu útirea Rusii…”.
O importanĠă deosebită o are Memoriul Cărvunarilor din 1822, despre
care s-a afirmat că este prima „întrupare a unei gândiri constituĠionale în
ğara Românească úi cea dintâi manifestare politică a cugetării liberale”4.
Numit úi ConstituĠia Cărvunarilor, Memoriul reprezintă un proiect de
lege fundamentală care, chiar dacă nu a fost aplicat, prin ideile valoroase pe
care le cuprinde a contribuit la dezvoltarea constituĠională a Ġării.
ConstituĠia Cărvunarilor prevedea: garantarea dreptului de proprietate, iar
C. Călinoiu, V. Duculescu, Drept constituĠional úi instituĠii politice, EdiĠie
revăzută úi completată, Ed. Lumina Lex, Bucureúti, 2005, p. 105.
4
A.D. Xenopol, Istoria partidelor politice în România, vol. I, Ed. Albert Baer,
Bucureúti, 1910, p. 99.
3

DREPT CONSTITUğIONAL ùI INSTITUğII POLITICE

8

dacă trebuinĠele obúteúti aveau neapărată nevoie de un lucru aparĠinând unei
persoane, aceasta se putea face numai după ce i se va da „o despăgubire
potrivită cu lucrul ce se va cere a i se lua”; respectarea legii úi pedepsirea
celor care se fac vinovaĠi de încălcarea ei, după o judecată dreaptă, nimeni
neputând fi „învinovăĠit, ridicat la închisoare sau pedepsit decât numai întru
întâmplările hotărâte prin pravilă úi după formele pravilei”; înfiinĠarea
sfatului obútesc, adică adunarea reprezentativă cu competenĠă de a legifera,
care să îndrepte pravilele după trebuinĠă, să îmbunătăĠească economia,
comerĠul, să înfiinĠeze úcoli úi alte aúezăminte publice etc.; domnul să fie
ales de adunarea obútească numai dintre pământeni (cetăĠeni), să fie
cunoscut pentru faptele sale bune úi pentru patriotismul său; conducerea
statului să fie asigurată de domn úi sfatul obútesc, dispoziĠie de natură să
limiteze puterile domnului.
Sfârúitul războiului ruso-turc a fost marcat de pacea de la Adrianopol
din 1829, iar rezultatul negocierilor dintre Imperiul ğarist úi Imperiul
Otoman privind sfera de influenĠă în cele două Ġări româneúti au fost
consemnate într-un tratat semnat la 14 septembrie 1829.
Tratatul de la Adrianopol a consfinĠit o puternică influenĠă a Rusiei în
cele două state „Moldova úi Valahia” úi a consacrat pentru prima dată
principiul separaĠiei puterilor. Tratatul conĠinea dispoziĠii privind organizarea statală, interzicea amestecul PorĠii în treburile interne ale celor două
principate úi stabilea că „locuitorii principatelor se bucură de deplina
libertate a comerĠului pentru toate produsele solului úi industriei lor”.
Începând cu anul 1829, cele două principate au cunoscut schimbări
profunde sociale, politice, economice úi culturale. În această perioadă
comerĠul s-a dezvoltat úi, în acelaúi timp, clasa de mijloc românească, populaĠia urbană s-a dublat, iar oraúele au devenit mai prospere úi mai mari.
Dar, guvernământul constituĠional în România, se arată în literatura de
specialitate, a luat naútere sub forma regimului parlamentar5, începuturile de
afirmare a acestuia datând din perioada de aplicare a regulamentelor organice.
Regulamentele organice se refereau la organizarea celor două principate, ğara Românească úi Moldova úi au fost elaborate în conformitate cu
dispoziĠiile tratatului de la Adrianopol. Acestea au fost aplicate din anul
1831 în ğara Românească úi din anul 1832 în Moldova, úi conĠineau prevederi aproape identice.
T. Drăganu, Drept constituĠional úi instituĠii politice – Tratat elementar, vol. I,
Ed. Lumina Lex, Bucureúti, 1998, p. 359.
5
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Deúi, au fost aduse numeroase critici regulamentului „este de notat că
el a consacrat principiul separaĠiei puterilor úi a favorizat dezvoltarea
noilor relaĠii economice. De fapt, el a înlocuit arbitrarul puterii domnitorilor
úi a introdus norme úi instituĠii moderne de organizare a statului”6.
Regulamentul organic, arăta N. Bălcescu „recunoscu drept principiul
libertăĠii comerciale, despărĠi puterile judecătoreúti, administrative úi legislative úi introduse regimul parlamentar”7.
Dincolo de aceste critici, regulamentele organice sunt considerate de
majoritatea autorilor, primele acte constituĠionale româneúti, acte care au
adus importante schimbări în viaĠa celor două principate româneúti, după
încheierea îndelungatei domnii fanariote.
Regulamentele au încercat pentru prima dată să reorganizeze politic
statul prin înfiinĠarea de organe legislative, executive úi judecătoreúti, úi au
prevăzut în mod clar o separare a puterilor statului potrivit principiului
separaĠiei puterilor în stat, principiu consacrat deja în majoritatea constituĠiile statelor lumii.
Într-o opinie se arată că „principiul separaĠiei puterilor în stat, fără de
care regimul parlamentar nu poate fi conceput, era firav, precar, efemer úi
abia conturat”8.
Puterea legislativă era încredinĠată unei Obúteúti Adunări, astfel „toate
isvoadele de pravilă sau regulamenturi nouă, trebuesc întâiu să se dea în
cercetare Obicinuitei Obúteútii Adunări …” potrivit art. 55 din
Regulamentul Organic al Valahiei úi „toate proecturile de legiuire úi de
regulamente nouă … trebuie a fi supuse mai înnainte dezbaterei Obúteútei
Obicinuite Adunări” potrivit art. 58 din Regulamentul Organic al Moldovei.
Puterea executivă era încredinĠată domnului, regulamentele stabilind
că acesta are în atribuĠie „… împlinirea legiuirilor înfiinĠate” úi nici o
întâmplare nu va putea împiedica „lucrarea puterii suverane de adminstraĠie
úi de paza orânduieli úi a liniútei publice …” care este dată domnului
potrivit obiceiurilor Ġării (art. 58 din Regulamentul Organic al Valahiei úi
art. 61 din Regulamentul Organic al Moldovei).
În ceea ce priveúte puterea judecătorească, aceasta urma să fie încredinĠată, în ğara Românească „unui osebit Divan sau asupra unei Înalte
6

Prof.univ.dr. V. Duculescu, ProtecĠia juridică a drepturilor omului, Ed. Lumina
Lex, Bucureúti, 2008, p. 27.
7
Ibidem.
8
T. Drăganu, Începuturile úi dezvoltarea regimului parlamentar în România până
în 1916, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 48.
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CurĠi”, iar în Moldova „unui osebit Divan sau unui Înnalt Tribunal
giudecătorescu …”.
De asemenea, erau schiĠate primele elemente ale unei viitoare monarhi
constituĠionale, în sensul că cele două regulamente stabileau că domnul se
alege pentru toată viaĠa, el trebuie să aibă 40 de ani împliniĠi úi să facă parte
dintr-o familie nobilă (art. 26 din Regulamentul Organic al Valahiei úi
art. 27 din Regulamentul Organic al Moldovei).
Cele două regulamente, prin asemănarea lor au reprezentat un pas
important în vederea realizării viitoarei uniri a principatelor române úi, în
acelaúi timp, pentru prima dată au fost limitate puterile domnului prin crearea adunărilor obúteúti cu competenĠa de a dezbate legi, având ca izvor
legea úi nu obiceiurile Ġării.
Prin dispoziĠiile pe care le conĠin, cele două regulamente organice au
contribuit, în bună parte, la organizarea societăĠii româneúti din acea
perioadă.
Miúcarea revoluĠionară din FranĠa a avut puternice ecouri úi în Ġările
române, unele din ideile úi principiile revoluĠiei franceze fiind preluate úi în
documentele revoluĠiei de la 1848 din Transilvania, Moldova úi ğara
Românească.
Programul de la Blaj9 din Transilvania, DorinĠele Partidei NaĠionale
din Moldova10 úi ProclamaĠia de la Islaz11 din ğara Românească, adoptate
9

La punctul 1 din Programul de la Blaj se arăta că „NaĠiunea română, răzimată pe
principiul libertăĠii, egalităĠii úi fraternităĠii, pretinde independenĠa sa naĠională în
respectul politic ca să figureze în numele său ca naĠiune română, să-úi aibă reprezentanĠii
săi la dieta Ġării în proporĠiune cu numele său, să-úi aibă dregătorii săi în toate ramurile
administrative, judecătoreúti úi militare în aceeaúi proporĠiune, ca să se servească cu limba
sa în toate trebile ce se ating de dânsa, atât în legislaĠiune, cât úi în administraĠiune”.
10
Program redactat de Mihail Kogălniceanu în numele revoluĠionarilor moldoveni,
în august 1848, DorinĠele Partidei NaĠionale din Moldova a prevăzut o serie de principii úi
reforme, cum ar fi: neatârnarea administrativă úi legislativă fără „amestec a orice puteri
străine”; egalitatea drepturilor civile úi politice; adunarea obútească să fie compusă din
reprezentanĠii tuturor stărilor sociale „proprietatea, comerĠul, slujbele făcute statului,
capacitatea úi agricultura”; responsabilitatea miniútrilor úi a tuturor funcĠionarilor în
funcĠiile care le ocupă; libertatea tiparului; publicitatea úedinĠelor adunării obúteúti úi a
tribunalelor; libertatea individuală úi a domiciliului; înfiinĠarea unui ordin de avocaĠi
pentru libera apărare úi a ministerului public; reforma tribunalelor úi inamovibilitatea
judecătorilor; neamestecul domnitorului în „ramul judecătoresc” úi executarea hotărârilor
fără „întărirea sa” pentru că domnul trebuie să stea departe de litigiile particularilor
întrucât amestecul său ar compromite influenĠa suverană; libertatea cultelor ú.a.
11
ProclamaĠia de la Islaz, program adoptat de miúcarea revoluĠionară din ğara
Românească, în anul 1848, conĠinea o serie de principii cum ar fi: independenĠa
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în anul 1848, prevedeau o serie de reglementări democratice într-un stat
care urma să aibă baze constituĠionale, un regim parlamentar úi un domn
ales úi care să fie căutat în toate stările societăĠii.
RevoluĠia din anul 1848, arăta Nicolae Bălcescu, nu a fost un fenomen
efemer, fără trecut úi fără viitor, fără altă cauză decât voinĠa întâmplătoare a
unei minorităĠi sau miúcarea generală europeană. RevoluĠia generală fu
ocazia, iar nu cauza revoluĠiei, care se pierde în adâncul veacurilor12.
Tratatul de pace de la Paris din 1856 a marcat încheierea războiului
din Crimeea (1853-1856) úi a prevăzut, referitor la cele două principate
române, că acestea rămân sub suveranitatea otomană dar „sub garanĠia
puterilor contractante”, adică a puterilor semnatare ale tratatului: Austria,
FranĠa, Anglia, Prusia, Rusia úi Sardinia.
De asemenea, tratatul a stabilit convocarea în fiecare din cele două
principate a unui Divan ad-hoc, compus din reprezentanĠii tuturor claselor
sociale, care vor fi chemate să exprime dorinĠele populaĠiilor în ceea ce
priveúte organizarea principatelor, iar înĠelegerea finală cu puterea suverană
va fi transmisă pentru a fi consfinĠită printr-o convenĠie încheiată de înaltele
părĠi contractante la Paris.
Hotărârile adoptate de cele două Divane ad-hoc au fost dezbătute de o
comisie a puterilor contractante úi în temeiul lor a fost semnată de către
puterile contractante la 19 august 1958, ConvenĠia de la Paris.
Potrivit ConvenĠiei, care cuprindea dispoziĠii fundamentale privind
organizarea celor două principate, puterea legislativă în fiecare principat
urma să fie exercitată de domn, de o Adunare Electivă úi de o comisie
centrală13 care era comună pentru cele două Ġări, puterea executivă urma să
administrativă úi legislativă a poporului român úi neamestec al nici unei puteri din afară în
treburile interne; egalitatea drepturilor politice; adunarea generală compusă de
reprezentanĠi ai tuturor stărilor societăĠii; domnul responsabil ales pentru o perioadă de
cinci ani úi căutat în toate stările societăĠii; responsabilitatea miniútrilor úi a tuturor
funcĠionarilor în funcĠia ce ocupă; libertate absolută a tiparului; desfiinĠarea, atât în faptă,
cât úi în vorbă, a pedepsei cu moarte ú.a. De asemenea, ProclamaĠia prevedea convocarea
de urgenĠă a adunării generale extraordinare constituantă, aleasă pentru a reprezenta toate
interesele úi profesiile, pentru a elabora constituĠia Ġării în temeiul articolele conĠinute de
ProclamaĠie úi decretate de poporul român.
12
N. Bălcescu, Opere, vol. I, Ed. Academiei, Bucureúti, 1953, p. 264.
13
ConvenĠia stabilea în art. 27 că reúedinĠa comisiei centrale va fi la Focúani úi va
fi compusă din 16 membri, 8 moldoveni úi 8 valahi: 4 vor fi aleúi de fiecare domn dintre
membrii adunării sau dintre persoanele care ocupă funcĠii înalte în Ġară úi 4 de fiecare
adunare dintre membrii săi.
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fie exercitată de domn14, iar cea judecătorească, exercitată în numele domnului, urma să fie încredinĠată magistraĠilor numiĠi de acesta.
Legile de interes special pentru fiecare principat erau pregătite de
domn úi supuse aprobării adunării, iar legile de interes comun pentru ambele principate erau elaborate de comisia centrală úi supuse dezbaterii
adunărilor elective.
Dacă legile erau aprobate, ConvenĠia prevedea că trebuiau înaintate
domnului spre promulgare. Toate legile, inclusiv cele financiare, precum úi
regulamentele de administraĠie publică, urmau să fie publicate în Gazeta
Oficială.
Domnul era cel care convoca adunarea în sesiunile ordinare, adunarea
extraordinară úi avea dreptul de a dizolva adunarea.
Deúi această convenĠie nu oferea un cadru bine conturat pentru dezvoltarea ulterioară în Ġările române a regimului parlamentar, ea consacra
câteva principii specifice acestui sistem de guvernământ. ConvenĠia definea
în termeni expreúi prerogativa domnului, ales pe viaĠă, de a dizolva
Adunarea Electivă úi stabilea dreptul miniútrilor de a intra în această
adunare úi de a lua cuvântul, formulând în acelaúi timp, în mod implicit,
regula că miniútrii pot fi recrutaĠi úi din rândurile deputaĠilor 15.
De asemenea, ConvenĠia prevedea că se va înfiinĠa o „înaltă Curte de
justiĠie úi de casaĠiune”, comune ambelor principate, cu sediul la Focúani,
având în competenĠă soluĠionarea hotărârilor pronunĠate de curĠile úi
tribunalele din cele două principate.
Unirea principatelor române a reprezentat o nouă etapă în dezvoltarea
constituĠională românească.
Prin alegerea, potrivit dispoziĠiilor ConvenĠiei de la Paris, lui
Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859 de către
Adunarea Electivă a Moldovei úi ca domn al ğării Româneúti la 24 ianuarie
1859 de către Adunarea Electivă a Valahiei, s-a realizat, în fapt, unirea
celor două principate române.
După negocieri cu Poarta úi puterile contracte ale ConvenĠiei, justificat
în principal de faptul că se întâmpină mari dificultăĠi în administrare, având
în vedere că existau două adunări úi două ministere separate, ceea ce reprezenta o piedică în progresul celor două Ġări, în urma Unirii Principatelor,
14

Art. 15 alin. 3 din ConvenĠia de la Paris a stabilit că domnul „numeúte în toate
legile de administraĠiune publică úi face regulamentele necesarii, pentru executarea legilor”.
15
T. Drăganu, op. cit., vol. I, p. 362.
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A.I. Cuza obĠine consimĠământul acestora de a organiza un singur minister
úi o singură Adunare Electivă, prin unirea celor existente.
În ProclamaĠia către ğară a Principelui Alexandru Ioan Cuza, de la 11
decembrie 1861, acesta afirma că „Unirea este îndeplinită... NaĠionalitatea
română este întemeiată”, iar „Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie”.
Astfel, în ianuarie 1862 s-a creat o singură Adunare Electivă, cu sediul
la Bucureúti, un singur guvern úi, într-o scurtă perioadă, au fost unificate úi
celelalte instituĠii ale celor două Ġări.
În acelaúi timp, A.I. Cuza a început o serie de reforme care au vizat
administraĠia, agricultura, armata, justiĠia, învăĠământul, biserica.
Aceste schimbări nu erau pe placul unei mari părĠi din adunare
formată din reprezentanĠii moúierimii care se opuneau, în special, măsurilor
privind reforma agrară úi respingeau proiectele de legi care erau propuse în
domeniile vizate de reforme.
În aceste condiĠii, la 2 mai 1864, A.I. Cuza, la sugestia lui Mihail
Kogălniceanu, prim ministru la acea vreme, printr-o lovitură de stat, a
dizolvat Adunarea Electivă úi poporul a fost chemat să se pronunĠe prin
„da” sau „nu” asupra legii electorale propusă de aceútia úi respinsă iniĠial de
Adunare, úi asupra unui statut elaborat după ConvenĠia de la Paris. Cele
două documente care, după unii autori, au constituit prima ConstituĠie a
României, au fost aprobate prin plebiscit16.
Statutul elaborat după ConvenĠia de la Paris úi legea electorală formează prima ConstituĠie a României, considerate astfel deoarece cuprind
reglementări ale unor relaĠii sociale fundamentale, esenĠiale pentru instaurarea, menĠinerea úi exercitarea puterii17.

2. DEZVOLTAREA CONSTITUćIONALĆ ÎN PERIOADA 1866 - 1989
2.1. Statutul dezvoltĆtor al convenĄiei de la Paris
În anul 1864, Alexandru Ioan Cuza a promulgat „Statutul dezvoltător
al ConvenĠiei de la Paris” - cunoscut în istorie úi literatura de specialitate
sub denumirea de „Statutul lui Cuza”- úi legea electorală.
Pentru „da” au fost exprimate 682.621 de voturi, pentru „nu” 1.307 voturi úi au
fost 70.220 abĠineri – D.C. Giurecu, Istoria României în date, Ed. Enciclopedică,
Bucureúti, 2003, p. 208.
17
I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituĠional úi instituĠii politice, vol. I/EdiĠia
a XI-a, Ed. All Beck, Bucureúti, 2003, p. 83.
16
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Statutul reprezintă o dezvoltare a ConvenĠiei de la Paris, aúa cum arată
denumirea úi a fost considerat de unii autori prima constituĠie a Ġării, deúi în
preambulul acestuia se arată că „convenĠiunea încheiată la Paris în 7/19
august 1858, între Curtea Suzerană úi între Puterile garante autonomiei
Principatelor - Unite, este úi rămâne legea fundamentală a României”18.
Statutul lui Cuza a introdus pentru prima dată sistemul bicameral prin
crearea Corpului Ponderator care alături de Adunarea Electivă úi de domn,
urmau să exercite puterea legislativă.
A doua instituĠie introdusă prin Statut era Consiliul de Stat, compus
din membri numiĠi de domn.
Statutul stabilea că domnul are iniĠiativă legislativă, proiectele legislative fiind elaborate úi pregătite cu concursul Consiliului de Stat, úi ulterior,
supuse Adunării Elective úi Corpului Ponderator spre dezbatere.
De asemenea, se prevedea expres că nici o lege nu poate fi supusă promulgării domnului înainte de a fi discutată úi votată de domn, de Adunarea
Electivă úi Corpul Ponderator, domnul putând să promulge sau să refuze
promulgarea legii (sancĠionarea legii).
Puterea executivă era exercitată de domn úi Consiliul de Miniútri, iar
cea judecătorească era exercitată de instanĠele judecătoreúti.
Legea electorală împărĠea alegătorii în două categorii, criteriul fiind
acela al averii. Prima categorie, alegătorii primari, era compusă din persoanele care nu cunoúteau carte, dar care plăteau dări către stat. În a doua categorie, alegătorii direcĠi, intrau persoanele care cunoúteau carte úi aveau un
anumit venit, intelectualii, preoĠii, pensionarii.
Indiferent că erau alegători primari sau alegători direcĠi, aceútia trebuiau să aibă vârsta de 25 de ani împliniĠi.
Prin legea electorală erau reglementate organizarea úi desfăúurarea
alegerilor pentru organul legislativ, condiĠiile de a alege úi a fi ales, precum
úi pedepsele prevăzute pentru infracĠiunile electorale.
2.2. ConstituĄia României din 1866
A.I. Cuza a fost obligat să abdice la data de 11 februarie 1866, lăsând
o Ġară unită úi deschisă la progres. Pe tronul Ġării a fost adus un principe
18

În realitate, A.I. Cuza prin denumirea dată Statutului a urmărit nu aducă atingere
intereselor PorĠii úi Puterilor semnatare ale ConvenĠiei de la Paris, domnitorul dorind ca
acesta să apară ca un act adiĠional la ConvenĠie. Întrucât Statutul modifica aproape în
întregime ConvenĠia, unii autori, întemeiat au apreciat că cele două acte reprezintă prima
constituĠie a României.
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străin, aúa cum s-a dorit de adunările ad-hoc din 1857, în persoana lui Carol
Ludovic de Hohenzollern - Sigmarigen, proclamat de corpurile legiuitoare (1
mai 1866) principe ereditar al României sub numele de Carol I.
Astfel „... în locul unui domn însufleĠit de o fermă voinĠă de înfăptuire
a unor reforme sociale úi politice, úi aceasta chiar cu preĠul unei lovituri de
stat, anul 1866 a adus un úef de stat, al cărui principal Ġel era consolidarea,
pe baza principiului dinastic, a statului de curând unificat úi afirmarea
poziĠiei independente a acestuia pe plan internaĠional”19.
La data de 29 iunie 1866 este adoptată de către Adunarea Constituantă
o nouă constituĠie, inspirată după ConstituĠia Belgiei din 1931, care a fost
promulgată de domnul Carol I la 30 iunie 1866 úi a intrat în vigoare la data
publicării ei în Monitorul Oficial, respectiv la data de 1 iulie 1866.
ConstituĠia a prevăzut că numele oficial al Ġării este România úi a
consacrat caracterul indivizibil úi unitar al statului român, inalienabilitatea
teritoriului, drepturile úi libertăĠile fundamentale ale omului, subliniindu-se
că nu există nici o deosebire de clasă, toĠi românii fiind egali în faĠa legii úi
„datori a contribui fără osebire la dările úi sarcinile publice”.
Cu toate acestea, drepturile electorale erau acordate în raport de avere
fapt de natură a încălca egalitatea în drepturi a tuturor.
ConstituĠia stabilea că toate puterile statului emană de la naĠiune,
consacra principiul separaĠiei puterilor în stat, principiul guvernământului
reprezentativ úi monarhia ereditară20.
Puterea legislativă era exercitată colectiv de domn úi reprezentanĠa
naĠională care era formată din două adunări: Senatul úi Adunarea DeputaĠilor. IniĠiativa legilor era dată fiecăruia dintre cei trei menĠionaĠi să exercite
puterea legislativă.
Puterea executivă era încredinĠată domnului care o exercita „în modul
regulat prin ConstituĠiune” úi puterea judecătorească era exercitată de curĠi
úi tribunale, hotărârile úi sentinĠele acestora erau pronunĠate în virtutea legii
úi puse în executare în numele domnului.
Într-o opinie se arată că o privire generală asupra ConstituĠiei justifică
aprecierea că aceasta a marcat introducerea definitivă a instituĠiilor de guvernare de tip reprezentativ în organizarea de stat a României, dar prin
sistemul electoral introdus, care se baza pe un cens de avere ridicat, precum
úi prin stabilirea a patru colegii electorale, ConstituĠia corespundea intereselor
19

T. Drăganu, op. cit., vol. I, p. 366.
Puterile constituĠionale ale domnului erau ereditare în linie succesorală directă,
din bărbat în bărbat prin primul născut, cu excluderea femeilor úi succesorilor acesteia.
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