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Analiza constituţiei de la 1952, ca de alfel a tuturor 
constituţiilor comuniste, are la bază caracteriza-

rea făcută de Lenin: ,,Esenţa Constituţiei ‒ spunea acesta 
‒ constă în aceea că legile fundamentale ale statului, în 
general, şi dreptul de a alege deputaţi în instituţiile re-
prezentative şi componenţa lor, exprimă raportul real de 
forţe în lupta de clasă”2. Concepţia marxist-leninistă pu-
nea accentul pe lupta de clasă, ceea ce presupune, între 
altele, înlăturarea adversarilor din viaţa politică ‒ practic, 
instituirea unui regim politic totalitar, privilegii sociale, 
represiune socială.

Pe scurt, deși regimul simula prin intermediul lor me-
canismele democratice, organizaţiile de masă nu erau de-
cât doar un instrument de putere la dispoziţia dictaturii 
comuniste.

 Teoreticienii dreptului constituţional românesc ai pe-
rioadei comuniste apreciază şi explică apariţia Constitu-
ţiei de la 1952 prin schimbarea raportului luptei de clasă 
în favoarea clasei muncitoare. Consolidarea regimului şi 
legitimitatea sa impuneau o nouă lege fundamentală şi un 
principiu constituţional clar definit: conducerea statului se 
legitimează pe popor şi se exercită în numele poporului. 

Deşi cetăţenii sunt subiecți distincți de drept constitu-
ţional3, rolul statului este preeminent. În cazul Constituţiei 
din 1952 nu suntem în prezenţa unui stat garant, ale cărui 
atribuţii sunt recunoscute în doctrina actuală de drept con-
stituţional, ci în prezenţa unui stat manipulat de un partid 
unic, în numele şi în interesul celui din urmă. Având ca 
şablon principiile constituţionale sovietice, principii pe 
care legile fundamentale româneşti le vor aclimatiza ju-
ridic, legea fundamentală de la 1952, ca şi cea din 1948, 
nu se întemeia pe pincipiul separaţiei puterilor în stat, ci 
pe principiul fuziunii puterilor în stat, ceea ce în fapt şi 
în drept consta în subordonarea, transformată în principiu 
constituţional, a tuturor puterilor statului faţă de forţa con-
ducătoare în stat a partidului comunist4. Statul devenea, la 
fel ca şi în concepţia filozofului Thomas Hobbes, o per-
soană transcendentă distinctă de persoanele care o com-
pun, scopul său fiind acela al apărării fericirii oamenilor5.

Apărută ca o necesitate de legitimare a noilor „pre-
faceri sociale”, într-un context internaţional acut în care 

controlul sovietic asupra liderilor politici din ţările Euro-
pei Centrale şi de Răsărit devenea, evident, legea funda-
mentală a anului 1952 s-a bucurat de o propagandă masi-
vă în rândul oamenilor muncii de la oraşe şi sate. Astfel, 
proiectul de constituţie trebuia să fie promovat în ,,scop 
educativ şi maturitate politică” pentru ca masele să-şi cu-
noască drepturile şi îndatoririle cetăţeneşti. Atât presa, cât 
şi partidul, au indus ideea că între a susţine Constituţia 
atât de democratic dezbătută şi a vota Partidul Comunist 
în alegeri nu este nicio diferenţă, amândouă constituind o 
datorie de onoare a fiecărui cetăţean.

O poziţie preeminentă în arhitectura constituţiilor co-
muniste a constituit-o structura social-economică, legali-
zând astfel trecerea de la economia de piaţă la eonomia 
socialistă. Potrivit art.5 al legii fundamentale de la 1952, 
economia naţională cuprindea trei formaţiuni social-eco-
nomice: formaţiunea socialistă, mica producţie de mărfuri 
şi formaţiunea particular-capitalistă, în realitate însă în-
treaga economie era subordonată statului şi implicit par-
tidului, legea fundamentală legitimând astfel procesul de 
naţionalizare şi colectivizare aflate în deplină desfăşurare. 
În ceea ce priveşte procesul de naţionalizare, acesta s-a 
putut realiza într-un timp relativ scurt (1948-1952), co-
lectivizarea însă a fost o campanie politică amplă care a 
afectat întreaga populaţie rurală a României, obiectivul 
declarat al colectivizării era determinat de necesitatea unei 
reforme agrare (art.1 din Legea nr.187/1945) în scopul 
modernizării agriculturii româneşti şi introducerii structu-
rilor socialiste la sate. Colectivizarea agriculturii a repre-
zentat metoda cea mai drastică de a impune noul regim şi 
a divide proprietatea tradiţională a satului românesc. Baza 
legală a colectivizării a constituit-o decretul nr.83/1949 
pentru completarea unor dispoziţii din Legea nr.187 din 
23 martie 19456, ulterior legislaţia a fost structurată, în aşa 
fel încât să confere producţiei agricole un sens politic, iar 
ţăranului să-i ia munca. Decretul nr. 306/19497 ‒ privind 
colectarea cerealelor, în care se reglementa procentual şi 
progresiv cota ce trebuia predată statului, nerespectarea 
cotei impuse legal devenea infracţiune (art.11) şi se pe-
depsea potrivit Decretului nr.183 din 30 aprilie 19498, pri-
vind infracţiunile economice. 
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În aceste condiţii, dreptul de proprietate şi dreptul de 
moştenire erau totuşi drepturi recunoscute şi garantate 
prin lege, proprietatea particulară, agonisită prin muncă şi 
economisire se bucura de protecţie specială. Democraţia 
burgheză şi democraţia populară au viziuni antagonice în 
privinţa proprietăţii, remarca în 1986 Constantin Cuciuc 
în lucrarea Sistemul democraţiei socialiste9: democraţia 
burgheză punea accentul pe libertate individuală, statul 
liberal având în concepţia teoreticienilor liberalismului 
obligaţia de a nu se amesteca în concurenţa liberă din-
tre persoanele private, iar în această concurenţă victoria 
era întotdeuna de partea proprietăţii, a celor care aveau 
bani, în aceste condiţii libertatea nu era garantată de ega-
litatea indivizilor, ci de proprietate, care este izvorul ine-
galităţii. Egalitatea şi libertatea social-politică, ca factori 
determinanţi ai democraţiei, între toţi membrii societăţii, 
considera C.Cuciuc, putea fi posibilă numai în condiţiile 
revoluţionării factorilor de producţie şi sociale şi institui-
rii proprietăţii socialiste asupra mijloacelor de producţie. 

Principiul separaţiei puterilor în stat era desfiinţat, fiind 
înlocuit cu principiul confuziei puterilor în stat. Aceasta 
consta în realitate în subordonarea transformată în princi-
piu constituţional a tuturor puterilor statului faţă de forţa 
conducătoare a Partidului Comunist. Ideologia marxistă a 
statuat faptul că fără a nega importanţa separării puterilor 
în stat, conţinutul puterilor rămâne unic, fiind deţinută şi 
exercitată de clasa dominantă, indiferent de mecanismul 
şi formele în care se realizează10. 

Capitolul al III-lea al Constituţiei era rezervat orga-
nului suprem al puterii de stat (art.22) respectiv Marea 
Adunare Naţională (MAN), ale cărei atribuţii nu sunt 
semnificativ modificate faţă de legea fundamentală din 
1948 MAN. În plus faţă de vechile atribuţii statuate în 
constituţia anterioară, noua lege fundamentală conferă 
dreptul acestei autorităţi de a stabili planurile de dezvol-
tare ale economei naţionale, pe baza proiectelor elaborate 
de Comitetul de Stat al Planificării, precum şi dreptul de a 
modifica împărţirea administrativ-teritorială a României. 
Deşi textul constituţional îi oferea o poziţie supraordo-
nată în raport cu celelalte autorităţi, în realitate însă era 
un simplu organ de execuţie a cărui activitate, era dirijată 
de PMR. Proiectele de lege iniţiate de Partid erau supuse 
deliberării MAN, legile adoptate se votau în unanimitate, 
într-o desăvârşită aparenţă democratică. Procedura adop-
tării proiectelor de legi de către organul suprem în stat era  
numai o formalitate, viaţa politică a statului precum şi a 
tuturor organismelor era coordonată de Partid, ale cărui 
hotărâri deveneau obligatorii pentru întreaga societate. 
Pluripatidismul, condiţie a democraţiei, era desfiinţat pen-
tru că reprezenta, în opinia PMR, o manifestare formală a 
democraţiei burgheze, iar deficienţele pluripartidismului 
burghez, considerate numeroase, nu rezonau cu principi-
ile democraţiei populare. Modul defectuos de organizare 
al alegerilor, criteriile de propunere a candidaţilor, costul 
ridicat al organizării campaniei electorale, a propagandei 
şi popularizării programelor electorale şi a candidaţilor, 
pe care nu-l pot asigura toate partidele ‒ sunt factori cu-
mulativi ce fac ca în sistemul pluripartidist posibilităţile 
de a obţine victoria în alegeri aparţin doar celor care deţin 
puterea politică şi economică11.

Criteriile de eligibilitate pentru a dobândi calitatea de 
deputat au fost reglementate distinct atât în dispoziţiile 
art.100 al legii fundametale, cât şi în baza art. 33 din le-
gea electorală, astfel este recunoscut dreptul de a depune 
candidaturi numai „organizaţiilor Partidului Muncitoresc 

Român, organizaţiilor oamenilor muncii, sindicatelor 
profesionale cooperativelor, asociaţiilor de tineret şi altor 
organizaţii de masă, precum şi asociaţiilor culturale”. În 
aceste condiţii, asocierea reprezenta o condiţie primor-
dială de eligibilitate. În ceea ce priveşte propunerile de 
candidaturi, legiuitorul a fost la fel de restrictiv, acestea 
putând fi făcute, potrivit art.35 doar de organele centrale 
şi locale ale organizaţiilor oamenilor muncii şi adunările 
generale ale tuturor formelor de asociere ale muncitorilor. 
Ca paradox legislativ şi noutate legislativă deopotrivă, 
legea oferea posibilitatea potrivit art. 44 comisiilor elec-
torale de a face publice candidaturile nu în scopul unei 
campanii electorale, ci în scopul eliminării celor care nu 
îndeplineau condiţiile legale. Procedura întâmpinării in-
vocată în textul legii avea ca scop indentificarea şi epu-
rarea elementelor perturbatoare ale regimului, cu atât mai 
mult, cu cât se prevedea obligativitatea precizării exprese 
a organizaţiei care a făcut propunerea de candidatură, pre-
cum şi apartenenţa politică a candidatului. Legea în art.45 
preciza că oferă posbilitatea şi dreptul nestânjenit de po-
pularizare candidaţilor de a-şi face publicitate electorală 
prin presă, adunări, precum şi prin alte mijloace.

Legea electorală aducea ca element de noutate, în 
privinţa criteriilor de eligibilitate, vârsta atât în ceea ce 
priveşte alegătorii, cât şi pe cei aleşi, astfel o persoană do-
bândea drept de vot la 18 ani, în timp ce vârsta pentru a 
putea dobândi calitatea de deputat era coborâtă de la 25 
la 23 de ani, norma de reprezentare fiind de 1 deputat la 
40.000 de locuitori. Erau noutăţi atât în ceea ce priveşte 
organizarea teritorială a votului, cât şi în ceea ce priveşte 
tipul de scrutin. Dacă în baza legii electorale anterioare ti-
pul de scrutin uzitat era cel al reprezentării proporţionale, 
noua lege stipula un scrutin majoritar, în care fiecare ale-
gător vota o singură persoană în circumscripţia din care 
făcea parte. În acest fel, era asigurat principiul egalităţii 
votului şi mai mult decât atât scrutinul uninominal favo-
riza măcar aparent legătura dintre ales şi alegător, creând 
astfel posibilitatea juridică a responsabilităţii deputaţilor 
faţă de alegători şi faţă de organul care l-a ales şi din care 
făcea parte. 

Principiul responsponsabilităţii deputaţilor faţă de 
electoratul care l-a ales a fost reglementat în art. 4 din le-
gea fundamentală de la 1948 şi preluat în Constituţia din 
1952 în art. 101 care prevedea posibilitatea revocării de-
putaţilor de către majoritatea alegătorilor, modul concret 
de realizare urmând a fi făcut printr-o lege ulterioară. O 
astfel de lege care să prevadă procedura revocării a fost 
adoptată numai în anul 1974, ceea ce a făcut ca practic, 
revocările care au fost făcute până la adoptarea legii să nu 
se desfăşoare în condiţii corespunzătoare, legale12.

Strategia de consolidare a puterii s-a reflectat şi în ex-
tinderea categoriei de nedemnităţi electorale, prevăzute şi 
în dispoziţiile legii electorale din 1946. Astfel atât legea 
din 1952, cât şi Decretul nr.391/195313 au reglementat ca 
facând parte din categoria nedemnilor electorali, excepţie 
făcând cei care condamnaţi la fapte penale şi pierderea 
drepturilor electorale, următoarele categorii aflate în ipos-
taza de ales sau alegători: foştii moşieri, foştii industriaşi, 
foştii bancheri, foştii mari comercianţi, elementele capi-
taliste de la oraşe şi sate, cei condamnaţi pentru crimă de 
război sau pentru crime împotriva păcii sau umanităţii 
(art. 10). Exista însă o derogare pentru anumite categorii 
de cetăţeni în cazul în care se găseau în vreuna din dispo-
ziţiile art.11: au luptat pe frontul antihitlerist; au sprijinit 
mişcarea revoluţionară şi antifascistă; erau părinţi, fraţi 
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sau surori ai soldaţilor, sergenţilor, ofiţerilor şi generalilor 
Forţelor Armate ale Republicii Populare Române; preoţi 
şi învăţători; elevi şi studenţi aflaţi în şcoli, institute, uni-
versităţi; dacă desfăşoară o activitate ştiinţifică, tehnică şi 
artistică în folosul poporului.

Nedemnităţile electorale au fost abrogate prin Legea 
nr.7/1956 şi Decretul 609/1957 prin care se reglementa 
faptul că în alegerile din 1957 votul nu mai era limitat, 
oferind posibilitatea exercitării dreptului la vot tuturor ce-
tăţenilor.

Legea electorală adoptată în 1952 avea ca scop crearea 
unui cadru normativ legal, aparent democratic de legiti-
mare a puterii, în care cetăţenii aveau datoria de a accep-
ta hotărârile regimului, rolul acestora fiind pur decorativ. 
Mai mult decât atât, sistemul electoral comunist reprezen-
ta şi o modalitate de a stabili identitatea celor care puteau 
fi adversari, de exemplu, persoanele care nu se prezentau 
la vot ori persoanele care, deşi nu erau protestatari activi, 
nu dădeau dovadă de entuziasm în procesul electoral. 

Dacă într-un regim votul şi participarea sporită a cetă-
ţenilor reprezintă o condiţie indispensabilă a democraţiei, 
sistemul electoral românesc din perioada comunistă a fost 
folosit în scopul stabilităţii şi intangibilităţii regimului, 
deoarce inexistenţa unei competiţii reale între partide şi 
ideologii determina fundamental denaturarea principiului 
reprezentării la nivel central şi local.

Întorcându-ne la organizarea instuţiilor aşa cum erau 
reglementate în dispoziţiile actului fundamental de la 
1952, respectiv MAN, într-un studiu amănunţit realizat 
de Nicoleta Ionescu-Gură, asupra acestui organism s-a 
susţinut că activitatea acestuia, în perioada 1948-1952, a 
constat în adoptarea a 36 de legi – dintre care două funda-
mentale, un caz inedit în istoria constituţională a Româ-
niei, când acelaşi Parlament votează două Constituţii ‒ şi 
ratificarea a 428 de decrete emise de Prezidiul MAN.

Controlul asupra acestui organism era evident, nu nu-
mai din perspectiva desemnării membrilor ce o compu-
neau, ci şi din perspectiva controlului acestuia de către 
partid. Putem menţiona aici hotărârea din 26 mai 1950 
a Secretariatului CC al PMR prin care se aproba ridica-
rea mandatelor a 32 de deputaţi „dovediţi ca elemente 
trădătoare ale clasei muncitoare, excluşi din partid, imo-
rali, afacerişti”14. Ingerinţa factorului politic în activitatea 
acestei instituţii este mai mult decât relevantă.

Instituţia Consiliului de Miniştri, ca organ al admi-
nistraţiei de stat, şi-a menţinut prerogativele prevăzute 
în legea fundamentală anterioară în aceleaşi coordonate 
de subordonare partidului, intenţia legiuitorului concreti-
zându-se pe problemele de formă, şi nu de fond. În pe-
rioada supusă analizei, au existat modificări în ceea ce 
priveşte înfiinţarea sau desfiinţarea unor ministere, rele-
vant, în acest sens, era numărul mare de ministere, art. 
50 nominalizează un număr de 28 de ministere. Tendinţa 
de concentrare a puterii era manifestată şi în raportul pu-
terii administrative centrale faţă de comitetele executive 
ale sfaturilor populare ‒ organe executive şi de dispoziţie 
subordonate total puterii15. Analiza dispoziţiilor constitu-
ţiei în ceea ce priveşte instituţia răspunderii ministeriale, 
evidenţiază inexistenţa unei astfel de reglementări, ceea 
ce dovedeşte faptul că miniştrii în activitatea lor benefi-
ciau, aşa cum subliniază Angela Banciu, în studiul Istoria 
vieţii constituţionale de la 1866-1991, de o „imunitate” 
guvernamentală neîntâlnită în nicio constituţie.

O analiză a modului de organizare a principalelor or-
ganisme ale puterii nu poate exclude organizarea justiţiei 

care, în perioada comunistă, a constitut un element deci-
siv de încălcare gravă a drepturilor omului. Domnia legii, 
caracteristică a democraţiei şi statului de drept, a fost în-
locuită cu o practică legislativă şi juridică represivă, iar 
independenţa justiţiei a fost suprimată de factorul politic 
omniprezent. Comunizarea justiţiei a fost un obiectiv de-
osebit de important realizat succesiv atât prin dispoziţiile 
constituţionale, cât şi prin acte normative.

Anterior adoptării Constituţiei o nouă lege privind 
organizarea justiţiei era impusă datorită noii structuri 
administrativ-teritoriale, astfel Legea nr.5 din 19 iunie 
1952, republicată reorganiza justiţia românească al cărei 
principal scop era acela de a apăra orânduirea de stat a 
Republicii Populare Române. O copie a modelului sovie-
tic, instanţele judecătoreşti erau organizate în: tribunale 
populare de raion, de oraş şi de raion orăşenesc, tribunalul 
Capitalei şi tribunalele regionale şi Tribunalul Suprem. 
Erau organizate şi instanţe speciale: tribunale militare, tri-
bunale populare feroviare, tribunale populare maritime şi 
fluviale. Dacă în constituţiile din perioada interbelică se 
reglementa faptul că justiţia militară se organiza separat 
de cea civilă, legea fundamentală de la 1952 a eliminat 
această dispoziţie cu caracter democratic. Prin extinderea 
jurisdicţiei militare asupra unor acte comise de civili, dar 
încadrate ca periculoase pentru ordinea şi stabilitatea re-
gimului comunist s-a generat declanşarea unor procese, 
judecate de multe ori fără publicitate, cu încălcarea gravă 
a drepturilor procedurale ale inculpaţilor16. „Independenţa 
judecătorilor şi supunerea lor faţă de lege”, dispoziţie sti-
pulată numai declarativ în art.10, era lipsită de substanţă 
în condiţiile în care realizarea acestui deziderat în practică 
era realmente imposibilă, în condiţiile în care recrutarea 
magistraţilor era făcută pe criterii de numire şi apartenen-
ţă politică, deoarece una dintre caracteristicile legii sub 
comunism era în mod inerent caracterul contradictoriu. 
În comunism, legea a fost înțeleasă ca un sistem de nor-
me care favoriza interesele clasei dominante, promulgată 
şi sancționată de către stat aceasta devenea instrument 
al schimbării sociale, în serviciul partidului și al statu-
lui, ce avea ca scop construirea comunismului. Această 
înțelegere a legii evidențiază două funcții atribuite siste-
mului juridic de către inginerii sociali comuniști: legea ca 
represiune și legea ca instrument17.

Politizarea justiţiei, precum şi rolul acesteia, era rele-
vant în viziunea legiuitorului de la 1952 în art.65: „Tri-
bunalele apără regimul de democraţie Populară şi cuce-
ririle poporului muncitor, asigură legalitatea populară, 
proprietatea obştească şi drepturile cetăţenilor”. Mai 
mult decât atât, în realizarea scopului educativ al justiţiei, 
tribunalele puteau judeca şi în afara sediilor lor18. Con-
stituţia păstrează instituţia asesorilor populari, constituită 
din elemente cinstite, ataşate regimului democrat-popular, 
pregătite din punct de vedere politic, ideologic şi profesi-
onal, fruntaşi de producţie, activişti de partid, de stat sau 
al organizaţiilor de masă, care absolviseră şcoli de partid. 
Într-un studiu asupra acestei instituţii la alegerile din sep-
tembrie 1958, Mihaela-Cristina Verzea, evidenţiază faptul 
că din 9.655 de asesori populari, 9.617 erau membri de 
partid, respectiv 99,6%, iar 38 adică 0,4% erau candidaţi 
de partid. Cifrele sunt elocvente, rolul partidului era intro-
dus într-o mare măsură în viaţa justiţiei româneşti. O altă 
noutate a Legii nr.5/1952 o constituia art. 9 care prevedea 
dreptul instanţelor superioare de a soluţiona cauzele aflate 
pe rolul instanţelor inferioare, pe baza unei încheieri şi 
numai din oficiu19, în scopul dreptei judecăţi. În opinia 
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lui Eleodor Focşăneanu, această modificare reprezenta o 
încălcare de competenţă materială a instanţei şi o anoma-
lie juridică cu un nume luat din ştiinţele fizico-chimice 
‒ absorbţia20. 

Un alt element de noutate al legii fundamentale din 
1952 era instituţia Procuraturii Generale, ale cărei atri-
buţii erau atent reglementate şi vizau potrivit art.73 „su-
praveghera superioară atât a autorităţilor publice la nivel 
central şi local, cât şi a cetăţenilor”. Organizate teritorial 
şi beneficiind de independenţă faţă de organele juridice lo-
cale, instituţia Procuraturii era reprezentată de Procurolul 
General numit de MAN care, teoretic, răspundea în faţa 
ei, iar între sesiuni în faţa Prezidiului MAN şi a Consiliu-
lui de Miniştri. În literatura juridică comunistă, se apreci-
ază faptul că rolul acestei instituţii era determinat de una 
din funcţiile importante exclusiv statale, şi anume, funcţia 
de control al legalităţii în scopul „apărării orânduirii soci-
ale şi de stat a RPR şi a apărării drepturilor şi intereselor 
legale ale cetăţenilor”. Supravegherea generală este o ac-
tivitate diferită de aplicarea legilor, ea veghind numai ca 
organele supravegheate să aplice legile potrivit concepţiei 
şi intenţiilor legiuitorului, ceea ce, totodată, înseamnă şi o 
uniformitate în aplicarea legilor pe tot întinsul ţării21.

Analiza constituţională a celor trei puteri reglementate 
formal evidenţiază faptul că puterea suverană aparţinea 
partidului, şi nu poporului, mecanismele legislative folo-
site aveau ca scop controlul total al întregii vieţi juridice, 
sociale şi economice. Principiul separaţiei puterilor în stat 
în ideologia comunistă şi-a găsit corespondent în contopi-
rea celor trei puteri din stat într-una singură, iar acţiunea 
de distorsionare a început cu principiile fundamentale de 
drept, a continuat cu legile22 şi a sfârşit cu practicile orga-
nelor judiciare. „A face justiţie înseamnă a face dreptate. 
Iar a face dreptate înseamnă, fără îndoială, a proteja drep-
turi, libertăţi şi interese legitime”23. Independenţa şi ina-
movibilitatea judecătorilor constituie două puternice ga-
ranţii pentru imparţialitatea actului de justiţie şi mijlocul 
cel mai eficient de garantare a protecţiei persoanei, grav 
încălcate în comunism.

În ceea ce priveşte „drepturile şi datoriile fundamen-
tale ale cetăţenilor”, legea fundamentală de la 1952 le-a 
reglementat în cap.VII de la art. 77-92, ceea ce dovedeşte, 
în bună măsură, importanţa instituţiei în viziunea legiu-
itorului. Mai mult decât atât, accentul a fost pus asupra 
datoriilor în detrimentul drepturilor. Deoarece partidul co-
munist avea propria sa ideologie în ceea ce priveşte legea 
fundamentală, după cum aprecia Lenin: ,,Constituţia e fic-
tivă atunci când există discrepanţă între lege şi realitate, 
ea nu este fictivă atunci când acestea concordă”24.

Analiza drepturilor omului în Constituţia de la 1952 
va trebui să pornească nu de la afirmarea lor teoretică pur 
declarativă, ci de la respectarea acestora atât prin garanţii 
constituţionale şi legale, cât şi prin instituţii juridice prin 
a căror activitate se realizează protecţia persoanei. Dacă 
pornim de la opinia lui Giovanni Sartori, că scopul şi fi-
nalitatea legilor constituţionale, încă de la începutul seco-
lului XIX, a fost acela de a proteja libertatea individuală 
şi de a limita autoritatea guvernământului, legile fundun-
damentale de după 1948 nu pot fi încadrate în aceleaşi 
coordonate. Departe de a fi instrumente şi mijloace a căror 
finalitate este ocrotirea libertăţii şi îngrădirea puterii de 
stat, ele au avut ca misiune originară crearea condiţiilor 
optime de supravieţuire ale unui stat totalitar25. 

Constituţia prevedea în art.84 că libertatea de conşti-
inţă este garantată tuturor cetăţenilor. Cultele religioase 

sunt libere să se organizeze şi pot funcţiona liber. Liber-
tatea exercitării cultelor religioase este garantată tuturor 
cetăţenilor, această libertate era însă un drept fictiv din 
moment ce Decretul nr. 358 din 2 decembrie 194826 in-
terzisese funcţionarea Bisericii Române Unite cu Roma. 
Nu exista în dispoziţiile constituţionale o reglementare 
privind Biserica Ortodoxă, mai mult decât atât, exista 
precizarea expresă potrivit căreia şcoala este despărţită 
de Biserică. Este cunocut faptul că înlăturarea religiei 
din conştiinţa oamenilor şi distrugerea lăcaşurilor de cult 
au fost obiective importante ale regimului încă de la in-
staurarea sa, deoarece constituiau un serios obstacol în 
calea construirii socialismului şi a edificării omului nou. 
Altfel, religia, căreia Marx îi prezicea declinul şi dispa-
riţia, s-a dovedit un factor social şi politic decisiv27. În 
realitate, democraţia şi religia nu sunt incompatibile, din 
contra. Democraţia oferă cel mai bun cadru libertăţii de 
conştiinţă, exercitarea credinţei şi a pluralismului reli-
gios. Din partea sa, religia, datorită angajamentelor sale 
morale şi etice, valorilor pe care le apără, spiritului său 
critic şi expresiei culturale poate fi un partener viabil al 
societăţii democratice”28.

Statul comunist începe să facă în mod voit confuzia 
între drepturi şi obligaţii din moment ce anumite drep-
turi (muncă, învăţătură în ciclu primar obligatoriu) sunt 
mai mult datorii, altele (odihnă, pensie) sunt drepturi de 
supravieţuire, şi nu drepturi de afirmare a personalităţii 
cetăţeanului, iar unele aşa-zise drepturi (drepturile mino-
rităţilor, egalitatea în faţa legii, egalitatea sexelor) erau 
drepturi colective şi reprezentau în realitate o egalitate în 
lipsa de drepturi. Astfel, referitor la libertăţile de afirmare 
a personalităţii omului se arată expres că libertatea cuvân-
tului, a presei, a întrunirii şi mitingurilor, a cortegiilor şi 
a demonstraţiilor de masă trebuiau exercitate „în confor-
mitate cu interesele celor ce muncesc şi în vederea întă-
ririi regimului de democraţie populară” (art. 85). La fel, 
dreptul de asociere, considerat cel mai periculos pentru 
un regim totalitar, era subordonat înregimentării sub con-
ducerea PMR, din moment ce în jurul partidului ca forţă 
conducătoare „se strâng laolaltă toate organizaţiile celor 
ce muncesc în RPR”29.

În privinţa egalităţii şi nediscriminării, textul consti-
tuţional conţine norme de referinţă potrivit cărora este 
asigurată deplina egalitate în drepturi a cetăţenilor, fără 
deosebire de naţionalitate sau rasă în toate domeniile vie-
ţii economice, politice şi culturale (art.81 alin.(1)). Din 
redactarea textului rezultă legătura strânsă care există în-
tre egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminare. 
Textul menţionat conţine numai două criterii de nediscri-
minare, respectiv, rasa şi naţionalitatea. Alte dispoziţii pri-
vind egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea 
le reprezintă egalităţile particulare care sunt o dezvoltare a 
principiului egalităţii cuprins în art. 81 alin.(1): egalitatea 
în drepturi a femeii cu bărbatul la muncă, salariu, odih-
nă, asigurare socială şi învăţământ, egalitatea în drepturi 
a minorităţilor, egalitatea votului pentru alegerile de de-
putaţi pentru MAN şi pentru Sfaturile Populare (art.93)30. 
Analiza efectuată asupra normelor constituţionale reflectă 
însă caracterul contradictoriu în aplicarea acestora, astfel 
principiul egalităţii şi nediscriminării îşi găsea contrariul 
în categoria nedemnităţilor, a naţionalizării etc. Principiul 
constituţional al neretroactivităţii legii îşi găsea corespon-
dent într-o normă juridică din Codul civil din 1958, art.1 
care prevedea faptul că legile pot deroga de la principiul 
neretroactivităţii, fie în temeiul unor dispoziţii exprese, fie 
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prin caracterul interpretativ, sau prin natura dispoziţiilor 
ce cuprind31. 

Caracterul represiv al legislaţiei şi impactul acestuia 
asupra destinelor individuale şi colective, dar şi pe fondul 
intensificării presiunilor economice şi finaciare au generat 
în prima parte a anului 1958 mai multe revolte ţărăneşti32 

ce vor genera din partea regimului o serie de măsuri puni-
tive, cum ar fi Decretul nr. 89 din 17 februarie 1958, care 
preciza în art.1 că pot fi stabilite în locuri de muncă anume 
destinate persoane care prin faptele sau manifestările lor 
primejuduiesc sau încearcă să primejuduiască ordinea în 
stat, dacă acestea nu constituie infracţiuni. Menţionăm că 
România ratificase Convenţia Organizaţiei Internaţonale 
a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate, 
astfel prin Decretul 213 din 18 mai 195733 erau ratifica-
te: Convenţia nr. 29 din 1930, privind munca forţată sau 
obligatorie, Convenţia nr. 87 din 1948 ‒ privind liberta-
tea sindicală şi apărarea dreptului sindical, Convenţia nr. 
89 ‒ privind munca de noapte a femeilor care lucrează în 
industrie, Convenţia nr.100 din 1951 ‒ privind egalitatea 
de remunerare a mâinii de lucru masculină şi a mâinii de 
lucru feminină, pentru o muncă de valoare egală. Consta-
tăm astfel că legislaţia comunistă a fost contrară tratatelor 
internaţionale în materia drepturilor fundamentale pe care 
statul român le ratificase. 

Încercarea de consolidare şi stabilitate a regimului s-a 
reflectat şi în modificările constituţionale ulterioare deter-
minate de reorganizările la nivel central şi local. Trimite-
rile exacte şi detaliate ale articolelor făceau necesară mo-
dificarea constituţiei ori de câte ori se producea o modifi-
care la nivelul constituirii organelor de conducere locale 
sau centrale34. În acest sens, au fost adoptate o serie de 
legi care aveau ca scop modificarea actului constituţional: 
Legea nr. 3/195335 prin care s-au modificat art.43 şi 50, 
Legea nr.7/195336 pentru modificarea art.43 şi 50, Legea 
nr. 3/195437 pentru modificarea art.35, Legea nr. 4/195538 
pentru modificarea art.43 şi 50, Legea nr. 5/195639 pentru 
modificarea art.18, 19 alin.(2) şi art.50, Legea nr. 1/195740 
pentru modificarea art.43, 47 lit. f) şi 56, precum şi pen-
tru abrogarea art.50, 59 şi 62, Legea nr. 1/195841 pentru 
modificarea art.35, Legea nr. 2/195942 pentru modificarea 
art.52 şi 58, Legea nr. 2/196043 pentru modificarea art.18, 
19 şi 39, Legea nr. 1/196144 pentru modificarea cap. III, 
precum şi a art. 43, 44 şi 75, 11, Legea nr. 2/196445 pentru 
modificarea art. 25.

În concluzie, putem menţiona că Constituţia din 1952 
a fost expresia unui anumit stadiu în evoluţia regimului 
comunist din România şi care, cu toate modificările tehni-
ce suferite în cei treisprezece ani cât a fost în vigoare, şi-a 
păstrat cea mai mare parte a semnificaţiei sale politice, iar 
cele unsprezece modificări ne-au determinat să conside-
răm un act fără precedent în istoria constituţională a ţării. 

Concluzii
Constituţia din 1952 a fost expresia unui anumit sta-

diu în evoluţia regimului comunist din România şi care, 
cu toate modificările tehnice suferite în cei treisprezece 
ani cât a fost în vigoare, şi-a păstrat cea mai mare parte a 
semnificaţiei sale politice, iar cele unsprezece modificări 
ne-au determinat să o considerăm un act fără precedent în 
istoria constituţională a ţării. Putem aprecia că legea fun-
damentală, elaborată în 1952 într-un dezacord total faţă 
de tradiţie şi realitate, a reglementat formal drepturile şi 
libertăţile fundamentale, în realitate însă era un dezacord 
total între teorie şi practica constituţională. Legislaţia co-
munistă a avut ca scop modificarea celor mai importante 

principii de organizare statală printr-un sistem de norme 
ce corespundea numai intereselor clasei dominante.
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