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CAPITOLUL IX. 

STAT ŞI DREPT ÎN ROMÂNIA 

MODERNĂ (1866-1918) 

A. Aspecte teoretice 

Până în 1923, când a fost abrogată implicit prin promulgarea altui 
act fundamental, Constituţia din 1866 a suferit mai multe modificări: 
în 1879 a fost modificat art. 7 (care impunea restricţii la naturalizare 
ca români), conform art. 44 din Tratatul de la Berlin din 1878; în 
1884, când, urmare a proclamării României ca Regat, s-au modificat 
mai multe articole privind regele, dinastia, teritoriul, proprietatea, 
sistemul electoral, regimul presei; în 1917 au fost modificate art. 19, 
art. 57 şi art. 67 cu privire la proprietate şi dreptul de vot, astfel încât 
prin Decretul-lege din 10/23 noiembrie. 1918 s-a introdus „votul 
obştesc, obligator, egal, direct şi secret, pe baza reprezentării 
proporţionale”. Cele mai importante modificări ale regimului 
constituţional au survenit ca urmare a cuceririi independenţei de 
stat. Problema independenţei a primit, înainte de 1877, două genuri 
de soluţii: pe cale paşnică sau prin război. Calea paşnică era, 
evident, de preferat, însă Marile Puteri n-au dat curs solicitărilor 
făcute de guvernele ţării şi de personalităţile politice româneşti[1]. 

În iunie 1876, ministrul de externe Mihail Kogălniceanu a formulat 
o notă către agenţii diplomatici români de pe lângă Poartă şi Puterile 
Garante, în care, în numele ţării, cerea: recunoaşterea individualităţii 
statului român şi a numelui de România; admiterea reprezentantului 
României în corpul diplomatic; asimilarea supuşilor români din 
Turcia situaţiei celorlalţi supuşi români; inviolabilitatea teritoriului 
României; încheierea cu Imperiul Otoman a unor convenţii comer-

 
[1] Istoria statului şi dreptului românesc, op. cit., p. 84-87. 
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ciale, poştale şi telegrafice (ca de la stat la stat); recunoaşterea 
paşaportului românesc; fixarea graniţei dintre România şi Turcia la 
gurile Dunării. În 1876, Poarta Otomană a inserat în Constituţia 
Imperiului prevederea conform căreia România era „provincie 
privilegiată” a Turciei. În acest fel, orice stat care ar fi recunoscut 
România ca stat independent s-ar fi aflat în situaţia de a fi acuzat 
pentru intervenţie în afacerile interne ale Turciei. Rămânea, deci, 
numai calea războiului[1]. 

Răscoalele antiotomane ale bulgarilor au furnizat Rusiei motivul 
necesar, iar Convenţia încheiată cu România la 4 aprilie 1877 i-a 
deschis drum spre Dunăre. Guvernul român a permis armatei ruse 
liberul tranzit spre fluviu şi i s-a acordat tratamentul rezervat arma-
telor prietene. În schimb, Rusia se angaja să respecte „drepturile 
politice ale statului român astfel cum rezultă din legile interioare şi 
tratatele existente, precum şi a menţine şi apăra integritatea actuală 
a României”. Armata rusă urma a-şi plăti transportul şi aprovizio-
narea. Rusia nu a luat în considerare dorinţa României de a participa 
la război. Motivele s-au văzut după încheierea conflictului, când 
Rusia, prin pacea impusă la San Stefano, dar şi prin cea convenită 
la Berlin, a încălcat convenţia din 4 aprilie, anexând judeţele Cahul, 
Bolgrad şi Ismail (care se aflau sub stăpânire românească din 
1856). Aşadar, Rusia nu a dorit de la început ca România să aibă 
dreptul de a participa la încheierea păcii. Participarea efectivă a 
României la război s-a produs ca urmare a înfrângerilor suferite de 
armata rusă pe frontul din Balcani; prin celebra telegramă din 19/31 
iulie 1877, marele duce Nicolae, comandantul armatei ruse, i-a 
solicitat domnitorului Carol să treacă Dunărea cu armata „după cum 
doreşti”. Această ultimă expresie semnifică renunţarea la condiţia ca 
armata română să fie pusă sub comandament rus în eventualitatea 
participării la război[2]. 

 
[1] Ibidem. 
[2] Ibidem. 
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Pe plan constituţional, cucerirea independenţei de stat a fost 
urmată de preluarea, la 9/21 septembrie 1878 de către Carol, a titlu-
lui de Alteţă regală, pas către proclamarea Regatului. La 14 martie 
1881, după votul exprimat de Parlament, România s-a proclamat 
Regat, iar la 10/22 mai 1877, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen 
şi soţia sa Elisabeta de Wied au fost încoronaţi[1]. 

Codul civil adoptat în vremea domniei lui Alexandru Ioan Cuza a 
intrat efectiv în practica judiciară, economică. Datorită dezvoltării 
industriale accelerate din anii 1887-1914, s-au impus unele modi-
ficări şi adăugiri în materia dreptului comercial. În anul 1887, după 
încetarea valabilităţii Convenţiei comerciale cu Austro-Ungaria 
(care, aşezată pe principiul liberului schimb, blocase pentru un 
deceniu dezvoltarea ţării), a fost adoptată prima lege de încurajare 
a industriei naţionale. Întreprinzătorii care investeau cel puţin 50.000 
de lei sau foloseau cel puţin 25 de muncitori beneficiau de o serie 
de facilităţi privind terenurile, impozitul maşinilor, materiilor prime, 
transportul pe cale ferată etc. O nouă lege de încurajare a industriei 
naţionale a fost promulgată în anul 1912, creând un regim favorabil 
întreprinzătorilor români, în raport cu cei străini. Rezultatele au fost 
excepţionale, căci în numai câteva decenii ţara a cunoscut revoluţia 
industrială, sporindu-se de mai multe ori capacităţile economice. Ca 
urmare, au devenit necesare reglementări juridice în domenii de 
specialitate economică, precum mărcile de fabrică şi de comerţ 
(1879), brevetele de invenţie (1906), proprietatea minieră (1895). În 
anul 1887, s-a adoptat un nou Cod comercial (conceput după 
modelul Codului de comerţ italian din 1882), având patru părţi, între 
care una despre comerţul maritim şi navigaţie, alta despre faliment, 
alta despre exerciţiul acţiunilor comerciale[2]. 

În domeniul dreptului penal, s-au produs relativ puţine modificări, 
mai ales prin prevederi conţinute în legi speciale care au incriminat 
anumite cazuri grave, fapte precum spionajul, nerespectarea regu-

 
[1] Ibidem. 
[2] E. CERNEA, E. MOLCUŢ, op. cit., p. 246-259. 
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lilor privind păstrarea secretului de stat, trădarea de patrie. Unii 
cercetători au considerat Codul penal român din 1865 (aplicat până 
în 1937) ca fiind cel mai blând din Europa. Sancţiunea capitală nu 
făcea parte din sistemul de pedepse. Codul procesual civil a fost 
aplicat împreună cu unele reglementări aduse în anul 1900, cu 
prilejul republicării Codului din 1865. Scopul acestora a fost să 
amelioreze procedura şi să accelereze soluţionarea litigiilor. Alături 
de procedura contencioasă, desfăşurată în şedinţă publică, conform 
principiilor oralităţii şi contradictorialităţii, s-a introdus o procedură 
graţioasă, cu desfăşurare în cabinetul preşedintelui instanţei, fără 
dezbateri extinse, cu pronunţare imediată. Această procedură s-a 
aplicat mai ales în procesele dintre proprietari şi chiriaşi. În domeniul 
dreptului procesual penal, s-a introdus procedura detaliată în legea 
din 1913 privind instrucţiunea şi judecarea în faţa instanţelor corec-
ţionale a flagrantelor delicte, numită şi Legea micului Parchet; per-
soanele prinse în flagrant delict pe teritoriul oraşelor reşedinţă de 
judeţ puteau fi arestate, duse pentru interogare la procuror şi trimise 
în aceeaşi zi în faţa judecătorului, care prezenta sentinţă fără par-
curgerea fazelor de constatare, urmărire, instrucţiune. Legea pentru 
organizarea judecătorească din 1909 a stabilit următoarele instanţe 
de judecată: Judecătoriile de ocoale; Tribunalele de judeţ; Curţile de 
apel; Curtea de Casaţie. Curţile de apel funcţionau numai la 
Bucureşti, Craiova, Iaşi şi Galaţi[1]. 

B. Anexe 

1. Modificarea Legii electorale (1884) 

„Titlul I: Despre colegiile electorale 
Art. 1 – Adunarea Deputaţilor şi senatorilor se compune din 
persoanele alese în modul următor: [...] 

 
[1] Ibidem. 
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Art. 2 – Corpul electoral este împărţit în fiecare judeţ în trei 
colegii.  
Art. 3 – Fac parte din colegiul întâi toţi cei care, întrunind 
celelalte condiţiuni cerute de lege, au un venit funciar rural sau 
urban de cel puţin una mie două sute de lei. 
Art. 4 – Fac parte din colegiul al doilea toţi acei care, întrunind 
celelalte condiţii prevăzute de lege, au domiciliul stabil şi 
reşedinţa în oraşe şi plătesc către stat o dare anuală directă de 
orice natură de cel puţin 20 de lei.  
Sunt scutiţi de cens în acest colegiu: 
a. Profesiunile libere; 
b. Ofiţerii în retragere; 
c. Pensionarii statului; 
d. Cei care au absolvit cel puţin învăţământul primar. [...] 
Art. 5 – Fac parte din colegiul al treilea toţi cei care nu sunt 
alegători în colegiul întâi şi al doilea şi plătesc o dare cât de mică 
către stat.  
Alegătorii acestui colegiu, care au un venit funciar rural de la 
300 de lei în sus şi care ştiu citi şi scrie, pot să voteze, după voinţa 
lor, sau direct pe deputat la oraşul de reşedinţă de judeţ, sau 
indirect pe delegat în comunele lor, împreună cu alegătorii fără 
ştiinţă de carte şi care nu au venitul cerut.  
Votează asemenea direct cu dispensă de cens: 
a. Învăţătorii săteşti şi preoţii. 
b. Cei ce plătesc o arendă anuală de cel puţin una mie lei.  
50 de alegători aleg un delegat. 
Primarul, notarul, perceptorul, şeful de garnizoană, precum şi 
orice funcţionar public nu vor putea fi aleşi delegaţi. [...]  
Art. 7 – Pentru Senat, corpul electoral se împarte în fiecare judeţ 
în două colegii.  
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Art. 8 – Fac parte din colegiul întâi aceia ce au venit funciar 
rural sau urban de cel puţin 2.000 de lei anual, cu dispensă de 
cens pentru următoarele persoane:  
a. Foştii şi actualii preşedinţi sau vicepreşedinţi ai vreuneia din 
Adunările Legiuitoare. 
b. Foştii şi actualii deputaţi sau senatori care au făcut parte din 
două legislaturi.  
c. Generalii şi coloneii. [...] 
d. Foştii şi actualii miniştri sau reprezentanţi diplomatici ai 
ţării.  
e. Foştii şi actualii membri sau preşedinţi de Curte, procurori 
generali pe lângă curţile de apel, preşedinţi, membri sau procu-
rori la Curtea de casaţie. 
f. Aceia ce au diplomă de doctor sau de licenţă în orice specialitate 
şi care vor fi exercitat profesiunea lor în timp de şase ani.  
g. Membrii Academiei Române. 
Art. 9 – Fac parte din colegiul al doilea toţi algătorii direcţi din 
oraşe şi din comunele rurale care au un venit funciar rural sau 
urban de la 2.000 lei în jos până la 800, precum şi comercianţii 
şi industriaşii care plătesc o patentă de clasa I sau de clasa a II-a.  
a. Aceia ce posedă o diplomă de doctor de orice specialitate, sau 
un alt titlu echivalent cu acela de doctor, emanat de la şcoli 
speciale superioare.  
b. Licenţiaţii în drept, în litere, filosofie sau ştiinţe.  
c. Foştii şi actualii magistraţi care au funcţionat timp de şase ani.  
d. Inginerii, arhitecţii, farmaciştii şi medicii veterinari cu 
diplomă.  
e. Profesorii şcolilor din oraşe, ale statului sau ai şcolilor secun-
dare recunoscute de stat.  
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f. Pensionarii care primesc o pensie minimum 1.000 de lei 
anual. [...]”[1]. 

2. Constituţia din 1866 - articolul 7 

„Art. 7 – Însuşirea de Român se dobândeşte, se conservă şi se 
pierde potrivit regulilor statornicite prin legile civile. 
Numai străinii de rituri creştine pot dobândi împămân-
tenirea”[2]. 

3. Modificarea articolului 7 din Constituţie (1879) 

„Art. 7 – Diferenţa de credinţe religioase şi confesiuni nu 
constituie în România o piedică spre a dobândi drepturile civile 
şi a le exercita”[3].  

C. Modele de subiecte pentru examenul de semestru 

1. Constituţia de la 1866. 
2. Care au fost costurile şi beneficiile participării României la 

Războiul de Independenţă? 
3. Organizarea judecătorească în perioada 1866-1923. 
4. Drepturile minorităţilor naţionale în perioada 1866-1923. 
5. Drepturile românilor din Transilvania în perioada 1867-1918. 
6. Organizarea politico-administrativă a României în perioada 

1866-1923. 

 
[1] B. MURGESCU (coord.), op. cit., p. 226. 
[2] Constituţia şi legea electorală, Bucureşti, Imprimeria Statului, 1866, 

p. 34, în ibidem, p. 250. 
[3] HAMANGIU, I, p. 4, în B. MURGESCU (coord.), op. cit., p. 250. 


