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După Marea Unire din 1918, în România conti-
nua să fie aplicată Constituţia din 1866, care fu-

sese modificată în repetate rânduri: 1879, 1884. În 1917 
Constituţiei i s-au adus unele modificări care prevedeau 
introducerea votului universal şi posibilitatea exproprie-
rii proprietarilor pentru motiv de utilitate publică. 

Noile împrejurări de după 1 decembrie 1918 făceau 
ca Constituţia din 1866 să nu mai corespundă realităţi-
lor. Noua Constituţie se impunea din necesitatea apli-
cabilităţii ei pe întregul teritoriu, pentru a consemna, 
într-o formulare clară, sancţionarea juridică a unităţii 
naţionale. Era necesară introducerea în Constituţie a 
amendamentelor luate de România prin convenţiile 
internaţionale, angajamente care aveau valoarea unor 
norme constituţionale.

De asemenea, transformările social-economice şi 
politice desfășurate în viaţa României, schimbările in-
tervenite în concepţiile politice şi juridice în privinţa 
dreptului de proprietate, a drepturilor şi libertăţilor de-
mocratice, impuneau cu necesitate şi o consfinţire în 
planul normativului constituţional.

Creşterea ponderii minorităţilor naţionale, a confe-
siunilor religioase reclamau asigurarea garanţiei drep-
turilor acestora. 

Se impunea unificarea legislativă, deoarece provin-
ciile unite aveau diferite sisteme de drept, dar pentru 
înfăptuirea acestui scop, era necesar să se stabilească 
în Constituţie principiile pe baza cărora urmau să se 
elaboreze aceste legi. Noua Constituţie urma să fie dez-
bătută şi votată de Parlamentul României Mari, alcătuit 
din reprezentanţii tuturor provinciilor alipite.

În cadrul pregătirii noii Constituţii au fost alcătuite 
patru proiecte: al Partidului Liberal, al Partidului Ţără-
nesc şi două proiecte personale ale profesorilor de drept 
constituţional – R.Boilă de la Cluj şi C.Beraru de la 
Cernăuţi.

Anteproiectul de Constituţie al Partidului Ţărănesc 
a fost elaborat în cea mai mare parte de profesorul în 
drept constituţional, basarabeanul Constantin Stere. 

Lucrarea Anteproiect de Constituţie, întocmit de 
Secţia de Studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de 
motive de Constantin Stere, publicată în anul 1922, la 
Bucureşti, la tipografia „Viaţa românească” S.A. „Uni-
versala”, este una dintre cele mai importante lucrări şti-
inţifico-juridice şi practice a lui Constantin Stere [1].

Deşi titlul lucrării sugerează că proiectul de alter-
nativă al constituţiei a fost întocmit de Secţia de Studii 
a Partidului Ţărănesc şi exprimă poziţia Partidului Ţă-
rănesc în problema noii constituţii, iar lui Constantin 
Stere îi aparţine Expunerea de motive, care însoţeşte 
proiectul, în realitate, varianta alternativă a textului 
propriu-zis al proiectului de constituţie a fost elaborată 
la fel de către Constantin Stere, fapt susţinut şi confir-
mat de către biograful Zigu Ornea [2] şi de către alţi 
savanţi constituţionalişti [3]. 

Lucrarea Anteproiect de Constituţie, întocmit de 
Secţia de Studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere 
de motive de C. Stere (în continuare – Anteproiect) este 
constituită, respectiv, din Expunerea de motive, însoţită 
de o Anexă şi Proiectul propriu-zis de constituţie. 

Partea I a Expunerii de motive este consacrată pro-
blemei suveranităţii naţionale şi argumentării necesită-
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ţii de adoptare a viitoarei constituţii a României numai 
de către o Adunare Naţională Constituantă, aleasă prin 
sufragiu universal, pe baza reprezentării proporţionale, 
cu supunere ulterioară unui plebiscit.

 Savantul este convins că numai elaborarea şi adop-
tarea unei constituţii într-un asemenea mod dă constitu-
ţiei acea putere morală, care rezidă în credinţa unanimă 
că ea „într-adevăr, întrupează voinţa liberă şi neprihă-
nită a naţiunii” [4]. 

O apreciere înaltă merită ideile steriene cu privire la 
stat ca fiind haina juridică a poporului şi privitor la 
Adunarea Naţională Constituantă, care trebuie să fie o 
icoană credincioasă a naţiunii însăşi. 

În cea dintâi, de o simplitate genială, şi-a găsit 1. 
expresia convingerea savantului privitor la stat ca fiind 
operă a însuşi spiritului poporului şi întruchipând, prin 
urmare, aspiraţiile, dar şi nivelul lui de dezvoltare so-
ciopolitică, economică şi culturală.

 Cât priveşte cea de-a doua idee, o considerăm în 2. 
vigoare pentru orice formaţiune legislativă, exprimând 
esenţa fenomenului legitimităţii autorităţii publice legis-
lative ca precondiţie a asigurării principiului supremaţiei 
legii în orice societate. 

Constantin Stere invocă opinii savante, conform 
cărora constituţia unui stat, pentru a asigura libera gu-
vernare de sine a poporului, trebuie să corespundă ur-
mătoarelor cerinţe: 

poporul însuşi trebuie să demonstreze, prin această 	
constituţie, că este stăpân pe destinul său prin adunări 
reprezentative şi sufragiul universal;

 constituţia trebuie să stipuleze că guvernul primeş-	
te toate atribuţiile sale din consimţământul poporului; 

 constituţia trebuie să rezerve poporului dreptul de 	
a declara război şi încheia pace; 

precum şi dreptul de control asupra acţiunilor 	
diplomatice;

 şi, în sfârşit, o asemenea constituţie trebuie să 	
asigure respectul drepturilor individuale şi respectul 
minorităţilor, fără deosebire de rasă şi religie. 

O asemenea constituţie trebuie să facă cu nepu-
tinţă, „un regim autocratic cu rezerve de putere per-
sonală” [5].

Partea a II-a a Expunerii de motive este consacra-
tă nemijlocit comentariilor unor prevederi din Ante-
proiect şi, în mod special, analizei unor prevederi noi, 
care nu le conţinea Constituţia României de la 1866. 
Această constituţie a fost pusă, din punct de vedere 
formal, mai cu seamă în ceea ce ţine de structură, la 
baza Anteproiectului, menţinându-se şi vechea re-
dacţie a normelor constituţionale acolo unde aceasta 
a fost posibil. S-a procedat astfel, explică Constantin 
Stere, nu numai din considerente de continuitate, ci şi 
în virtutea faptului că anume acea constituţie afirma 
principiul de suveranitate naţională şi enumera dele-
gaţiunile acestei suveranităţi. 

În raport cu problema suveranităţii statului sau, 
mai exact, cu cea a apartenenţei suveranităţii statului, 

Constantin Stere abordează problema formelor de stat, 
concluzionând că monarhia constituţională şi republi-
ca au, în fond, caracteristici comune inerente statului 
constituţional şi categoric opuse monarhiei absolute. 
Importantă este convingerea steriană că  în statul con-
stituţional evoluţia de la monarhie până la democraţie 
se poate realiza prin dezvoltare lentă şi treptată, pe mă-
sura dezvoltării naţionale, a înălţării culturale şi a edu-
caţiei politice a maselor, care denotă o dată în plus că 
savantul era adeptul convins al formelor evoluţioniste 
de dezvoltare a statului.

De un real interes ştiinţific pentru societatea în tran-
ziţie, aflată în proces continuu de căutare a unor soluţii 
optimale de organizare a vieţii de stat, sunt viziunile 
steriene cu privire la aceea că  nu există o formă de 
guvernământ ideală, bună, perfectă, deopotrivă pentru 
toate ţările şi pentru toate timpurile. Totul depinde de 
tradiţii, de cultură, de împrejurările concrete, care de-
osebesc viaţa unui popor de a celorlalte. Savantul era 
ferm convins că factorul principal care influenţează 
caracterul deciziilor luate în asemenea probleme este 
însuşi poporul, gradul de cultură, gradul de educaţie 
politică, simţul de legalitate, energia, virtuţile civice. 

Însă oricare ar fi deciziile luate, important este să 
ţinem cont de ideea steriană, conform căreia statul nu 
reprezintă numai actuala generaţie de cetăţeni, ci uni-
tatea naţională în nesfârşitul şir de generaţii trecute şi 
viitoare.

Savantul este ferm convins că raţiunea existenţei 
statului constă în asigurarea intereselor şi drepturilor 
tuturor membrilor societăţii. 

Astfel, concepţia steriană cu privire la drepturile 
şi libertăţile omului culminează, atingând apogeul, în 
momentul când autorul Anteproiectului susţine că una 
din condiţiile primordiale ale existenţei democraţiei, 
constituţionalismului şi chiar a ordinii de drept este ga-
ranţia drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti. 

Drept condiţii esenţiale ale oricărui regim constitu-
ţional marele constituţionalist enumera:

 asigurarea libertăţilor cetăţeneşti; 1. 
asigurarea autonomiei locale;2. 
 asigurarea libertăţii alegerilor [8].3. 

Dintre inovaţiile, ce se propuneau spre a fi incluse 
în textul viitoarei constituţii referitor la libertăţile cetă-
ţeneşti, fac parte:

proclamarea egalităţii în drepturi a bărbaţilor şi 1. 
femeilor cu abrogarea tuturor îngrădirilor capacităţii 
civile a femeilor;

 stipularea dreptului la libera circulaţie pe teritoriul 2. 
Regatului şi a dreptului la emigrare; 

acordarea unor garanţii necesare minorităţilor 3. 
etnice şi confesionale; 

se mai cere introducerea unor dispoziţii cu scop 4. 
de eliminare şi pedepsire a unor eventuale violenţe în 
cadrul cercetărilor judiciare şi poliţieneşti, cât şi cu scop 
de apărare a inculpatului în cursul instrucţiunii;

la fel se propune să se stabilească în mod consti-5. 
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tuţional principiile esenţiale ale statutului funcţionarilor 
publici şi răspunderea lor civilă şi penală pentru comi-
terea unor acte ilegale. 

Şi, desigur, după cum şi era logic să ne aşteptăm de 
la un proiect de constituţie, formulat de către un mare 
apărător al drepturilor ţărănimii şi prezentat de Partidul 
Ţărănesc, Anteproiectul propune introducerea unui şir 
întreg de norme constituţionale, ce vizează situaţia so-
cioeconomică, politică şi de drept a ţărănimii, precum: 

Proclamarea constituţională a votului universal •	
egal, direct, obligatoriu şi secret pe baza reprezentării 
proporţionale, care urma să se soldeze cu modificări 
esenţiale în organizarea procesului electoral. 

A se recunoaşte că dreptul la proprietate are la baza •	
sa utilitatea publică şi a se afirma că dreptul la proprietate 
de orice natură este garantat de constituţie.

Consacrarea dreptului la coaliţie şi al ţăranilor de •	
rând cu cel al muncitorilor, al celor ce practică profesii 
libere, al intelectualilor etc. Prin dreptul la coaliţie se 
avea în vedere dreptul la formarea unor reprezentaţiuni 
legale, organizate în consilii ţărăneşti pe comune şi judeţe 
cu înfiinţarea unui Consiliu ţărănesc general al regatului 
în scopul „îngrijirii” de interesele sociale şi economice 
ale ţărănimii [9]. 

„Dar asigurarea desăvârşită a drepturilor şi a liber-
tăţilor cetăţeneşti e numai o faţă a «supremaţiei legii»: 
a doua temelie a constituţionalismului englez o consti-
tuie autonomia locală”, susţine Constantin Stere. 

Constantin Stere este convins că o organizare admi-
nistrativă „cinstită şi serioasă” nu poate face abstracţie 
de realităţi, ea trebuie să se sprijine pe organisme vii, 
nu pe nişte mecanisme arbitrar şi artificial combina-
te, fără viaţă proprie. Orice organizaţie administrativă 
trebuie să pornească de la sate ca centre naturale de 
populaţie, iar organul abilitat cu dreptul de a hotărî în 
problemele comune ale unui sat trebuie să fie – Obştea 
satului. „Această soluţie ni se impune din considera-
ţiuni de principiu: nu poate fi un mai bogat izvor de 
energie naţională şi un mijloc mai sigur de educaţie 
politică a maselor populare decât crearea focarelor de 
viaţă cetăţenească, cât mai intensă, în fiecare sat” [10], 
afirmă Constantin Stere. 

 În lucrare Constantin Stere menţiona „Ţările, care 
introduc instituţiunile centrale din Anglia, copiate cu 
oricâtă minuţiozitate, dar nesocotesc premisele înseşi 
ale constituţionalismului englez, nu merg dar pe calea 
care le-ar putea duce spre o viaţă constituţională şi de-
mocratică sănătoasă [7].

Sinteza ideilor invocate anterior ne permite să for-
mulăm principiile de bază de constituire şi funcţionare 
a unui stat bazat pe principiile constituţionalismului şi 
ale democraţiei, aşa cum l-a văzut savantul. Un aseme-
nea stat este întemeiat pe o convenţie (constituţie) liber 
consimţită de către toţi membrii statului – exclusiv oa-
meni liberi, conştienţi de drepturile şi interesele lor şi 
în el sunt realizate idealurile democraţiei moderne: su-
veranitatea poporului, colaborarea dintre reprezentanţii 

poporului (opinia publică) şi şeful statului la legiferare 
şi guvernare, ca una din expresiile principiului guver-
nării poporului prin sine însuşi, garantarea drepturilor 
şi libertăţilor omului, asigurarea principiului autonomi-
ei locale. După cum vedem, am obţinut o caracteristică 
a statului bazat pe principiile constituţionalismului şi 
democraţiei perfect valabilă şi aplicabilă şi în epoca 
contemporană. 

Cele formulate ne conduc spre concepția lui Con-
stantin Stere asupra statului de drept ce se bazează pe o 
delimitare tranşantă a statului de drept de statul poliţi-
enesc. Linia de demarcaţie este determinată, după cum 
este şi de aşteptat, de gradul şi nivelul de respectare a 
drepturilor subiective ale persoanei. Iată ce spune Con-
stantin Stere în acest sens: „Toată deosebirea între un 
«Stat poliţienesc» şi un «Stat de drept» (Rechtsstaat) 
constă tocmai în faptul că în cel dintâi legile nu obligă 
pe agenţii puterii publice faţă de cetăţeni, ci numai faţă 
de «suveran», faţă de Statul întrupat în organele lui su-
perioare, – pe când într-un «Stat de drept» orice normă 
juridică, chiar a dreptului public, dă naştere unui drept 
subiectiv în persoana oricărui cetăţean şi, prin urmare, 
acesta trebuie să aibă posibilitatea de a-l valorifica cu 
ajutorul justiţiei. Căci ce este un drept decât un interes 
protejat juridic, după cum spune Ihering?” [8]. 

Abordarea individualităţii umane ca valoare socia-
lă supremă şi plasarea omului înzestrat cu drepturi şi 
libertăţi fundamentale în centrul sistemului de drept, 
principii după care s-a condus Constantin Stere, con-
stituie şi astăzi trăsătura distinctivă a statului de drept 
contemporan.  

Concluzie. Faptul, mai mult decât regretabil, că în 
virtutea unui concurs nefast de circumstanţe de ordin 
politic, Anteproiectul, la timpul său, nici nu a fost pus, 
cel puţin, în discuţie în Camera deputaţilor, nu minima-
lizează câtuşi de puţin importanţa lucrării. Dimpotrivă, 
faptul obligă la o şi mai minuţioasă studiere a Ante-
proiectului, avându-se în vedere posibilitatea unică de 
preluare a multor idei, formulări, abordări ale savantu-
lui Constantin Stere în experienţa noastră de edificare a 
statului de drept.
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