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C a p i t o l u l  I  

EVOLU IA CONSTITU IONAL   

A STATULUI ROMÂN 
 

 

1. SCURTE CONSIDERA II PRIVIND APARI IA PRIMELOR ACTE 
CONSTITU IONALE 

 
Apari ia primei Constitu ii a României a fost precedat  de importante 

mi c ri sociale i reforme care au avut loc în cele dou  principate române,  
Moldova i ara Româneasc . 

Primele încerc ri de organizare politic  le întâlnim în secolul al 
XVIII-lea i începutul secolului al XIX-lea, încerc ri care s-au concretizat 
într-o serie de documente adoptate la vremea respectiv , cum ar fi de 
exemplu, A ez mintele lui Constantin Mavrocordat din 1740 i 1743, iar 
mai târziu Pravilniceasca Condic  tip rit  de Alexandru Ipsilanti în anul 
1780. 

A ez mintele lui Constantin Mavrocordat, document publicat în re-
vista francez  „Mercure de France” sub denumirea de „Constitu ie”, pre-
vedea o serie de reforme, în special, în domeniile fiscal, administrativ, 
juridic i agrar. În domeniul fiscal, reforma privea desfiin area impozitului 
pe vite mari cornute i fixarea birului în patru sferturi pe an, suma total  era 
împ r it  în raport de averea fiec rei familii, iar cei care aveau o avere mai 
mare pl teau mai mult. Boierii dreg tori au fost împ r i i dup  trei ranguri – 
mare, mijlociu i mic, i fiecare, dup  rang, primea leaf  din visteria 
statului, care reprezenta o cot -parte din impozitele adunate de c tre stat. O 
parte din rani lucrau pentru boierii cu slujbe, ace tia fiind scuti i, în 
schimbul unui num r de zile lucrate, de plata de impozite c tre stat, iar 
num rul de rani pentru fiecare boier sau cler, era stabilit de domnitor. 

Din punct de vedere administrativ, reforma privea m suri în vederea 
consolid rii aparatului de stat central, în sensul c  adminstra iile inuturilor 
au fost subordonate puterii centrale i fiecare inut era condus de doi isprav-
nici care aveau atribu ii administrative, fiscale i judiciare. Func ionarii 
numi i de domni i pl ti i din visteria statului erau obliga i s  se adreseze în 
scris domnului în limba român . De asemenea, Constantin Mavrocordat a 
interzis ca persoanele care nu tiau carte s  fie ridicate la rang bisericesc i 
a cerut egumenilor m n stirilor din ar  s  prezinte anual un raport privind 
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activitatea lor gospod reasc , dispunând, totodat  ca ace tia s  fie numi i 
din rândul c lug rilor români. 

O alt  reform  s-a referit la judecat , astfel, dintre boierii care nu 
aveau dreg torii au fost numi i judec tori speciali care erau obliga i s  se 
prezinte la curtea domneasc  i s  examineze litigiile. 

P trunderea armatei ruse ti în Moldova a determinat începerea r zbo-
iului ruso-turc, acestuia urmându-i i alte interven ii armate ale Rusiei. 

În anul 1774 s-a încheiat Tratatul de la Kuciuk-Kainargi între 
Imperiul arist i Imperiul Otoman, prin care s-a stabilit ca imperiul Rusiei 
s  restituie Sublimei Por i cele dou  principate ale Valahiei i Moldova, 
rezervându- i dreptul de a interveni în cazul în care Imperiul Otoman nu ar 
respecta condi iile impuse prin tratat. De exemplu, s  respecte pe to i 
locuitorii principatelor, s  nu împiedice exercitarea liber  a religiei cre tine 
i s  nu pun  nici un obstacol în construirea unor noi biserici i în repararea 

celor vechi, s  restituie m n stirilor i particularilor p mânturile care le-au 
apar inut i le-au fost luate „în afara oric rei drept i”, s  permit  familiilor 
care doresc s  se stabileasc  în alt  parte permis de liber  trecere cu toate 
bunurilor lor, s  nu impun  celor dou  popoare nici o contribu ie sau plat  
pentru durata r zboiului .a. 

În anul 1780, Alexandru Ipsilanti1 a elaborat Pravilniceasca Condic , 
o culegere de legi pentru ara Româneasc  i care a avut ca izvoare dreptul 
bizantin, obiceiurile p mântului i unele rânduieli stabilite sub domnia sa. 
Pravila stabilea, printre altele, dreptul boierilor de a mo teni bunurile 
cl ca ilor i a reglementat dijma i claca2. Pravilniceasca Condic  a fost 
abrogat  prin Codul lui Caragea în anul 1818. 

În aceea i perioad , boierii au reclamat o serie de reforme politice, 
prin numeroase memorii adresate Rusiei i Austriei, care aveau ca scop 
emanciparea principatelor aflate sub suveranitate otoman . 

De asemenea, în Transilvania este formulat  în anul 1791, peti ia 
cunoscut  sub denumirea Supplex Libellus Valachorum, adresat  împ -
ratului Leopold al II-lea al Austriei, semnat  de „Clerul, Nobilimea, Starea 
                                                 

1 Domn al rii Române ti (1774-1782). 
2 Dijma, form  a rentei viagere, era o dare care însemna a zecea parte din produse 

(recolt ) perceput  de proprietarul feudei de la ran pentru lotul de p mânt dat acestuia 
pentru a-l lucra („ ... s-au hot rât într-aceast  condic  a se lua din zece una dup  dreptate 
...”- Academia Republicii Populare Române, Pravilniceasca Condic , Edi ie critic ,  
Ed. Academiei Republicii Populare Române, 1957, p. 156). Claca era tot o form  a rentei 
feudale dar consta în munc  nepl tit  pe care ranul era obligat s  o presteze în folosul 
proprietarului p mântului. 
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militar  i cea Or eneasc  a întregii na iuni române din Transilvania”, prin 
care se solicita s  i se restituie na iunii române care tr ie te în principatul 
Transilvania str vechile drepturi „care sunt legate prin îns i firea lucrurilor 
de to i cet enii i de care în secolul trecut ea a fost despuiat , cum se va 
ar ta de îndat , f r  nici un drept, ci numai din cauza vitregiei acelor 
timpuri”. 

Astfel, se revendica egalitatea na iunii române din punct de vedere 
politic cu popula ia de alte na ionalit i existent  în Transilvania3. 

Revolu ia de la 1821 condus  de Tudor Vladimirescu, de i înfrânt , a 
avut ecouri pe continentul european i a adus în prim plan situa ia celor 
dou  principate române. elurile revolu iei au fost consemnate în scrisori 
adresate Por ii i în diferite documente, cel mai important fiind actul 
intitulat Cererile norodului românesc din 1821. Acesta prevedea, printre 
altele, o reform  politic  i una administrativ , ca Tudor Vladimirescu s  fie 
„mai mare i chivernisitar la toate adun rea pentru folosul a toat  
op tea…”, toate dreg toriile rii „atâta cele politice ti cât i cele biserice ti 
de la cea mai mare la cea mai mic ” s  nu mai fie date pe bani, ci s  fie 
ocupate numai de cei potrivi i pentru acestea i f r  „dare de bani”, redu-
cerea aparatului administrativ i chiar desfiin area unor organe: „H tm nia 
divanului s  lipseasc  cu totul” sau „Vorniciea de poli ie s  lipseasc  cu 
totul, adic  dreg toria ace tii vornicii, fiind c  este pricinuitoare de mare 
j fuire norodului”.  

De asemenea, în document se prevedea i o reform  juridic  „Pravil-
niceasca condic  a lui Caragea s  lipseasc  cu totul, nefiind f cut  cu voin a 
a toat norodului”.  

Cererile norodului românesc urmau s  fie înt rite „atât cu hrisov cu 
mare jur mânt ob tesc c  se vor p zi cât i cu hat arif împ r tesc, care s  
fie i cu tirea Rusii…”. 

O importan  deosebit  o are Memoriul C rvunarilor din 1822, despre 
care s-a afirmat c  este prima „întrupare a unei gândiri constitu ionale în 

ara Româneasc  i cea dintâi manifestare politic  a cuget rii liberale”4. 
Numit i Constitu ia C rvunarilor, Memoriul reprezint  un proiect de 

lege fundamental  care, chiar dac  nu a fost aplicat, prin ideile valoroase pe 
care le cuprinde a contribuit la dezvoltarea constitu ional  a rii. 
Constitu ia C rvunarilor prevedea: garantarea dreptului de proprietate, iar 
                                                 

3 C. C linoiu, V. Duculescu, Drept constitu ional i institu ii politice, Edi ie 
rev zut  i completat , Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2005, p. 105. 

4 A.D. Xenopol, Istoria partidelor politice în România, vol. I, Ed. Albert Baer, 
Bucure ti, 1910, p. 99. 
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dac  trebuin ele ob te ti aveau neap rat  nevoie de un lucru apar inând unei 
persoane, aceasta se putea face numai dup  ce i se va da „o desp gubire 
potrivit  cu lucrul ce se va cere a i se lua”; respectarea legii i pedepsirea 
celor care se fac vinova i de înc lcarea ei, dup  o judecat  dreapt , nimeni 
neputând fi „învinov it, ridicat la închisoare sau pedepsit decât numai întru 
întâmpl rile hot râte prin pravil  i dup  formele pravilei”; înfiin area 
sfatului ob tesc, adic  adunarea reprezentativ  cu competen  de a legifera, 
care s  îndrepte pravilele dup  trebuin , s  îmbun t easc  economia, 
comer ul, s  înfiin eze coli i alte a ez minte publice etc.; domnul s  fie 
ales de adunarea ob teasc  numai dintre p mânteni (cet eni), s  fie 
cunoscut pentru faptele sale bune i pentru patriotismul s u; conducerea 
statului s  fie asigurat  de domn i sfatul ob tesc, dispozi ie de natur  s  
limiteze puterile domnului. 

Sfâr itul r zboiului ruso-turc a fost marcat de pacea de la Adrianopol 
din 1829, iar rezultatul negocierilor dintre Imperiul arist i Imperiul 
Otoman privind sfera de influen  în cele dou  ri române ti au fost 
consemnate într-un tratat semnat la 14 septembrie 1829. 

Tratatul de la Adrianopol a consfin it o puternic  influen  a Rusiei în 
cele dou  state „Moldova i Valahia” i a consacrat pentru prima dat  
principiul separa iei puterilor. Tratatul con inea dispozi ii privind orga-
nizarea statal , interzicea amestecul Por ii în treburile interne ale celor dou  
principate i stabilea c  „locuitorii principatelor se bucur  de deplina 
libertate a comer ului pentru toate produsele solului i industriei lor”. 

Începând cu anul 1829, cele dou  principate au cunoscut schimb ri 
profunde sociale, politice, economice i culturale. În aceast  perioad  
comer ul s-a dezvoltat i, în acela i timp, clasa de mijloc româneasc , popu-
la ia urban  s-a dublat, iar ora ele au devenit mai prospere i mai mari. 

Dar, guvern mântul constitu ional în România, se arat  în literatura de 
specialitate, a luat na tere sub forma regimului parlamentar5, începuturile de 
afirmare a acestuia datând din perioada de aplicare a regulamentelor organice.  

Regulamentele organice se refereau la organizarea celor dou  prin-
cipate, ara Româneasc  i Moldova i au fost elaborate în conformitate cu 
dispozi iile tratatului de la Adrianopol. Acestea au fost aplicate din anul 
1831 în ara Româneasc  i din anul 1832 în Moldova, i con ineau pre-
vederi aproape identice. 

                                                 
5 T. Dr ganu, Drept constitu ional i institu ii politice – Tratat elementar, vol. I, 

Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1998, p. 359. 
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De i, au fost aduse numeroase critici regulamentului „este de notat c  
el a consacrat principiul separa iei puterilor i a favorizat dezvoltarea 
noilor rela ii economice. De fapt, el a înlocuit arbitrarul puterii domnitorilor 
i a introdus norme i institu ii moderne de organizare a statului”6. 

Regulamentul organic, ar ta N. B lcescu „recunoscu drept principiul 
libert ii comerciale, desp r i puterile judec tore ti, administrative i legisla-
tive i introduse regimul parlamentar”7. 

Dincolo de aceste critici, regulamentele organice sunt considerate de 
majoritatea autorilor, primele acte constitu ionale române ti, acte care au 
adus importante schimb ri în via a celor dou  principate române ti, dup  
încheierea îndelungatei domnii fanariote. 

Regulamentele au încercat pentru prima dat  s  reorganizeze politic 
statul prin înfiin area de organe legislative, executive i judec tore ti, i au 
prev zut în mod clar o separare a puterilor statului potrivit principiului 
separa iei puterilor în stat, principiu consacrat deja în majoritatea consti-
tu iile statelor lumii.   

Într-o opinie se arat  c  „principiul separa iei puterilor în stat, f r  de 
care regimul parlamentar nu poate fi conceput, era firav, precar, efemer i 
abia conturat”8.   

Puterea legislativ  era încredin at  unei Ob te ti Adun ri, astfel „toate 
isvoadele de pravil  sau regulamenturi nou , trebuesc întâiu s  se dea în 
cercetare Obicinuitei Ob te tii Adun ri …” potrivit art. 55 din 
Regulamentul Organic al Valahiei i „toate proecturile de legiuire i de 
regulamente nou  … trebuie a fi supuse mai înnainte dezbaterei Ob te tei 
Obicinuite Adun ri” potrivit art. 58 din Regulamentul Organic al Moldovei. 

Puterea executiv  era încredin at  domnului, regulamentele stabilind 
c  acesta are în atribu ie „… împlinirea legiuirilor înfiin ate” i nici o 
întâmplare nu va putea împiedica „lucrarea puterii suverane de adminstra ie 
i de paza orânduieli i a lini tei publice …” care este dat  domnului 

potrivit obiceiurilor rii (art. 58 din Regulamentul Organic al Valahiei i 
art. 61 din Regulamentul Organic al Moldovei). 

În ceea ce prive te puterea judec toreasc , aceasta urma s  fie încre-
din at , în ara Româneasc  „unui osebit Divan sau asupra unei Înalte 

                                                 
6 Prof.univ.dr. V. Duculescu, Protec ia juridic  a drepturilor omului, Ed. Lumina 

Lex, Bucure ti, 2008, p. 27.  
7 Ibidem. 
8 T. Dr ganu, Începuturile i dezvoltarea regimului parlamentar în România pân  

în 1916, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 48. 
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Cur i”, iar în Moldova „unui osebit Divan sau unui Înnalt Tribunal 
giudec torescu …”. 

De asemenea, erau schi ate primele elemente ale unei viitoare monarhi 
constitu ionale, în sensul c  cele dou  regulamente stabileau c  domnul se 
alege pentru toat  via a, el trebuie s  aib  40 de ani împlini i i s  fac  parte 
dintr-o familie nobil  (art. 26 din Regulamentul Organic al Valahiei i  
art. 27 din Regulamentul Organic al Moldovei). 

Cele dou  regulamente, prin asem narea lor au reprezentat un pas 
important în vederea realiz rii viitoarei uniri a principatelor române i, în 
acela i timp, pentru prima dat  au fost limitate puterile domnului prin cre-
area adun rilor ob te ti cu competen a de a dezbate legi, având ca izvor 
legea i nu obiceiurile rii. 

Prin dispozi iile pe care le con in, cele dou  regulamente organice au 
contribuit, în bun  parte, la organizarea societ ii române ti din acea 
perioad . 

Mi carea revolu ionar  din Fran a a avut puternice ecouri i în rile 
române, unele din ideile i principiile revolu iei franceze fiind preluate i în 
documentele revolu iei de la 1848 din Transilvania, Moldova i ara 
Româneasc . 

Programul de la Blaj9 din Transilvania, Dorin ele Partidei Na ionale 
din Moldova10  i Proclama ia de la Islaz11 din ara Româneasc , adoptate 

                                                 
9 La punctul 1 din Programul de la Blaj se ar ta c  „Na iunea român , r zimat  pe 

principiul libert ii, egalit ii i fraternit ii, pretinde independen a sa na ional  în 
respectul politic ca s  figureze în numele s u ca na iune român , s - i aib  reprezentan ii 
s i la dieta rii în propor iune cu numele s u, s - i aib  dreg torii s i în toate ramurile 
administrative, judec tore ti i militare în aceea i propor iune, ca s  se serveasc  cu limba 
sa în toate trebile ce se ating de dânsa, atât în legisla iune, cât i în administra iune”. 

10 Program redactat de Mihail Kog lniceanu în numele revolu ionarilor moldoveni, 
în august 1848, Dorin ele Partidei Na ionale din Moldova a prev zut o serie de principii i 
reforme, cum ar fi: neatârnarea administrativ  i legislativ  f r  „amestec a orice puteri 
str ine”; egalitatea drepturilor civile i politice; adunarea ob teasc  s  fie compus  din 
reprezentan ii tuturor st rilor sociale „proprietatea, comer ul, slujbele f cute statului, 
capacitatea i agricultura”; responsabilitatea mini trilor i a tuturor func ionarilor în 
func iile care le ocup ; libertatea tiparului; publicitatea edin elor adun rii ob te ti i a 
tribunalelor; libertatea individual  i a domiciliului; înfiin area unui ordin de avoca i 
pentru libera ap rare i a ministerului public; reforma tribunalelor i inamovibilitatea 
judec torilor; neamestecul domnitorului în „ramul judec toresc” i executarea hot rârilor 
f r  „înt rirea sa” pentru c  domnul trebuie s  stea departe de litigiile particularilor 
întrucât amestecul s u ar compromite influen a suveran ; libertatea cultelor .a. 

11 Proclama ia de la Islaz, program adoptat de mi carea revolu ionar  din ara 
Româneasc , în anul 1848, con inea o serie de principii cum ar fi: independen a 
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în anul 1848, prevedeau o serie de reglement ri democratice într-un stat 
care urma s  aib  baze constitu ionale, un regim parlamentar i un domn 
ales i care s  fie c utat în toate st rile societ ii. 

Revolu ia din anul 1848, ar ta Nicolae B lcescu, nu a fost un fenomen 
efemer, f r  trecut i f r  viitor, f r  alt  cauz  decât voin a întâmpl toare a 
unei minorit i sau mi carea general  european . Revolu ia general  fu 
ocazia, iar nu cauza revolu iei, care se pierde în adâncul veacurilor12. 

Tratatul de pace de la Paris din 1856 a marcat încheierea r zboiului 
din Crimeea (1853-1856) i a prev zut, referitor la cele dou  principate 
române, c  acestea r mân sub suveranitatea otoman  dar „sub garan ia 
puterilor contractante”, adic  a puterilor semnatare ale tratatului: Austria, 
Fran a, Anglia, Prusia, Rusia i Sardinia. 

De asemenea, tratatul a stabilit convocarea în fiecare din cele dou  
principate a unui Divan ad-hoc, compus din reprezentan ii tuturor claselor 
sociale, care vor fi chemate s  exprime dorin ele popula iilor în ceea ce 
prive te organizarea principatelor, iar în elegerea final  cu puterea suveran  
va fi transmis  pentru a fi consfin it  printr-o conven ie încheiat  de înaltele 
p r i contractante la Paris. 

Hot rârile adoptate de cele dou  Divane ad-hoc au fost dezb tute de o 
comisie a puterilor contractante i în temeiul lor a fost semnat  de c tre 
puterile contractante la 19 august 1958, Conven ia de la Paris. 

Potrivit Conven iei, care cuprindea dispozi ii fundamentale privind 
organizarea celor dou  principate, puterea legislativ  în fiecare principat 
urma s  fie exercitat  de domn, de o Adunare Electiv  i de o comisie 
central 13 care era comun  pentru cele dou  ri, puterea executiv  urma s  

                                                                                                                                      
administrativ  i legislativ  a poporului român i neamestec al nici unei puteri din afar  în 
treburile interne; egalitatea drepturilor politice; adunarea general  compus  de 
reprezentan i ai tuturor st rilor societ ii; domnul responsabil ales pentru o perioad  de 
cinci ani i c utat în toate st rile societ ii; responsabilitatea mini trilor i a tuturor 
func ionarilor în func ia ce ocup ; libertate absolut  a tiparului; desfiin area, atât în fapt , 
cât i în vorb , a pedepsei cu moarte .a. De asemenea, Proclama ia prevedea convocarea 
de urgen  a adun rii generale extraordinare constituant , aleas  pentru a reprezenta toate 
interesele i profesiile, pentru a elabora constitu ia rii în temeiul articolele con inute de 
Proclama ie i decretate de poporul român.  

12 N. B lcescu, Opere, vol. I, Ed. Academiei, Bucure ti, 1953, p. 264.  
13 Conven ia stabilea în art. 27 c  re edin a comisiei centrale va fi la Foc ani i va 

fi compus  din 16 membri, 8 moldoveni i 8 valahi: 4 vor fi ale i de fiecare domn dintre 
membrii adun rii sau dintre persoanele care ocup  func ii înalte în ar  i 4 de fiecare 
adunare dintre membrii s i.    
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fie exercitat  de domn14, iar cea judec toreasc , exercitat  în numele dom-
nului, urma s  fie încredin at  magistra ilor numi i de acesta. 

Legile de interes special pentru fiecare principat erau preg tite de 
domn i supuse aprob rii adun rii, iar legile de interes comun pentru am-
bele principate erau elaborate de comisia central  i supuse dezbaterii 
adun rilor elective. 

Dac  legile erau aprobate, Conven ia prevedea c  trebuiau înaintate 
domnului spre promulgare. Toate legile, inclusiv cele financiare, precum i 
regulamentele de administra ie public , urmau s  fie publicate în Gazeta 
Oficial . 

Domnul era cel care convoca adunarea în sesiunile ordinare, adunarea 
extraordinar  i avea dreptul de a dizolva adunarea. 

De i aceast  conven ie nu oferea un cadru bine conturat pentru dez-
voltarea ulterioar  în rile române a regimului parlamentar, ea consacra 
câteva principii specifice acestui sistem de guvern mânt. Conven ia definea 
în termeni expre i prerogativa domnului, ales pe via , de a dizolva 
Adunarea Electiv  i stabilea dreptul mini trilor de a intra în aceast  
adunare i de a lua cuvântul, formulând în acela i timp, în mod implicit, 
regula c  mini trii pot fi recruta i i din rândurile deputa ilor 15.   

De asemenea, Conven ia prevedea c  se va înfiin a o „înalt  Curte de 
justi ie i de casa iune”, comune ambelor principate, cu sediul la Foc ani, 
având în competen  solu ionarea hot rârilor pronun ate de cur ile i 
tribunalele din cele dou  principate.  

Unirea principatelor române a reprezentat o nou  etap  în dezvoltarea 
constitu ional  româneasc . 

Prin alegerea, potrivit dispozi iilor Conven iei de la Paris, lui 
Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859 de c tre 
Adunarea Electiv  a Moldovei i ca domn al rii Române ti la 24 ianuarie 
1859 de c tre Adunarea Electiv  a Valahiei, s-a realizat, în fapt, unirea 
celor dou  principate române. 

Dup  negocieri cu Poarta i puterile contracte ale Conven iei, justificat 
în principal de faptul c  se întâmpin  mari dificult i în administrare, având 
în vedere c  existau dou  adun ri i dou  ministere separate, ceea ce repre-
zenta o piedic  în progresul celor dou  ri, în urma Unirii Principatelor, 

                                                 
14 Art. 15 alin. 3 din Conven ia de la Paris a stabilit c  domnul „nume te în toate 

legile de administra iune public  i face regulamentele necesarii, pentru executarea legilor”. 
15 T. Dr ganu, op. cit., vol. I, p. 362. 
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A.I. Cuza ob ine consim mântul acestora de a organiza un singur minister 
i o singur  Adunare Electiv , prin unirea celor existente. 

În Proclama ia c tre ar  a Principelui Alexandru Ioan Cuza, de la 11 
decembrie 1861, acesta afirma c  „Unirea este îndeplinit ... Na ionalitatea 
român  este întemeiat ”, iar „Alesul vostru v  d  ast zi o singur  Românie”. 

Astfel, în ianuarie 1862 s-a creat o singur  Adunare Electiv , cu sediul 
la Bucure ti, un singur guvern i, într-o scurt  perioad , au fost unificate i 
celelalte institu ii ale celor dou  ri. 

În acela i timp, A.I. Cuza a început o serie de reforme care au vizat 
administra ia, agricultura, armata, justi ia, înv mântul, biserica. 

Aceste schimb ri nu erau pe placul unei mari p r i din adunare 
format  din reprezentan ii mo ierimii care se opuneau, în special, m surilor 
privind reforma agrar  i respingeau proiectele de legi care erau propuse în 
domeniile vizate de reforme. 

În aceste condi ii, la 2 mai 1864, A.I. Cuza, la sugestia lui Mihail 
Kog lniceanu, prim ministru la acea vreme, printr-o lovitur  de stat, a 
dizolvat Adunarea Electiv  i poporul a fost chemat s  se pronun e prin 
„da” sau „nu” asupra legii electorale propus  de ace tia i respins  ini ial de 
Adunare, i asupra unui statut elaborat dup  Conven ia de la Paris. Cele 
dou  documente care, dup  unii autori, au constituit prima Constitu ie a 
României, au fost aprobate prin plebiscit16. 

Statutul elaborat dup  Conven ia de la Paris i legea electoral  for-
meaz  prima Constitu ie a României, considerate astfel deoarece cuprind 
reglement ri ale unor rela ii sociale fundamentale, esen iale pentru instau-
rarea, men inerea i exercitarea puterii17.  

 
 

2. DEZVOLTAREA CONSTITU IONAL  ÎN PERIOADA 1866 - 1989 

2.1. Statutul dezvolt tor al conven iei de la Paris  
 
În anul 1864, Alexandru Ioan Cuza a promulgat „Statutul dezvolt tor 

al Conven iei de la Paris” - cunoscut în istorie i literatura de specialitate 
sub denumirea de „Statutul lui Cuza”- i legea electoral .  

                                                 
16 Pentru „da” au fost exprimate 682.621 de voturi, pentru „nu” 1.307 voturi i au 

fost 70.220  ab ineri – D.C. Giurecu, Istoria României în date, Ed. Enciclopedic , 
Bucure ti, 2003, p. 208. 

17 I. Muraru,  E.S. T n sescu, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. I/Edi ia 
a XI-a, Ed. All Beck, Bucure ti, 2003, p. 83. 
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Statutul reprezint  o dezvoltare a Conven iei de la Paris, a a cum arat  
denumirea i a fost considerat de unii autori prima constitu ie a rii, de i în 
preambulul acestuia se arat  c  „conven iunea încheiat  la Paris în 7/19 
august 1858, între Curtea Suzeran  i între Puterile garante autonomiei 
Principatelor - Unite, este i r mâne legea fundamental  a României”18. 

Statutul lui Cuza a introdus pentru prima dat  sistemul bicameral prin 
crearea Corpului Ponderator care al turi de Adunarea Electiv  i de domn, 
urmau s  exercite puterea legislativ . 

A doua institu ie introdus  prin Statut era Consiliul de Stat, compus 
din membri numi i de domn. 

Statutul stabilea c  domnul are ini iativ  legislativ , proiectele legisla-
tive fiind elaborate  i preg tite cu concursul Consiliului de Stat, i ulterior, 
supuse Adun rii Elective i Corpului Ponderator spre dezbatere. 

De asemenea, se prevedea expres c  nici o lege nu poate fi supus  pro-
mulg rii domnului înainte de a fi discutat  i votat  de domn, de Adunarea 
Electiv  i Corpul Ponderator, domnul putând s  promulge sau s  refuze 
promulgarea legii (sanc ionarea legii). 

Puterea executiv  era exercitat  de domn i Consiliul de Mini tri, iar 
cea judec toreasc  era exercitat  de instan ele judec tore ti. 

Legea electoral  împ r ea aleg torii în dou  categorii, criteriul fiind 
acela al averii. Prima categorie, aleg torii primari, era compus  din persoa-
nele care nu cuno teau carte, dar care pl teau d ri c tre stat. În a doua cate-
gorie, aleg torii direc i, intrau persoanele care cuno teau carte i aveau un 
anumit venit, intelectualii, preo ii, pensionarii. 

Indiferent c  erau aleg tori primari sau aleg tori direc i, ace tia tre-
buiau s  aib  vârsta de 25 de ani împlini i. 

Prin legea electoral  erau reglementate organizarea i desf urarea 
alegerilor pentru organul legislativ, condi iile de a alege i a fi ales, precum 
i pedepsele prev zute pentru infrac iunile electorale. 

 

2.2. Constitu ia României din 1866 
 
A.I. Cuza a fost obligat s  abdice la data de 11 februarie 1866, l sând 

o ar  unit  i deschis  la progres. Pe tronul rii a fost adus un principe 

                                                 
18 În realitate, A.I. Cuza prin denumirea dat  Statutului a urm rit nu aduc  atingere 

intereselor Por ii i Puterilor semnatare ale Conven iei de la Paris, domnitorul dorind ca 
acesta s  apar  ca un act adi ional la Conven ie. Întrucât Statutul modifica aproape în 
întregime Conven ia, unii autori, întemeiat au apreciat c  cele dou  acte reprezint  prima 
constitu ie a României. 



Evolu ia constitu ional  a statului român 15 

str in, a a cum s-a dorit de adun rile 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 însufle it de o ferm  voin  de înf ptuire 
a unor reforme sociale i politice, i aceasta chiar cu pre ul unei lovituri de 
stat, anul 1866 a adus un ef de stat, al c rui principal el era consolidarea, 
pe baza principiului dinastic, a statului de curând unificat i afirmarea 
pozi iei independente  a acestuia pe plan interna ional”19.   

La data de 29 iunie 1866 este adoptat  de c tre Adunarea Constituant  
o nou  constitu ie, inspirat  dup  Constitu ia Belgiei din 1931, care a fost 
promulgat  de domnul Carol I la 30 iunie 1866 i a intrat în vigoare la data 
public rii ei în Monitorul Oficial, respectiv la data de 1 iulie 1866. 

Constitu ia a prev zut c  numele oficial al rii este România i a 
consacrat caracterul indivizibil i unitar al statului român, inalienabilitatea 
teritoriului, drepturile i libert ile fundamentale ale omului, subliniindu-se 
c  nu exist  nici o deosebire de clas , to i românii fiind egali în fa a legii i 
„datori a contribui f r  osebire la d rile i sarcinile publice”. 

Cu toate acestea, drepturile electorale erau acordate în raport de avere 
fapt de natur  a înc lca egalitatea în drepturi a tuturor. 

Constitu ia stabilea c  toate puterile statului eman  de la na iune, 
consacra principiul separa iei puterilor în stat, principiul guvern mântului 
reprezentativ i monarhia ereditar 20. 

Puterea legislativ  era exercitat  colectiv de domn i reprezentan a 
na ional  care era format  din dou  adun ri: Senatul i Adunarea Deputa-
ilor. Ini iativa legilor era dat  fiec ruia dintre cei trei men iona i s  exercite 

puterea legislativ . 
Puterea executiv  era încredin at  domnului care o exercita „în modul 

regulat prin Constitu iune” i puterea judec toreasc  era exercitat  de cur i 
i tribunale, hot rârile i sentin ele acestora erau pronun ate în virtutea legii 
i puse în executare în numele domnului. 

Într-o opinie se arat  c  o privire general  asupra Constitu iei justific  
aprecierea c  aceasta a marcat introducerea definitiv  a institu iilor de gu-
vernare de tip reprezentativ în organizarea de stat a României, dar prin 
sistemul electoral introdus, care se baza pe un cens de avere ridicat, precum 
i prin stabilirea a patru colegii electorale, Constitu ia corespundea intereselor 

                                                 
19 T. Dr ganu, op. cit., vol. I, p. 366. 
20 Puterile constitu ionale ale domnului erau ereditare în linie succesoral  direct , 

din b rbat în b rbat prin primul n scut, cu excluderea femeilor i succesorilor acesteia.  


