
5

Nr. 6, 2015 REVISTA  NAŢIONALĂ  DE  DREPT

La 150 de ani de la naștere, Constantin Stere 
este relativ bine cunoscut ca un mare om de 

stat, jurist, politician, publicist şi scriitor, viaţa şi ac-
tivitatea căruia sunt de o remarcabilă notorietate în 
istoria poporului nostru. Publicarea în ţara noastră a 
lucrării biografice de către Zigu Ornea Viaţa lui Con-
stantin Stere (2005) a fost o bună ocazie de a cunoaşte 
îndeaproape atât zbuciumul vieţii, cât şi amploarea 
activităţii sociopolitice a ilustrului politician şi om de 
stat. În anul 2006, a fost editată opera artistică ste-
riană – romanul-fluviu În preajma revoluţiei (2006), 
ulterior – mai multe lucrări cu caracter publicistic. Pe 
parcurs au fost efectuate numeroase investigaţii ale 
operei steriene sub aspect filozofic, literar, publicistic, 
sociologic. 

 S-au întreprins anumite încercări și pentru valo-
rificarea unei ipostaze ce rămăsese, practic, nestu-
diată a vieţii remarcabilului personaj istoric – cea a 
creaţiei ştiinţifice juridice a lui Constantin Stere, care 
a activat în calitate de profesor la catedra de Drept 
administrativ şi constituţional a Facultăţii de Drept a 
Universităţii din Iaşi şi a exercitat funcţia de rector al 
Universităţii din Iaşi. Or, tocmai acest aspect al vie-
ţii, activităţii şi creaţiei marelui nostru înaintaş este 
de actualitate şi importanţă deosebită nu doar pentru 
ştiinţa noastră juridică, ci și pentru procesul practic al 
încercării edificării statului de drept în țara noastră.

 Astăzi la opera juridică a lui Constantin Stere sunt 
atribuite următoarele patru lucrări: Evoluţia individu-

alităţii şi noţiunea de persoană în drept. Studiu soci-
ologic şi juridic (Teza de licenţă în drept, Iaşi, 1897); 
Introducere în studiul dreptului constituţional, Partea 
I (Iaşi, 1903); Curs de drept constituţional (Litogra-
fiat), (1910); Anteproiect de Constituţie, întocmit de 
Secţia de Studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere 
de motive de C. Stere (Bucureşti, 1922). În ţara noas-
tră a fost publicată în anul 1991 doar una din lucrările 
enumerate – Evoluţia individualităţii şi noţiunea de 
persoană în drept, iar Cursul de drept constituţional 
nu a fost publicat, în general, această lucrare păstrân-
du-se în formă litografiată la Biblioteca Academiei de 
Ştiinţe a României.

 Investigarea operei juridice a lui Constantin Stere 
a dezvăluit, în mod cert, rolul lui deosebit în ştiinţa ju-
ridică naţională de savant clasic, specialist în domeniul 
statului şi dreptului, doctrinar şi apologet al drepturi-
lor omului. Ea vine să probeze prin multiple argumen-
te ştiinţifice faptul că în persoana eminentului savant 
jurist poporul nostru are un mare gânditor umanist, 
care a adus cea mai valoroasă contribuție teoretică la 
elaborarea bazelor ştiinţei contemporane despre stat 
şi drept, a concepţiei drepturilor şi libertăţilor omului, 
contribuind, în mod direct şi într-o măsură substanţi-
ală, la instituirea tradiţiei unei gândiri progresiste în 
sânul poporului nostru. Graţie operei juridice sterie-
ne, astăzi suntem în măsură să afirmăm că pentru po-
porul nostru concepţia statului de drept, ideea despre 
individualitatea umană, înzestrată cu anumite drepturi 
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Voi fi cândva un victorios și puțin imi pasă dacă această victorie va 
veni când nu voi mai trăi. Eu cred în biruința finală, în flacăra spiritului, 
care a fost de multe ori stinsă, dar niciodată pentru totdeauna.
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şi libertăţi ca valoare socială supremă, nu sunt noi şi 
necunoscute până acum. Astfel, societatea noastră se 
încadrează, pe bun temei, în comunitatea organizaţi-
ilor sociale raliate tradiţiei unei gândiri progresiste, 
umaniste şi democratice. Faptul în cauză prezintă un 
suport moral-spiritual foarte important şi un factor 
mobilizator suplimentar în procesul de edificare a sta-
tului de drept.

 Totodată, condiţiile actuale de integrare europea-
nă şi procesele intense de globalizare arată, în mod 
clar, că transpunerea în viaţă a concepţiei statului de 
drept ca operă socială universală şi complexă presu-
pune conjugarea forţelor creative sociale ale popoare-
lor din mai multe state, fiecare dintre ele fiind chemat 
să aducă un suport istoric, ştiinţific şi practic la rea-
lizarea ei. Sub acest aspect, anume opera juridică a 
lui Constantin Stere şi concepţia steriană cu privire 
la drepturile şi libertăţile omului urmează a fi apreci-
ate ca fiind cea mai valoroasă contribuţie a poporului 
nostru, în persoana marelui nostru înaintaş, la cauza 
consolidării democraţiei şi edificării statului de drept 
în spaţiul constituţional european. 

Cu ocazia frumosului jubileu – 150 de ani din ziua 
nașterii marelui nostru înaintaș, ilustrul jurist – Con-
stantin Stere, vom întreprinde o retrospectivă succin-
tă a celor mai importante și actuale idei formulate în 
opera juridică steriană. Vom reitera, în primul rând, și 
cu preponderență pe cele ce denotă cu certitudine gân-
direa științifică magistrală a savantului, care a știut să 
formuleze concepte științifice și legități ale evoluției 
sociopolitice perfect valabile pentru secole înainte.

Constantin Stere a absolvit Facultatea de Drept 
a Universităţii din Iaşi în anul 1897, susţinând teza 
de licenţă intitulată Evoluţia individualităţii şi noţiu-
nea de persoană în drept. Studiu sociologic şi juridic 
(Teză de licenţă în drept). Lucrarea a fost publicată 
înainte de susţinere, la Iaşi (tipografia H. Goldner). 
Susţinerea tezei a fost un eveniment de mare succes, 
care a avut ecouri elogioase în presa de atunci.

Din multitudinea ideilor preţioase, care abundă în 
această lucrare, considerăm necesar să ne referim încă 
o dată la cea a cooperării sociale – ca trăsătură dis-
tinctivă a societăţii umane şi a statului.

Vom menţiona importanţa cu totul deosebită, pe 
care Constantin Stere o acordă ideii cooperării soci-
ale în întreaga sa operă juridică, începând cu teza de 
licenţă. În teză se susţine că „...noţiunea de cooperaţie 
are pentru ştiinţa socială aceeaşi însemnătate, pe care 
o are, de pildă, noţiunea de atracţie pentru mecanica 
cerească, astronomie sau ideea conservării de ener-
gie pentru fizică...” [1]. Viitorul savant aderă la ideea 
lui Rudolph von Ihering, expusă în lucrarea Scopul 
în Drept, conform căreia societatea este o cooperare 
pentru scopuri comune, reiterând laconic: „Societatea 
este o cooperaţiune” [2].

Importanţa cooperării sociale în societate şi stat, 
indiferent de faptul dacă suntem de acord sau nu să 

reducem esenţa acestora la fenomenul cooperării so-
ciale, rămâne una incontestabilă pe parcursul evoluţi-
ei istorice a civilizaţiei umane. În mod special însă, se 
impune importanţa şi necesitatea cooperării sociale în 
cele mai complicate perioade ale evoluţiei istorice a 
societăţii, când aceasta este nevoită să se confrunte cu 
diverse crize – postbelice, economice, sociale, politice. 
Depăşirea unei crize, indiferent de genul acesteia, este 
o sarcină general-socială complexă. Realizarea unei 
asemenea sarcini solicită conjugarea tuturor forţelor 
moral-intelectuale, iar uneori şi fizice ale membrilor 
societăţii. Numai graţie unui nivel foarte înalt de coo-
perare socială, atins în urma conştientizării necesităţii 
de depunere a unui efort cumulat de către toate forţele 
sociale, au fost depăşite cele mai dezastruoase crize 
economice din istoria omenirii, a fost ridicată din 
ruine Europa postbelică după cel de-al doilea război 
mondial, s-au realizat bine cunoscutele miracole eco-
nomice orientale. Şirul exemplelor poate fi continuat, 
însă ideea este că orice transformări majore socioeco-
nomice şi politice ale societăţii pot fi realizate doar în 
baza unei intense cooperări sociale.

Aici este cazul să ne amintim despre afirmaţia lui 
Constantin Stere, care susţinea că rezultatul cooperării 
forţelor sociale nu se reduce nici pe departe la rezul-
tatul sumării mecanice a acestor forţe: „Acum vedem, 
că şi în simpla cooperaţie industrială, din punctul de 
vedere chiar pur mecanic, se produce o putere nouă, 
nereductibilă la suma puterilor individuale. Iar în coo-
peraţie socială, în sensul larg al cuvântului, ca aplicare 
a forţelor individuale la un punct comun oarecare de 
activitate umană, ca o colaborare activă a indivizilor 
în societate pentru un scop şi interes comun – aceste 
două rezultate: mecanic – naşterea unui prisos de pu-
tere, şi psihologic – crearea unei sfere deosebite psihi-
ce – sunt absolut inseparabile, nefiind decât două feţe 
ale unuia şi aceluiaşi fenomen” [3]. Tocmai crearea în 
cadrul cooperării sociale a acestei deosebite atmosfe-
re moral-psihologice, despre care vorbeşte Constantin 
Stere, denotă realizarea unor schimbări calitative la 
nivel de psihologie individuală şi socială, care urmea-
ză a fi sursa marilor transformări sociopolitice şi eco-
nomice ale societăţii în tranziţie. Aceste schimbări vor 
deveni sesizabile, atunci când majoritatea membrilor 
societăţii vor începe să se autoidentifice nu ca obiecte 
ale unor influenţe nefaste ale factorilor economici, so-
ciali, politici, care s-au dezlănţuit în perioada de tran-
ziţie, ci ca subiecţi, care activează, în mod conştient, 
pentru contracararea influenţei negative temporare a 
acestor factori şi urmăresc scopul instituirii unui nou 
sistem sociopolitic şi economic în societate. 

În context, vom reitera ideea lui Constantin Stere 
cu privire la stat ca un fel de proprietate a cetăţenilor, 
formulată în teză: „... Astăzi statul cu tot ce e în raport 
cu el, este, putem spune, un fel de proprietate a cetăţe-
nilor”, susţine Constantin Stere [4]. 

Este necesar să înţelegem foarte clar, într-un 
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sfârșit, că responsabilitatea pentru starea acestei pro-
prietăţi aparţine în întregime proprietarilor săi, adică 
cetăţenilor. Şi, deoarece statul este, se poate spune, o 
proprietate comună a tuturor cetăţenilor, cooperarea 
lor în cadrul administrării acestei proprietăţi este ab-
solut iminentă. Cooperarea este factorul, fără de care 
succesul în procesul de reformare a societăţii şi statu-
lui nu poate fi atins.

În anul 1903, când Constantin Stere activa în ca-
litate de profesor universitar la catedra de Drept ad-
ministrativ şi constituţional a Facultăţii de Drept a 
Universităţii din Iaşi, vede lumina zilei la Tipografia 
„Dacia” P.Iliescu&D.Grossu din Iaşi lucrarea sa In-
troducere în studiul dreptului constituţional. Partea I. 
După cum reiese din chiar titlul lucrării, ea a fost con-
cepută ca una introductivă în dreptul constituţional. 

Individualitatea umană, statul şi paradigma corela-
ţiei lor pe parcursul progresului social – iată trei obiec-
tive de bază, care capătă un contur clar în noul studiu 
ştiinţific al lui Constantin Stere. Nimeni şi nimic nu-l 
poate convinge pe Constantin Stere să acorde statului 
în această paradigmă cel puţin o umbră de superiorita-
te, cu atât mai puţin – dreptul de dominaţie. Savantul 
nu va recunoaşte niciodată atotputernicia statului în 
raport cu individul. Coraportul cetăţeni–stat este for-
mulat de către autorul Introducerii pe cât de simplu, 
pe atât de elocvent în următoarea formulă extrem de 
succintă: cetăţenii înşişi sunt statul [5]. 

Această convingere a savantului nu a suferit modi-
ficări nici chiar sub imperiul argumentului suverani-
tăţii şi al dreptului statului de a aplica faţă de individ, 
în caz de necesitate şi în baza legii, forţa de constrân-
gere. Şi aceasta pentru faptul că, în viziunea lui Con-
stantin Stere, legea în statele democratice nu e decât 
expresia conştiinţei juridice naţionale şi a interesului 
general. Astfel că în intervenţia statului, în asemenea 
condiţii, nu se poate vedea mai multă mărginire a li-
bertăţii individuale, decât în acea disciplină morală, 
căreia se supune de bună voie un om de caracter. O 
asemenea intervenţie a statului este bazată pe raţiona-
mente de dreptate şi moralitate. Iar din însăşi această 
moralizare a formelor de dependenţă a individului de 
stat izvorăşte, în opinia savantului, emanciparea indi-
viduală.

Pentru ca un popor să rămână la înălţimea respon-
sabilităţii istorice şi să consolideze „o formă a vieţii 
de stat, în care maximul de putere a comunităţii să 
fie compatibil cu cea mai intensă afirmare a indivi-
dualităţii omeneşti” [6] şi să reziste în acerba luptă 
economică, declanşarea căreia era deja sesizabilă, nu 
existau, în opinia lui Constantin Stere, decât trei mij-
loace: democratizarea profundă a instituţiilor poli-
tice şi educaţia politică a maselor, răspândirea ge-
nerală a culturii şi organizarea puterilor productive 
naţionale [7]. 

Deşi Constantin Stere vorbeşte despre o altă peri-
oadă istorică, mijloacele de supravieţuire a unui popor 

şi a unui stat în condiţiile unor povârnişuri vertiginoa-
se ale istoriei, invocate de către ilustrul om de ştiinţă, 
rămân şi astăzi perfect valabile. 

Lucrarea Curs de Drept constituţional (Litografi-
at) (1910) înglobează prelegerile de drept constituţio-
nal, susţinute de către Constantin Stere la Facultatea 
de Drept a Universităţii din Iaşi. Lucrarea se păstrează 
la Biblioteca Academiei de Ştiinţe a României.

Contribuţia mai mult decât considerabilă a lui 
Constantin Stere la afirmarea şi dezvoltarea dreptului 
constituţional român este recunoscută de savanţii con-
stituţionalişti contemporani. Vom reitera doar o singu-
ră, extrem de valoroasă, istorică, am spune, constatare 
ce aparține profesorului universitar doctor Constanţa 
Călinoiu şi profesorului universitar doctor Victor Di-
culescu din lucrarea Drept constituţional şi instituţii 
politice care afirmă: „Conceptul de drept constituţi-
onal se consideră încetăţenit prin predarea şi publi-
carea la Facultatea de Drept din Iaşi a cursului Drept 
constituţional al profesorului Constantin Stere (1910) 
şi la Facultatea de Drept din Bucureşti a cursului de 
Drept constituţional al profesorului Constantin Dis-
sescu (1915)” [8].

Apreciem și astăzi importanța incontestabilă și ac-
tualitatea deosebită a ideilor lui Constantin Stere refe-
ritoare la semnificația constituției în viața societății 
și a statului, formulate în Curs. Constituţia este de-
finită de către Constantin Stere la începutul Cursului 
ca o lege, „...care reglementează raportul organelor 
publice şi principiile de organizare şi funcţionare a 
lor. Constituţia e o lege, care ... e considerată la baza 
întregii ordini de stat şi prin faptul acesta, prin urma-
re, la baza ordinii de drept” [9]. Ulterior, profesorul 
dă constituţiei o definiţie mai amplă decât cea iniţi-
ală: „...sub numele de constituţie se înţelege o lege, 
care organizează puterile statului, diferitele puteri ale 
statului şi care stabileşte principiile generale de func-
ţionare ale organelor statului şi formează garanţiile 
drepturilor cetăţeneşti. ...Sensul adevărat al acestui 
cuvânt e acea lege care stipulează condiţiile, în care 
o naţiune, un popor înţelege să-şi delege puterea, fi-
indcă veţi vedea că în dreptul nostru constituţional şi, 
se poate spune, în dreptul constituţional în genere s-a 
impus concepţia, că puterea supremă a statului, acel 
element caracteristic al statului în statele europene, 
aparţine naţiunii” [10].

Totodată, Constantin Stere este convins că, deoa-
rece statul nu trăieşte decât ca rezultat al unui echili-
bru social instabil, raportul mereu schimbător de pu-
tere între părţile în luptă influenţează viaţa de stat mai 
mult ca toate paragrafele şi mai mult ca toate condi-
ţiile din viaţa publică, mai mult ca toate normele fixe 
de conduită înscrise în legi. Din aceste motive, atunci 
când existenţa statului e în joc, acei care poartă răs-
pundere pentru destinele unui stat nu stau la îndoială, 
când au de ales între un articol din Constituţie şi sal-
varea statului, între lege şi viaţa statului [11]. Astăzi 
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respectare a drepturilor şi libertăţilor omului rămâne 
şi astăzi actual pentru ţara noastră. 

Cât priveşte drepturile şi libertăţile omului nemij-
locit, constituţionalistul pune la temelia, la începutul 
tuturor începuturilor instituţiei drepturilor şi libertă-
ţilor omului două principii fundamentale: inviolabi-
litatea personalităţii umane, respectul pentru dem-
nitatea umană, care se manifestă în respectul faţă 
de dreptul la libertate a individului şi egalitatea în 
faţa legii.

Astfel, Constantin Stere este convins, „...că toate 
aceste libertăţi, despre care vorbeşte constituţia, izvo-
răsc dintr-un principiu superior, principiul de inviola-
bilitate a personalităţii omeneşti, principiu, care prin 
sine însuşi afirmă respectul demnităţii umane” [17]. 
Afirmarea acestui principiu de inviolabilitate a perso-
nalităţii umane, de respect pentru demnitatea umană, 
în convingerea savantului, are loc atunci când legea 
tratează cu respect fiinţa omenească doar pentru fap-
tul că este o fiinţă omenească – sacră şi inviolabilă. Iar 
atunci când acest germene de respect pentru demnita-
tea umană este nimicit într-o societate, în constituţie 
pot fi înscrise principiile cele mai frumoase, va rămâ-
ne starea de sălbăticie [18].

Cu referinţă la principiul egalităţii tuturor în faţa 
legii, pe care-l mai numeşte şi principiul egalităţii ju-
ridice, Constantin Stere îşi exprimă convingerea că 
aceasta este o condiţie indispensabilă pentru statele 
moderne, care indică cu claritate gradul de propăşire a 
unui stat. Prezintă interes şi ideea mai puţin obişnuită 
pentru noi a profesorului, precum că egalitatea juridi-
că, „...care se recunoaşte tuturor membrilor statului, 
înseamnă a lupta în viaţa socială pentru interese mate-
riale, fără a fi îngrădit de diferite inegalităţi” [19]. 

Este foarte important să se menţioneze că savantul 
Constantin Stere privea instituţia drepturilor şi liber-
tăţilor omului doar într-o legătură organică indiso-
lubilă cu garanţiile de realizare ale acestor drepturi, 
conferite omului şi cetăţeanului. „... Nu e de ajuns ca 
un principiu să fie înscris în o condică de legi pentru 
ca acest principiu în adevăr să fie un element normativ 
al vieţii publice a unui stat. Principiile cele mai fru-
moase dacă rămân fără sancţiune, dacă nu-s mijloace 
practice de a le restitui şi apăra pentru cei interesaţi să 
le apere, rămân numai un sunet deşert”, susţine Con-
stantin Stere [20]. Problema garanţiilor drepturilor şi 
libertăţilor omului, abordată fidel de către Constantin 
Stere, l-a preocupat în permanenţă pe savant. Acesta 
a fost şi un deziderat, pentru transpunerea căruia în 
viaţă a luptat cu mult devotament şi consecvenţă omul 
politic Constantin Stere.

Lucrarea Anteproiect de Constituţie, întocmit de 
Secţia de Studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere 
de motive de C.Stere, publicată în anul 1922, la Bucu-
reşti, la tipografia „Viaţa românească” S.A. „Univer-
sala”, este una ce tinde spre culmile creaţiei juridice 

am spune că profesorul Constantin Stere le vorbea 
studenţilor în acest mod despre echilibrul optim în-
tre statica şi dinamica normelor constituţionale şi se 
pronunţa împotriva unei abordări foarte rigide a pre-
vederilor unei constituţii ca fiind date o dată şi pentru 
totdeauna, îndeosebi în condiţiile mereu schimbătoa-
re ale realităţii sociopolitice a unui stat contempo-
ran. Cu atât mai mult, că în convingerea ştiinţifică a 
constituționalistului eminent, textul unei legi nicioda-
tă nu poate fi lămurit prin el însuşi şi, pentru justa lui 
înţelegere, este necesar să se cunoască circumstanţele 
adoptării lui, „împrejurările, care au provocat aduce-
rea acestor noi dispoziţiuni”[12]. Pe de altă parte, sa-
vantul atenţiona că întotdeauna este important să se 
menţină o sumă de principii de drept constituţional, 
coordonate şi sistematizate, care formează o doctri-
nă şi care pot fi găsite, de exemplu, în orice manual 
de drept constituţional englez de la sfârşitul secolului 
al XVII-lea, cu toate că „... Anglia de azi şi Anglia 
de acum 200 de ani sunt două ţări cu totul deosebite” 
[13]. În condiţiile respectării stricte a unor principii 
fundamentale, constituţia într-un stat asigură desfăşu-
rarea luptei între diferite forţe politice reale în modul 
cel mai paşnic şi stabilirea echilibrului fără zguduiri 
şi catastrofe [14]. 

O deosebită semnificaţie are opinia steriană asupra 
a două, cele mai importante domenii de reglementa-
rea constituţională, care, în convingerea sa, alcătuiesc 
esenţa oricărei constituţii: „Când e vorba de constitu-
ţie, domnilor, totdeauna trebuie de cercetat organizaţia 
ce se dă diferitelor puteri în stat şi, în al doilea rând, 
trebuie de văzut şi garanţiile ce se dau în ce priveşte 
exercitarea drepturilor politice şi civile” [15]. 

La fel de elocventă este şi viziunea savantului cu 
privire la regimul constituţional. Autorul Cursului 
vorbeşte despre două trăsături distinctive ale unui ase-
menea regim: colaborarea pentru guvernarea ţării în-
tre şeful statului şi reprezentanţii poporului sau, altfel 
spus, între opinia publică organizată şi şeful statului şi 
garanţiile pentru drepturile cetăţeanului [16].

Astfel, se conturează foarte clar convingerea ştiin-
ţifică steriană cu privire la importanţa deosebită a in-
stituţiei drepturilor şi libertăţilor omului, fără de care 
este de neconceput fenomenul constituţionalismului 
democratic şi al regimului constituţional contempo-
ran.

Pe parcursul întregului Curs, Constantin Stere 
întotdeauna raportează problematica drepturilor şi 
libertăţilor omului la dimensiunea drepturilor şi liber-
tăţilor ţărănimii – celei mai oprimate pături sociale. 
Situaţia de drept şi de fapt a ţăranilor a fost pentru te-
oreticianul, profesorul, omul politic Constantin Stere 
un criteriu permanent şi sigur de apreciere a stării de 
lucruri în stat la capitolul drepturile şi libertăţile omu-
lui. Putem susţine, fără a exagera câtuşi de puţin, că 
un asemenea punct de reper în aprecierea gradului de 
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ştiinţifico-practice a lui Constantin Stere. În această 
operă, constituţionalistul şi omul politic Constantin 
Stere a dat ideilor sale despre dreptate şi echitate soci-
ală forma unui proiect de constituţie.

După cum reiese din titlul lucrării, dar şi din unele 
menţiuni făcute nemijlocit în lucrare [21], proiectul 
de alternativă al constituţiei a fost întocmit de Sec-
ţia de Studii a Partidului Ţărănesc şi exprimă poziţia 
Partidului Ţărănesc în problema noii constituţii. Lui 
Constantin Stere îi aparţine, indiscutabil, Expunerea 
de motive, care însoţeşte proiectul.

 Lucrarea a fost concepută ca o variantă de alter-
nativă a unui proiect de constituţie, care urma să fie 
propus pentru examinare în numele Partidului Ţără-
nesc în cadrul lucrărilor de examinare a proiectului 
şi adoptare a viitoarei Constituţii a României din 29 
martie 1923. Din motive politice, nu s-a întâmplat, 
spre regret...

Autorul Expunerii îşi exprimă convingerea că: 
„Nu există, nu poate exista vreun text de Constituţie 
«ideală», potrivită pentru toate ţările şi pentru toate 
timpurile, fără deosebire” [22]. În schimb există, afir-
mă Constantin Stere, nişte norme esenţiale ale unui 
regim constituţional şi democratic, asupra cărora nu 
este admisibilă nici un fel de tranzacţie, spre deosebi-
re de alte norme, care – oricât de importante ar fi, pot 
constitui, totuşi, obiectul unei înţelegeri sau al unui 
compromis. 

La prima categorie Constantin Stere atribuie nor-
mele cu privire la garanţiile drepturilor şi libertăţi-
lor cetăţeneşti şi cele ce ţin de autonomia locală. Şi 
afirmă categoric: „Nu poate fi nici democraţie, nici 
constituţionalism, – nici chiar ordine de drept, – fără 
două condiţiuni primordiale: garanţia drepturilor şi a 
libertăţilor cetăţeneşti, pe de o parte, şi dezvoltarea 
focarelor de viaţă cetăţenească în adâncimile corpului 
naţional, a instituţiunilor de autonomie locală, pe de 
altă parte” [23]. Constantin Stere era dispus să vadă 
în asigurarea efectivă a condiţiilor de libertate şi de 
intensă viaţă cetăţenească „nodul problemei constitu-
ţionale” şi declara: „Dacă viitoarea constituţie nu va 
aduce în această privinţă remedii eficace, dacă nu va 
pune la dispoziţia cetăţenilor mijloace reale de apă-
rare a drepturilor şi libertăţilor individuale, dacă nu 
va crea centre de radiare a activităţii cetăţeneşti, – în 
sate, oraşe, judeţe şi provincii, – atunci, oricare va fi 
aparatul central adoptat, nu vom avea un regim con-
stituţional real, nu vom avea un stat democratic, nu 
vom avea măcar o ordine de drept, în înţelesul adevă-
rat al cuvântului” [24]. 

Drept exemplu de stat, în care s-a reuşit realizarea 
plenară în viaţă a normelor constituţionale principiale, 
ce ţin de esenţa însăşi a constituţionalismului demo-
crat – garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti 
şi a principiului autonomiei locale, este adusă, desi-
gur, Anglia. 

Cunoscând adeziunea lui Constantin Stere faţă de 
ideea necesităţii asigurării unei realizări reale a drep-
turilor şi libertăţilor omului, nu ne mai poate mira 
afirmaţia autorului Expunerii, că „... declaraţiunile şi 
garanţiile solemne din textele constituţionale, singure, 
au relativ puţină valoare pentru realitatea regimului 
constituţional, dacă ele nu sunt sprijinite de «reme-
dii», care să asigure înfăptuirea drepturilor proclama-
te de ele” [25]. Sub aceste „remedii” se au în vedere 
mijloacele practice de apărare a drepturilor şi libertă-
ţilor cetăţeneşti sau simple reguli de procedură judici-
ară, mijloace practice de apărare legală, pe care legea 
le pune la dispoziţia oricărui cetăţean în cazul lezării 
lui în drepturi. 

Iar concluzia lui Constantin Stere cu privire la prin-
cipiile fundamentale constituţionale, asupra cărora nu 
poate fi admis nici un fel de compromis, este atât de 
importantă pentru societăţile aflate în proces de tran-
ziţie, încât este absolut necesar să fie citată integral. 
Ea identifică expres direcţia primordială, în care ur-
mează să fie concentrat efortul social la etapa iniţială 
a edificării unui constituţionalism democrat veritabil. 

„Ţările, care introduc instituţiunile centrale din 
Anglia, copiate cu oricâtă minuţiozitate, dar nesoco-
tesc premisele înseşi ale constituţionalismului englez, 
nu merg dar pe calea care le-ar putea duce spre o viaţă 
constituţională şi democratică sănătoasă.

Fără «supremaţia legii» şi fără autonomia locală, 
– adică fără asigurarea libertăţii individuale şi a liber-
tăţii comunale, – oricât de perfecţionat ar fi aparatul 
central de guvernare al acestor ţări, constituţionalis-
mul lor va rămânea o simplă faţadă, în dosul căreia se 
poate ascunde arbitrarul şi despotismul cel mai neîn-
frânat.

Şi, dimpotrivă, oricât de rudimentar ar fi aparatul ei 
central, o ţară, – având pe deplin asigurate drepturile 
şi libertăţile cetăţeneşti şi autonomia locală, – va avea, 
desigur, o bună şi cu adevărat democratică guvernare, 
fiindcă poporul care se poate rezema pe aceste cheză-
şii, va şti să tragă din ele tăria necesară pentru a birui 
toate neajunsurile instituţiunilor centrale” [26].

Este remarcabilă convingerea constituţionalistului 
că instituţia drepturilor şi libertăţilor omului este una 
funcţională, atunci când acţiunea ei începe de la ni-
velul primar al guvernării – cel al autonomiei locale. 
Anume de la acest nivel porneşte, în opinia sa, rea-
lizarea principiului de Self-gouvernment – guvernare 
a poporului prin sine însuşi. Acest principiu, pentru 
început, urmează să se afirme la nivel de autonomie 
locală, pentru ca, ulterior, să evolueze până la înălţi-
mea instituţiilor centrale ale puterii de stat, conferind 
vigoare civică şi forţă morală activităţii instituţiilor 
date. 

Considerând inutil orice comentariu al acestei con-
cluzii, nu ne rămâne decât să menţionăm că la primele 
două condiţii esenţiale ale oricărui regim constituţio-
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nal – asigurarea libertăţilor cetăţeneşti şi a autonomiei 
locale, Constantin Stere alătura o a treia condiţie, la 
care, considera autorul, „nici un european, desigur, nu 
se va gândi”: asigurarea libertăţii alegerilor. După 
cum o dovedeşte însă practica naţională şi interna-
ţională de monitorizare a alegerilor de orice nivel, 
desfăşurate în statele tinerelor democraţii, nu numai 
europenii, ci întreaga comunitate internaţională „gân-
deşte” destul de profund, sau, exprimându-ne într-un 
limbaj mai contemporan, se arată în continuare intens 
preocupată de problema asigurării libertăţii alegerilor 
în statele respective. Şi acest fapt este un argument 
în plus în favoarea includerii numelui lui Constantin 
Stere, care vorbea încă la începutul secolului trecut 
despre necesitatea asigurării libertăţii alegerilor ca 
despre o garanţie a constituţionalismului democrat, în 
rândul numelor savanţilor constituţionalişti de noto-
rietate europeană, care au ştiut să formuleze princi-
pii fundamentale ale dreptului constituţional, valabile 
pentru secole înainte.

Din categoria unor asemenea principii fac parte şi 
cele cu privire la funcţionarea statului de drept, despre 
care Constantin Stere susţine următoarele: „... Într-un 
«Stat de drept» orice normă juridică, chiar a dreptu-
lui public, dă naştere unui drept subiectiv în persoa-
na oricărui cetăţean şi, prin urmare, acesta trebuie să 
aibă posibilitatea de a-l valorifica cu ajutorul justiţiei” 
[27]. Astfel, prin lucrarea Anteproiect, opera juridică 
a lui Constantin Stere se ridică până la înălţimea for-
mulării ideii statului de drept şi a destinaţiei primordi-
ale a dreptului într-un asemenea stat – generarea unor 
drepturi concrete subiective ale cetăţeanului. 

A formula ideile, care conduc spre descoperirea 
unor legităţi generale de edificare a unui regim con-
stituţional democrat şi a unui stat de drept, a defini 
principiile constituţionale fundamentale, care nu se 
supun revizuirii în dependenţă de perioada istorică şi 
spaţiul geopolitic, a defini asemenea clauze constituţi-
onale referitoare la instituţia drepturilor şi libertăţilor 
omului, care vor deveni realitate normativă doar pes-
te multe decenii, ţine de domeniul gândirii ştiinţifice 
clasice.

În sensul dat, figura impunătoare a lui Constantin 
Stere – specialist în domeniul teoriei şi istoriei sta-
tului şi dreptului, mare constituţionalist, doctrinar şi 
apărător al drepturilor omului – urmează să fie plasată 
la nivelul înalt de savant clasic al ştiinţei naţionale de 
drept. Concepţia steriană a drepturilor omului şi acti-
vitatea sociopolitică a marelui nostru înaintaş, orien-
tată spre transpunerea acesteia în viaţă, semnifică con-
tribuţia poporului nostru la procesul afirmării marilor 
valori într-un sistem de drept generalizat european, 
care „se ridică deasupra frontierelor”. 

Prin acest mult prea modest omagiu, am adus doar 
o rază de lumină asupra creației științifice steriene, 

reiterând câteva din cele mai valoroase idei ale ilus-
trului savant. 

„Snopul de lumină vine pentru însușire, pentru 
legiferare, pentru implantarea în realitățile noastre 
cotidiene. Altminteri nu vom ajunge niciodată să fim 
și noi în rând cu lumea, visul tainic al lui Stere, că-
ruia i-a închinat întreaga sa operă, ba chiar și viața”, 
susține academicianul Ion Druță [28], din grația 
căruia noi, juriștii, am primit, de fapt, cu titlu de 
moștenire științifică, opera juridică a lui Constantin 
Stere.
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