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Cuvânt înainte
După Marea Unire, România a intrat într-o epocă a evoluţiei sale ca stat naţional
unitar, având un regim politic democrat-parlamentar în cadrul unei monarhii constituţionale.
Caracterul naţional unitar al statului român a fost rezultatul hotărârilor plebiscitare adoptate în
1918 de către Adunările Naţionale de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, în numele populaţiei
româneşti din provinciile unite.
Temeiurile de drept pentru organizarea statului naţional unitar român, al cărui proces de
unire se încheiase la 01 decembrie 1918, decurgeau din prevederile Constituţiei din 1866, cu
modificările sale din 1878, 1884 şi 1917, din hotărârile de Unire din 1918, precum şi din
prevederile Constituţiei din martie 1923, care a înscris în chiar primul său articol caracterul unitar
al statului român.
Procesul uniformizării instituţional-administrative a fost o problemă cu caracter politic de
mare importanţă, caracteristic perioadelor de formare şi consolidare a statelor naţionale centralizate
moderne, care a preocupat toate forţele angajate în viaţa de stat imediat după 01 decembrie 1918.
În dezbaterea acestei chestiuni esenţiale pentru progresul societăţii româneşti în noul cadru statal sau cuprins lideri şi parlamentari ai partidelor politice, oameni de cultură, de ştiinţă, jurişti,
funcţionari superiori de stat, conducători de instituţii de diferite profiluri, publicişti. Conţinutul
dezbaterii, unele desfăşurate sistematic, sub egida Institutului Social Român, a profilat opţiunea
pentru realizarea unei sinteze a tot ceea ce era înregistrat şi recunoscut ca fiind mai bun în
legislaţia tuturor provinciilor ţării de până la 01 decembrie 1918, dar care să cuprindă în acelaşi
timp şi ceea ce putea fi comun – sub aspect principal – din gândirea lumii moderne.
Prezenta lucrare şi-a propus o abordare interdisciplinară juridică, istorică şi politică, a
modului în care s-a constituit şi a funcţionat Parlamentul României după Marea Unire şi până în
anul 1930.
Lucrarea aduce în circuitul ştiinţific unele informaţii noi din fondurile arhivistice, însă
baza principală a documentării a constituit-o studiul sistematic şi temeinic al Dezbaterilor
parlamentare, atât ale Camerei Deputaţilor, cât şi ale Senatului din perioada 1919-1930. La
aceste surse informative s-a adăugat o bogată bibliografie formată din volume de documente istorice
ale perioadei supuse cercetării, de memorii, culegeri de legi, legi constituţionale şi organice, presă.
Au fost studiate cu atenţie lucrări generale şi speciale referitoare la evoluţia României în perioada
modernă şi apoi în prima parte a epocii interbelice. Analiza istorică a fost completată cu o serie de
lucrări de drept, realizând astfel o ”împletire între modul cum istoria naşte dreptul şi după cum
dreptul modelează istoria”.
Pentru început se pune cu tărie în atenţie necesitatea stringentă a unificării instituţiilor
politice şi a unificării legislative după săvârşirea Marii Uniri şi primele realizări în această
direcţie, în perioada atât de frământatî sub aspect politic şi nu numai, din decembrie 1918 –
ianuarie 1922, pe care autoarea o defineşte ca fiind ”timpul nevoilor”. Este, în bună parte
perioada în care în cadrul statului naţional întregit se întâlneau ca o consecinţă a evoluţiei separate
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impuse românilort de marile imperii dominatoare până în 1918, legi şi instituţii specifice acestora.
Deoarece la elaborarea sau constituirea lor, românii nu fuseseră consultaţi sau chemaţi să participe,
ele erau străine de spiritul, mentalitatea şi aspiraţiile româneşti. Ca atare, Unirea din 1918
impunea şi pretindea cu insistenţă ţării acelaşi sistem de organizare, de factură românească.
În baza studiului întreprins, se subliniază ideea că în noile condiţii, politicul,
compartiment în care poporul român se dezvoltare timp îndelungat în entităţi politice diferite, era
chemat să acţioneze ca factor de iniţiativă, de presiune, în vederea consolidării unităţii politice, prin
unificarea legislaţiei, cu apropierea realităţilor din toate domeniile, nu ca o contopire mecanică,
uniformizatoare, pripită sau bruscă, ci prin una firească, evolutivă. Această unificare avea şi
menirea de a contribui la eliminarea particularităţilor administrativ instituţionale regionale şi să
devină o pârghie puternică, menită să impulsioneze procesul imperios de refacere şi dezvoltare
economică a ţării, de modernizare a structurilor economice, politice şi culturale ale României
întregite.
Lucrarea pune în lumină în analiza instituţiilor politice din aceşti primi ani de după
Marea Unire şi varietatea luărilor de poziţie cu privire la unificarea instituţională, mai ales în
Parlament, el însuşi exponent al Unirii, şi în publicistică, cu practica menţinerii pentru un timp
relativ scurt al unor legiuiri specifice doar unor regiuni care s-a interferat cu extinderea tacită sau
expresă a unor legi din vechea Românie spre noile provincii unite cu patria mamă. O mare
însemnătate în închegarea acestui proces complex l-au avut şi aplicarea marilor reforme: cea
electorală şi cea agrară.
În arhitectura generală a lucrării, capitolul al treilea ocupă un loc central, supunând
analizei etapa cea mai densă a procesului integrării instituţional-administrative şi politice a noilor
provincii, dar şi a perspectivelor dezvoltării unitare din punct de vedere economic şi social a
României în timpul celor două guvernări liberale din anii 1922-1926 şi 1927-1928. Autoarea
opinează în mod argumentat că aceste guvernări deţin ponderea precumpănitoare a dezbaterilor,
deciziilor şi nu mai puţin a rezultatelor unificării instituţional-administrative. Examinarea
cronologică a acestui proces de unificare relevă că liberalii, dominând sub raportul timpului în
cadrul majorităţii parlamentare şi implicit în echipele guvernamentale au avut posibilitatea să-şi
impună programul lor nu numai în problemele economice, ci şi în cele social-politice. Sursa cea mai
importantă pentru abordarea argumentată a acestei chestiuni o reprezintă Dezbaterile
parlamentare şi alte acte juridice. De aceea, în cadrul acestui capitol pe parcursul celor aproximativ
90 de pagini se realizează o analiză a ceea ce autoarea a intitulat: ”Parlamentul unificării
legislative şi marea operă de legiferare liberală”, în care problematicii pregătirii, dezbaterii şi
aprobării Constituţiei din martie 1923 i se acordă cea mai mare importanţă. Ea este continuată
cu relevarea activităţii Corpului legislativ pe anii 1926-1927 şi 1927-1928. Prin urmare, pe
ansamblul lucrării circa 1/3 este consacrat studiului acestui veritabil laborator legislativ, având în
vedere şi activitatea comisiilor parlamentare.
Schimbările în cadrul instituţiilor politice în intervalul 1928-1930 sunt abordate în
ultimul capitol. Venit la conducerea ţării în noiembrie 1928, P.N.Ţ. a urmărit să dea statului o
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organizare politică potrivit concepţiei şi programului său, dar acţiunile întreprinse contrar
declaraţiilor politicianiste din anii de opoziţie, s-au circumscris în limitele Constituţiei de la 1923,
recunoscându-i tacit rolul în consolidarea şi modernizarea statului român. De aceea, legislaţia
adoptată de parlamentul în care P.N.Ţ. avea o mare majoritate a vizat în aceşti ani o întărire şi
perfecţionare a vieţii de stat: în domeniul administrativ, al poliţiei şi jandarmeriei, al funcţionării
ministerelor, etc. Ele făceau parte, cum observă autoarea, din planurile şi ideile lor din primii ani
de după 1918 referitoare la unificarea şi modernizarea instituţiilor politice ale României Mari.
Confruntaţi cu realitatea dură a guvernării de la începutul unei crize economice dintre cele mai
severe, ca şi a frământărilor politice ce se manifestau, programul şi acţiunea politică a P.N.Ţ. a
suferit unele ”modelări”, faţă de prevederile iniţiale. Se evidenţia totodată faptul că procesul de
unificare şi modernizare instituţională prin complexitatea lui, generate de manifestarea mai multor
factori din care nu lipseau armonizarea intereselor fundamentale ale statului cu cele ale cetăţenilor,
disputele teoretice şi practice cu o evidentă tentă politică, făceau ca acest proces să se continue şi să se
desfăşoare pe un interval de timp mai mare.
În ansamblul său, lucrarea reprezintă o reuşită abordare interdisciplinară a problemei
supuse analizei. Autoarea a făcut dovada unei hărnicii şi perseverenţe demne de toată lauda, mai
ales în studiul intens al multiplelor volume de dezbateri parlamentare din perioada supusă
studiului.
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UN ALTFEL DE ÎNCEPUT
Vremurile de astăzi, ne mobilizează să retrezim istoria nu de puţine ori
glorioasă a acestei ţări, supusă de multe ori vicisitudinilor sorţii.
Clasa politică actuală navighează de multe ori în ape tulburi şi dă dovadă că
încă nu şi-a găsit rădăcinile.
Actualul Partid Liberal s-ar putea regăsi în ceea ce el a fost odată
descoperindu-şi atât programul politic, linia directoare, aducându-şi aminte şi de
realizările pe plan politic şi naţional la care a contribuit. O soluţie similară ar putea fi
la fel de potrivită şi pentru actualul Partid Conservator, sau ceea ce a mai rămas din
Partidul Ţărănesc, care ar putea să-şi regăsească linia de dreapta pe care şi-a asumato acum mai bine de 80 de ani.
Toţi şi fiecare partid în parte, chiar şi cele mai noi, care îşi pot identifica
unele rădăcini în mişcările sociale ale anilor 30, dar şi fiecare cetăţean al acestei ţări
care doreşte să aprofundeze o parte importantă a trecutului nostru politic, va găsi în
această lucrare un ghid util, o lectură plăcută şi relativ uşoară, dar şi informaţii cât
mai exacte şi lipsite de ”cosmetizarea” impusă de un anume interes.
În preajma noilor intenţii deschise de revizuire a Constituţiei de la 1991,
redescoperirea conjucturilor şi a dezbaterilor ce au determinat crearea unor instituţii
politice în România modernă, va servi de ajutor tuturor celor interesaţi.
Totodată unii dintre liderii politici marcanţii ai vremurilor începând cu 1866
şi până la 1930 au fost şi ei în atenţia noastră, însă doar din perspectiva contribuţiei
lor directe la clădirea României moderne după 1866, şi a României Mari, după 1918.
Este o lucrare ce se doreşte a fi de ajutor juriştilor, istoricilor, politicienilor
vremii, celor care se preocupă de studiul ştiinţelor politice, dar şi oricărui cetăţean,
întucât, toţi aceştia şi fiecare în parte va putea găsi în ea un ghil util pentru a descifra
mai bine, spunem noi, vremurile politice contemporane.
În elaborarea sa am pornit iniţial cu ideea de a realiza o lucrare complexă,
atât din punct de vedere juridic, cât şi istoric a instituţiilor politice din perioada
analizată, pentru ca apoi să mă axez pe ideea creării şi consolidării unităţii acestora,
ceea ce a impus un volum mare de documente şi lucrări studiate. Cu toate acestea, a
fost interesant de sesizat, că un studiu al legislaţiei din perioada 1919-1930 şi a
importanţei ei pentru crearea şi consolidarea unităţii naţionale, nu doar la nivel
sufletesc, ci şi la nivel instituţional, nu a fost făcut până în prezent şi că suntem
practic, din acest motiv, nişte deschizători de drumuri.
Analiza istorică a fost completată de o serie de lucrări de drept, permiţândune să facem o comparaţie peste timp a modului de exercitare a puterii la începutul şi
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finalul de secol XX, lucrări care credem că au adus un plus de valoarea prezentului
studiu, realizând astfel o împletire între modul cum istoria naşte dreptul şi de cum
dreptul modelează istoria.
Din punctul nostru de vedere, acest aspect este unul din inediturile lucrării,
căci îmbină într-un mod armonios viziunea juridică cu cea istorică şi politică,.
Lucrarea de faţă nu ar fi fost, din perspectiva noastră, un studiu complet
dacă nu am fi realizat şi o analiză şi interpretare a unor importante texte de lege,
ambele raportate contextului istoric în care au fost redactate şi elaborate. Astfel, nea apărut evidentă necesitatea de a demara travaliul nostru ştiinţific pornind de la
modul de reglementare al instituţiilor politice în Constituţia de la 1923, întrucât
acestea ofereau fundamentul lor juridic. Apoi am analizat mai detaliat legile electorale
ce s-au succedat în perioada 1918-1930, pentru a descoperi jocul politic ce dădea
naştere Parlamentului. Nu am omis, în acest demers nici Regulamentele celor două
Camere, căci cum altfel am fi putut vedea modul cum îşi desfăşura legiuitorul nostru
de atunci propria sa activitate, dar mai ales, am fi putut observa relaţia parlamentguvern, ce a avut la bază, atât dreptul de iniţiativă legislativă oferit executivului, cât
şi controlul exercitat de legiuitor prin intermediul interpelărilor, al comunicărilor sau
întrebărilor adresate miniştrilor în funcţie.
În concluzie, prezentul demers se doreşte a fi o analiză complexă, istorică,
juridică şi politică a unei lumi, pe care, în aspectele ei pozitive, dorim să o scoatem
din amorţire, şi să o redăm contemporanilor noştri, în speranţa de a le servi unora
drept model, iar pentru marea majoritate de a trezi un licăr de speranţă şi încredere
într-un viitor mai bun, şi a contribui, totodată, la o anumită dezvoltare culturală şi
morală a multora dintre noi.
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CAPITOLUL I Parlamentul României moderne
1. Tradiţie şi modernitate în crearea Parlamentului României la 1866.
Odată cu apariţia lucrării Despre spiritul legilor în 1748, nobilul francez Charles
Louis de Secondat, senieur de la Brède şi baron de Montesquieu producea o
veritabilă revoluţie în gândirea şi aşezarea politică a Evului Mediu târziu, prefigurând
Epoca Modernă. Binecunoscutul, azi, principiu al separaţiei puterilor în stat, îşi
datorează naşterea sa ideatică renumitului gânditor. Efectele sale în timp au fost
adesea neanticipate nici chiar de autorul însuşi: deblocarea puterii din mâinile unei
singure persoane (ce se identifica în Evul mediu timpuriu şi mediu cu monarhul
absolut), crearea legislativului, în calitatea sa de autoritate principală cu rol de
adoptare a legilor, legi pe care executivul le pune în practică, în timp ce puterea
judecătorească veghează la justa lor aplicare şi respectare de toată lumea. Astfel, ia
naştere Parlamentul, care, în democraţiile moderne, reprezintă organul ce exercită
puterea legislativă. Prima sa apariţie, în sensul strict al termenului, este identificată
cu Adunarea legislativă franceză de la 01 octombrie 1791. Nu putem uita, însă, nici
îndelungata practică a bicameralismului englez a cărei viaţă atinsese deja la 1791
aproape jumătate de mileniu1.
În ţările române, principiile revoluţiei franceze îşi fac simţită prezenţa peste
trei decenii, odată cu începerea mişcărilor revoluţionare la nivelul întregului
continent, cu toate că ele s-au materializat diferit în cele două principate. Pentru
început, ceea ce se va transforma peste 40 de ani în Parlamentul României moderne,
începe cu Sfatul ţării. În Moldova, chiar, boierul Dimitrie Sturza întocmise un
proiect în care se prevedea şi existenţa unei Camere joase, un Divan de jos, care să
vrea să ”închipuie icoana unui norod slobod”2. La 1831, după Tratatul de la
Adrianopol, Ţările Române, dobândind Regulamentele organice, cunosc pentru
prima oară separaţia şi de jure şi de facto a puterilor în stat, în cea legislativă,
executivă şi judecătorească. Se crea astfel incipientul nostru Parlament, numit
Obşteasca Adunare, care era compus din înalţi prelaţi ai Bisericii, precum şi din 20
de mari boieri şi 18 deputaţi de judeţe în Muntenia şi din 16 mari boieri şi tot atâţia
deputaţi de judeţe în Moldova. Adunările erau conduse de mitropolitul fiecărui
Principat şi erau alese pe o durată de 5 ani. Nu se punea însă problema
Tradiţia parlamentară ce a dus la formularea principiilor revoluţiei fraceze este de origine anglosaxonă, fiind determinată de crearea la Londra în 1295 a ceea ceva va purta ulterior denumirile de
Camera Lorzilor şi Camera Comunelor. A se vedea ***, Enciclopedia României, vol. I, Bucureşti,
1938, p. 245.
2 Ibidem, p. 246.
1
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reprezentativităţii acestei adunări. Sesiunile Adunărilor începeau la 01 decembrie şi
durau, de principiu două luni, putând fi prelungite de Domn. Fiecare sesiune era
deschisă de mesajul Domnului, Adunarea formulând un răspuns. Potrivit
Regulamentelor organice, iniţiativa legilor aparţinea numai Domnului, în timp ce
proiectele de legi ajungeau în dezbaterea Adunării după ce erau întocmite de către
”Guvern”3.
Etapa premergătoare Constituţiei de la 1866 şi deci creării instituţiilor
moderne româneşti, revine epocii Tratatului de la Paris şi guvernării celor două
Principate prin regulile instituite potrivit Convenţiei redactată şi semnată în capitala
Franţei. În conformitate cu dispoziţiile art. 24 din Tratat urma să se convoace
imediat în ambele Ţări Române, ”câte un divan ad-hoc, compus astfel încât să fie
reprezentarea cea mai exactă a intereselor tuturor claselor societăţii”. Se menţiona astfel,
pentru prima dată, într-un document ce organiza viaţa noastră statală, principiul
reprezentativităţii. Potrivit textului, patru clase aveau să fie reprezentate: clerul,
boierii şi proprietarii funciari, orăşenii şi ţăranii. Temându-se de instituirea
sufragiului universal şi de copleşirea numerică din partea ţărănimii, boierii instituie o
singură adunare, ai cărui membrii era recrutaţi pe baze mai largi, conform gradului
lor de cultură. Ca urmare a unei experienţe nefericite din epoca aplicării
Regulamentelor organice, când imixtiunile domnului erau frecvente în activitatea
legislativă, divanurile doreau o separaţie cât mai strictă a puterii legislative de cea
executivă. Însă, pornindu-se de la exemplul constituţiei belgiene, unde exista o
conlucrare a celor două, s-a admis dreptul Domnului de a sancţiona legile, de a le
trimite Adunării spre o nouă deliberare şi dreptul de a dizolva Adunarea4. În fine,
ultimele momente de premodernism sunt monopolizate de activitatea lui Cuza, care
instituie la 11 februarie 1864 Consiliul de Stat5, şi apoi, 5 luni mai târziu, la 02 iulie,
Corpul Ponderator, adică Senatul. Asistăm cu aceasta la începuturile bicameralismului
parlamentar pe meleagurile mioritice. Iniţiativa, urma mai multor proiecte propuse
spre aprobare Divanului Ad-hoc în anii 1862-1863, fără finalitate, însă. Şi cum, în
loc să conlucreze, cei doi reprezentanţi ai statului, Divanul şi Domnul se şicanau
reciproc şi îşi blocau cum puteau mai bine, unul altuia activitatea, Cuza decide întrun şfârşit să instituie printr-o lovitură de stat, regimul personal, ce se va reflecta şi în
modul de organizare al statului6.

Ibidem, pp. 246-247.
Ibidem, pp. 248-249.
5 Consiliul de stat avea rolul de elabora, la cererea guvernului, proiecte de legi şi de a fi consultat
asupra proiectelor de lege formulate de guvern.
6 ***, Enciclopedia României, op. cit., pp. 250-251.
3
4
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După lovitura de palat din februarie 1866, Locotenenţa Domnească
desfiinţează Senatul şi procedând la noi alegeri formează Adunarea Electivă, în timp
ce Consiliul de Stat este însărcinat cu elaborarea proiectului de Constituţie. Astfel se
explică de ce la 10/22 mai 1866, când noul Principe străin depunea jurământul, o
făcea în faţa primei Adunări Constituante din istoria României moderne şi
contemporane, Adunare aflată sub conducerea conservatorului moderat Manolache
Costache Epureanu. Deschiderea activităţii parlamentare s-a făcut cu primirea
jurământului şefului statului, ulterior Adunarea luându-şi drept sarcină adoptarea
Constituţiei.
În acest sens, drumul parcurs până la finalizarea obiectivului principal, care
era crearea Constituţiei şi a legii electorale, a urmat anumiţi paşi ce au revelat un
proces laborios, dar necesar, pentru ca majoritatea opiniilor să fie exprimate, şi
pentru ca cele două forţe politice, încă incipiente, liberalii şi conservatorii, să-şi
manifeste concepţiile. Începutul a fost asigurat prin realizarea de către guvern a unui
proiect de lege constituţională şi electorală, după care acesta a fost supus dezbaterii
secţiunilor parlamentare. Adunarea Constituantă, după ce a adus diferite
amendamente, la finalizarea dezbaterilor pe secţiuni a întocmit un raport care
sintetiza elementele cuprinse în noul text constituţional, astfel cum fusese modificat
proiectul. Acest raport, precum şi noul text au fost supuse din nou dezbaterilor
parlamentare în plen, pentru ca în final să fie adoptat textul Constituţiei de la 1866.
În prezentarea raportului7, se arăta că nimeni nu putea cunoaşte mai bine, ca
naţiunea însăşi nevoile sale de guvernare şi instituţiile care i se potriveau cel mai
bine, motiv pentru care ”Constituţiile” anterioare nu putuseră prinde rădăcini, fiind
venite prin ”mâini străine”, neputând satisface dorinţele şi trebuinţele noastre.
Participanţii la întocmirea raportului dar şi la dezbaterile preliminare acestuia,
considerau, tocmai de aceea că, pentru prima oară în istoria lor, românii ”vor avea o
Constituţie ce va fi opera lor, creată şi elaborată de dânşii prin a lor iniţiativă”. Mai mult decât
atât, raportul făcea referire la faptul că noua lege era rezultatul materializării unei bune
voinţei naţionale împletită cu necesitatea publică, fiind pătrunsă de ”spiritul naţional român
ce este cu totul liberal şi egalitar”.

Dezbaterile Adunării Constituante din 1866 asupra Constituţiei şi Legii Electorale din România,
culegere republicată în ediţie oficială, sub îngrijirea lui Alexandru Pencovici, Director la M. Of., Ed.
Tipografia Statului, Curtea Şerban-Vodă, Bucureşti, 1883 (în continuare D.A.C.), p. 24.
7
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