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BIOGRAFIE

Constantin Stere s-a născut la 1 iunie 
1865 la Horodişte, județul Soroca, în 

familia lui Gheorghe (Iorgu – Egor) şi Pulcheria 
Stere, proprietari de pământ înstăriţi din Cirip-
cău, judeţul Soroca, unde și-a petrecut copilă-
ria. În anul 1873, la vârsta de 8 ani, Constantin 
Stere este plasat la Chişinău la un pansion pen-
tru băieţi, întreţinut de pastorul german Phaltin, 
pe lângă biserica luterană. Stagiul preparator de 
studii făcut în limbile germană, rusă şi france-
ză a fost parcurs strălucitor, astfel încât în baza 
examenelor susţinute, Constantin Stere este ad-
mis direct în clasa a doua de liceu, cunoscut ca 
„gimnaziu al nobilimii” din Chişinău. S-a re-
marcat drept unul dintre cei mai puternici lice-
işti, dotat cu aptitudini strălucite şi cunoştinţe 
profunde.

Începând cu vârsta de 14 ani, manifestă in-
teres pentru literatura şi mişcarea narodnicistă 

rusă, la care aderă efectiv prin anii 1882-1883, 
când avea 17 ani. În 1883 la vârsta de 18 ani este 
arestat ca activist narodnicist de autorităţile ţa-
riste şi urma să ispăşească o pedeapsă de trei ani 
în Siberia. În realitate, calvarul a durat în jurul a 
9 ani, Constantin Stere revenind la baştină doar 
în anul 1891 sau, după alte date, 1892.

În timpul aflării sale în exil, lucrează foarte 
mult autodidact, studiind opere valoroase din 
domeniul filozofiei, sociologiei, economiei şi 
dreptului. În perioada 1888-1890, Constantin 
Stere pune pe hârtie un tratat filozofic, care a 
fost parţial publicat în anul 1897 cu titlul de În-
cercări filozofice.

În anul 1892 Constantin Stere devine student 
la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, 
iar la 22 iunie 1897 susţine cu mult succes teza 
de licenţă cu titlul „Evoluţia individualităţii şi 
noţiunea de persoană în drept”, debutând strălu-
cit în ştiinţa dreptului. A practicat avocatura.

În baza tezei de licenţă și a unor publicații 
științifice, Constantin Stere este numit la 14 
martie 1901 profesor suplinitor la catedra de 
Drept administrativ şi constituţional a Facultăţii 
de Drept a Universităţii din Iaşi. În anii de stu-
dii 1901-1902 şi 1902-1903 susţine prelegeri de 
Drept administrativ, Filozofia dreptului, iar ulte-
rior, începănd cu probabilitate cu anul 1905 – şi 
primul curs de Drept constituţional în istoria în-
văţământului juridic român. Lui Constantin Stere 
îi aparține meritul încetăţenirii conceptului însuși 
de „drept constituțional” în ştiinţa română de 
drept constituţional. 

La 26 iunie 1903 Constantin Stere este numit 
prin decret regal profesor titular la aceeaşi cate-
dră. La 26 februarie 1913 Constantin Stere este 
ales rector al Universităţii din Iaşi. În urma unui 
concurs de circumstanţe nefaste, în legătură cu 
activitatea sa sociopolitică, Constantin Stere 
demisionează din funcţia de rector în februarie 
1916. La 1 februarie 1936 Constantin Stere este 
oficial pensionat din învăţământ.

 Constantin Stere este o personalitate de no-
torietate în istoria neamului nostru, care s-a ma-
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nifestat în viaţa sociopolitică, în primul rând, în 
calitatea sa de mare apărător al drepturilor ţără-
nimii şi de aici – apologet al poporanismului, iar 
mai apoi – doctrinar ilustru, promotor devotat şi 
militant activ al ţărănismului. A elaborat progra-
mul, statutul şi doctrina Partidului Țărănist. S-a 
remarcat ca unul dintre cei mai activi şi consec-
venţi luptători politici pentru împroprietărirea 
ţăranilor – votul universal, reforma administra-
tivă şi consolidarea regimului constituţional de-
mocrat în stat. Constantin Stere a fost un ilustru 
doctrinar şi apărător activ al drepturilor şi liber-
tăţilor omului şi cetăţeanului. 

A deţinut cele mai diverse funcţii de stat, în 
exercitarea cărora s-a manifestat ca om de stat 
cu veritabile convingeri democratice şi reforma-
toare: de la consilier al Consiliului comunal Iaşi 
(1898), ajutor de primar Iaşi (1898), prefect al 
judeţului Iaşi (1907) şi până la Preşedinte al Sfa-
tului Ţării din Basarabia (1918). Apreciat una-
nim drept unul din marii arhitecți ai Unirii. În 
perioada anilor 1898-1933, a fost ales mai mult 
de zece ori deputat în Camera deputaţilor a Par-
lamentului român, fapt ce îi permitea să fie ales 
senator de drept, însă Constantin Stere a optat să 
reprezinte în continuare județele din Basarabia 
în înaltul for legislativ. 

Fondator, director şi colaborator activ la mai 
multe ziare și reviste, întemeietor și conducător 
fidel al revistei „Viața românească”. Constantin 

Stere a fost decorat cu distincţia „Coroana Ro-
mâniei” în rang de Mare ofiţer (1918).

A lăsat urmaşilor o inestimabilă operă ştiin-
ţifică de valoare ce ţine de domeniile de filo-
zofie, drept, filozofia dreptului, istorie politică, 
istoria constituţionalismului, economie politică 
şi numeroase scrieri publicistice. Pot fi remarca-
te studiile lui Constantin Stere Poporanism sau 
social-democrație (1907-1908), Războiul balca-
nic şi atitudinea Romăniei (1912), Învăţămintele 
din razboiul balcanic (1913).

Opera juridică a lui Constantin Stere include 
patru studii științifice de drept extrem de valoaroa-
se: Evoluţia individualităţii şi noţiunea de persoa-
nă în drept (1897), Introducere în studiul dreptului 
constituţional (1903), Curs de Drept constituţional 
român (1910) ( litografiat), Anteproiect de Consti-
tuţie, întocmit de Secţia de Studii a Partidului Ţă-
rănesc cu Expunere de motive de C. Stere (1922).

Înzestrat cu talent literar, Constantin Stere a 
scris spre sfârșitul vieții romanul În preajma re-
voluţiei, reeditat de mai multe ori atât pe parcur-
sul vieții, cât și posterior, în Republica Moldova 
(2005) și în România (2010). Academician al 
AȘ a României (post-mortem).

 Constantin Stere s-a stins din viaţă la 26 
iunie 1936, lăsând moștenitorilor ca testament 
moral un citat din Republica lui Platon: „Să-ți 
faci unic judecător, pentru faptele vieții, propria 
conștiință”.
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ÎnSUȘIrEA  LUI  STErE

Într-un anumit fel, întreaga 
operă literar-științifică a 

lui Constantin Stere este un dar 
oarecum nemeritat, neașteptat, 
picat din senin. A-i căuta rădă-
cinile provenienței nu are nici un 
rost, deoarece câmpul cultural-
științific al nostru este un pământ 
rămas din vremi străbune pârloa-

gă. Aici totul ce răsare și crește, și dă roadă, vine din 
senin, cu voia Celui de Sus, pe cont propriu.

 Azi e greu de închipuit cum se putea ca în orop-
sita, uitata de lume gubernie numită Basarabia, unde 
peste 90 la sută de țărani puneau degetul cel mare 
în loc de semnătură, unde boierașii, care de bine, de 
rău aveau o brumă de carte, își pierdeau viața prin 
ospățuri și distracții primitive. odrasla unuia dintre 
acești boierași, arestat în ajunul examenelor de baca-
laureat pentru narodnicism, activitate politică ilegală, 
după șapte-opt ani de închisoare și surghiun prin Sibe-
ria, se întoarce bărbat în toată firea, dobă de carte.

 Aici ar fi cazul să ne oprim pe-o clipă la sistemul de 
învățământ din Rusia țaristă a secolului al nouăspre-
zecelea. Cu toate satirele, săgețile și sarcasmele, arun-
cate de absolvenți în sistemul lor mediu de învățământ, 
să nu uităm că și Tolstoi, și Cehov și Dostoievski, marii 
scriitori și gânditori, și-au creat opera ieșind în lume 
cu bagajul cunoștințelor din școlile gimnaziale pe care 
le absolviseră. Până azi, manualele gimnaziale ruse de 
până la revoluție sunt căutate cu lumânarea. 

 Unde mai pui că viața politico-culturală de la acea 
epocă în Rusia era atât de avansată, încât peste o lună-
două, tot ce apărea mai valoros în Occident era tradus 
și tipărit în Rusia. În sfârșit, ar fi cu totul nedemn să 
nu-l pomenim măcar în treacăt pe conu Iorgu, sau, cum 
i se mai zicea pe atunci, Egor Stepanovici Stere, tatăl 
marelui nostru scriitor, care, în toți anii surghiunului, 
nu mai contenea de a-i trimite fiului cărțile cerute și 
cojoace de tot felul, să nu înghețe acolo în Sibir. 

 Eliberat din surghiun, Stere află că foștii deținuți 
politici nu pot fi admiși la vreo facultate pentru a-și 
termina studiile. Mai întâi voia să plece în Elveția, dar 
în cele din urmă trece Prutul și se stabilește la Iași. 
În doar doi ani termină facultatea de juridică, unde 
rămâne ca profesor și apoi, mulți ani la rând, fiind rec-
torul acestei universități.

 Marele istoric și om de cultură Nicolae Iorga, care 
l-a prigonit pe Stere o viață întreagă, menționează în-
tr-un loc că fruntea Liberalilor și primul ministru de 
la acea vreme, Ionel Brătianu, două decenii la rând 
a supt din Constantin Stere cunoștințe filosofice, eco-
nomice, juridice și politice, folosindu-le la consolida-
rea și întemeierea tânărului stat român. Azi e greu să 
ne închipuim un tânăr de 27 de ani cu gimnaziul din 
Chișinău și șapte ani de închisoare și surghiun, care 
trece Prutul cu cunoștințe atât de vaste în mai toate 
domeniile, încât participă, indirect, firește, la consoli-
darea și stabilitatea unui tânăr stat.

 În linii mari, Costantin Stere este un munte ce as-
cunde în temeliile sale o sumedenie de idei și cunoștințe 

vaste, cărămizi și blocuri statale, necesare pentru noi 
ca aerul, pe de-a dreptul salvatoare în situația în care 
ne aflăm. E pur și simplu de neînchipuit cum se putea 
ca azi, nu numai puzderia de studenți de la facultățile 
de drept, dar și juriștii profesioniști, judecătorii și 
profesorii, oamenii politici, întreaga noastră așa-zisa 
elită intelectuală, habar n-are de ideile juridice, siste-
mele funcționării statale scoase la lumină și legiferate 
de unul dintre cei mai luminați fii ai acestor dulci văi 
și dealuri, cum le numea Stere.

 În sfârșit, mare este Dumnezeu și iată că facem 
primii pași în această direcție. După ce epopeea În 
preajma revoluției și fundamentala monografie Viața 
lui Constantin Stere de Zigu Ornea au fost publicate, 
ne apropiem de moștenirea științifică a marelui savant. 
Un sfert de veac Stere a fost în toiul tuturor luptelor 
politice și cultural-științiifice, duse în tânărul stat. Ce 
ne-a lăsat moștenire, ce zace sub acel munte fioros la 
prima vedere?

 Din păcate, împreună cu cultura slavă, Stere 
a însușit și scepticismul, nepăsarea intelectualului 
rus, în virtutea maximelor biblice ce afirmă că nimic 
veșnic, totul e trecător pe lumea asta. Și dacă Iorga, 
profesor universitar și el, avea grijă să-și publice și să 
tipărească în tipografia sa orice lecție, lăsând câteva 
sute de volume moștenire urmașilor, la Stere totul se 
ducea pe vânt. Cursul de drept, pe care îl ținea la Uni-
versitatea din Iași, lecții despre care circulau legende, 
care adunau jumătate de oraș, Stere l-a lăsat pe seama 
ascultătorilor, și ideile lui s-au menținut atâta vreme 
cât erau în viață ascultătorii. Cum s-a dus generația, 
s-au topit și cursurile domnului profesor.

 Spre marele nostru noroc, câțiva studenți mai 
sârguincioși și mai gospodăroși și-au cerut voie să ste-
nografieze lecțiile. Peste o mie de pagini scrise frumos, 
de mână, au zăcut o jumătate de veac în Biblioteca 
Academiei Romăne, și poate că s-ar fi topit și ele în 
negura vremilor, de nu ar fi pomenit de existența lor 
Zigu Ornea în monumentala sa monografie.

 Pe baza acestor o mie și ceva de pagini scrise de 
mână, împreună cu setul de materiale ce s-au mai păs-
trat publicate, doamna Raisa Grecu, după câțiva ani 
de muncă sârguincioasă, a plămădit acest studiu. Este 
prima încercare de-a ne apropia de ideile și concepțiile 
juridice ale marelui savant Constantin Stere.

 Să nu se dezamăgească cei ce se așteptau la 
mai mult, și să nu se mire cei care nici la atâta nu se 
așteptau. Însușirea operei științifice a marelui Savant 
abia începe. Pentru debut, azi se scot la lumina zilei un 
șir de idei adânci, fundamentale, pe jumătate necunos-
cute, pe jumătate uitate, pe jumătate ignorate. Acest 
snop de lumină vine azi nu doar pentru a reabilita, 
pentru a săvârși un act de dreptate. Snopul de lumină 
vine pentru însușire, pentru legiferare, pentru implan-
tarea în realitățile noastre cotidiene. 

 Altminteri nu vom ajunge niciodată să fim și noi 
în rând cu lumea, visul tainic al lui Stere, căruia i-a 
închinat întreaga sa operă, ba chiar și viață. 

    Ion DrUȚă
Moscova, 2008
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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 

OPERA  juRIDICă  A  LuI  CONSTANTIN 
STERE – TEzAuR  șTIINțIFIC  

NEVALORIFICAT
Gheorghe AVornIC, 

doctor habilitat, profesor universitar
raisa GrECU, 

doctor habilitat, conferențiar universitar (USPEE „Constantin Stere”)
 
Articolul este un omagiu adus eminentului savant jurist C. Stere cu ocazia jubileului de 150 de ani de la naștere. Sunt 

reiterate cele mai importante și actuale idei ale lui C. Stere despre stat și drept, despre individualitatea umană ca valoare so-
cială supremă. Este invocat rolul savantului de întemeietor al ramurii de drept constituțional în școala universitară română 
de drept. Se readuce în atenție concepția drepturilor și libertăților omului formulată în opera savantului constituționalist.

Cuvinte-cheie: stat; drept; drepturile și libertățile omului; constituție; operă juridică.
* * * 

This article is a homage brought to the remarkable legal scholar C. Stere, on the occasion of his 150th anniversary. 
The most important and current ideas of C. Stere about the state and law, about human individuality as the supreme social 
value are being discussed here. The role of the scientist as the founder of the branch of constitutional law in the Romanian 
university school of law is also being highlighted. The concept of human rights and freedoms is expressed in the work of 
the constitutionalist scientist.

Keywords: state; law; human rights and freedoms; constitution; legal work.

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.

   Constantin Stere
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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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Ştiinţa, parte organică a culturii unui popor, are a 
urma destinul genului său proxim. Pentru aceas-

ta, ea trebuie, precum cultura însăşi, să- şi întoarcă privi-
rile în trecut pentru a-şi fortifica mersul înainte. Acolo 
va afla germenii rodirii viitoare, pentru că în trecut îşi 
află rădăcinile şi temeiul spiritual al căutării adevărului. 
Faptul este cu atât mai valabil pentru ştiinţele sociale, 
inclusiv pentru acelea juridice, strâns legate de evoluţia 
socială, de condiţia umană şi aşteptările omeneşti.

Acest deziderat nu se împlineşte însă de la sine. E 
nevoie de imboldul şi truda căutătorilor în depozitul 
cultural al trecutului. Ei redescoperă şi pun în lumină 
nouă ideile fertile ale înaintaşilor. Un astfel de restitutor 
generos este şi cercetătoarea Raisa Grecu, aplecată cu 
toată dăruirea spre valorificarea prodigioasei creaţii 
juridice a marelui spirit care a fost Constantin Stere. 
Imaginea vie a gânditorului-jurist, ipostază a persona-
lităţii multiplu creative a lui Stere, este proiectată în 
orizontul cuprinzător al veacului al XX-lea, unde dă 
măsura năzuinţei întru universal a spaţiului nostru de 
viaţă şi cultură.

Lucrarea autoarei, Concepţia drepturilor şi libertă-
ţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere, 
voluminoasă, dar mai ales consistentă ca bagaj ştiinţi-
fic, nu este un examen în sine, descriptivist al gândirii 
juridice steriene. Raisa Grecu pătrunde în conţinutul 

ei ideatic, în geneza adevărurilor ce o cristalizează. 
Autoarea nu ne descrie o operă ca fapt deja produs, ci 
procesul naşterii ei, al obiectivării ideilor-forţă care îi 
dau viaţă şi o actualizează. Încât, descifrarea actualităţii 
discursului sterian vine de la sine, natural, ca o încu-
nunare a demersului analitic. În fond, aşa cum decurge 
cercetarea, autoarea ne plasează în substratul gândului 
ce stă să se înfiripe; pare că noi înşine ne justificăm 
prezentul – nu o dată precar – al raţiunii noastre prin 
coparticiparea la acea valabilitate nealterată, parcă la 
acel pezent-etern eminescian al spiritului cugetător. 
Aici actualitatea e ceea ce depăşeşte temporalitatea; 
ea ţine de permanenţe, de întâlnirea, dincolo de timp, 
cu raţiunea originară. Aceasta este impresia, starea 
intelectuală provocată de exegeza de faţă a operei ju-
ridice a gânditorului. Din perspectiva dată, concepţia 
lui Constantin Stere privind statul şi dreptul, evoluţia 
individualităţii, edificarea statului de drept şi afirmarea 
drepturilor şi libertăţilor se configurează, în deplina 
ei coerenţă şi orginalitate, ca o contribuţie de valoare 
europeană la cauza democraţiei şi a făuririi statului 
de drept. Totodată, apare în lumină vocaţia umanistă 
a culturii naţionale în câmpul căreia Stere îşi găsea 
reperele definitorii.

Faţă de referirile de până acum la contribuţia lui 
Stere în problematica amintită, lucrarea Raisei Grecu 

DESPRE  OPERA  juRIDICă  STERIANă  îN FAzA  
GâNDuLuI  CE  SE  îNFIRIPA

Ioan HUMă,
doctor, profesor universitar (România)

În trecut își află rădăcinile și temeiul spiritual al căutării adevărului. Acest fapt este valabil și pentru științele juridice, 
strâns legate de evoluția socială, de condiția umană și așteptările omenești. Dezideratul nu se împlinește de la sine, e ne-
voie de imboldul și truda căutătorilor în depozitul cultural al trecutului ca să redescopere și să pună în lumină nouă ideile 
fertile ale înaintașilor.

Un astfel de restitutor generos este și cercetătoarea Raisa Grecu. În lucrarea Concepția drepturilor și libertăților omului 
în opera juridică a lui Constantin Stere, autoarea pătrunde în conținutul ideatic al gândirii steriene, în geneza adevărurilor 
ce o cristalizează, ne plasează în substratul gândului ce stă să se înfiripe.

Lucrarea vizată se vădește ca fiind prima lucrare dedicată studierii ei de plano, cu accent pe latura drepturilor omului 
și a statului de drept. Autoarea răspunde prompt exigenței deontologice în baza căreia prezintă contribuția la zi a celorlalți 
cercetători ai operei juridice steriene.

Cuvinte-cheie: opera juridică steriană; depozitul cultural al trecutului; funcțiile statului; statul și dreptul; drept 
constituțional; creație juridică.

* * *
The roots and spiritual basis of truth seeking are well founded in the past. This fact is applicable to legal sciences which 

are closely bound with social evolution, the human condition and human expectations. The goal is not fulfilled by itself, it 
needs the researcher’s insight in the past in order to rediscover new fertile ideas of our ancestors and to highlight them. We 
can surely name Raisa Grecu as one of the archetypes of the above-mentioned researchers. In her work ,, The conception 
of human rights and freedoms in legal work of Constantin Stere’’ the author captures finely Stere’s thoughts about the 
origins of truth , and offers us a general idea about his fundemental ideas. The paper is one of the first in studying human 
rights and the rule of law. The author also presents other authors’ works on the creations of C. Stere.

Keywords: C. Stere’s judicial creation; cultural depot of the past; state functions; state and law; constitutional law; 
legal creation.
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se vădeşte ca fiind prima lucrare dedicată studierii ei 
de plano, cu accent pe latura drepturilor omului şi a 
statului de drept. Cu toate acestea, autoarea răspunde 
prompt exigenţei deontologice în baza căreia prezintă 
contribuţiua la zi a celorlalţi cercetători ai operei ju-
ridice steriene.

Este proprie întregii exegeze preocuparea pentru 
evidenţierea intercondiţionării, în concepţia lui Stere, 
a problematicii drepturilor omului cu aceea a naturii 
şi funcţiilor statului, în raport cu care numai cea dintâi 
capătă semnificaţie reală, dincolo de aşteptări idealiste 
ori viziuni necritice. Evoluţia individualităţii şi naşterea 
ideii de persoană în drept sunt plasate la Stere, după 
cum observă cercetătoarea, într-un raport genetic, 
dialectic-contradictoriu, cu apariţia şi evoluţiua sta-
tului. Ceea ce îl va conduce cu necesitate pe gânditor 
la examinarea, sub imperiul condiţionărilor istorice, 
a procesului de construire a statului de drept, rezultat 
dar şi cauză, totodată, a implicării factorului subiectual 
în edificarea istorică şi în instituţionalizarea juridic 
garantată drepturilor şi libertăţilor efective.

Urmărind traseul analitic sterian al evoluţiei 
omului de la gregarism la individualism (de fapt, la 
individualitate şi personalitate), autoarea găseşte aici 
atât prilejul nimerit, cât şi argumentul în baza căruia 
explică de ce Stere refuza concepţia contractualismului. 
Contractul între oameni nu este punctul de plecare al 
formării statului, ci momentul raţional al evoluţiei sale 
superioare ca stat de drept. Ideea lui Stere cu privire la 
autonomizarea individului în raport cu evoluţia statu-
lui devine o premisă explicativă a schimbării în zilele 
noastre a relaţiei cetăţean-stat. În fond, omul ca factor 
activ instrumentalizează instituţiile puterii publice în 
favoarea drepturilor sale fireşti. Statul de drept nu poate 
fi înţeles decât ca o condiţie ontologică a drepturilor 
şi libertăţilor, iar acestea – ca finalitatea sa cea mai 
înaltă. Afirmarea individualităţii umane – observă au-
toarea – este pentru Stere raţiunea de a fi a statului de 
drept. Această direcţie evolutivă a statului, surprinsă 
de Raisa Grecu în demersul sterian, îi permite exegetei 
să evidenţieze importanţa pe care o atribuia gânditorul 
moldovean definirii statului ca formă socială de co-
operare. În felul acesta, devine mai explicit faptul că 
Stere nu acorda importanţă, precum alţi autori, efortului 
de a defini speculativ scopul statului; pentru el, era 
mai important, dincolo de orice construcţie abstractă, 
să cerceteze problemele reale ale vieţii sociale, în ra-
port cu care, abia, se măsoară orizontul de aşteptare şi 
aplicabilitatea drepturilor şi libertăţilor.

Realismul sub semnul căruia autoarea aşază concep-
ţia juridică a lui Stere este evidenţiat şi prin avertismen-
tul gânditorului, actualizat în paginile tezei, că un popor 
poate fi lovit nu doar prin cuceriri teritoriale, ci şi prin 
luptele economice internaţionale. Suntem astfel nevoiţi 

să constatăm, cu Stere, că ideea solidarităţii universale 
ne prezintă doar o faţă a adevărului, încât statul este 
şi azi chemat să-şi joace hotărât rolul de apărător al 
patrimoniului naţional (precum în cazul tentativelor 
de privatizare frauduloasă). Pe acest fond, autoarea 
examinează pe larg conceptul, precum şi fenomenul 
statului de drept contemporan, cu provocările sale, 
inclusiv juridice, ocazie cu care valorifică observaţiile 
critice ale gânditorului.

Mergând pe acelaşi filon analitic, autoarea justifică 
poziţia steriană în abordarea suveranităţii ca fenomen 
corelativ naţiunii. Să observăm, de asemenea, că 
Raisa Grecu se foloseşte, deşi implicit, de un concept 
calitativ al suveranităţii, în baza căruia observă că 
la Stere suveranitatea nu apare în statul democratic 
ca o forţă exterioară cetăţenilor; ea exprimă acordul 
cu voinţa generală şi interesul social major. În acest 
sens, la Stere, suveranitatea statului se manifestă ca 
putere a poporului. În baza acestei viziuni steriene, 
autoarea a putut explica paradoxul imaginii lui Stere 
în conştiinţa contemporanilor ca una a „marelui răz-
vrătit”; el pleda totuşi pentru formele evoluţioniste şi 
constituţionaliste de construcţie etatică şi se împotrivea 
celor de discontinuitate revoluţionaristă. În acest sens, 
autoarea remarcă opţiunea gânditorului pentru modelul 
constitutionalist al statului englez, bazat pe tradiţia 
drepturilor politice cucerite istoric în practicarea au-
tonomiei locale. Aceasta din urmă va fi încorporată 
ca element definitoriu al ideii statului de drept, la care 
aspira Stere-omul politic.

În legătură cu aceeaşi poblemă a suveranităţii, 
autoarea identifică la Stere un concept critic asupra 
fenomenului şi refuzul, în consecinţă, al unei repre-
zentări fetişizante. Suveranitatea naţiunii nu e un dat 
a priori; ea angazează, pentru a exista realmente, 
o relaţie condiţionată de cultura politico-juridică a 
poporului şi de conştiinţa sa concretă, activă, fără de 
care inalienabilitatea suveranităţii naţionale rămâne o 
vorbă goală.

Urmărind firul gândirii contituţionalistului refor-
mator, autoarea îi identifică dezvoltările organice în 
câmpul edificării statale a României Moderne. Astfel, 
Constituţia de la 1866 este analizată prin prisma drep-
turilor şi libertăţilor omului, a garanţiilor prevăzute 
pentru realizarea lor, al căror conţinut formal va fi 
deplâns de Stere. Cât priveşte Expunerea de motive 
la „Anteproiectul de Constituţie întocmit de Secţia de 
Studii a Partidului Ţărănesc”, autoarea îl supune unei 
minuţioase analize tematice comparative, în urma 
căreia apreciază că acest document întruchipează preg-
nant concepţia steriană privind drepturile şi libertăţile 
omului.

În context, Raisa Grecu desprinde o implicaţie 
majoră a ideii de libertate a poporului, anume aceea 
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care, în viziunea lui Stere, se conjugă cu exigenţa res-
ponsabilităţii istorice. Astfel, libertatea invocată de o 
generaţie în numele drepturilor omului trebuie privită 
lucid, neabsolutizant. Se poate întâmpla ca, în baza unei 
libertăţi contrazise de condiţiile obiective, o generaţie 
să sacrifice – precum astăzi în societatea de tranziţie 
– valorile durabile ale ţării, câştigate cu jertfe de către 
înaintaşi. Or, cetăţeanul şi comunitatea, sporindu-şi 
conştiinţa şi cultura juridică, au a-şi spori deopotrivă 
acea individualitate care să se refuze individualismului 
egoist. Măsura exerciţiului echilibrat al drepturilor şi 
libertăţilor este responsabilitatea angajării generoase 
în relaţiile interumane.

În acest cadru, autoarea pune în discuţie teza 
steriană a rolului practic al Ştiinţei dreptului în cu-
noaşterea fenomenului juridic şi în formarea culturii 
juridice. Ceea ce nu se poate realiza ca un imperativ 
abstract, ci în funcţie de condiţiile concrete. Dreptul, 
arăta gânditorul, nu este o ştiinţă universală, precum 
filosofia ori medicina; el suportă o condiţionare pre-
ponderent naţională. Deosebirile de reglementare de la 
un spaţiu etatic la altul şi mentalitatea juridică diferită 
influenţează atât cunoaşterea, cât şi aplicarea normelor 
juridice. Urmărind această exigenţă în coordonatele 
prezentului nostru istoric, autoarea o raportează şi la 
comandamentul armonizării legislative a sistemelor 
naţionale de drept cu acquis-ul comunitar. Pe terenul 
dat, dreptul intern nu are a-şi pierde individualitatea şi 
specificitatea, încât racordarea la valorile normative 
comune vine să valideze ceea ce poartă semnificaţie 
generală în normativitatea internă. Stere se vede şi 
în această privinţă cofirmat printr-o lectură nedog-
matizată.

Cât priveşte problema clasificării drepturilor omu-
lui şi a felului în care o prezintă autorul Introducerii 
în dreptul constituţional, Raisa Grecu o plasează în 
contextul teoriei juridice actuale, ocazie cu care poartă 
o discuţie absolut necesară. Constatând actualitatea 
clasificărilor steriene în materie, autoarea reuşeşte să 
reţină, dincolo de varietatea criteriilor propuse în lite-
ratura problemei, un criteriu axiologic, cu rol îndru-
mător, folosit de gânditor în descifrarea încrengăturilor 
taxonomice, constând în contribuţia la dezvoltarea 
liberă a tuturor facultăţilor fiinţei omeneşti, la afirmarea 
individualtăţii creative. Cercetătoarea evidenţiază şi în 
acest cadru analitic vocaţia umanistă a gândirii juridice 
a lui Stere, în acord cu întreaga sa viziune filosofico-
morală, politică şi artistică asupra lumii în care a trăit 
şi căreia i s-a revendicat cu toată fiinţa.

Raisa Grecu reuşeşte să închege o imagine cuprin-
zătoare şi vie totodată asupra creaţiei juridice a lui Con-
stantin Stere. În baza unei analize sistematice, orientată 
de principii şi judecăţi de valoare călăuzitoare, autoarea 
ajunge să evidenţieze convingător că viziunea steriană 
privitoare la drepturile şi libertăţile omului s-a format 
din premise narodniciste, a evoluat din conceptul popo-
ranist şi s-a reflectat în doctrina ţărănistă, valorificând, 
totodată, printr-un exemplar efort de sinteză, liberalis-
mul occidental şi învăţămintele dreptului cutumiar an-
glo-saxon. Toate acestea s-au cristalizat într-una dintre 
cele mai avansate concepţii ştiinţifice ale timpului cu 
privire la drepturile şi libertăţile omului, având la bază 
cele mai înalte standarde europene de gândire juridică. 
În acest mod, şi-a păstrat actualitatea, reuşind să fie un 
reper luminos al evoluţiei gândirii juridice actuale din 
spaţiul nostru european.
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Din multiplele domenii de activitate, în care a 
excelat Constantin Stere, vom reitera în conti-

nuare, cu titlu de omagiu, unele evenimente ce țin de 
activitatea Domniei Sale în calitate de profesor uni-
versitar la Facultatea de Drept și rector al Universității 
din Iași. 

Pentru început, vom menționa că deja în teza sa 
de licență Evoluţia individualităţii şi noţiunea de per-
soană în drept. Studiu sociologic şi juridic, susținută 
cu mult succes la Facultatea de drept a Universității 
din Iași în anul 1897, viitorul profesor și rector s-a 
pronunţat asupra unor aspecte ale organizării învăţă-
mântului universitar. Sunt uimitor de actuale și astăzi, 
peste vremi, constatările licențiatului despre direcția 
prea practică de dezvoltare a universităților, pe care 
urmărind-o universitățile iau înfățișarea unor școli 
profesionale superioare. Eminentul absolvent este 
de părerea că atâta timp, cât universităţile vor urmări 
doar scopuri practice şi nu vor ajunge focare de cultu-
ră ştiinţifică generală, nu va exista nici atmosfera unor 
înalte interese intelectuale şi artistice. Astfel, universi-
tăţile vor continua să pregătească specialişti mai mult 
sau mai puţin iscusiţi, dar nu vor servi interesele gene-
rale ale ştiinţei şi ale civilizaţiei. Ferma sa convingere 
era însă că misiunea universităţii nu constă în a da o 
pregătire practică, aceasta fiind destinaţia unui stagiu 
raţional organizat, „... iar universitatea trebuie să ră-
mână în conformitate chiar cu numele ei (Universitas) 
numai un focar de cultură generală ştiinţifică, care să 

poată servi de bază solidă pentru activitatea ulterioară 
a unui cetăţean luminat şi profesionalist conştiincios”, 
susţine Constantin Stere [1]. 

Vom anticipa invocarea ideilor lui Constantin Stere 
cu privire ea necesitatea şi direcțiile reformării şcolii 
superioare juridice prin a menționa importanța deose-
bită, pe care viitorul jurist o acorda locului şi rolului 
ştiinţei dreptului în societatea umană. Constantin Ste-
re vedea dreptul ca pe un instrument social, menit să 
contribuie la instalarea unui echilibru în societate. 
De aici provin, în convingerea sa, un șir de caracte-
ristici specifice, aprecieri diverse date științei dreptu-
lui: „Nu cred să existe vreo altă ramură de cunoştinţe 
omeneşti, în care «cei chemaţi» să o cultive, să fie atât 
de mulţi, ca în ştiinţa dreptului...

Tot scrieri «mari», fără fund şi margine, în vo-
lume nenumărate... şi, totuşi, e un fenomen general 
sentimentul unei adânci nesatisfaceri cu starea ştiinţei 
dreptului la toţi aceia, care s-au gândit de a trata ştiin-
ţificeşte, în sensul adevărat al cuvântului, vreo chestie 
oarecare de drept” [2]. 

După Constantin Stere, știința dreptului se confrun-
tă cu două probleme deosebite, ce corelează strâns: 
„Mai întâi, ştiinţa dreptului este o ştiinţă eminamente 
practică, în sensul cantian al cuvântului: ea trebuie să 
pună norme pentru viitor, trebuie să corespundă sco-
purilor, pe care şi le propune societatea; ea, într-un 
cuvânt, se adresează legislatorului...” [3]. 

Cea de-a doua problemă a ştiinţei dreptului con-
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Posteritatea va spune cine a pierdut mai mult: eu sau școala. Dar 
aș fi vrut să lucrez pentru studenții mei și cred că concluziile la care 
personal am ajuns în domeniul științelor sociale le-ar fi fost utile.

    Constantin STErE
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stă în cercetarea şi formularea legilor care guvernează 
fenomenele juridice și ea rezidă în faptul că „...în vâr-
tejul luptelor sociale neîncetate, formele de raporturi 
sociale între oameni se fac şi se desfac, dar în fiecare 
moment se poate găsi un echilibru oarecare nestabil; 
şi acest echilibru se oglindeşte în sistemul dreptului 
contemporan” [4]. 

 Evaluând complexitatea unei asemenea misiuni 
sociale a științei juridice, Constantin Stere afirma că 
oricât de genial şi plin de cunoştinţe ar fi cineva, nu-i 
poate ajunge o singură viaţă de om pentru a pune pe 
baze într-adevăr ştiinţifice dreptul. Însă realizarea 
unor studii concrete în baza cunoştinţelor ştiinţifice 
acumulate deja era, în viziunea sa, posibilă.

Cele relatate despre rolul dreptului și cel al științei 
juridice în societatea umană vin să argumenteze 
importanța unui subiect deosebit de interesant pen-
tru juriști – ideile lui Constantin Stere despre nece-
sitatea și direcțiile reformării învățământului juridic. 
Apreciind foarte înalt caracterul moralizator şi înăl-
ţător al ştiinţei, viitorul jurist și politician susține că, 
din punctul dat de vedere, se impune în mod special 
reforma facultăţilor de drept, absolvenţii cărora de-
vin adeseori oameni politici. Constatând că, în mod 
special, în statele cu regim parlamentar majoritatea 
luptătorilor pe terenul politic provin din rândul avo-
caţilor, viitorul profesor conchide: „Direcţia exclusiv 
practică a facultăţilor juridice va contribui la crearea 
unor generaţii de oameni politici înguşti, fără vederi 
generale adânci, fără orizonturi largi, într-un cuvânt, 
prea ... practici...” [5]. 

Viitorul profesor al Facultății de drept considera ca 
fiind cele mai importante direcţii de reformare a studi-
ilor juridice superioare: mărirea numărului anilor de 
studii la universitate până la patru; suplimentarea 
studiilor cu unele cursuri de interes ştiinţific gene-
ral, care, la moment, lipseau; şi, în sfârșit, aprofun-
darea altor cursuri.

Apreciind respectivele fenomene în evoluția școlii 
universitare, în general, și a celei de drept, în special, 
ca temporare și fiind cauzate de  necesitatea tânărului 
stat, recent pornit pe calea statelor occidentale, de a 
dispune de un număr suficient de specialişti cu o anu-
mită pregătire practică, Constantin Stere își exprimă 
speranța că, odată satisfăcută necesitatea respectivă, 
starea de lucruri urma să fie schimbată [6]. 

La 14 martie 1901, Constantin Stere a fost numit 
profesor suplinitor la catedra de Drept administrativ și 
constituțional a Universității din Iași, deși nu deținea 
un grad științific. Faptul ca atare poate fi considerat 
drept o înaltă apreciere a capacităților științifice ale 
profesorului începător, puse, de altfel, în evidență prin 
elaborarea teoretică profundă și susținerea strălucită a 
tezei de licență.

 La acel moment însă anunțul concursului a deter-
minat, anume pe motivul nedeținerii unui grad științific 

de către cel preconizat pentru activitate profesorală, și 
unele opinii controversate, inclusiv exprimate într-o 
publicație din ziarul „L’Indépendance Roumaine”. 
Viitorul profesor reacționează prompt și obiectiv prin 
intermediul unei scrisori adresate ziarului. Lăsând la 
o parte „aprecierile răuvoitoare asupra valorii sale”, 
după cum se exprimă însuși autorul scrisorii, în aceas-
ta se dau un șir de explicații clare în scopul „rectifi-
cării inexactităților” admise în publicația din ziar [7, 
p. 371]. Era vorba despre chestiuni ce obișnuiesc și 
astăzi să fie luate în discuție în legătură cu numirile 
în posturi didactice – lipsa publicațiilor, cu excepția 
tezei de licență; divizarea voturilor în Senatul univer-
sitar din Iași și lipsa voturilor „pro” în Senatul univer-
sitar din București ș.a. – toate dezmințite prompt și 
argumentat în scrisoarea de răspuns a lui Constantin 
Stere.

 Episodul ca atare merită atenție doar ca dovada 
trăsăturilor de caracter sterian – era o personalitate pli-
nă de demnitate, numită, de altfel, mai des „orgoliu” 
de către contemporanii marelui personaj istoric care a 
fost Constantin Stere. Deschis provocărilor, a fost în-
totdeauna gata să abordeze public subiectele disputate 
ce-l vizau și a crezut, pare-se nejustificat de mult, în 
forța argumentului ce invocă adevărul. În final, remar-
căm că, pentru a putea rămâne și profesor suplinitor, 
și deputat (lucru interzis de legea în vigoare atunci), 
Constantin Stere a renunțat la retribuția dată de Uni-
versitate [8].

Titularizat printr-un decret datat cu 26 iunie 1903 
ca profesor universitar la catedra de Drept adminis-
trativ și constituțional a Universității din Iași (cu zece 
voturi pro și trei abțineri în Senatul Universității din 
Iași, cu avizul nefavorabil al comisiei numite de mi-
nister, dar prin decizia finală pozitivă luată de Consi-
liul permanent al învățământului) [9], Constantin Ste-
re dovedește că este omul faptei, hotărât și consecvent 
nu doar în afirmații și aprecieri, ci și în aspirațiile de 
transpunere în viață a ideilor sale despre o școală uni-
versitară performantă.

Una dintre primele și cele mai remarcabile re-
alizări ale noului profesor a fost Cursul de Drept 
constituțional, ținut la Facultatea de drept. Cursul a 
însemnat o contribuţie mai mult decât considerabilă a 
lui Constantin Stere la afirmarea şi dezvoltarea drep-
tului constituţional român, posterioară celei aduse de 
către Paul Vioreanu, A.Codrescu, Christofor Suliotis, 
care au susţinut cursuri de drept constituţional şi ad-
ministrativ şi au publicat lucrări în domeniu în jumă-
tatea a doua a secolului al XIX-lea, este recunoscută 
de savanţii constituţionalişti contemporani. Profeso-
rul universitar doctor Tudor Drăganu relevă: „Prin 
publicarea în anul 1903 la Iaşi, a Cursului de drept 
constituţional al lui C.G. Stere, iar în 1915, la Bucu-
reşti, a celui semnat de C.G. Dissescu, termenul de 
drept constituţional primeşte o nouă confirmare” [10, 
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p.32]. Iar în lucrarea profesorului universitar doctor 
Constanţa Călinoiu şi a profesorului universitar doc-
tor Victor Diculescu – Drept constituţional şi institu-
ţii politice, citim: „Conceptul de drept constituţional 
se consideră încetăţenit prin predarea şi publicarea la 
Facultatea de drept din Iaşi a cursului Drept consti-
tuţional al profesorului Constantin Stere (1910) şi la 
Facultatea de drept din Bucureşti a cursului de Drept 
constituţional al profesorului Constantin Dissescu 
(1915)” [11, p. 30].

Cursul de Drept constituţional, susţinut de către 
Constantin Stere, este alcătuit din aproape patruzeci 
de prelegeri, ultima – Prelegerea XXXIX este neter-
minată. Însă materia ştiinţifico-practică, formulată 
în Curs până la acest neîmplinit final, este mai mult 
decât suficientă pentru a conchide că această lucrare 
ştiinţifică fundamentală a lui Constantin Stere este 
de o inestimabilă valoare teoretico-practică.

Omagiul nostru adus autorului Cursului de Drept 
constituțional ar fi neîmplinit, dacă nu am invoca aici 
și opiniile studenților care au avut fericirea să audieze 
prelegerile steriene despre personalitatea pregnantă a 
profesorului universitar Constantin Stere. 

Demostene Botez aduce un omagiu cutremurător 
de frumos talentului şi abnegaţiei de profesor, de care 
dădea dovadă Constantin Stere: „Profesor de drept 
constituţional la Universitatea din Iaşi, ani de-a rân-
dul, Constantin Stere a educat generaţii întregi, pro-
povăduind cu energia pe care o dau adâncile convin-
geri, generozitate, dragoste de justiţie socială, respect 
de ordine legală.

Cursurile lui erau pline de o pasiune clocotitoare.
A făcut din studenţii lui oameni cu respect de se-

meni şi lege. Tot ce este mai bun şi mai sănătos, în ţara 
aceasta, e produsul activităţii lui C. Stere” [12]. 

„Lecţiile lui erau astfel nu numai de drept consti-
tuţional, ci şi de drepturi ale omului, de civism, de 
civilizaţie, de omenie.

…Aveam în faţă un justiţiar, nu numai un profesor. 
Ne învăţa nu numai ceea ce este, ci şi ceea ce ar trebui 
să fie”, – îşi aminteşte studentul lui Constantin Stere 
[13]. 

În perioada respectivă, viața lui Constantin Stere 
se desfășura, după cum remarca unul dintre contem-
porani, „ între catedra de Drept constituțional, revis-
ta «Viața românească» și acțiunea politică; în fond, 
viața lui se limita în spațiul camerei, tapetate cu cărți, 
în care lucra” [14, p. 33]. Același autor afirmă și, pe 
bună dreptate că, în calitate de profesor de Drept 
constituțional la Universitatea din Iași, Constantin 
Stere a păstrat până la sfârșitul vieții o neostenită 
curiozitate intelectuală concentrată asupra aceleiași 
probleme: Statul, iar în chestiuni politice, în afară de 
expropriere și participarea țărănimii la viața publică 
nu-l interesa nimic [15].

Și totuși, cariera universitară a lui Constantin Stere 

este în ascensiune, profesorul fiind ales la 26 februa-
rie 1913 rector al Universității din Iași și depunând în 
această calitate jurământul la 12 martie 1913, la prima 
secție a Curții de Apel.

 Noul rector universitar s-a remarcat prin acti-
vitatea de reconstrucție, reamenajare și reutilare a 
Universității din Iași în baza unuia dintre cele mai 
mari credite guvernamentale obținute cândva de o 
universitate. 

Nu renunță în continuare la activitatea politică și 
vom remarca, în contextul dat, atitudinea plină de 
respect a lui Constantin Stere față de învățătorii de la 
sate, pe care i-a considerat întotdeauna colegi și spe-
ra să-i vadă „adevărați conducători ai neamului”.                   
P. Șeicaru susține: „Asupra învățătorilor, indiferent 
dacă erau sau nu înscriși în partidul liberal, C. Stere 
a avut o activă influență în sensul accentuării convin-
gerilor democratice. … În acea epocă învățătorii for-
mau, fără îndoială, cadrele politice ale unei viitoare 
participări a clasei țărănești la viața publică” [16].

 În unul din apelurile electorale intitulat „Către 
învățători” și semnat de către Constantin Stere, ca fost 
deputat și profesor universitar, eminentul om politic 
declară că nu încearcă să atragă voturile învățătorilor 
prin promisiunea, care venind din partea unui opozant 
e și „fatal platonică”, de a îndulci viața învățătorilor, 
considerând că ar aduce prin o asemenea abordare o 
gravă ofensă unui corp cu o situație morală atât de 
înaltă ca a învățătorilor. „Am intrat în luptă, înscriind 
pe steagul meu cuvinte pe cât de simple, pe atât de 
adânci în înțelesul lor: «Democrația rurală puternică 
și fericită»”, susține apelantul și propune în continu-
are realizarea unui șir de reforme ce țineau de Băn-
cile populare, Asociațiile sătești, Casa rurală și, de-
sigur, votul universal și direct [17]. Constantin Stere 
adresează învățătorilor următoarea chemare: „Dacă 
chiar astăzi, mulțumită activității ministrului liberal 
de Instrucțiune Publică, d. Spiru Haret, învățătorii au 
ajuns un factor preponderant în viața satelor (deși ni-
meni nu ignorează și sarcinile grele ce deocamdată vi 
s-au impus), să vă gândiți că realizarea acestor refor-
me va face din d-stră adevărați conducători ai neamu-
lui nostru” [18].

Am invocat subiectul dat și din perspectiva, ac-
tuală și astăzi ca niciodată, a necesității conlucrării 
corpurilor profesorale universitare cu colectivele 
pedagogice gimnaziale, liceale în scopul implemen-
tării reformelor democratice în societatea noastră și, 
în primul rand, a unei profunde reforme a sistemului 
educațional, de realizarea cu succes a căreia depinde, 
în convingerea noastră, în cea mai mare măsură, vii-
torul societății noastre.

Împărtășim fără rezerve opinia lui Constantin Ste-
re, conform căreia chestiunea învăţământului şi a edu-
caţiei nu priveşte doar individul sau familia acestua, 
ci întreaga societate, statul însuşi depinde de nivelul 
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de cultură al populaţiei. Într-un stat cu un nivel jos de 
cultură, individualitatea nu se poate afirma, se para-
lizează orice eforturi individuale de a ridica nivelul 
de cultură. În lipsa unui mediu cultural, intelectual, 
ştiinţific adecvat, se poate rătăci şi omul cu cel mai 
înalt nivel de cultură individuală. El nu numai că nu 
va avea posibilitatea să se realizeze în plenitudinea 
capacităţilor sale, în el se va stinge însuşi interesul de 
muncă [19, p. 549-550]. „Aceasta este una din pagini-
le cele mai triste, tragice din istoria ţărilor înapoiate”, 
constată profesorul [20]. 

Contemporanii din rândul celor ce-i apreciau înalt 
idealul politic, convingerile reformatoare și calitățile 
profesionale îl priveau pe Constantin Stere ca pe o 
personalitate demnă de cele mai înalte demnități pu-
blice. Una din ocazii a fost considerată posibilitatea 
numirii lui Constantin Stere în funcția de Ministru de 
Instrucțiune Publică, după plecarea din viață a exce-
lentului ministru Spiru Haret (1851-1912). Nu s-a în-
tâmplat. „Dar această nedreptate l-a lăsat indiferent; 
pe C. Stere îl interesa mai mult prepararea marilor 
reforme – exproprierea și votul universal – pentru a 
căror realizare intrase în Partidul Liberal decât Minis-
terul Instrucției Publice. Constantin Stere, ca orice om 
conștient de valoarea lui, era de un imens orgoliu și nu 
se cobora la micile satisfacții ale vanității, îi era indi-
ferent tot ce ispitește majoritatea oamenilor politici: 
situațiile oficiale” [21].

Un concurs de circumstanțe cu tentă mai mult po-
litică decât administrativă au generat un conflict în-
tre rectorul Universității din Iași și studenții acesteia. 
După o serie de tentative de a remedia conflictul, in-
clusiv apelul Către părinți, adresat prin intermediul 
ziarului „Mișcarea” din 5 februarie 1916, Constantin 
Stere depune cerere de demisie din funcția de rector 
al Universității. Își exprimă convingerea că adevărata 
cauză a conflictului respectiv este prezența sa la recto-
rat și susține că se retrage în dorința de a îngrădi uni-
versitatea de repetarea unui asemenea conflict. Inițial 
respinsă, dar depusă repetat, cererea de demisie a lui 
Constantin Stere a fost satisfăcută în februarie 1916, 
exact după trei ani de activitate la rectorat [22, p. 116-
125]. 

Una din explicațiile posibile îi aparține lui 
P.Șeicaru, care susține că probitatea intelectuală a lui 
Constantin Stere, care refuza să fie un respectuos al 
minciunilor convenționale, îl făcea incomod într-un 
partid politic, în universitate, în viața culturală [23]. 

La 6 martie 1919, Constantin Stere a fost suspen-
dat temporar din învățământ – consecință a unor grave 
învinuiri politice, dovada temeiniciei cărora nu s-a fă-
cut niciodată [24]. Profesorul Constantin Stere a fost 
oficial pensionat din învățământ la 1 februarie 1936, 
cu patru luni înainte de plecare în nemurire – la 26 
iunie 1936.

Posteritatea a arătat că școala superioară și în pri-

mul rand, cea de drept, din țara noastră, are și astăzi 
stringentă nevoie de numele de savant clasic în do-
meniul științei dreptului și de opera juridică funda-
mentală a marelui nostru înaintaș Constantin Stere. 
Suntem doar la început de cale – studierea biografiei 
și valorificarea operei juridice steriene sunt abia la 
început. Și în sensul dat, permiteți-ne să exprimăm, 
din numele colectivului de profesori și studenți ai 
Universității „Constantin Stere”, sentimentul de 
mândrie pentru faptul că am fost onorați cu dreptul 
de a-i purta înaltul nume și să Vă asigurăm că vom 
face totul pentru a fi demni și în continuare de acest 
nume istoric. 
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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-

CONTRIBuŢIA LuI  CONSTANTIN  STERE 
LA  MODERNIzAREA  INSTITuŢIILOR 

NAŢIONALE:  
AnTEProIECT  DE  ConSTITUȚIE 

raisa GrECU, 
doctor habilitat, conferențiar universitar 

(USPEE „Constantin Stere”)
Valentina CoPTILEŢ, 

doctor în drept, conferențiar universitar 

Anteproiectul de Constituţie şi Expunerea de motive – reprezintă una dintre cele mai importante lucrări ştiinţifico-juridice 
şi practice a lui Constantin Stere, prin care se conturează imaginea lui Constantin Stere în calitatea sa de savant clasic în ştiinţa 
noastră naţională de drept. Studierea Anteproiectului şi Expunerii de motive generează posibilitatea unică de preluare a multor 
idei, formulări, abordări ale savantului Constantin Stere în experienţa noastră de edificare a statului de drept. 

Cuvinte-cheie: Anteproiect de Constituţie; Constituţia din 1866; Expunere de motive; drepturi şi libertăţi cetăţeneşti; 
autonomia locală; stat democratic; Adunare Naţională Constituantă.

* * *
„Explanatory Memorandum on the Draft of the Constitution” is one of the most important legal- scientific and practical 

work of Constantin Stere, which outlines Constantin Stere’s image as a classic scientist in our national science of law. The 
study of the „Explanatory Memorandum on the Draft of the Constitution” generates a unique opportunity of getting several 
ideas, formulations, approaches of the famous personality in our experience of forming the state of law. 

Keywords: Explanatory memorandum; The Constitution of 1866; exposition of reasons, human rights and freedoms; 
local autonomy; democratic state; The National Constituent Assembly.
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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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Generalităţi. În decursul evoluţiei istorice, ma-
joritatea sistemelor naţionale de drept au re-

cepţionat elemente din legislaţia altor state, iar fenome-
nul recepţionării continuă şi în zilele noastre. Se ştie că 
juriştii romani au creat alfabetul dreptului, elaborând 
definiţii, principii şi instituţii juridice care, fiind inte-
grate într-un sistem de drept armonios, au ajuns până 
în prezent. 

Dacă astăzi juriştii din întreaga lume utilizează 
aceleaşi concepte şi, ca să zicem aşa, vorbesc aceeaşi 
limbă, aceasta se datorează doar jurisconsulţilor Ro-
mei care, fiind cazuişti iscusiţi, ştiau să găsească pen-
tru fiecare speţă, pentru fiecare caz în parte, soluţia cea 
mai potrivită şi mai echitabilă [1]. Romanii au elaborat 
procedeele juridice necesare reglementării celor mai 
diverse categorii de relaţii sociale, procedee care şi-au 
dovedit eficacitatea, devenind un model pentru popoa-
rele de mai târziu [2]. În acelaşi timp, dreptul roman 
a reprezentat secole la rând nucleul studiilor juridice, 
iar atunci când el nu a mai constituit un drept direct 
aplicabil, a însemnat o extraordinară sursă de ilustrare 
a tehnicii juridice, a modului de interpretare a normelor 
juridice, fiind sursa de bază a doctrinei şi legislaţiei din 
toate epocile istorice [3]. 

Termenul de „recepţionare” provine de la cuvântul 
latin reception, care, conform opiniei profesorului de 
origine poloneză J.Bardach, semnifică asimilarea de 
către societate a unor modele de cultură străină [4]. 
După V.Tomsinov, recepţionarea înseamnă acceptarea 
faptului ca într-un stat să existe elemente ale sistemului 
de drept care aparţine unui alt stat [5]. O altă viziune 
asupra fenomenului recepţionării aparţine doctrinaru-
lui german F.Pringscheim, potrivit căruia noţiunea de 
recepţionare prezintă o semnificaţie atât de largă, încât, 
uneori, este mai uşor a numi tot ceea ce aceasta nu cu-
prinde în sine. Însă autorul atenţionează asupra faptului 
că nu orice preluare de drepturi poate fi numită recepţi-

onare, ci doar preluarea care se face în mod liber, bene-
vol [6]. Se menţionează şi faptul că dreptul roman s-a 
intercalat în sistemele naţionale de drept graţie drep-
tului internaţional, iar în prezent, într-un concept mai 
nou, prin intermediul dreptului european [7]. 

Chiar dacă în decursul evoluţiei istorice dreptul ro-
man a cunoscut şi unele adaptări, în esenţă el a rămas 
acelaşi, dând naştere celui mai puternic sistem, numit 
sistemul romano-germanic de drept, recepţionat de toa-
te ţările Europei continentale. Ca atare, sistemul roma-
no-germanic de drept a luat naştere în secolele XIII-XV, 
când dreptul roman a suportat o puternică influenţă ger-
mană. De aceea, în unele state precum Germania, Fede-
raţia Rusă, Suedia, Danemarca, Olanda ş.a., persistă o 
pronunţată influenţă germană asupra dreptului roman, 
iar în Franţa, Italia, Spania şi România – influenţa ro-
manică, pe când în Republica Moldova se poate obser-
va deopotrivă inspiraţia romanică şi cea germană: prima 
parvine din legislaţia României, iar a doua din legislaţia 
Federaţiei Ruse (respectiv, din legislaţia fostei URSS). 

juristul Constantin Stere şi amprentele istorice 
ale procesului de recepţionare. Personalitate deosebit 
de complexă, cu activitate multilaterală – jurist, avocat, 
profesor, ideolog, gazetar, scriitor și om politic – Con-
stantin Stere s-a situat pe linia unei tradiții vechi și ne-
zdruncinate, a intelectualului angajat [8]. Dreptul, în vi-
ziunea lui Constantin Stere, reprezintă scheletul în jurul 
căruia se clădeşte întregul organism social, având rolul 
de a coordona şi controla toate aspectele vieţii sociale 
[9]. Ţinând cont de sintagma celebră că „nu putem cu-
noaşte dreptul nostru şi evoluţia lui, dacă nu-i ştim influ-
enţele şi izvoarele ce s-au exercitat asupra sa” [10], ajun-
gem la concluzia că fără a identifica originea normelor şi 
a instituţiilor juridice din dreptul naţional, nu vom putea 
înţelege până la urmă legislaţia pe care o avem. 

Este ştiut faptul că din anul 1812 (anul anexării Ba-
sarabiei la Imperiul Rus) pe teritoriul Basarabiei s-a 
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îN  PROCESuL  DE  RECEPŢIONARE  

A  DREPTuLuI  ROMAN 
Iurie MIHALACHE, 

doctor în drept, conferenţiar universitar (USPEE „Constantin Stere”)
 

Cunoașterea operei lui Constantin Stere este necesară pentru a înțelege mai bine originile sistemului juridic național. 
Astfel, numeroase principii, instituții și reguli de drept național sunt ancorate în mari colecții de legi din epoca lui Constan-
tin Stere. În principal, recepția instituțiilor de drept public și privat în ordinea juridică națională s-a realizat după anul 1900 
grație contribuției științifice a juristului Constantin Stere. 
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* * *

La connaissance des travaux de Constantin Stere est indispensable pour comprendre mieux les origines du système juri-
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aplicat legislaţia rusă, care, în mare parte, era confuză 
şi incompatibilă cu realităţile sociale din acest terito-
riu. Însă anul 1918, în ziua votării de către Sfatul Ţării 
a Declaraţiei de Unire a Basarabiei cu Vechiul Regat 
(27 martie), guvernul român l-a trimis la Chişinău, cu 
statut de reprezentant al guvernului pe lângă instanţe-
le judecătoreşti din Basarabia, pe Vespian Erbiceanu, 
în vederea studierii legislaţiei şi justiţiei din Basarabia 
[11]. Constatând starea jalnică a dreptului basarabean, 
acesta creează o comisie de unificare legislativă care 
studiază oportunitatea iniţierii procesului de abrogare 
a legislaţiei ruse prin înlocuirea acesteia cu legislaţia 
română [12]. Privilegiul de a aplica legislaţia română în 
Basarabia a durat până la 23 august 1944 (cu excepţia 
ocupaţiei sovietice din 1940-1941), iar în anii care au 
urmat, pe teritoriul dintre Prut şi Nistru s-a aplicat cu 
desăvârşire legislaţia sovietică. 

După proclamarea independenţei Republicii Mol-
dova, legislaţia a suportat schimbări semnificative toc-
mai în anul 2002, prin adoptarea noului Cod civil [13], 
şi penal [14]. La faza de pregătire a proiectului Codului 
civil, cea mai valoroasă sursă indirectă de inspiraţie 
pentru echipa de lucru au constituit-o Codul şi Digeste-
le împăratului roman Iustinian. Spunem „sursă indirec-
tă”, deoarece la elaborarea proiectului de lege, alături 
de profesorii moldoveni, o contribuţie semnificativă au 
adus experţii germani, francezi, români şi ruşi. Datorită 
lor, numeroase norme şi categorii juridice de origine 
romanică, care se regăsesc în legislaţia altor state, au 
fost recepţionate în dreptul naţional [15].

O altă cale de recepţionare a dreptului roman s-a ma-
nifestat prin faptul că autorii Codului civil al Republicii 
Moldova au preluat anumite compartimente din Codul 
civil al României din 1865, zis Codul civil al lui Ale-
xandru Ioan Cuza (în vigoare până în anul 2011). La 
rândul său, Codul civil al României a fost întocmit după 
modelul Codului civil francez din 1804 (zis Codul lui 
Napoleon) autorii căruia s-au inspirat din „Opera legis-
lativă a lui Iustinian”. Anume pe această filieră unele 
instituţii din dreptul privat roman au fost recepţionate de 
legea civilă a Republicii Moldova [16]. În mod similar, 
s-a procedat la elaborarea proiectului Codului penal. 

A studia felul în care legislaţia Romei antice a fost 
preluată în sistemul de drept al Republicii Moldova nu 
este o misiune simplă. În acest sens, juristul Constan-
tin Stere, după o cercetare profundă a corelaţiei dintre 
dreptul roman şi legislaţia naţională, a remarcat faptul 
că un număr mare de principii, instituţii şi norme juri-
dice din legislaţia romană au fost recepţionate în legis-
laţia naţională, dar a face o analiză câtuşi de succintă 
a acestora în limita unor articole ştiinţifice este practic 
imposibil [17]. În perspectivă, considerăm că o aborda-
re mai amplă a fenomenului recepţionării dreptului ro-
man ar fi posibilă la nivelul unor cercetări monografice 
sau al unor teze de doctor în drept. 

Recepţionarea unor instituţii concrete din drep-
tul roman. Una dintre preocupările ştiinţifice ale juris-

tului Constantin Stere a fost studierea conceptului de 
„persoană”. În viziunea savantului, persoană era con-
siderată fiinţa umană capabilă să fie subiect de drept, 
adică să dobândească drepturi şi să-şi asume obligaţii. 
Deţineau această calitate numai oamenii liberi, respec-
tiv doar ei puteau avea drepturi şi obligaţii faţă de stat, 
puteau să se căsătorească conform dreptului roman, 
să-şi lase ca moştenire averea etc. În limbajul uzual, 
cuvântul persona desemna şi masca purtată de actor 
pentru a-i fi amplificată vocea. S-a realizat o analogie 
între actorul care interpreta un rol pe scenă şi omul care 
participa la viaţa juridică, fiindcă la romani participa-
rea la viaţa juridică implica anumite gesturi şi formule 
solemne. De aceea, se spunea că omul ce participă la 
viaţa juridică poartă şi el o mască.

Aptitudinea persoanelor de a participa la viaţa ju-
ridică se numea capacitate juridică şi era desemnată 
în terminologia romană prin cuvântul caput (de la cap 
– partea cea mai semnificativă a activităţii omului). 
Aşadar, pentru ca cineva să poată lua parte la un ra-
port juridic, era necesar să fie persoană, iar pe cale de 
consecinţă, să aibă şi capacitate juridică. La rândul ei, 
capacitatea juridică putea fi deplină şi redusă. Capacita-
tea deplină o avea persoana care îndeplinea cumulativ 
trei condiţii: om liber (status libertatis), cetăţean roman 
(status civitatis) şi şef de familie (pater familias), de 
unde se poate uşor înţelege că foarte puţine persoane 
întruneau cerinţele sus-menţionate, astfel încât majo-
ritatea oamenilor liberi (cetăţenii care nu erau şefi de 
familie, latinii, peregrinii, dezrobiţii, colonii) deşi erau 
persoane, aveau o capacitate juridică redusă. Se putea 
întâmpla uneori ca persoana să aibă capacitate juridică 
deplină, dar să devină bolnavă psihic, să consume ex-
cesiv băuturi alcoolice, să fie în stare de neputinţă ca-
uzată de bătrâneţe etc. În asemenea situaţii, persoanei 
i se acorda o capacitate juridică redusă. De asemenea, 
capacitatea juridică putea fi redusă drept urmare a unui 
comportament neadecvat, precum imoralitatea, luxul 
ieşit din comun, întocmirea de scrisori ofensatoare la 
adresa cuiva, condamnarea pentru săvârşirea unei cri-
me [18]. Reducerea capacităţii avea ca efect restrân-
gerea unor drepturi, cum ar fi lipsirea de dreptul de a 
vota, interdicţiile de a ocupa anumite funcţii în stat, de 
a vinde şi a cumpăra, de a se adresa în judecată etc.

Făcând o paralelă cu realităţile din zilele noastre, 
menţionăm faptul că Codul civil al Republicii Moldova 
reglementează conceptul de „persoană fizică” (art.17-
23), care, aşa cum se înţelege, îşi are originea în noţiu-
nea de persona din dreptul roman. Persoana fizică este 
omul, privit individual, ca titular de drepturi şi obligaţii 
civile (art.17). Însă, spre deosebire de dreptul roman, în 
societatea contemporană nu mai există sclavi, astfel în-
cât calitatea de persoană fizică este recunoscută tuturor 
oamenilor, indiferent de vârstă, sex sau origine socială. 
De asemenea, în Codul civil al Republicii Moldova a 
fost păstrat modelul roman al divizării capacităţii civile 
a persoanei în deplină şi redusă. Însă pornind de la no-
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ile condiţii sociale, dar şi de la realităţile juridice dife-
rite de cele existente în Roma antică, abordarea acestor 
două categorii juridice se deosebeşte de înţelesul lor 
inițial. În prezent, capacitatea civilă deplină a persoa-
nei fizice începe la vârsta de 18 ani (art.20), iar până 
la această vârstă persoana beneficiază de o capacitate 
civilă redusă şi diferenţiată pe trei etape: de la 0 până la 
vârsta de 6 ani; de la 7 la 13 ani (art.22); şi de la 14 la 
18 ani (art.21). 

La fel cum în dreptul roman persoana putea fi dimi-
nuată în capacitatea civilă (capitis deminutio), în Codul 
civil al Republicii Moldova este prevăzut că persoana 
care, în urma unei tulburări psihice (boli mintale sau 
deficienţe mintale), nu-şi poate dirija acţiunile sale, 
urmează a fi declarată de către instanţa de judecată ca 
incapabilă şi în privinţa ei se instituie tutela (art.24). 
Desigur, atât cercul de persoane care cad sub incidenţa 
acestei instituţii, cât şi temeiurile în baza cărora persoa-
nele pot fi supuse unor asemenea diminuări sunt alte-
le decât cele din Roma antică. Dacă în dreptul roman 
au exista sclavii, fiinţe umane lipsite de capacitate pe 
care romanii îi asimilau cu nişte lucruri, dreptul actual 
interzice categoric lipsirea persoanei de capacitatea de 
folosinţă. În conformitate cu prevederile art.23 alin.(2) 
din Codul civil, orice persoană beneficiază de drepturi 
şi nimeni nu poate fi lipsit în capacitatea de folosinţă.

O problemă aparte, în viziunea lui Constantin Ste-
re, este cea a conferirii asociaţiilor calităţii de persoană 
juridică (morală). Doar fiind recunoscută în condiţiile 
legii persoană juridică, asociaţia este capabilă de a avea 
drepturi şi obligaţiuni, are dreptul la un patrimoniu, 
poate sta înaintea justiţiei sau poate fi urmărită pentru 
interesele sau obligaţiunile sale. Iar în legislaţia de la 
începutul secolului XX se constată, după cum se ex-
primă profesorul, o anomalie foarte curioasă. În scopul 
conferirii calităţii de persoană juridică, legea prevede 
respectarea unor formalităţi foarte simple pentru asoci-
aţiile care urmăresc scopuri comerciale, de profit şi nu 
spune nimic despre posibilitatea conferirii calităţii de 
persoană juridică asociaţiilor fără scopuri comerciale 
[19]. Problema dată l-a preocupat profund pe Constan-
tin Stere, motivând, în repetate rânduri, că legea româ-
nă la acest capitol este una imperfectă. 

Concluzii. Recepţionarea normelor şi instituţiilor 
din dreptul roman în legislaţia naţională îşi are expli-
caţia în faptul că dreptul naţional constituie parte in-
tegrantă a sistemului romano-germanic de drept. Pe 
această cale, numeroase principii, instituţii şi norme 
juridice din dreptul naţional îşi au originea în princi-
palele culegeri de acte normative din perioada romană, 
precum Codul, Digestele şi Instituțiile lui Iustinian, dar 
şi în Instituțiile lui Gaius. 

De fapt, recepţionarea dreptului roman în legisla-
ţia naţională a devenit un proces imperativ, realizat 
în mare parte în anii 2002-2003 şi dictat de împreju-
rările elaborării Codului civil al Republicii Moldova. 
Luând ca modele legislaţiile unor ţări cu tradiţii juridi-

ce în domeniu, autorii proiectelor de lege au reuşit să                     
preia astfel normele şi instituţiile dreptului roman ce 
stau la baza legislaţiei tuturor statelor europene. Cu toa-
te acestea, un rol important în procesul de recepţionare 
a normelor dreptului roman în legislaţia din România, 
iar ulterior şi din Basarabia, l-a avut juristul Constantin 
Stere, încă la începutul secolului al XX-lea. 
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Publicitatea și taina traversează întreaga istorie 
al procesului penal. Încă în Roma antică pro-

cesul penal, realizat inițial de adunările populare, iar 
mai apoi de comisiile permanente (consuli), care erau 
conduse de pretori, asigura publicitatea procesului la 
toate etapele acestuia, oficialitatea înaintării acuzării 
și prezența mulțimii la judecată care avea loc sub ce-
rul liber. Astfel, în perioada veche, organizarea proce-
selor era în competența regelui, apoi în persoana ur-
mătorilor magistrați: consulii, pretorul urban, pretorul 
peregrin, edilii curuli [1, p. 208].

În timpul domniei lui Ciceron, votul deschis care 
era utilizat la finalul procesului a început să fie înlo-
cuit prin procedura secretă de dare a votului. Ulterior, 
în epoca clasică, senatul devine o instanță de judecată 
permanentă, iar atribuțiile judiciare ale adunării popo-
rului sunt limitate [1, p. 212].

De o taină macabră este învăluită activitatea tri-
bunalelor inchiziționale din perioada Evului mediu în 
lupta cu așa-numiții eretici și alte categorii de persoa-
ne. Bănuiala era aplicată față de fiecare, denunțătorii 
anonimi, martorii falși, declarațiile false, torturile in-
suportabile ale călăilor, nimicirea oamenilor fără jude-
cată și anchetă, în lipsa unor posibilități elementare de 
acordare a asistenței juridice, constituie principalele 
semne ale procesului inchizițional. Cu toate acestea, 
executorii acțiunilor inchiziționale dădeau jurământul 
de a nu divulga secretul celor efectuate.

Concomitent cu aceasta, a fost elaborat și se res-
pecta strict ritualul execuției publice al celui condam-
nat, în particular prin calea arderii pe rug. Eschivarea 
de la participarea la această priveliște putea avea drept 
consecință asupra celui ce nu s-a prezentat apariția 
unei bănuieli care, de multe ori, ducea la efecte nega-
tive pentru persoana dată. În așa fel, chiar și în acea 

perioadă se putea vorbi despre unele elemente ale 
principiului publicității în realizarea justiției penale, 
într-o anumită măsură. Trebuie de remarcat că scopu-
rile urmărite în realizarea acestui principiu indiscuta-
bil nu corespundeau realiilor actuale.

Istoria nu bate pasul pe loc. Împreună cu epocile 
ce treceau se schimbau și tipurile procesului penal. 
În schimbul procesului acuzatorial și inchizițional a 
venit procesul public și contradictorial. S-a schimbat, 
totodată, și coraportul dintre publicitatea procesului și 
confidențialitatea acestuia [2].

Astfel, începe să se contureze instituția drepturilor 
și libertăților omului, ce se bazează pe două principii 
fundamentale: inviolabilitatea personalității umane și 
respectul pentru demnitatea umană, care se regăsec în 
textul constituțiilor țărilor democratice.

Toate libertăţile, despre care vorbeşte constituţia, 
izvorăsc dintr-un singur principiu superior – princi-
piul de inviolabilitate a personalităţii, care, prin sine 
însuşi, afirmă respectul demnităţii umane. Conform 
acestui principiu, legea consideră o fiinţă umană sa-
cră şi inviolabilă doar în virtutea faptului că este fiin-
ţă omenească. După Constantin Stere, principiul dat 
este incompatibil cu sclavagismul şi robia, cu supu-
nerea la chinuri şi înjosirea fiinţei în scopul desco-
peririi unei crime. El este incompatibil nu numai cu 
pedeapsa cu moartea, dar cu însăşi ideea veche des-
pre pedeapsă nu ca un mijloc de apărare a societăţii, 
ca un mijloc de a face inofensivă persoana inculpată, 
ci ca o răzbunare în scopul de a-i provoca acesteia 
suferinţe [13, p. 70].

Marele luptător pentru respectul demnității umane 
C.Stere, în lucrarea sa Documentări și lămuriri politi-
ce, susține: „Necontestat, un stat este în drept să aplice 
toate sancţiunile pe care le crede necesare în interesul 
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său de conservare. El poate oricând răpi libertatea şi 
chiar viaţa celor căzuţi sub puterea lui.

Dar acum, după aproape două milenii de creşti-
nism, când demult nici tortura fizică nu este îngăduită, 
nu mai poate fi cu nimic justificat sadismul torturilor 
morale. 

Dar, mai cu seamă, acest sadism nu poate fi iertat 
ca armă politică.

Cel mai josnic criminal şi cea mai degradată crea-
tură umană au dreptul la respectul elementar al dem-
nităţii omeneşti, – cu atât mai mult – un adversar po-
litic oricât ar fi socotit de primejdios, şi chiar odios” 
[14, p. 499].

În dependență de factorii prezentați, cât și de 
poziția organului de urmărire penală, informația pri-
vitor la cazul ce se află în gestiunea acestuia poate 
fi transmisă persoanelor cointeresate în volum diferit. 
Conținutul acesteia de asemenea va fi diferit. Pentru 
a suprapune rațional volumul și conținutul informației 
în cadrul realizării acțiunilor de investigare, este nece-
sar de stabilit esența și limita volumului de informație 
livrată publicității, în special ne referim la sursele 
mass-media, la etapa inițială a urmăririi penale, în 
acest caz existând o responsabilitate vădită a organu-
lui de urmărire penală și a organelor de justiție.

„Dar cu totul altfel stau lucrurile în privința rezol-
vării problemei de responsabilitate: aceasta este sfera 
exclusivă a justiției. Pentru a rezolva această problemă 
cu dreptate, se cere o inimă «fără ură și părtinire», un 
cuget curat și senin, o judecată liniștită. Și mai mult: 
cumpănirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs 
un fapt, critica aprofundată a complexului de arătări 
totdeauna contrazicătoare dintr-o instrucție judecăto-
rească, analiza atentă a stărilor sufletești.

Pentru aceasta, opinia publică e cu desăvârșire 
necompetentă; nu o spun bineînțeles în acel sens că 
procedura penală nu prevede o astfel de judecată a 
unei crime de către public, ci susțin că publicul, ca un  
întreg, e absolut neapt pentru această lucrare, nu poate 
întruni toate aceste elemente necesare pentru desco-
perirea unui adevăr judecătoresc, precum nu e în stare 
să facă o instrucție judecătorească, să se orienteze în 
nămolul de detalii pe care ni-l prezintă faptul cel mai 
simplu, când trebuie să-l examinăm din punctul de 
vedere al responsabilității penale. Opinia publică în 
asemenea împrejurări e totdeauna dezarmată față de 
toate zgomotele și versiunile de ocazie, toate pasiu-
nile momentului, toate prejudecățile și chiar cu toate 
clevetirile și exploatarea intențonată a intereselor lă-
turalnice și neavuate” [ 15, p.271].

Constantin Stere îşi exprimă convingerea că o 
viaţă publică, întemeiată pe legalitate şi libertate ce-
tăţenească, va aduce de la sine acel respect al dem-
nităţii omeneşti, graţie căruia răspunderea pentru 
abuzul de libertate a presei va forma o barieră re-
zistentă împotriva tuturor licenţelor reale de cuvânt. 

„Însă «licenţa» presei nu poate găsi nici un leac câtă 
vreme viaţa publică însăşi este lăsată în prada tuturor 
«licenţelor» imaginabile”, concluzionează constitu-
ţionalistul [16, p.58].

O capacitate caracteristică pentru informație este 
argumentată prin faptul că ea posedă niște calități 
destul de flexibile și sensibile, ceea ce o face depen-
dentă de mediul extern și factorii sociali. În legătură 
cu aceasta, activitatea de demonstrare prezintă prin 
sine un proces informațional, adică acumularea acelei 
informații ce prezintă un interes pentru investigarea 
cauzei penale.

Obiect al publicității în cadrul investigării unei 
infracțiuni îl constituie totalitatea de informații și date 
ce au legătură directă sau indirectă cu cauza penală. 
Datele obținute se pot referi atât la circumstanțele 
infracțiunii, cât și la unele date ce nu au o importanță 
primordială. Situația se referă și la cazul când orga-
nul de urmărire penală atrage alți subiecți la partici-
parea în cadrul investigării [3, p.183-184]. De exem-
plu, o rudă apropiată sau un alt martor în cazul unei 
percheziții efectuate la domiciliul învinuitului, va fi 
făcut cunoscut numai cu faptul realizării propriu-zise 
a acestei activități, fără ca să-i fie aduse la cunoștință 
toate circumstanțele pe cauza dată.

Secretul urmăririi penale constituie una din cele 
mai importante activități a dreptului procesual penal, 
fiind concomitent și o categorie științifică utilizată pe 
larg în literatura juridică. În același timp, întrebarea 
despre sensul și conținutul tainei urmăririi penale mai 
rămâne la nivel de discuții și în fond puțin studiată.

Determinarea sensului de ,,secret al urmăririi pe-
nale”, cât și de ,,taină” utilizată în literatura de specia-
litate, în legislația națională lipsește. Termenul întâlnit 
în cazul dat în legea procesual-penală are sensul de 
,,confidențialitate” sau ,,secret”. 

Secretul urmăririi penale, prin natura sa, diferă 
principial de secretul de serviciu și cu atât mai mult 
de secretul de stat, cu care organic este legată activita-
tea specială de investigare a serviciilor speciale și care 
constituie a fi, de exemplu, datele despre utilizarea 
anumitor măsuri operative de investigație în privința 
anumitor figuranți pe cauza penală, datele personale 
ale persoanelor infiltrate în grupările criminale sau ale 
lucrătorilor care activează sub acoperire. 

În activitatea de urmărire penală, care are o natură 
comună nu cu serviciile speciale, dar cu justiția, nu 
pot fi secrete și taine în acest sens [4, p.  250-251].

Totuși, orice secret prezintă o particluaritate a 
informației. În legislația Republicii Moldova lipsește 
o determinare concretă a înțelesului de informație 
propriu-zis. 

Astfel, Legea Republicii Moldova privind acce-
sul la informație nu conține o asemenea determinare 
[5], iar în Legea Republicii Moldova privind protec-
ţia datelor cu caracter personal, întâlnim în articolul 3 
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noțiunea de date cu caracter personal, care constituie 
orice informaţie referitoare la o persoană fizică identi-
ficată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter 
personal). Persoana identificabilă este persoana care 
poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire 
la un număr de identificare sau la unul ori mai multe 
elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, 
psihice, economice, culturale sau sociale [6].

Alături de cele expuse supra se conturează și un alt 
punct de vedere. De exemplu, în opinia cercetătorului 
I.Ia. Diureaghin ,,Taina, cu toate că limitează acțiunile 
principiului publicității, prezintă prin sine un institut 
independent al dreptului procesual penal. Institutul tai-
nei (ca principiu al publicității) prin mijloacele sale și 
acțiunile motivaționale specifice ale acestuia este che-
mat să asigure îndeplinirea sarcinilor procesului penal”. 
Prin aceasta autorul indică asupra faptului că acțiunile 
institutului tainei sunt admisibile doar în cazurile și for-
mele care sunt întărite în legea procesual penală. 

În acest context și prevederile alin.(1) art.212 Cod 
procedură penală al R.Moldova stabilesc următoarele: 
,,materialele urmăririi penale nu pot fi date publicităţii 
decât cu autorizaţia persoanei care efectuează urmă-
rirea penală şi numai în măsura în care ea consideră 
că aceasta este posibil, cu respectarea prezumţiei de 
nevinovăţie, şi ca să nu fie afectate interesele altor 
persoane şi ale desfăşurării urmăririi penale”.

Examinând înțelesul de taină sau confidențialitate, 
din punct de vedere juridic, L.O. Krasavcikova pro-
pune următoarea definiție: ,,O informație determina-
tă privind acțiunile (starea sau alte circumstanțe) ale 
unei persoane anume (cetățean, organizație, stat) ce 
nu este supusă divulgării” [7, p. 119]. 

Este evident faptul că această definiție nu este de-
plină, deoarece nu include un șir de elemente caracte-
ristice unei informații confidențiale, legate prin obli-
garea de a o păstra, de o anumită ordine de utilizare a 
ei și, respectiv, modul și limitele oficializării acesteia, 
precum și răspunderea ce poate surveni pentru divul-
garea informației.

În baza celor expuse, nepretinzând la introducerea 
unei definiții, putem concluziona că confidențialitatea 
urmăririi penale – reprezintă acea informație utiliza-
tă în scopul desfășurării urmăririi penale sub aspect 
obiectiv și imparțial ce are o distribuire limitată, crea-
tă și acumulată în sistemul de activitate îndreptat spre 
depistarea și descoperirea infracțiunilor și utilizarea 
acesteia de către angajații organului specializat, în 
scopul investigării faptelor infracționale, ce au avut 
loc, și prevenirea altora.

Astfel, în scopul păstrării confidenţialităţii urmă-
ririi penale, demersul procurorului privitor la auto-
rizarea efectuării acţiunilor de urmărire penală sau a 
măsurilor operative de investigaţie se prezintă nemij-
locit judecătorului de instrucţie, care îl înscrie într-un 
registru separat [8].

Documentarea informației confidențiale constă în 
fixarea conform regulilor procesual-penale pe hârtie 
sau suport magnetic ori alt tip de suport util necesar 
creării documentelor confidențiale. Temeiul pentru 
crearea documentelor confidențiale îl constituie nece-
sitatea confirmării prezenței și conținutului anumitor 
acțiuni, cum sunt transmiterea, păstrarea și utilizarea 
informației pe o perioadă determinată sau permanent. 
Conținutul informației confidențiale se documentea-
ză în dependență de competența și funcțiile cu care 
sunt atribuite serviciile respective. La rândul său, 
acest conținut influențează asupra calității informației 
obținute și securitatea prelucrării și protecției acestor 
documente [9].

Aprecierea conținutului informației, ca fiind sau 
nu confidențială, este îndreptată spre preîntâmpinarea 
scurgerii sau publicării acelor date care reprezintă un 
interes pentru organul de urmărire penală.

Divulgarea prematură a informației ce o conține 
cauza penală poate să afecteze negativ interesul or-
ganului de urmărire penală îndreptat spre stabilirea 
adevărului. Din acest motiv, la etapa inițială a urmări-
rii penale, în procesul penal există o regulă restrictivă 
conform căreia datele preliminare ce au fost obținute 
nu sunt oficializate, sau se transmit publicului doar cu 
permisiunea organului de urmărire penală, și aceasta 
numai în volumul în care aceștia consideră a fi posibil 
[4, p.  250-251]. În fiecare caz în parte, ofițerul de 
urmărire penală sau procurorul adoptă decizia asupra 
faptului în ce volum la etapa actuală a investigării 
informațiile ce le conține cazul pot fi făcute publice 
[3, p. 183-184].

Deși pe parcursul urmăririi penale există momente 
în care părțile sau alte persoane pot lua cunoștință de 
unele probe administrate în cauză, chiar și în aseme-
nea situații materialul de urmărire penală nu este cu-
noscut în totalitate. De asemenea, pentru inculpat este 
legiferată instituția prezentării materialului de urmări-
re penală care îi dă acestuia posibilitatea să cunoască 
toate actele de urmărire penală efectuate în cauză [10, 
p. 91]. Acest moment în activitatea procesual-penală 
națională intervine în situațiile prevăzute de art. 293 
alin.(2) CPP. 

În lucrarea cercetătorului român Nicu Jidovu gă-
sim drept una din trăsăturile caracteristice urmăririi 
penale lipsa de publicitate sau caracterul nepublic al 
urmăririi penale. Această trăsătură este total diferită 
de publicitatea specifică judecății. 

Autorul nu împărășește opinia potrivit căreia ur-
mărirea penală și-ar putea realiza obiectul numai în 
măsura în care este lipsită de publicitate, astfel îngre-
unându-se aflarea adevărului odată cu creșterea ma-
terialului probator de către părțile implicate existând 
riscul ascunderii sau denaturării probelor. Într-un stat 
de drept, unde democrația se află la ea acasă, este de 
neconceput acuzarea unei persoane și fabricarea unor 
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probe, în secret, fără încunoștiințarea părților și altor 
persoane interesate, mai ales că dispozițiile procedu-
rale instituie un întreg sistem de garanții procesuale 
celui acuzat de săvârșirea unor fapte prevăzute de le-
gea penală [11, p.318-319].

Ar fi mai rezonabil de stabilit o corelație între 
confidențialitatea urmăririi penale și alte secrete ce 
sunt atrase în procesul penal, prin aceasta determinând 
posibilitatea de trecere a informațiilor, ce au un carac-
ter secret, în informații confidențiale ale urmăririi pe-
nale, pentru ușurarea activității celui ce aplică legea. 
Măsurile de protecție procesual-penală a informațiilor 
ar trebui să corespundă caracterului acestora și modu-
lui de utilizare în procesul penal.

Astfel, conchidem că la existența acestui minim de 
condiții, institutul confidențialității ar putea fi efectiv 
având posibilitate concomitent să protejeze interesele 
persoanei și să fie, totodată, un mijloc adăugător utili-
zat întru investigarea și descoperirea infracțiunilor.

În concluzie, făcând referire la afirmațiile ilus-
trei doamne doctor habilitat Raisa Grecu, societățile 
tranzitive, în statele tinerei democrații, urmează să fie 
desfășurată o amplă activitate orientată spre crearea 
tuturor condițiilor necesare pentru funcționarea cât 
mai optimală a instituțiilor drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului. În societatea civilă în 
instanțele judecătorești, în organele de ocrotire a or-
dinii de drept, în instituțiile de stat, trebuie creată o 
atmosferă de încredere absolută, întrucât personalita-
tea, drepturile și libertățile ei sunt valori sociale sa-
cre. Orice problemă de stat, politică, dar cu atât mai 
mult de drept, e necesar să fie rezolvată, pornind de 
la scopul major al garantării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului [12, p.191].
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Cu o biografie bine cunoscută de mulți inves-
tigatori ai câmpului social și ai trecutului, cu 

segmentele ei luminoase și părțile ei de umbră, Con-
stantin Stere rămâne, fără îndoială, un reper de con-
siderabile proporții în societatea română angajată pe 
calea modernizării sale. Din motive evidente, gene-
rate de însuși subiectul intervenției noastre, nu vom 
zăbovi inutil reluând informații redundante în context 
despre viața și activitatea celui care astăzi primește cu 
deplină îndreptățire omagiile noastre (în chiar ziua în 
care se împlinesc 150 de ani de când a intrat în această 
lume). Politician, jurist, profesor universitar, ideocrat, 
literat, om de spirit și cărturar mereu implicat, Con-
stantin Stere este congenerul unei pleiade de mari 
români care au trăit momentul sublim al nașterii Ro-
mâniei întregite, dar și vitregiile unei tulburate peri-
oade din istoria țării și umanității, perioadă suprapusă 
primei noastre integrări și sincronizări cu Europa. Un 
emancipator prin acțiune și vocație, un militant al ca-
uzei naționale dar și a celei sociale în politică și ga-
zetărie, Constantin Stere își caută încă locul meritat 
în Panteonul național. Chiar dacă realizările sale au 
fost notabile în anumite domenii – ne referim aici cu 
predilecție la cele care presupuneau matură și serioasă 
reflecție, precum și înzestrare cu talent și alonjă inte-
lectuală – limitele sale au fost evidente când a fost vor-
ba de implicare în politica concretă, în efervescenta și 
mereu capricioasa viață publică românească mânată și 
ghidată de pulsiuni specifice unei forma mentis, care 
nici astăzi nu ne-a părăsit în întregime. O tardivă con-
solare față de această realitate o putem găsi și în faptul 
că mulți alți cărturari români, remarcabili prin gândi-
rea și opera lor, au avut o evoluție mai degrabă tristă și 
plină de umilințe pe marea scenă politică a țării (Nico-
lae Iorga, Octavian Goga sau, de ce nu, Petre Andrei, 
ca să ne rezumăm doar la aceste exemple). Se vede, de 
aici, că demofilia specifică intelectualilor combinată 

cu aplecarea spre un meliorism social neconectat la 
realitățile curente și conjuncturile politice ale epocii 
nasc tragismul unor traiectorii politice asumate cu en-
tuziasm. Considerăm că aceste scurte și, poate, prea 
generale considerații constituie o prolegomenă sufici-
entă la subiectul abordat de noi. Fără a avea pretenții 
de deschizători de drumuri și nici ambiții exhaustive 
și, firește, cu rezervele necesare pentru un astfel de 
demers, ne propunem să evocăm aici, pe scurt, câte-
va din considerațiile noastre cu privire la chestiunea 
Constituției din 1923 și viziunea lui Constantin Stere 
față de această importantă problemă. 

Așa cum bine se știe, o constituție nu este nici pe 
departe un simplu act juridic de valoare fundamentală 
ci, deopotrivă, un act politic și un cadru definitoriu 
important pentru evoluția unei societăți moderne. Ea 
este în fond nu numai o consacrare a unei realități pal-
pabile, ci și o promisiune pentru un anume tip de vii-
tor considerat dezirabil și predictibil. 

Reputaţia postumă a Constituţiei din 1923 este una 
neaşteptat de bună – atât de bună, încât mai degrabă 
critica ar fi de natură să surprindă. Chiar şi literatura 
din anii ultimi ai comunismului a fost relativ favorabi-
lă în aprecieri. În ochii istoriografiei, parazitată ideo-
logic din „Epoca Ceauşescu”, legea fundamentală din 
1923 avea numeroase merite: propensiunea etatistă, 
emanând din voinţa unui singur partid, ai cărui lideri 
aveau tendinţa să controleze ferm statul şi economia, 
sensibilitatea (justificată) faţă de problemele sociale, 
caracterul centralizator şi ostilitatea faţă de ideea de 
autonomie, precum şi lipsa de receptivitate faţă de 
consacrarea constituţională a obligaţiilor internaţio-
nale. Pentru duşmanii comunismului, acelaşi act re-
prezenta simbolul ordinii constituţionale liberale şi 
democratice a unui stat naţional unitar independent. 
Constituţia din 1923 contrasta, atât cu cea din 1938 
(„Constituția salvării naționale” – cum a fost numită 
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în epocă), cât și cu domnia fărădelegii din anii comu-
nismului (mai cu seamă, fața de ceea ce numim astăzi 
drepturile omului); ba, mai mult, a fost contrapusă ca 
un exemplu pozitiv Constituţiei din 1991, căreia i-au 
fost găsite multe neajunsuri, nu numai sub aspectul 
circumstanţelor politice şi procedurii prin care a fost 
adoptată, ci şi în privinţa conţinutului normativ.

Dacă în 1866, în ciuda rivalităţilor şi adversităţilor 
personale sau doctrinare, a existat un consens funda-
mental în privinţa modului şi a formei de existenţă a 
statului român, adoptarea Constituţiei din 1923 a fost 
marcată de dispute politice şi ideologice înverşunate, 
în parte explicabile atât prin polarizarea politică re-
zultată ca urmare a lărgirii considerabile a spectrului 
electoral, cât și a noilor realități complicate ale Româ-
niei proaspăt întregite.

Noua situație de după încheierea Primului Război 
Mondial, bulversarea raporturilor politice, sociale şi 
economice produsă de acesta, precum şi unirea ce-
lorlalte provincii istorice locuite de români au impus 
cu mare necesitate reconsiderarea legii fundamentale. 
Circumstanţele ideologice şi politice ale primilor ani 
interbelici au fost cu totul speciale. Soluţiile liberale 
ale constituţionalismului clasic erau puse în discuţie, 
ca şi unele principii – considerate atunci – fundamen-
tale ale gândirii juridice. Una dintre temele predilecte 
de dispută era „problema socială” – conturată și per-
cepută cu mai mult de o jumătate de secol înainte, dar 
resimţită cu deosebită acuitate în acei ani. Oferta doc-
trinară a epocii era de o mare diversitate – liberalism, 
conservatorism, socialism, austro-marxism, fascism, 
corporatism, anarho-sindicalism, bolşevism/comu-
nism –, iar potenţialul distructiv şi caracterul totali-
tar al unora dintre aceste soluţii nu se manifestaseră 
făţiş, sau nu erau încă percepute și înțelese ca atare. 
Pe moment, oroarea faţă de trecutul recent se asocia 
cu aşteptările cele mai optimiste în privinţa viitorului 
apropiat, iar diversitatea stridentă a unei oferte de so-
luţii politice şi economice dintre cele mai contradicto-
rii era contrabalansată de împrejurarea că toate ideile 
noi ale timpului păreau să conveargă în a respinge 
– sau măcar relativiza – soluţiile constituţionale ale 
liberalismului clasic. În opinia unora, o situaţie cu to-
tul nouă reclama o nouă constituţie. Chiar şi cele mai 
prudente şi rezervate luări de poziţie reclamau o revi-
zuire amplă şi consistentă a Constituţiei din 1866.

Sunt cunoscute patru anteproiecte de lege funda-
mentală, elaborate în primii ani de după Unire: Ante-
proiectul Cercului de Studii al PNL din 1921; Ante-
proiectul Partidului Naţional Român din Transilvania, 
elaborat de universitarul clujean Romul Boilă; Ante-
proiectul profesorului cernăuţean Constantin Berariu 
și, în fine, Anteproiectul Partidului Ţărănesc, elaborat 
de Constantin Stere.

Guvernul liberal format în 19 ianuarie 1922 a sta-
bilit data alegerilor parlamentare, anunţând, totodată, 

că noile camere vor forma Adunare constituantă şi vor 
adopta noua Constituţie. Nu s-a respectat nici de data 
aceasta cerinţa din art.128 al Constituţiei încă în vigoa-
re, conform căruia trebuia adoptată o lege de revizuire 
care să fixeze articolele ce urmau a fi modificate, după 
care urma actul de dizolvarea de drept a Parlamentu-
lui şi alegerea camerelor care urmau a face revizuirea 
propriu-zisă. Dezbaterile parlamentare au fost aprinse 
și înverşunate. Așa cum bine se știe, nu s-a realizat un 
consens politic general şi transpartinic în privinţa legii 
fundamentale, care a fost impusă de majoritatea libe-
rală şi respinsă ferm de ţărănişti şi de naţionalii arde-
leni. Tehnic, avem de-a face cu o revizuire substanţia-
lă a Constituţiei din 1866, şi nu cu o nouă constituţie. 
Structura constituţiei revizuite rămâne neschimbată: 
opt titluri, consacrate, în ordine, teritoriului român, 
drepturilor românilor, puterilor statului, finanţelor, 
puterii armate, dispoziţiilor generale, revizuirii şi nor-
melor tranzitorii şi suplimentare. Succesiunea logică 
a secţiunilor este păstrată, ca şi conţinutul majorităţii 
articolelor (unele suferind adaptări sau modificări mi-
nore); datorită eliminării unor articole şi inserării alto-
ra noi, articolelor legii fundamentale li s-a dat o nouă 
numerotare. În fapt, Constituția din 1923 cuprindea 
138 de articole, cu șapte mai multe decât Constituția 
modificată în 1917. Din totalul articolelor, 76 au fost 
menținute în forma inițială din 1866, iar restul au fost 
modificate sau reformulate.

Deşi preocupările privind conţinutul Constituţi-
ei României întregite nu au lipsit, proiectele venind 
din partea unor formaţiuni politice diverse, accesibile 
publicului larg şi dezbaterilor pe durata mai multor 
ani (1922-1923), rezultatul avea să fie un act adoptat, 
aproape în mod unilateral, de către partidul de guver-
nământ, cu desconsiderarea ideilor şi soluţiilor avan-
sate de adversarii politici. În contribuţia sa la ciclul 
de conferinţe organizat de Institutul Social Român, 
Nicolae Iorga – critic înverşunat al Constituţiei din 
1866 şi a filosofiei politice care a determinat adop-
tarea acesteia – îşi exprima regretul că această lege 
fundamentală a fost redactată în absenţa personaju-
lui politic cel mai calificat în această privinţă: Mihail 
Kogălniceanu. Noua Constituţie din 1923 avea să se 
nască în circumstanţe similare, prin neluarea în con-
siderare a experienţei celui mai calificat doctrinar în 
drept constituţional al momentului: Constantin Stere.

Pierderea este dublă: pe de o parte, ideile solid arti-
culate exprimate în Anteproiectul său de Constituţie şi 
în Expunerea de motive ale acestuia nu au fost puse în 
aplicare, iar pe de altă parte, datorită deciziei luate de 
conducerile principalelor partide de opoziţie (Partidul 
Ţărănesc şi Partidul Naţional), parlamentarii acestor 
formaţiuni politice nu au participat la dezbateri. Ast-
fel, a fost pierdută ocazia de a avea o critică sistema-
tică asupra textului Constituţiei din 1923, expusă de 
la tribuna reprezentanţei naţionale. O asemenea expu-
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nere ar fi avut, fără îndoială, un impact politic major 
şi ar fi marcat profund evoluţia doctrinei şi a practicii 
dreptului constituţional, atât în anii interbelici, cât şi 
în perioada postcomunistă.

Anteproiectul Partidului Ţărănesc
Dintre proiectele de lege fundamentală anterior 

amintite, cel al Partidului Ţărănesc se distinge prin 
coerenţă şi rigoarea redactării. Expunerea de moti-
ve semnată de Constantin Stere constituie un adevărat 
curs de teorie a constituţiei în miniatură, atestând atât 
profundele cunoştinţe în materie ale autorului, cât şi 
consecvenţa sa doctrinară.

Prima problemă luată în consideraţie de autor este 
cea a necesităţii convocării unei adunări constitu-
ante. Problema adunării constituante este examinată 
din perspectiva doctrinei suveranităţii naţionale, pri-
vită atât sub aspectul dreptului naţiunii la autodeter-
minare, cât şi în contextul evoluţiilor recente pe pla-
nul dreptului internaţional şi al constituirii Societăţii 
Naţiunilor potrivit Tratatului semnat la Versailles la 
28 iunie 1919. Cu această ocazie, Constantin Stere 
abordează delicata problemă a angajamentelor inter-
naţionale privind drepturile minorităţilor, în privinţa 
căreia primul ministru Ionel Brătianu a fost şi a rămas 
cât se poate de rezervat, atât în timpul Conferinţei de 
Pace de la Paris (1919-1920), cât şi după aceea. Con-
stantin Stere se arată favorabil punctului de vedere 
exprimat de autorii tratatelor minorităţilor, conform 
căruia stipularea prevederilor privind drepturile mi-
norităţilor sunt justificate în cazul „naţiunilor tinere” 
(al statelor nou apărute) şi al celor care au dobândit 
„sporiri însemnate teritoriale”. El priveşte dispoziţii 
prin grilă liberală, ca obligaţie a „României de a se 
guverna ca naţiune liberă, sub garanţia Societăţii Na-
ţiunilor”. Personajul nostru preia argumentaţia de sor-
ginte liberală a marilor puteri, susţinătoare ale tratate-
lor minorităţilor, în baza căreia clauzele privitoare la 
minorităţi nu ar fi decât corolarul principiilor libertăţii 
şi egalităţii, demult intrate în uzul politic şi juridic al 
naţiunilor occidentale. Această argumentaţie insista, 
în primul rând, pe teza că impunerea unor asemenea 
obligaţii de către noile state constituia o practică des-
tul de veche pe plan european, iar în al doilea rând, pe 
ideea că clauzele respective nu conţineau decât norme 
de organizare politică și constituţională general-ac-
ceptate şi aplicate în practică de naţiunile europene. 
În mod ingenios, Constantin Stere preia fundamen-
tul acestei argumentaţii, extinzând-o însă la întreaga 
naţiune română, pentru a revendica în favoarea aces-    
teia dreptul de a-şi exprima voinţa în mod expres, prin 
intermediul unei adunări constituante. El speculează 
inteligent împrejurarea că filosofia tratatelor de pace, 
asumată de marile puteri, postula o ordine politic şi 
constituţională democratică, bazată pe libertatea indi-
vidului şi pe egalitatea în drepturi a cetăţenilor. Trata-
tele nu cuprind, prin urmare, doar drepturi punctuale 

în favoarea minorităţilor, ci impun și asumarea unui 
anumit mod de a organiza statele noi şi pe cele consi-
derabil mărite teritorial.

„Regatul Român, ca stat al întregului popor ro-
mânesc, renăscut astfel prin afirmarea principiului 
de suveranitate naţională, este ţinut să-şi rezidească 
edificiul politic pe această temelie, în conformitate cu 
normele noii ordini de drept public şi cu obligaţiunile 
lui internaţionale”. „El s-a angajat şi formal printr-un 
tratat internaţional «de a da garanţii sigure de liber-
tate şi de dreptate atât tuturor locuitorilor din vechiul 
regat al României, cât şi celor din teritoriile de curând 
transferate, fără deosebire de limbă şi religiune»”. 

În al doilea rând, Constantin Stere se arată ostil 
ideii de adunare constituantă bicamerală. Reamintim 
că adunările alese la începutul anului 1922 au fost de-
clarate constituante, eludând astfel prevederile Con-
stituţiei încă în vigoare, prevederi care reclamau ca 
revizuirea să se facă în doi paşi: adoptarea legii de 
revizuire indicând articolele care urmau a fi modifi-
cate, ceea ce ducea la dizolvarea de drept a ambelor 
camere, urmată de alegerea unor camere noi care tre-
buiau să modifice articolele respective. „O constituan-
tă bicamerală – susţine profesorul ieşean –, care este o 
vădită contrazicere în termenii înşişi, ar constitui dar 
şi o flagrantă violare a principiului suveranităţii naţi-
onale”.

În finalul pledoariei sale pentru o adunare constitu-
antă unicamerală, Stere citează pasaje din programul 
Partidului Ţărănesc (redactat cu contribuţia sa majo-
ră), ilustrând implicit contrastul dintre poziţia acestui 
partid şi cea a Partidului Național Liberal. „Statele 
mici şi mijlocii, în sfera raporturilor internaţionale, nu 
se pot sprijini atât pe forţa lor materială, cât pe forţa 
lor morală. Revendicările unei noi ordini internaţiona-
le, întrupate în Liga Naţiunilor ca organ reprezentativ 
al tuturor Statelor, fără deosebire de rang şi putere, 
nu pot fi justificate decât în numele democraţiei şi al 
dreptăţii, ca principiu de ocârmuire a lumii”. 

În privinţa „principiilor diriguitoare”, profesorul 
ieşean face o succintă incursiune în istoria şi teoria 
constituţiei, insistând asupra conceptului de stat de 
drept (Rechtsstaat/rule of law), dezvoltat cu precă-
dere în literatura juridică britanică şi germană; de pri-
sos să menţionăm că, spre deosebire de mulți dintre 
contemporanii săi jurişti universitari ai României, 
Constantin Stere era familiarizat cu ambele şcoli de 
gândire.

O atenţie deosebită este acordată lui Albert Venn 
Dicey (şi acum unul dintre cei şase autori „canonici” 
ai doctrinei britanice de drept constituţional). Este re-
produs un celebru pasaj din lucrarea sa The Law of 
the Constitution: „Nimeni în Anglia nu poate fi atins 
în persoana sau în bunurile sale decât în virtutea legii 
şi în formele prescrise de ea. Dar şi nimeni nu e dea-
supra legii. Oricine poate fi chemat în faţa tribunalelor 
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ordinare, oricine, de la prim-ministru şi până la ser-
gentul de stradă sau perceptorul este supus aceloraşi 
responsabilităţi, ca oricare cetăţean, pentru orice act 
săvârşit fără justificare legală”. Această prezentare 
succintă, dar realistă a filosofiei, riguros pusă în prac-
tică, a supremaţiei legii din Marea Britanie este pusă 
în contrast cu realitatea deprimantă de la noi, sub re-
gimul Constituţiei din 1866. Concepţia parlamentar-
democratică a acestei legi fundamentale şi catalogul 
amplu al drepturilor fundamentale alcătuiau doar o 
faţadă în spatele căreia opera nestingherit o practică 
neîntreruptă a arbitrariului administrativ şi poliţie-
nesc, în care prevalau ordinele, chiar şi ilegale, ale 
superiorilor direcţi sau, nu rareori, voinţa lor impli-
cită, prompt intuită şi executată de subordonaţi. „Din 
studiul instituţiilor engleze – constată Constantin Ste-
re – reiese însă că aparatul central, parlamentarismul, 
constituie numai o suprastructură şi că întreg edificiul 
lor constituţional se reazemă pe cei doi stâlpi ai drep-
tului anglo-saxon cutumiar – common law: garanţia 
drepturilor şi a libertăților individuale şi autonomia 
locală.”

În privinţa drepturilor şi libertăţilor individuale, 
dificultatea nu constă în proclamarea lor într-un docu-
ment constituţional, ci în a le asigura respectul. Efec-
tivitatea acestor drepturi constă mai ales în elaborarea 
mecanismelor procedurale şi în punerea lor în aplica-
re în practica judiciară şi administrativă.

Autonomia locală are conţinut şi consistenţă prin 
conservarea vechilor comunităţi locale: „«Unităţile 
administrative din Anglia, cum arată un cunoscut is-
toric al constituţionalismului englez, nu sunt simple 
circumscripţiuni create artificial, în vederea acţiunii 
administrative. Ele nu sunt de loc diviziuni: ele nu 
sunt nişte împărţiri ale Regatului, Anglia este mai 
nouă decât Comitatul Yorkshire, sub numele lui vechi 
de Deira, iar Deira este mai puţin vechi decât distric-
tele din care se compune». Şi cea mai veche dintre 
toate e unitatea inferioară, «nucleul întregii noastre 
vieţi politice, adunarea parohială», care s-a dezvol-
tat din străvechile adunări ale triburilor teutonice”. 
Constantin Stere preia elementele esenţiale ale acestei 
filosofii administrative, preocuparea lui fiind de a găsi 
o formulă prin care să dea formă juridică provinciilor 
istorice şi comunităţilor locale. Astfel, în primul ar-
ticol din anteproiectul său se consacra unitatea şi in-
divizibilitatea Regatului Român, cu toate provinciile 
sale istorice: Muntenia, Moldova, Ardealul, Basara-
bia, Bucovina şi Dobrogea. Art.2 alin.(1) stabilea că 
teritoriul provinciilor este împărţit în judeţe, judeţele 
în plăşi, plășile în comune, care pot cuprinde eventual 
mai multe sate sau cătune.

În capitolul IV al titlului III („Despre puterile Sta-
tului”) sunt prevăzute în detaliu instituţiile de auto-
nomie locală (art.137). Satele şi cătunele cu o popu-
laţie de până la 500 de locuitori urmau să fie conduse 

de Obştea satului, iar cele cu o populaţie mai mare 
– de un Sfat sătesc ales. Şi în aceste sate, hotărârile 
impunând vreo sarcină fiscală urmau a fi confirmate 
prin sufragiu obştesc. Satele şi comunele erau grupate 
în comune rurale, având ca organ deliberativ un Con-
siliu comunal ales. Comunele urbane – oraşele (până 
la 50.000 de locuitori) şi municipiile (peste 50.000 
de locuitori) aleg, de asemenea, Consilii comunale. 
Municipiile formau o unitate egală în rang cu judeţe-
le. Judeţele şi provinciile se administrau prin consilii 
elective; consiliile judeţene şi organele lor executive 
constituiau prima instanţă de control şi tutelă admi-
nistrativă pentru administraţiile săteşti şi comunale, 
iar consiliile provinciale constituiau prima instanţă 
de control şi tutelă administrativă pentru cele dintâi 
şi cea de-a doua pentru cele din urmă. Instanţe supe-
rioare de supraveghere erau Tribunalele administrati-
ve provinciale şi Consiliul de Stat. Sfaturile săteşti şi 
consiliile comunale, municipale, judeţene sau provin-
ciale puteau fi trase la răspundere pentru încălcări ale 
legii, dar nu puteau fi dizolvate de guvern.

Garanţiile drepturilor şi libertăţilor fundamen-
tale sunt dezvoltate pe larg în titlul II al anteproiectu-
lui. Dispoziţiile referitoare la cetăţenie („Despre cali-
tatea de Român”) sunt grupate într-un capitol distinct 
(art.5-8), cuprinzând şi prevederi detaliate în materie 
de procedură; competenţa în materie de acordare a 
cetăţeniei (naturalizare) este statornicită în favoarea 
tribunalelor. Această soluţie se îndepărta considerabil 
de la cea stabilită sub regimul vechii Constituţii, unde 
acordarea cetăţeniei se făcea prin lege, în mod indi-
vidual. Atenţia pentru detaliu şi pentru fixarea unor 
reguli procedurale amănunţite, ancorate în legea fun-
damentală, se vede mai ales în textul celui de-al doilea 
capitol al acestui titlu: Despre drepturile Românilor. 
Consacrarea egalităţii în faţa legii este însoţită de dis-
poziţii exprese referitoare la drepturile femeilor şi la 
abrogarea incapacității lor civile, la egalitatea în ma-
terie de drepturi, indiferent de confesiune sau credinţă 
şi la inexistenţa deosebirilor de clasă ( art.9).

Libertatea individuală este reglementată amplu, 
în forma cea mai elaborată, după modelul asumat ex-
plicit în expunerea de motive, al dreptului la Habe-
as corpus din sistemul constituţional britanic. Textul 
art.10 consacrat acestui drept acoperă aproape trei pa-
gini din anteproiect şi cuprinde referiri la interdicţia 
arestării arbitrare, la interdicţia de a urmări pe cineva 
altfel decât în cazurile şi în formele prevăzute de lege, 
la interdicţia arestării fără mandat judecătoresc (cu 
excepţia cazului de flagrant delict) şi la dreptul celui 
arestat de a face imediat reclamaţie contra arestării 
sale. Durata arestării preventive este limitată la cel 
mult două luni. Totodată, textul acestui articol stipu-
lează explicit răspunderea directorilor de închisoare 
şi ai altor centre de detenţie în caz de arestare ilegală 
(în absenţa ordinului judecătoresc), precum şi dreptul 
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celui arestat şi al oricărui alt cetăţean de a reclama o 
asemenea arestare. Sunt stabilite instanţele cărora li 
se poate adresa o asemenea reclamaţie, procedura re-
zolvării ei şi sancţiunile care urmau a fi aplicate celor 
responsabili de detenţie ilegală (pierderea serviciului 
şi „amendă de 25.000 de lei în folosul celui arestat 
ilegal, fără prejudiciul acţiunii în daune propriu-zise”. 
Aceeaşi amendă era prevăzută şi pentru magistratul 
care ar fi refuzat arbitrar să dea curs unei reclamaţii 
privind arestarea ilegală. Interdicţia abuzurilor şi rele-
lor tratamente din timpul detenţiei este consacrată în 
articolul următor, care mai prevede şi obligaţia direc-
torilor de închisoare, pe răspunderea lor personală, de 
a-l pune în măsură pe cel arestat de a se adresa avoca-
tului. O reglementare minuţioasă întâlnim şi în ceea ce 
priveşte garanţiile inviolabilităţii domiciliului (art.15), 
cuprinzând dispoziţii detaliate asupra desfăşurării 
percheziţiei, cu indicarea posibilităţii de a contesta 
ordinul de percheziţie, precizându-se şi instanţa com-
petentă cu judecarea acestor contestaţii. Libertatea cu-
vântului şi libertatea conştiinţei (art.19 şi 20) sunt, de 
asemenea, reglementate în detaliu, urmând însă liniile 
generale ale legii fundamentale din 1866, unde aceste 
drepturi erau la fel consacrate pe larg. Spre deosebire 
de Constituţia în vigoare, proiectul lui Stere acordă o 
atenţie deosebită şi libertăţii învăţământului (art.22), 
fiind consacrate elemente de autonomie locală (pro-
vincială, judeţeană şi comunală), obligaţia statului şi 
a comunităţilor locale de a crea burse pentru copiii 
săraci, precum şi înfiinţarea de şcoli în limbile mino-
rităţilor. Dispoziţiile privind proprietatea (art.26) şi 
proprietatea funciară ( art.27) reflectă concepţiile 
demult cunoscute ale lui Constantin Stere şi profesate 
de acesta de decenii. Acum însă, după revizuirea din 
1917 a Constituţiei, ele nu mai contrastează faţă de 
opinia generală a clasei politice şi a specialiştilor în 
drept public. De altfel, nici versiunea care va fi adop-
tată în Constituţia din 1923 a articolului referitor la 
garanţia proprietăţii (art.17) nu va diferi radical cu cea 
a proiectului lui Constantin Stere. Interesant este tex-
tul articolului privind proprietatea funciară, un ade-
vărat expozeu doctrinar al concepţiei etatiste/(popo-
raniste?) a profesorului ieşean: Art.27 [1] „Pământul 
fiind factorul de căpetenie al vieţii naţionale şi de Stat, 
circulaţia proprietăţii funciare, repartiţia şi folosinţa 
solului sunt sub controlul Statului spre a se împiedica 
abuzurile şi a se îndruma evoluţia ţării spre structura 
agrară întemeiată pe proprietatea de muncă, precum şi 
spre a se asigura cetăţenilor ei locuinţe sănătoase [3]. 
Cultura şi exploatarea raţională a solului sunt o dato-
rie a proprietarului funciar faţă de societate.”

Receptând tendinţele politice ale epocii, marcate 
de ascensiunea politică a maselor muncitoare, pro-
iectul lui Constantin Stere acordă un spaţiu amplu 
consacrării în detaliu a garanţiei dreptului de asoci-
ere în sindicate şi organizaţii cooperatiste (art.31: 

„libertatea coaliţiunii şi a asociaţiunii pentru apăra-
rea şi îmbunătăţirea condiţiunilor de muncă şi pentru 
propăşirea gospodăriilor economice”). Totodată, este 
alocat un spaţiu larg garantării dreptului minorităţi-
lor („cetăţenii români de orice origine etnică”) de a-şi 
cultiva limba şi cultura naţională (art.32). Minorită-
ţilor li se garantează şi dreptul de a-şi forma „repre-
zentaţiunea lor legală, spre a se putea îngriji, în cadrul 
vieţii de Stat Român, de toate interesele lor culturale, 
confesionale, în condiţiunile prescrise de lege”.

Dispoziţiile privind protecţia străinilor şi limitarea 
accesului în funcţii publice la cetăţenii români sunt 
similare celor din legea fundamentală existentă. În 
plus însă, sunt inserate prevederi detaliate referitoare 
la drepturile funcţionarilor publici şi la regimul sanc-
ţiunilor disciplinare aplicabile acestora.

În privinţa puterilor statului (titlul III,  art.36-
137), principalele inovaţii constau în: instituirea unui 
parlament unicameral (art.37, alin.(2): „Reprezentaţi-
unea naţională e constituită din Adunarea Deputaţilor, 
liber aleşi de naţiune”). Scrutinul urma să fie organizat 
pe liste, „prezentate de diferitele partide sau grupuri 
de alegători”, iar coeficientul electoral era de 15.000 
de voturi ( art.43, alin.(2) şi (4)). Mandatul Adunării 
era de patru ani ( art.49). Organizarea şi funcţionarea 
Adunării, precum şi drepturile deputaţilor erau regle-
mentate în detaliu ( art.50-70); instituirea plebiscitu-
lui şi a iniţiativei [legislative] populare (capitolul I, 
secţiunea a II-a, art.71-76). După modelul german 
al Constituţiei de la Weimar (11 august 1919), pro-
iectul lui Stere prevedea posibilitatea ca şeful statu-
lui sau Adunarea Deputaţilor să supună plebiscitului 
proiectele de lege. Iniţiativa Adunării Deputaţilor se 
declanşa atunci când 30 de deputaţi solicitau ca un 
proiect de lege votat, înainte de a fi înaintat Regelui 
spre promulgare, să fie supus plebiscitului. Adunarea 
putea aproba propunerea, caz în care plebiscitul avea 
loc negreşit, iar în caz de acceptare de către cel puţin 
o treime din deputaţi, proiectul era suspendat pe ter-
men de trei luni, interval de timp în care trebuia să se 
obţină sprijinul a cel puţin 100.000 de alegători. Re-
gele putea decide organizarea plebiscitului şi în lipsa 
suportului popular al celor 100.000 de cetăţeni. O pro-
punere legislativă putea porni din iniţiativa a cel puţin 
200.000 de alegători; instituirea Sfatului economic 
superior şi a Consiliului legislativ (secţiunea a III-a,  
art.77-86). Sfatul economic superior era înființat ca 
organ de reprezentare a intereselor economice şi pro-
fesionale, ales de către „reprezentaţiunile legale ale 
tuturor organizaţiunilor muncitoreşti, ţărăneşti, patro-
nale şi profesionale” ( art.77). Urmau a fi reprezen-
tate: agricultura (56 de reprezentanţi), industria mare 
şi transporturile (28 de reprezentanţi), comerţul, băn-
cile şi societăţile de asigurare (24 de reprezentanţi), 
meseriile şi industriile mici (28 de reprezentanţi) şi 
profesiunile liberale şi funcţionarii publici (20 de re-
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prezentanţi). Acest organ avea drept de iniţiativă le-
gislativă. Ideea acestui sfat economic nu a fost pe de-
plin împărtăşită nici în rândurile Partidului Ţărănesc, 
anexele la expunerea de motive cuprinzând indicarea 
poziţiei economistului Virgil Madgearu, care susţinea 
eliminarea acestor dispoziţii din textul Anteproiectu-
lui de constituţie; instituirea unor instanţe speciale de 
contencios administrativ: Tribunalele administrative 
şi Consiliul de Stat (secţiunea a IV-a, art.116-123), în 
fine, dispoziţiile referitoare la puterea judecătorească 
(cap. III,  art.124-136) sunt mult mai ample decât ale 
vechii legi fundamentale, cuprinzând garanţii minuţi-
oase ale inamovabilităţii judecătoreşti.

Concluzii
Măsură a calităților sale de jurist și cărturar, om 

angajat în viața cetății, Anteproiectul de constituție 
propus de Constantin Stere nu a fost doar un exercițiu 
steril, ci o demonstrare, cu forța argumentelor juridi-
ce, modernitatea gândirii sale. În mod evident, mo-
dernitatea nu echivalează cu democrația și, de aceea, 
trebuie subliniată și gândirea profund democratică – 
la nivelul timpului său – oglindită de Constantin Stere 
în demersul său. 

Putem remarca cu ușurință orizontul juridic larg 
și cuprinzător al personajului nostru, precum și cla-
ritatea viziunii sale. În mod evident însă, nici timpul 
și nici conjunctura nu au permis o discuție amplă a 
contemporanilor săi asupra acestui document. Trans-
pare însă cu forța evidenței faptul că profesorul ieșean 
nu a fost doar un teoretician desprins de practica 
constituțională curentă a vremurilor în care a trăit și 
doar contextul nefavorabil a domolit posibilul ecou al 
anteproiectului său. 

Anteproiectul este o creaţie juridică remarcabilă, 
denotând vasta şi bine asimilata sa cultură juridică 

europeană, precum şi grija pentru detaliile de tehnică 
legislativă. Profund cunoscător al lumii politice şi al 
practicii instituţionale româneşti, profesorul ieşean 
nu s-a limitat la consacrarea în legea fundamentală 
a unor declaraţii de drepturi, ci a fost preocupat să 
redacteze dispoziţii de ordin material şi procedural 
care să dea substanţă drepturilor şi libertăţilor cetă-
ţenilor. La curent cu racilele sistemului administrativ 
şi poliţienesc românesc şi având experienţa abuzu-
rilor represive din Rusia ţaristă, Constantin Stere a 
găsit şi a formulat remedii concrete contra acelor 
încălcări ale drepturilor individului, care în lumina 
practicii încetăţenite a autorităţilor noastre de stat 
apăreau ca probabile sau predictibile. Totodată, spre 
deosebire de alţi autori, profesorul ieşean a alocat un 
loc important în proiectul său deschiderii faţă de co-
operarea internaţională, contextualizării legii funda-
mentale pe planul mai larg al ordinii internaţionale 
şi al dreptului internaţional şi respectării drepturilor 
minorităţilor.

Autorul ştia prea bine că proiectul său – însuşit, 
nu fără rezerve, de un singur partid politic – nu se va 
putea impune integral. Nu era de conceput ca toate 
inovaţiile, soluţiile şi formulările sale să devină partea 
legii fundamentale. El însuşi admitea cu realism acest 
lucru la începutul expunerii de motive. Noua consti-
tuţie din 29 martie 1923 nu preia mai nimic din ideile 
şi soluţiile avansate de el. Acesta este poate, implicit, 
marele defect al anteproiectului. În mod radical, pu-
tem conchide că privându-se de considerabila cultu-
ră juridică şi de experienţa politică a lui Constantin 
Stere, constituantul român s-a condamnat pe sine în-
suşi la insuficienţă şi improvizaţie. Este acest lucru un 
posibil caveat pentru toți cei preocupați de revizuiri 
constituționale de la noi și de aiurea.
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Introducere
Ştiinţa juridică românească, parte componentă a 

spiritualităţii româneşti, a avut o dinamică similară 
cu societatea în cadrul căreia a fost creată. Principalul 
impuls în definirea unui ritm rapid de dezvoltare l-a re-
prezentat constituirea statului român modern, la jumă-
tatea secolului al XIX-lea. Opţiunea pentru un model 
legislativ occidental, cu precădere pentru cel francez, 
și perioada extrem de scurtă în care s-a realizat acest 
transplant legislativ a oferit impresia unei rupturi de-
cisive. 

În acest cadru, apar mugurii culturii juridice 
românești. Principalul impuls l-a reprezentat or-
ganizarea învățământului juridic modern în cadrul 
Universităților din Iași (1860) și din București (1864). 
În mod natural, majoritatea lucrărilor apărute în aceas-
tă perioadă au avut un evident scop didactic, fără o 
analiză critică, urmând cu fidelitate planul și expune-
rea unor manuale universitare occidentale. Permanenta 
raportare la lucrările apărute în mediile universitare şi 
ştiinţifice apusene a generat o literatură juridică intere-
santă sub aspectul efortului de aculturare a unor idei, 
dar lipsită de originalitate și spirit critic.

Această etapă va fi depăşită treptat odată cu finalul 
secolului al XIX-lea. Este momentul în care se dez-
voltă o perspectivă comparativă asupra unor instituții 
juridice, se manifestă interes pentru evoluția lor isto-
rică, inclusiv din analiza trecutului nostru juridic, și 
se valorifică soluțiile importante din practica judicia-
ră. Alături de manualele și tratatele universitare, care 
rămân principalele pârghii în promovarea discursului 
științific asupra dreptului, apar monografii, coduri 

adnotate, culegeri de jurisprudență și reviste de spe-
cialitate cu o apariție săptămânală [1]. Se pun astfel 
bazele fenomenului de „românizare” a culturii juridice 
înțeles ca „naționalizarea în sensul cel mai bun al cu-
vântului și fără exagerări”, fenomen care va ajunge la 
desăvârșire în perioada interbelică [2]. 

Doctrina dreptului public la finalul secolului 1. 
al XIX-lea. Reprezentanți și direcții

În ramura dreptului public, ştiinţa juridică româ-
nească şi-a conturat direcţiile de dezvoltare pornind 
de la noua organizare constituțională a statului român. 
Proclamarea independenţei de stat (1878) şi proclama-
rea Regatului (1881) au oferit societății românești o 
nouă poziţie internaţională într-o Europă ce trăia „se-
colul naţionalităţilor”. În acest context, s-au amplificat 
preocupările pentru dreptul constituţional şi adminis-
trativ, precum și pentru dreptul internaţional. Au apă-
rut într-un ritm rapid numeroase lucrări şi studii, multe 
de valoare modestă, dar care demonstrează interesul 
generat în lumea juridică românească de problemati-
ca organizării statului, regimului politic, drepturilor 
și libertăților cetățenești, democrației și statului de 
drept. 

Primele lucrări de drept public au avut un caracter 
general, cuprinzând atât elemente de drept constituţio-
nal, cât şi elemente de drept administrativ. Majoritatea 
cunosc formatul unor manuale elementare, necesare 
în condiţiile în care noţiuni de drept public se predau 
atât în învăţământul superior, cât şi în cel secundar şi 
primar [3]. Amintim dintre aceste lucrări pe cele sem-
nate de Giorgie C. Alexandrescu-Urechea (Drept ad-
ministrativ român, Iaşi, 1875), Christodul I. Suliotis 

LOCuL  LuI  CONSTANTIN  STERE  îN  GâNDIREA  
juRIDICă ROMâNEASCă

Dan Constantin MÂȚă,
doctor, lector (Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași)

Opera juridică a lui Constantin Stere, deși nu are proporțiile celei semnate de alți juriști contemporani, se particulari-
zează printr-o serie de idei fundamentale, care-i asigură un loc important printre fondatorii științei dreptului constituțional 
român. Interpretările sale asupra instituțiilor constituționale analizate se construiesc pe studiul dreptului pozitiv în contex-
tul identificării resorturilor sociologice, filosofice sau istorice ale reglementării. Din lucrările juristului Constantin Stere pot 
fi identificate două idei fundamentale: ideea colectivității sociale și ideea individualității umane. Ambele probleme au in-
trat în sfera de interes a mai multor juriști din epocă, însă Constantin Stere a dezvoltat pe parcursul a aproape trei decenii o 
amplă analiză a acestor două fenomene social-juridice care-i asigură un statut privilegiat în gândirea juridică românească.
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Constantin Stere’s legal work becomes peculiar through a series of fundamental ideas that place him among the foun-
ders of Romanian constitutional law. His interpretations of the analysed constitutional institutions are based on the study 
of positive law in the context of identifying the sociological support, philosophical or historical means of the regulation. 
In Constantin Stere’s works we can distinguish two fundamental ideas: social collectivity and human individuality. Both 
issues were in the interest of several jurists, but Constantin Stere developed over almost three decades a broad analysis of 
these two social-legal phenomena that ensured him a privileged status in Romanian legal thought. 
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(Elemente de drept administrativ, Bucureşti, 1881; 
Elemente de drept constituţional, Bucureşti, 1881), 
George D.Bildirescu (Elemente de drept public şi ad-
ministrativ, Craiova, 1885), Ioan B. Athanasiad (Drep-
tul public şi administrativ pus în concordanţă cu legile 
create de la 1860-1894, în 2 vol., Bucureşti, 1894) şi 
Alexandru Al. Pretorian (Noţiuni de drept constituţio-
nal şi administrativ, Bucureşti, 1899).

Autorul primului curs de drept public a fost Con-
stantin G. Dissescu, doctor în drept al Universităţii din 
Paris, cu o teză de drept civil (De la puissance du mari 
sur le personne et les biens de la femme, 1877), după 
o scurtă carieră în magistratură, a devenit profesor 
de drept penal şi de procedură civilă la Facultatea de 
Drept din Iaşi (1882). În acelaşi an, s-a transferat la ca-
tedra de Drept public a Universităţii din Bucureşti, pe 
care a ocupat-o până la retragerea din învăţământ, în 
anul 1926 [4]. Între anii 1890 şi 1891, a publicat Cur-
sul de drept public român, o vastă lucrare în trei volu-
me în care tratează principiile şi instituţiile dreptului 
constituţional (vol. I şi II) şi ale dreptului administrativ 
(vol. III). Este o lucrare care, prin prezentarea siste-
matică a materiei dreptului constituţional şi adminis-
trativ, îi conferă lui Constantin G.Dissescu statutul de 
fondator [5]. Cercetările lui se caracterizează printr-o 
competentă incursiune în istoria principiilor dreptului 
public şi a formelor de organizare etatică şi printr-o 
bună cunoaştere a dreptului comparat. Aceste aptitu-
dini se observă în lucrarea Introducere la studiul drep-
tului constituţional (Bucureşti, 1911) şi, mai ales, în 
ultima ediţie a cursului său: Dreptul constituţional. Is-
toria dreptului public, dreptul public comparat, teoria 
generală a statului, dreptul constituţional al României 
(Bucureşti, 1915). Totodată, Constantin G. Dissescu 
este unul dintre primii autori din ştiinţa juridică româ-
nească care s-au ocupat de problemele de teorie şi de 
filosofie a dreptului (Ce este enciclopedia dreptului, 
Bucureşti, 1915).

De la începutul secolului al XX-lea, mărturie a ma-
turizării ştiinţei dreptului public românesc, studiile de 
drept constituţional au devenit autonome în raport cu 
cele de drept administrativ. În această din urmă ma-
terie, Paul Negulescu şi Anibal Teodorescu au pus 
bazele şcolii româneşti de drept administrativ. Ambii 
erau doctori ai Facultăţii de Drept din Paris (Paul Ne-
gulescu în anul 1898, cu o teză despre Les institutions 
romaines en Dacie şi Anibal Teodorescu în anul 1905, 
cu o teză având subiectul Les lois roumaines et les 
étrangères) [6] şi au devenit discipolii lui Constantin 
G. Dissescu la Universitatea din Bucureşti. 

Cariera lor științifică și didactică a ajuns la apogeu 
în perioada interbelică, dar încă din primul deceniu 
al secolului al XX-lea s-au evidențiat prin cercetări 
aprofundate asupra dreptului administrativ. În aceas-
tă perioadă, Paul Negulescu a publicat un Tratat de 
drept administrativ român (Bucureşti, 1904) şi studiul 

Les contentieux des actes administratifs en Roumanie 
(1910). Anibal Teodorescu este autorul unui curs ge-
neral (Noţiuni de drept administrativ, Bucureşti, 1912) 
şi a unor studii pe o serie de probleme controversate 
în epocă (Asociaţiile comune în dreptul administrativ, 
1908; O nouă concepţie a actelor de guvernământ. 
Teoria legalităţii, 1909; Principii de reorganizare a 
Senatului, 1914). 

În domeniul dreptului internaţional, studiile im-
portante au apărut spre sfârşitul secolului al XIX-lea, 
atunci când construirea unei poziţii internaţionale a 
României, după confirmarea independenţei de stat de 
către Congresul de Pace de la Berlin, a dat consistenţă 
şi cercetărilor din această materie. Alături de cercetările 
de drept internaţional public s-au dezvoltat şi cele asu-
pra diferitelor probleme de drept internaţional privat, 
de actualitate în condiţiile în care conflictele de legi 
din statutul persoanei erau destul de numeroase. Vale-
rian Ursianu, doctor în drept al Universităţii din Roma 
(1876), profesor de drept internaţional la Universita-
tea din Iaşi (1880) [7] şi la Universitatea din Bucureşti 
(1883) [8], a fost unul dintre primii autori din această 
materie. Scrierile sale iniţiale au fie un caracter progra-
matic (Despre importanţa dreptului internaţional, Iaşi, 
1881), fie se ocupă de chestiuni de imediată actualitate 
(L’Autriche-Hongrie et la Roumanie dans la question 
de Danube, Iaşi, 1882). Ulterior, cercetările vor deveni 
mai consistente, Valerian Ursianu publică o monogra-
fie asupra personalului diplomatic (Despre agenţii di-
plomatici şi consulari, Bucureşti, 1904) şi două manu-
ale universitare (Drept internaţional public, Bucureşti, 
1904; Noţiuni de drept internaţional public, Bucureşti, 
1913).

 Petru Th. Missir a fost unul dintre puţinii universi-
tari români cu o formaţie intelectuală de esenţă germa-
nă. A făcut studii universitare la Viena şi Berlin, unde 
a obţinut şi doctoratul în anul 1879, şi a fost profesor 
de drept internaţional la Universităţile din Iaşi (1884) 
şi din Bucureşti (1912) [9]. Gânditor elevat, a semnat 
unul dintre primele cursuri de filosofia dreptului din 
literatura juridică română (Filosofia dreptului, Bucu-
reşti, 1886). În materia dreptului internaţional, atât 
public cât şi privat, a publicat un curs de drept interna-
ţional (Dreptul internaţional, Bucureşti, 1887) şi mai 
multe studii valoroase: Dreptul de succesiune al străi-
nilor la imobilele rurale în România (Bucureşti, 1885), 
Des donations entre-vifs en droit international privé 
(Paris, 1900) [10]. Participant la Conferinţele de drept 
internaţional privat de la Haga, din anii 1893, 1900 şi 
1905, Petru Th. Missir a publicat mai multe studii şi 
dări de seamă asupra acestor manifestări: Rezoluţiu-
nile Conferinţei de drept internaţional privat ţinută la 
Haga în 1893: Raport (Bucureşti, 1894), Codificarea 
dreptului internaţional privat propusă de Conferinţa 
de la Haga: 28 mai-18 iunie 1900 (Bucureşti, 1901), 
Proiectele Conferinţei a Patra de Drept Internaţional 
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Privat de la Haga: 16 mai-7 iunie 1905 (Bucureşti, 
1905) .

Elemente de originalitate în opera juridică a 2. 
lui Constantin Stere

În acest context, au apărut studiile de drept 
constituțional ale lui Constantin Stere, suplinitor la 
catedra de Drept constituțional și administrativ a 
Universității din Iași, începând cu luna martie 1901, 
după decesul profesorului G.A. Ureche [11]. La acest 
moment, el era cunoscut în mediul juridic românesc 
prin lucrarea sa de licență publicată sub titlul Evoluția 
individualității și noțiunea de persoană în drept. Stu-
diu sociologic și juridic (Iași, 1897) prin care se anunța 
profilul unui cercetător veritabil. 

Această tendință a fost confirmată chiar în anul 
ocupării ca titular al catedrei, odată cu publicarea 
Introducerii în studiul dreptului constituțional (Iași, 
1903) [12]. În cadrul acestui prim volum au fost trata-
te principiile generale ale dreptului public și evoluția 
formelor de stat, urmând ca în volumul secund ce ar 
fi trebuit să apară ulterior să fie abordate caracterele 
esențiale ale statului constituțional. După mărturisi-
rea autorului, această lucrare cuprinde „prima parte, 
cu foarte puține modificări” a prelegerilor ținute la 
Universitatea din Iași în calitate de profesor suplinitor 
[13]. Prin publicarea ei, Constantin Stere a introdus în 
peisajul juridic românesc teoriile de drept constituţio-
nal asupra organizării de stat, sistemului reprezentativ, 
regimului votului, elaborate în spaţiul german şi an-
glo-saxon, lărgind astfel orizontul literaturii româneşti 
de specialitate [14]. 

Acestea sunt singurele lucrări științifice asuma-
te, sub această formă, de către profesorul Constantin 
Stere. Gândirea sa juridică poate fi însă reconstituită, 
chiar dacă fragmentar, și din cuprinsul altor lucrări ju-
ridice în care cercetează într-o manieră originală pro-
blematica dreptului constituțional. În acest registru, se 
înscrie Cursul de drept constituțional, litografiat la Iași 
după 21 de prelegeri susținute de Constantin Stere cel 
mai probabil în perioada noiembrie 1909-martie 1910 
[15]. În cuprinsul acestor prelegeri, au fost abordate 
aspecte privind teoria statului, istoria constituțională 
românească, caracteristicile regimului constituțional 
românesc, drepturile individuale și drepturile politice. 
Din nefericire, acest curs se oprește brusc, la pagina 
534, cu o frază neterminată, fără a fi descoperită până 
în prezent un al doilea volum care să-l continue. 

Elaborarea acestor trei lucrări se întinde pe o peri-
oadă de peste un deceniu, în care gândirea juridică a 
constituționalistului Constantin Stere a câștigat în pro-
funzime și originalitate. În cadrul lor poate fi identificat 
un anumit fir ideatic pentru că fiecare lasă impresia că 
este în completarea alteia. De altminteri, chiar autorul 
subliniază uneori această realitate, precum în prefața 
Introducerii în studiul dreptului constituțional: „pen-
tru oricine va fi vădită legătura intimă, ca concepțiune 

generală, ce există între această scriere și lucrarea pu-
blicată de mine acum cinci ani și prezentată ca teză 
de licență, sub titlul de «Evoluția individualității și 
noțiunea de persoană». /…/ capitolele asupra «noțiunii 
de stat», «originilor statului», «problemelor vieții de 
stat» nu sunt decât continuarea și dezvoltarea ideilor 
emise în «Evoluția individualității»”.

Perspectiva asupra operei juridice a lui Constan-
tin Stere include, în mod necesar, și Expunerea de 
motive la anteproiectul de Constituție, întocmit de 
secția de studii a Partidului Țărănesc din anul 1922. 
Această lucrare, un veritabil studiu științific întins pe 
aproximativ 80 de pagini, exprimă viziunea specialis-
tului și mai puțin a omului politic asupra organizării 
constituționale a statului român în contextul reîntregi-
rii naționale. În prima parte a acestei expuneri (Suve-
ranitatea națională și Constituanta) Constantin Stere 
analizează noua ordine de drept și ideea de națiune, jus-
tifică necesitatea unei noi Constituții și a unei Adunări 
naționale constituante și promovează ideea aprobării 
plebiscitare a textului constituțional. În a doua parte 
(Anteproectul de Constituție) sunt abordate elemen-
tele particulare ale propunerilor Partidului Țărănesc 
cu privire la principiile diriguitoare ale constituției, 
regimului constituțional, drepturile și libertățile indi-
viduale, principiul suveranității naționale și delegarea 
suveranității, revizuirea Constituției etc. [16]. 

O privire superficială asupra acestei opere juridice 
ar permite impresia unor lucrări modeste, fragmenta-
re, care-l recomandă cu dificultate pe Constantin Stere 
în galeria marilor constituționaliști români. În contex-
tul unei inflații de literatură juridică, în mare parte de 
valoare aproximativă dar însumând multe pagini, o 
asemenea opinie ar câștiga suficienți adepți. În reali-
tate, opera juridică a lui Constantin Stere, deși nu are 
proporțiile celei semnate de alți juriști contemporani, 
precum Constantin Dissescu ori Dimitrie Alexandres-
cu, se particularizează prin o serie de idei fundamen-
tale care-i asigură un loc important printre fondatorii 
științei dreptului constituțional român [17].

În primul rând, metoda folosită de profesorul Con-
stantin Stere se înscrie în curentul reformator existent 
la finalul sec. XIX în majoritatea universităților apu-
sene. La acel moment, cele două forme de exprimare 
a discursului juridic universitar, comentariul (metoda 
exegetică) și tratatul (metoda dogmatică), ajunseseră 
la apogeu. Analiza și reflexia critică asupra chestiuni-
lor controversate devine preferată în detrimentul unor 
tomuri voluminoase, cu multiple explicații istorice și 
comparative, dar cu o minimă relevanță în practică. 
Este suficient să amintim cazul lucrării lui Maurice 
Hauriou (Précis de droit administratif), apărută în 
anul 1892, care, în ciuda dimensiunilor sale reduse, 
a revoluționat cercetarea în materia dreptului public 
[18]. În plus, în mediul universitar germanic sau bri-
tanic, față de care Stere se simțea mai apropiat prin 
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bibliografia cercetată, exista cutuma ca înainte de ela-
borarea cursului profesorul să publice o introducere în 
disciplina sa de studiu [19].

În acest registru, se înscriu și primele două lucrări 
semnate de Constantin Stere. Dincolo de valențele 
de pionierat pentru literatura juridică românească în 
probleme controversate, precum concepția moder-
nă a noțiunii de persoană, formele de stat, principiul 
suveranității naționale etc., aceste lucrări au meritul de 
a acultura în spațiul doctrinar românesc o serie de prin-
cipii și idei promovate de importanți autori de limbă 
germană (A. Menger, L. Gumplowicz, F.L. von Kel-
ler, O. Gierke, A. Merkel, L. von Stein, G. Jellinek) 
sau anglo-saxoni (O.W. Holmes, S. Amos, A.V. Dicey,        
J. Bryce, J. Pope). În aceste condiții, Stere este unul 
dintre primii juriști români care în cercetarea științifică 
se desprinde de influența, aproape hegemonică, a cele-
brilor profesori din Hexagon valorificând în mod ne-
mijlocit și ideile din alte medii culturale occidentale.

Viziunea lui Constantin Stere asupra învățământului 
juridic superior și, în general, asupra științei juridice 
românești este expusă încă din primele pagini ale lu-
crării Evoluția individualității și noțiunea de persoană 
în drept. Studiu sociologic și juridic. Chiar dacă auto-
rul se afla la debutul cercetării științifice, maturitatea 
sa intelectuală și buna cunoaștere a mediului universi-
tar ieșean i-au permis o corectă radiografie a situației. 
În analiza sa, proaspătul licențiat în studii juridice, 
pornește de la particularitățile modernizării românești. 
Organizarea unui stat tânăr impune pregătirea într-un 
termen scurt a unor specialiști în administrație, justiție, 
educație, servicii publice etc. De aici caracterul ex-
clusiv practic al învățământului juridic superior care 
a transformat cele două universități românești mai 
degrabă în „școli speciale” decât în focare de știință 
avansată. Consecințele nu se vor limita la perimetrul 
unui anumit segment profesional, ci se vor difuza la 
nivelul întregii societăți, deoarece „direcția exclusiv 
practică a facultăților juridice va contribui la crearea 
unor generații de oameni politici înguști, fără vederi 
generale adânci, fără orizonturi largi, într-un cuvânt, 
prea … practici…” [20].

În capitolul introductiv al acestei lucrări, întitulat 
sugestiv Starea actuală a științei dreptului, C. Ste-
re analizează cele două aspecte care particularizează 
știința dreptului: a) o știință eminamente practică, în 
sens kantian, în sensul că „ea trebuie să pună norme 
pentru viitor, trebuie să răspundă scopurilor pe care și 
le-a propus societatea”; b) o știință aflată în legătură 
directă cu structura și evoluția fenomenelor sociale, 
deoarece scopul ei este de „a cerceta și de a formu-
la legile care guvernează fenomenele juridice” [21]. 
Raportat la aceste două probleme fundamentale, Stere 
susține argumentul că știința dreptului este nesatisfă-
cătoare ca urmare a poziției ei în ansamblul celorlalte 
științe sociale, situație „care fatal o condamnă la pipă-

iri în întuneric, lăsând-o fără fir conducător în labirin-
tul fenomenelor sociale și juridice” [22].

Această perspectivă multidimensională, complexă, 
asupra cercetării juridice este ușor sesizabilă în toată 
gândirea juridică a lui Constantin Stere. Interpretările 
sale asupra instituțiilor juridice analizate se fundamen-
tează pe analiza dreptului pozitiv în contextul identifi-
cării resorturilor sociologice, filosofice sau istorice ale 
reglementării. 

Întreaga operă juridică a lui Constantin Stere se 
construiește în jurul a două idei fundamentale: ideea 
colectivității sociale și ideea individualității umane. 
Ambele chestiuni au intrat în sfera de interes a mai 
multor juriști din epocă, însă Stere a dezvoltat pe par-
cursul a aproape trei decenii o amplă analiză a acestor 
două fenomene social-juridice care-i asigură un statut 
privilegiat în gândirea juridică românească.

Pentru Constantin Stere, „baza reală a oricărui 
progres omenesc, singurul factor pur social al acestui 
progres este cooperațiunea” [23]. Această concluzie 
se fundamentează, în primul rând, pe analiza evoluției 
formelor de stat din antichitate și până în zorii seco-
lului al XIX-lea. În cadrul acestei evoluții, se dega-
jă ideea esențială pe care Stere o subliniază în felul 
următor: „orice asociație omenească e determinată de 
faptul că omul nu-și poate mări puterile, decât prin 
combinațiunea formelor individuale într-un scop co-
mun – prin cooperațiune, din care rezultă un prisos 
de putere mai mare decât suma puterilor individuale 
intrate în combinațiune” [24].

Dacă am rămâne la acest raționament, ar fi lesne să 
considerăm că filosofia juridică a lui Constantin Stere 
a fost una pur etatistă, în cadrul căreia statul este pri-
vit ca un mecanism implacabil care strivește până la 
dispariție orice personalitate umană. Nimic mai fals, 
în condițiile în care până la Stere literatura juridică ro-
mânească nu a avut un autor mai coerent în direcția 
promovării ideii individualității umane și a teoriei 
drepturilor omului [25].

Prima sa lucrare juridică este un elogiu asupra 
emancipării personalității umane [26] considerată a fi 
„triumful omenirii asupra Inconștientului în Natură și 
Istorie” [27]. Afirmarea individualității omenești este 
așezată de către Stere în centrul procesului de dezvol-
tare a oricărei forme de organizare socială. Edificarea 
modernă a unui stat trebuie să aibă ca fundament două 
condiții esențiale: „garanția drepturilor și a libertăților 
cetățenești, pe de o parte, și dezvoltarea focarelor de 
viață cetățenească în adâncimile corpului național, a 
instituțiunilor de autonomie locală, pe de altă parte” 
[28]. 

Constituția din 1 iulie 1866 proclama în cadrul ti-
tlului al II-lea („Despre drepturile românilor”) în cu-
prinsul a 26 de articole un număr consistent de drep-
turi și libertăți [29]. Ca multe alte instituții și această 
parte a legii fundamentale este rodul unui transplant 
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constituțional, considerat un act eșuat prin existența 
unei sensibile diferențe între prevederile constituționale 
și praxisul constituțional [30]. Această situație o sub-
liniază și Stere, în contextul discuțiilor pentru o nouă 
constituție, atunci când subliniază elementele progre-
siste ale Constituției din anul 1866 care însă, „din ne-
norocire nu i-au urmat, în fapt, nici garanțiile reale ale 
drepturilor și libertăților cetățenești, nici instituțiunile 
de autonomie locală” [31]. Viziunea critică asupra 
acestui titlu constituțional este expusă în cadrul a zece 
prelegeri din cuprinsul cursului litografiat. Toate drep-
turile sunt analizate în funcție de conținutul și finalita-
tea lor. Concluzia acestei analize este aceea că în ciuda 
denumirii sale, care impune o perspectivă restrictivă, 
titlul al II-lea cuprinde în fapt ambele categorii de 
drepturi: „drepturile individuale, adică acele drepturi 
care asigură dezvoltarea liberă a tuturor facultăților 
individuale, prin urmare individualitatea omenească, 
drepturile omului, cum se exprimă Declarația din 1789 
și drepturile care privesc exercițiul suveranității, adică 
drepturile politice” [32].

Constituția din anul 1866 a reglementat doar 
drepturi „negative”, destinatarul acestui text fiind 
„cetățeanul proprietar”, beneficiar al tuturor drepturilor 
civile și politice. Drepturile economice și sociale, care 
presupuneau și o serie de obligații „pozitive” din par-
tea statului, au fost acceptate mai târziu în corpul legii 
fundamentale, în special în perioada postbelică [33]. 
Din această perspectivă, este de evidențiat faptul că în 
Anteproiectul de Constituție, elaborat de Constantin 
Stere sub egida secției de studii a Partidului Țărănesc, 
sunt prevăzute și „drepturile sociale, și normele de 
protecțiune ale muncitorilor și ale minorităților etnice 
și confesionale” [34]. 

Un alt element de originalitate în analiza textelor 
constituționale, realizată de către Constantin Stere, 
este interpretarea pe care o face acesta în legătură cu 
modelul constituțional al reglementării „mijloacelor de 
apărare legală date în mâna cetățenilor împotriva încăl-
cării drepturilor sale de către agenții puterii publice” 
[35]. În analiza sa, profesorul de drept constituțional 
al Universității din Iași pornește de la cele două siste-
me care pot fi identificate în lumea modernă: sistemul 
anglo-saxon, unde controlul legalității actelor admi-
nistrative aparține instanțelor de judecată ordinare, și 
sistemul jurisdicției administrative (promovat în spe-
cial pe filieră franceză), unde instanțele competente 
să soluționeze aceste conflicte fac parte din puterea 
executivă. Prin urmare, nu poate fi reținută ideea unui 
așa-numit sistem „belgian”, astfel cum susțineau unii 
comentatori ai Constituției românești.

Din această perspectivă, și având în vedere absența 
jurisdicției administrative în sistemul judiciar românesc, 
Constantin Stere ajunge la o concluzie fără echivoc: 
„noi ne-am însușit pe deplin sistemul englez în toată 
puritatea lui, înlăturând toate atenuările din constituția 
belgiană” [36]. Aceste ambiguități constituționale, spo-

rite de lipsa unei reglementări speciale a contenciosu-
lui administrativ, au dus, în cele din urmă, la situația 
în care „cetățeanul român a fost lipsit de orice mijloc 
de apărare legală împotriva încălcărilor drepturilor și 
libertăților «garantate» platonic de constituție” [37]. 
Prin aceste idei, Constantin Stere devine unul dintre 
promotorii reglementării și în România a contenciosu-
lui administrativ care va cunoaște o mai coerentă abor-
dare normativă și doctrinară după anul 1925 [38]. 

Concluzii
Spre deosebire de alte aspecte ale personalității plu-

rivalente a lui Constantin Stere, anvergura gândirii sale 
juridice a fost mai puțin valorificată. Putem aprecia că, 
prin forța ideilor sale, gânditorul politic și cultural l-a 
marginalizat pe juristul și constituționalistul Constan-
tin Stere. Această situație este nedreaptă, deoarece prin 
lucrările sale juridice Constantin Stere s-a dovedit a fi 
un subtil cercetător al fenomenelor juridice și sociale 
cu o perspectivă critică și cu numeroase elemente de 
originalitate. Recuperarea gândirii sale juridice, prin 
încadrarea corespunzătoare în ansamblul culturii ju-
ridice românești de la finalul secolului al XIX-lea și 
începutul celui următor, considerăm a fi un lucru ne-
cesar în contextul marcării a 150 de ani de la nașterea 
marelui jurist.
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În realitate partidele politice nu au în cadrul lor 
decât o parte nesemnificativă a cetățenilor. Masa cea 

mare e în afară de cadrele partidelor, dar în ziua de 
vot fiecare cetățean e silit să ia o hotărâre și să se 

xprime în favoarea unui sau celuilalt program.
Constantin Stere

Activitatea politică în societate se realizează nu 
numai prin intermediul statului, al instituţiilor 

şi organizaţiilor ce ţin de acestea, ci şi printr-o vastă şi 
complexă reţea de organizaţii şi instituţii extrastatale. 
Dintre acestea, cele mai vechi şi mai importante sunt 
partidele politice. Existenţa partidelor politice, a par-
tidismului ca fenomen politic reprezintă un eveniment 
esenţial al vieţii democratice. Democraţia se manifestă 
cu adevărat odată cu apariţia şi dezvoltarea partidelor 
ca instituţii politice, ele putând să desfăşoare o activi-
tate sistematică şi de amploare numai într-un climat 
democratic autentic. Problema definirii „partidului po-
litic” a constituit şi constituie şi astăzi un subiect de 
dispută atât în literatura politologică, în stasiologie, cât 
şi în sociologia politică. Referitor la această temă exis-
tă o diversitate de opinii, concepții, unele punând ac-
centul pe latura instituţională, organizatorică, program, 
funcţii sau pe rolul social. Alţii reduc partidul politic la 
putere, la obţinerea şi menţinerea acesteia. Max Weber 
considera partidul politic „o asociaţie de oameni liberi, 
voluntar constituită, necesară societăţii cu un anumit 
program, cu obiective ideale sau materiale” [1].

Și atunci, în realitate organizarea de partide are o 
altă menire...

Constantin Stere

Petre S. Negulescu considera partidele politice „cu-
rente mai mult sau mai puţin puternice ale opiniei pu-

blice”. Un partid politic trebuie să fie o parte a naţiunii 
şi să se caracterizeze printr-o comunitate de idei. Di-
mitrie Gusti vede partidul politic „o asociaţie liberă de 
cetăţeni uniţi în mod permanent prin interese şi idei co-
mune, de caracter general, asociaţie ce urmăreşte, prin 
plina lumină publică, a ajunge la putere de o guvernare 
pentru realizarea unui ideal etic şi social” [2].

Datorită caracterului complex, partidele sunt 
obiectul de studiu a mai multor ştiinţe şi, în această 
ordine de idei, distingem trei abordări majore ale fe-
nomenului „partid politic” [3]:

Abordarea sociologică – tratează partidul politic 
ca o expresie a societăţii şi studiază implicaţiile soci-
ale ale acestuia, precum şi activitatea prin cucerirea 
şi realizarea puterii din perspectiva societăţii. Aceasta 
semnifică că se insistă asupra măsurii în care grupuri-
le sociale îşi pot satisface interesele prin intermediul 
partidelor, modalităţile de constituire şi de creştere 
ale partidelor etc. Un exemplu de definiție sociologi-
că a noţiunii de „partid politic” este următoarea – „o 
organizaţie politică stabilă, care uneşte persoane cu 
interese şi idei de clasă, politico-economice, cultural-
naţionale identice” [4].

Abordarea juridică – vizează partidele politice 
în cadrul dreptului constituţional. Ea se interesează 
de partide în măsura în care acest fenomen trebuie şi 
este reglementat de legislaţia statului respectiv. Din 
perspectiva acestei abordări, partidele, ca fenomene 
juridice, se studiază sub aspectul rolului în activitatea 
instituţiilor centrale ale puterii de stat – modalităţile 
de finanţare, particularităţile reglementării activităţii, 
îndeosebi în perioada campaniilor electorale şi ale-
gerilor propriu-zise. Această abordare lasă însă fără 
atenţie aspectele sociale, psihologice şi, în mare parte, 
politice ale problematicii partidelor.

ASPECTE  TEORETICO-METODOLOGICE  îN 
ANALIzA  PARTIDuLuI  POLITIC  ŞI  A  CAMPANIEI 

ELECTORALE  PRIN  PRISMA  IDEILOR  LuI 
CONSTANTIN  STERE

                                             radj CărBUnE,
doctorand, lector superior (USPEE „C. Stere”)

Activitatea politică în societate se realizează nu numai prin intermediul statului, a instituţiilor şi organizaţiilor ce ţin 
de acestea, ci şi printr-o vastă şi complexă reţea de organizaţii şi instituţii extrastatale. Dintre acestea cele mai vechi şi 
importante sunt partidele politice. Existenţa partidelor politice, a partidismului ca fenomen politic reprezintă un fenomen 
esenţial al vieţii democratice. Democraţia se manifestă cu adevărat odată cu apariţia şi dezvoltarea partidelor ca instituţii 
politice, ele putând să desfăşoare o activitate sistematică şi de amploare numai într-un climat democratic autentic.

Cuvinte-cheie: partid politic; democrație; parlament; electorat; stat; comisie; vot direct; cooperare.
* * *

Political activity in society is achieved not only through the state, institutions and organizations, but also through a 
vast and complex network of organizations and extrastate institutions. The most important and the oldest ones are political 
parties. The existence of political parties, of partidism as political phenomenon represents an essential phenomenon of de-
mocratic life. Democracy is manifested at the same time with appearence and development of political parties as political 
institutions in an authentic democratic climate.

Keywords: political party; democracy; parliament; the electorate; state; commission; direct vote; cooperation.
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Abordarea politologică (stasiologia) – pretinde să 
cuprindă cât mai vast fenomenul partidelor politice. 
În vizorul ei se află atât momentele sociale ale apariţi-
ei, evoluţiei şi funcţionării partidelor politice (datorită 
sociologiei politice), cât şi nivelurile electorale, par-
lamentare şi guvernamentale ale activităţii partidelor, 
particularităţile structurii acestora etc. Abordarea po-
litologică, utilizând cercetările şi viziunile din abordă-
rile precedente, le integrează într-un studiu complet, 
ce permite a cerceta atât aspectele interioare ale parti-
delor, cât şi implicaţiile externe ale acestui fenomen.

Partidele nu se pot eterniza.
Constantin Stere

După cum afirma politologul francez Maurice 
Duverger, „dezvoltarea partidelor este legată de cea 
a democraţiei, adică ține de extinderea sufragiului 
universal şi a prerogativelor parlamentare. Pe măsu-
ră ce adunările politice şi-au extins funcţiile şi inde-
pendenţa, membrii acestora au resimţit nevoia de a se 
grupa pe afinităţi, în scopul de a acţiona împreună, cu 
cât dreptul de vot se extinde şi se multiplică, cu atât 
devine mai necesară încadrarea alegătorilor de către 
comitetele capabile să facă cunoscuţi candidaţii şi să 
canalizeze voturile în direcţia lor” [5].

Deşi termenul „partid” este foarte vechi, doar în-
cepând cu a doua jumătate a sec. XIX acest termen 
semnifică o organizaţie politică structurală. Definirea 
termenului de „partid politic” este destul de dificilă 
dată fiind marea varietate a acestora şi diversitatea de 
programe şi orientări, deși toate partidele susţin că 
principalul lor scop este servirea intereselor poporu-
lui, al democraţiei şi libertăţii. Astfel K.Djanda sus-
ţine că „partidul este o organizaţie ce are drept scop 
ocuparea funcţiilor guvernamentale cu reprezentanţii 
săi recunoscuţi (oficiali)” [6]. Interpretarea lui H. Kel-
sen priveşte partidele drept formaţiuni ce grupează oa-
meni cu aceeaşi opinie, pentru a le asigura o influenţă 
veritabilă asupra gestiunii problemelor publice. Însă, 
indiferent de scopurile obiective, sau de interesele 
particulare, ceea ce individualizează partidele, după 
M.Weber, este faptul că acestea urmăresc dobândirea 
puterii. Ea este obţinută pentru şefii partidului şi per-
mite a ocupa posturile din conducerea administrativă 
de către aparatul de partid. M.Duverger scria că „Par-
tidele contemporane, se determină într-o măsură mai 
mică de program şi apartenenţa de clasă a membrilor 
lor, decât de caracterul organizaţiei: partidul este o 
uniune ce deţine o structură specifică” [7].

Încercând să realizeze o definire universală a par-
tidului politic, cercetătorul D. La Palombara indică 
patru trăsături definitorii ale acestuia:

orice partid este purtător al unei ideologii sau 1. 
al unei viziuni specifice asupra lumii şi a individului 
(concepţia despre lume);

partidul este o organizaţie, adică o uniune in-2. 
stituţionalizată de oameni ce există o perioadă relativ 
lungă de timp la diferite niveluri ale politicii (de la 
local la cel internaţional);

scopul partidului este cucerirea şi realizarea pu-3. 
terii;

fiecare partid tinde spre asigurarea susţinerii po-4. 
porului – începând cu susţinerea electorală şi termi-
nând cu participarea activă în calitate de membri.

Caracteristicile 1 şi 3 deosebesc partidele politice 
de grupuri de interese, iar 3 şi 4 deosebesc partidele 
de mişcările sociale.

Dacă e să ne referim la clasificarea partidelor, atunci 
cea mai simplă, dar nu şi simplistă clasificare a par-
tidelor politice, ar fi separarea lor în „partide de stân-
ga” şi „partide de dreapta”, adică în conformitate cu 
amplasarea tradiţională pe eşichierul politic. Apariţia 
acestei clasificări se datorează Marii Revoluţii France-
ze. În 1789, în Adunarea Constituantă, duşmanii rege-
lui, adepţii măsurilor radicale de schimbare a societăţii, 
erau aşezaţi la stânga de preşedinte, iar monarhiştii – la 
dreapta de preşedinte. Actualmente, calificativul „de 
stânga” se atribuie celor care pledează pentru dreptate 
socială, iar acel „de dreapta” partidelor, pentru care va-
loarea supremă este libertatea. O altă clasificare dată de 
teoria politică este: partide de guvernământ şi partide 
de opoziţie. Calificativul de guvernământ, este atribuit 
partidelor ce se bucură de suficientă reprezentare par-
lamentară pentru a realiza în mod individual (sau prin 
coaliţie) funcţionarea guvernului.

Partidele politice sunt unele din elementele de bază 
ale sistemului politic con temporan, fără ele nu poate 
fi, nu poate funcţiona democraţia repre zen tativă. For-
mându-se ca instrumente de realizare a intereselor de 
grup ale diferitelor forţe conflictuale pe calea obţinerii, 
păstrării şi realizării puterii politice, par tidele politice 
au devenit un factor puternic al democratizării siste-
mului poli tic. Partidele politice creează, într-o oareca-
re măsură, pentru cetăţeni posibi li ta tea de a influenţa 
asupra elitei, de a o impune să acţioneze în interesele 
înt regii societăţi. În activitatea partidelor politice se 
realizează principiile funda mentale ale democraţiei. 
Apariţia şi dezvoltarea partidelor politice demonst rea-
ză eficienţa sistemului politic, este un factor important 
al consolidării statului democratic, al asigurării drep-
turilor politice ale cetăţenilor. Partidele po  litice se ma-
nifestă şi ca mediatori, între elitele politice şi societate 
pe ver  ti cală, şi între diferite segmente ale societăţii pe 
orizontală. În acest fel, în siste mul democraţiei con-
temporane, partidele politice sunt chemate să fie un 
mij loc de transmitere a intereselor societăţii civile, să 
fie un mediator între so  cie  tatea ci vilă şi stat [8]. 

În societăţile în tranziţie, partidele politice, de re-
gulă, participă mai activ în viaţa politică în perioada 
campaniilor electorale, însă mai apoi majoritatea lor 
manifestă în viaţa politică a societăţii o modestie şi dau 
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semne de exi s te n ţă doar cu apropierea unei noi cam-
panii electorale sau în legătură cu unele eve nimente 
politice deosebite. Ca rezultat unele partide politice se 
manifestă în calitate de decor al politicii, fapt dovedit 
de incapacitatea frecventă a lor de a oferi o concepţie 
autentică de guvernare. Partidele politice rareori sunt 
în sta re să propună propriile variante de soluţionare a 
problemelor social-eco no mice şi politice.

O viziune pozitivă asupra procesului de dezvol-
tare a partidelor din Europa de Est emană şi din stu-
diile semnate de P.Kopecky. Autorul consemnează 
că „… noile partide din ţările estului european şi-au 
asumat treptat o poziţie centrală printre instituţiile în 
curs de constituire. Ele vor juca un rol decisiv în guver-
narea regimurilor democratice noi în care înfruntarea 
electorală democratică, ca şi funcţionarea guvernelor şi 
a parlamentelor este de neconceput fără ele. Rezultatele 
optimiste în plan constituţional sunt de negândit fără 
înţelegerea dintre partidele politice” [9]. 

Apariţia partidului politic ca un actor al sistemului 
politic se datorează co mplexităţii evolutive a celui din 
urmă. Partidul în sensul contemporan a apărut doar în 
sistemul politic industrial, iar cel postindustrial impu-
ne noi forme de exi stenţă a partidului. Clasificarea pe 
verticală se impune prin rolul, funcţiile, forma par-
tidelor existente în regimurile totalitare, autoritare şi 
democratice. 

Este adânc pătruns în conștiința tuturor, ca o 
singură putere care poate dicta – poporul însuși. 
Și toate organele celelalte sunt simpli slujitori ai 

voinței supreme naționale.
Constantin Stere

Relaţia dintre partid şi sistemul politic se reduce 
la deservirea primului de ultimul, sau, prin alte cu-
vinte, la asigurarea funcţionării eficiente. În cadrul 
me diului, condiţie indispensabilă a existenţei oricărui 
sistem, are loc apariţia şi existenţa partidului [10]. In-
diferent de modalitatea de apariţie, un partid nu po a te 
fi conceput în afara organizaţiei, fără suportul social. 
Partidul este o creaţie a mediului care are drept scop 
penetrarea sistemului pentru realizarea binelui mediu-
lui. Partidele selectează, sistematizează şi integrează, 
unesc interesele grupurilor societăţii civile. „Ele joacă 
rolul de filtre între socium şi stat, hotă rând căror ce-
rinţe să permită trecerea prin structurile sale”. Cele-
lalte orga ni za ţii ale mediului au drept scop asigurarea 
funcţionării mediului şi doar spora dic se implică în 
politică. Pe tot parcursul existenţei sale, partidul nu 
po a te neglija mediul (societatea). O neluare în con-
sideraţie a opiniei publice, a opi ni ei categoriilor pe 
care le reprezintă, duce la falimentarea partidului, la 
mar gi  nalizarea acestuia şi excluderea lui din sistemul 
politic. Parti dele politice joacă un rol semnificativ în 
funcţionarea sistemului politic. 

Partidele politice rezolvă o problemă de comuni-
care publică comună tuturor democraţiilor pluraliste 
reprezentative, între diversitatea societăţii şi idealul 
unităţii statului. Acest statut „colorat”, amestec între 
libertate şi supunere, care conferă partidelor – în mod 
particular, independent de organismele statale – ran-
gul de organ constituţional, este menit să creeze o si-
tuaţie în care ele „nu sunt prinse într-atât în instituţia 
statală încât să-şi piardă legătura cu societatea şi în 
care conducerea partidului nu se izolează de membri, 
într-atât încât să piardă legătura cu diversitatea de opi-
nii şi interese din societate”.

Pentru orice analiză de ordin politologic, studierea 
partidelor politice constituie o condiţie sine qua non 
pentru a-i înţelege gradul de organizare şi cel de demo-
cratizare. De o protoistorie a partidismului în antichi-
tate sau în Evul mediu poate, desigur, fi vorba doar cu 
mari aproximaţii. În realitate, ceea ce se aspira atunci 
a fi partide politice, erau cel mult anumite grupuri de 
oameni, sau indivizi uniţi prin anumite criterii sau afi-
nităţi nu neapărat de ordin politic, cu atât mai mult de 
ordin social, religios etc. De partidism în sensul con-
temporan, ca un sistem de relaţii politice cu caracter is-
toric, cu funcţii bine delimitate, care funcţionează după 
o tipologie, mai mult sau mai puţin riguroasă, nu putem 
vorbi decât la începutul sec. XX [11].

În societăţile în tranziţie, rolul partidelor politice 
este în creştere, cuprin zând în activitatea sa multe do-
menii, printre care: stimularea activităţii cetă ţe ni lor în 
politică; influenţarea formării opiniei publice; a cul-
turii politice a ce tă   ţenilor; constatarea şi promovarea 
intereselor păturilor sociale largi, asigu rând o legătură 
permanentă între societatea civilă şi stat; înaintarea 
candi da ţi lor în organele puterii la toate nivelurile; de-
vin un fel de catalizatori ai tuturor proceselor sociale 
din societate [12].

La noi opinia publică în alegeri niciodată n-a 
putut determina biruința unui partid prin sine însuși.

Constantin Stere

În Republica Moldova, atitudinea faţă de partide-
le politice este una negativă. Aceasta este condiţionat 
de pierderea încrederii faţă de parti de, de climatul 
psihologic autoritar sau excesiv ce domină în unele 
partide, de stilul relaţiilor tensionate între membrii 
lor, de tendinţa unora dintre ei de a că pă ta avantaje 
unilaterale [13].

Deoarece este dificil de a controla activitatea reală 
a partidelor politice, ele nu poartă răspundere pentru 
realizarea programelor propuse şi de promisiunile fă-
cute. Aceasta încurajează, practic, partidele politice să 
lanseze promisiuni populiste şi formează în societate 
un stereotip despre partide ca subiecte politicianiste 
ale politicii. Majoritatea partidelor politice organizea-
ză insuficient lucrul cu păturile sociale, iar pentru for-
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marea bazei sociale de susţinere folosesc mecanisme 
de manipulare prin intermediul mijloacelor de infor-
mare în masă[14].

În cadrul societăţilor democratice competitive, nu-
mărul de partide politice nu joacă un rol semnificativ, 
numărul de partide politice indică doar o trăsătură ca-
racteristică a sistemului politic în cauză. 

Sistemului pluralismului extrem îi este caracteris-
tic prezenţa unor partide puternice de opoziţie per-
manentă, orientate contra sistemului politic existent. 
Scopul partidelor în respectivul sistem este nu numai 
acapararea puterii de stat, ci şi distrugerea regimului 
politic. Ambele extreme sunt mai aproape de partide-
le moderate, centru-stânga şi centru-dreapta respectiv, 
decât unul faţă de altul. Partidele de extrema-stângă 
şi extrema-dreaptă sunt, practic, incompatibile şi con-
traopoziţionale.

Comportamentul politic, la nivel individual sau 
organizaţional, implică valori, interese şi preferinţe, 
este rezultatul colaborării structurii de personalitate, 
credinţelor şi convingerilor politice, reacţiilor şi acţi-
unilor politice, structurilor şi proceselor care au loc în 
sistemele politice. Praxiologia politică solicită, para-
frazându-l pe T. Kotarbinski, integrarea în conceptul 
eficienţei a celor două dimensiuni valorice: economi-
citatea (ca raport dintre cantitatea de produse şi vo-
lumul de resurse consumate; dintre efectele scontate 
obţinute şi volumul de activităţi iniţiate şi realizate) şi 
eficacitatea (atingerea scopului urmărit; în cazul nos-
tru: creşterea numărului de membri, a procentelor în 
sondaje şi în alegerile locale şi generale, prezidenţiale 
sau comunitare).

Sociologul român Dimitrie Gusti, în studiul său 
Partidul politic: sociologia unui sistem al partidului 
politic, definind conceptul de „partid politic”, critică 
poziţia unora dintre politologii timpului său care su-
prasolicitau factorul structural, organizatoric.

M.Prelot defineşte partidul politic ca un grup de 
oameni, uniţi prin acelaşi ideal politic, asociaţi pentru 
a cuceri puterea sau pentru a participa la putere şi ac-
ţionând, în acest sens, pentru a propaga un program, a 
recruta aderenţi şi, mai ales, alegători.

Odată consemnate criteriile minime necesare in-
dividualizării partidelor, putem aprofunda discuţiile 
cu privire la înfiinţarea partidelor, aşa cum ne sunt 
cunoscute, de explicarea diferenţelor dintre felurite 
tipuri de partide, de clasificarea sistemelor de partide 
şi de analiza funcţionării lor.

Partidele reprezintă „veriga de legătură dintre 
guvern şi opinia publică”. Deoarece democraţiile re-
prezintă piramidele constituite de jos în sus, legătura 
dintre conducători şi adepţii lor devine o necesitate în 
cadrul mişcării în ambele sensuri, specifică democra-
ţiei. Funcţia majoră a partidului este aceea de a asigu-
ra că aceste linii de comunicare să rămână deschise şi 
clare. Aceasta face ca într-o democraţie reprezentativă 

partidele, dacă nu şi guvernanţii, să devină cel puţin 
organizaţii de control asupra activităţii omului.

Partidele politice se manifestă drept o reflectare a 
activităţii politice a anumitor grupuri sociale, repre-
zentând consecvent interesele lor.

Afirmarea instituţiilor reprezentative şi expansiu-
nea sufragiului sunt două condiţii extraordinare care 
facilitează amplificarea şi răspândirea fenomenului 
partidic. De notat că expresia „partid” a fost şi mai 
este utilizată şi în cazul când vizează formaţiuni poli-
tice care nu urmăresc finalităţi electorale, dar au sco-
puri distructive şi/sau revoluţionare, şi atunci când se 
referă la situaţii de monopolizare politică şi de pre-
zenţă a partidului unic.

Partidele nu apar şi nu se dezvoltă toate în aceeaşi 
perioadă şi în cadrul aceleiaşi „structuri de oportuni-
tăţi”, determinate de cadrul instituţional, de legislaţia 
electorală, de transformările economice, de cultura 
socială, de evenimentele internaţionale.
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Cuvântul „democraţie” provenind din limba 
greacă în care demos înseamnă popor (oameni 

de rând, liberi, bărbaţi, cetăţeni ai cetăţii), iar kratos – 
putere. Prin democraţie se înţelege puterea poporului, 
conducerea poporului, de către popor.

Ideea de democraţie, ca şi metodele de punere a ei 
în aplicare, au apărut în prima jumătate a sec. V î.Hr. 
la greci, ei exercitând o influenţă deosebită în istoria 
universală. „Grecii, îndeosebi atenienii – constată Ro-
bert A. Dahl – au fost primii care au produs ceea ce 
aş numi prima transformare democratică: de la ideea şi 
practica guvernării de către cei puţini la ideea şi prac-
tica guvernării de către cei mulţi. Pentru greci supre-
mul loc propice democraţiei era, desigur, statul-cetate” 
[1]. Democraţia directă a funcţionat aproximativ 200 
de ani. Ea a fost posibilă, deoarece în Atena după lege 
numărul cetăţenilor era mic (mama, tata atenian – până 
la Pericle), dar faţă de celelalte cetăţi ale Elladei era un 
regim politic foarte avansat pentru acele vremuri, aşa 
cum afirma Pericle, „Nu trebuie să ne ruşinăm faţa de 
alte state . . . , pentru că la noi conducerea statului nu se 
reazamă pe cei puţini, ci pe cei mulţi” [2].

 Derularea evenimentelor în istoria universală de-
monstrează că democraţia este un fenomen extrem 
de complex, a cărei analiză a provocat pe cei mai 
mulţi gânditori, dar şi oameni simpli, care din vre-
muri străvechi şi-au imaginat un model de organi-
zare a sistemului politic în care membrii comunitari 
să fie egali din punct de vedere politic, să guverneze 
împreună şi să dispună de calităţi proprii, resurse şi 
instituţii necesare pentru a se autoguverna. Problema 
raportului dintre cercetarea empirică şi reflecţia nor-
mativă în teoria democratică a constituit multă vreme 
subiect de dezbatere, iar Dahl este conştient că ştiin-
ţa politică nu poate fi una exclusiv empirică (opera 
sa poate fi considerată un proiect de îmbinare a celor 
două dimensiuni) [3]. Democraţia este studiată, deo-

potrivă, de filosofi, care propun chiar modele ideale 
de democraţie, istorici, preocupaţi de ascensiunea şi 
declinul acesteia, politologi, care încearcă să dea o 
explicaţie empirică condiţiilor afirmării, menţinerii, 
funcţionării, răspândirii şi posibilei sale prăbuşiri [4]. 
Este cert că existenţa acestei diversităţi de unghiuri 
de abordare conduce şi la unele suprapuneri, însă di-
versitatea conduce mai totdeauna la rezultate fecun-
de în cercetare. Chiar şi unele construcţii ce îmbracă 
forme utopice ale ideii de democraţie pot conduce la 
îmbunătăţirea democraţiilor real-funcţionale. Totuşi, 
în evoluţia sa istorică, guvernarea majorităţii a fost în 
multe situaţii respinsă, puţini oameni fiind în situaţia 
de a căuta şi a reuşi „să adapteze realitatea politică, 
într-o măsură semnificativă, la cerinţele ei imperioa-
se” [5]. Mai mult, democraţia este forma politică ce 
„şi-a dovedit în timpuri îndelungate, o nouă capaci-
tate de adaptare la diferite condiţii, o mare capacitate 
de învăţare şi un interes potenţial de transformare” 
[6]; ea s-a manifestat ca idee a guvernării de către 
cei mulţi, transformând viaţa politică cam în aceeaşi 
perioadă atât în Atena (şi alte oraşe – state greceşti), 
cât şi în statul-cetate al Romei.

 Germeni ai ideilor referitoare la democraţie se 
regăsesc încă din perioada grupării denumită de Karl 
Popper, Marea Generaţie care traversează şcolile so-
fiştilor Protagoras şi Gorgias, atomistului Democrit, 
democratului Pericle, generaţie, căreia, de altfel, 
i-au aparţinut Alcidamus şi Lycopfron. Prin oraţia 
funerară a lui Pericle sunt puse bazele acestei gene-
raţii, care şi-au afirmat principiile egalitarist-liberale 
şi individualismului şi care a trăit în Atena în timpul 
războiului peloponezian. Totodată, Protagoras a ela-
borat un fundament teoretic al democraţiei participa-
tive (conform lui, toţi oamenii au o contribuţie, chiar 
inegală uneori, la asigurarea dreptăţii), el fiind iniţi-
atorul doctrinei egalităţii politice în istoria gândirii 
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politice, doctrină dezvoltată pentru prima oară ca o 
critică a concepţiilor esoterice şi etiliste privind sta-
tul (concepţii frecvente în Grecia), aşa cum observă 
şi G.B. Kerferd în The Sophistic Movement.

 Democraţia, născută ca un cuvânt de ruptură şi 
nu de convenienţă, exprimă prevalenţa unei părţi, şi 
nu participarea egală a tuturor. Aşa cum observa încă 
Platon, democraţia se naşte ca un act de violenţă „în 
momentul în care câştigă săracii, ucigând pe câţiva 
dintre bogaţi, alungându-i pe alţii. Această instauraţie 
violentă se realizează fie prin forţa armelor, fie prin ex-
tinderea părţii adverse care se retrage prin teamă” [7]. 
De altfel, în accepţiunea lui J. Gray, Platon şi Aristotel 
se opun „germenilor liberalismului” exprimaţi de Ma-
rea Generaţie. Astfel, citându-i pe E.A. Havelock şi 
K. Popper, Gray consemnează: „În operele lui Platon 
şi Aristotel, nu vom descoperi o dezvoltare a concep-
ţiei Marii Generaţii, ci o reacţie împotriva acesteia, o 
efeminare a liberalismului grec, sau o contrarevoluţie 
îndreptată spre societatea deschisă din Atena lui Pe-
ricle” [8]. În acest sens, Gray susţine că: Perspecti-
va sceptică şi empirică a sofiştilor şi a lui Democrit 
este înlocuită, în scrierile lui Platon şi Aristotel, de un 
„tip de raţionalism metafizic”; Platon repudiază eti-
ca libertăţii şi egalităţii filosofilor Marii Generaţii „în 
mod radical”; Aristotel procedează în aceeaşi proble-
mă „ceva mai moderat, dar nu mai puţin substanţial”; 
Platon respinge în Republica o „adevărată utopie an-
tiliberală”, nerecunoscând „cerinţele individualiste”, 
respingând egalitatea morală între oameni, critica in-
stituţiilor care, odată stabilite, devin veşnice. Atragem 
atenţia asupra faptului că Platon, preocupat de întări-
rea statului grec, de statul ideal, a lăsat în umbră sem-
nificaţia valorii, libertăţii individuale. Demersul său 
privind elaborarea unei teorii organice asupra statului 
şi legilor este unul finalist. Apoi, trebuie precizat şi că 
opera lui Platon nu este absolut omogenă şi nu este re-
prezentată doar de Republică şi alte câteva dialoguri. 
Prin urmare, transferul de la punctul de vedere sceptic 
şi empirist către raţionalismul metafizic, de care vor-
beşte J. Gray, trebuie privit cu o anumită rezervă şi, 
mai ales, contextual. Invocăm doar faptul că, în opera 
târzie, de exemplu, în Legile, Platon prezintă o încer-
care de prescriere exhaustivă a sferei de acţiune in-
dividuală sub forma unor legi atotcuprinzătoare care 
pot fi garantul acţiunilor libere ale individului, con-
strângerea limitându-se la acele acţiuni care nu sunt 
prescrise de lege. Iar cum legile pot să acopere o arie 
extrem de mică din sfera acţiunilor umane, este cert că 
acţiunea aparţine libertăţii, voinţei libere.

 În privinţa lui Aristotel, Gray se manifestă cu mai 
multă îngăduinţă, remarcând însă faptul că sentimen-
tul antiliberal deşi nu este „la fel de virulent ca cel care 
animă operele lui Platon, rămâne riguros şi pătrunză-
tor”. În acest sens, el constată că cei mai mulţi gândi-
tori au ajuns la concluzia că în opera lui Aristotel nu 

se găseşte nicio concesie a libertăţii individuale sau a 
drepturilor omului, însă asumpţia acestora că „orice 
încercare de a atribui elemente ale concepţiei liberale 
unui gânditor premodern este anacronica” nu este de 
acceptat. Motivul respingerii acestui punct de vedere 
de către Gray este reprezentat de trăsăturile evidente 
ale individualismului ce se regăsesc în concepţia so-
fiştilor, trăsături pe care el le-a surprins sub denumirea 
de „germeni de gândire liberală existentă în lumea an-
tică” şi la care am făcut şi noi referiri mai sus.

Este ştiut că, pentru greci, democraţia înseamnă 
guvernarea de către oameni obişnuiţi, oameni care 
în cea mai mare parte erau săraci, fără experienţă şi 
needucați. În general vorbind, demosul reprezenta 
categoria oarecum majoritară, guvernarea realizându-
se, în primul rând, în beneficiul său, prin opoziţie la 
aristrocaţie care presupune conducerea de către aris-
toţi, „cei mai buni”, cei despre care mulţi gânditori 
greci afirmau că erau cei mai în măsură să guverneze. 
Descentralizarea vieţii politice presupunea autogene-
rarea la nivelul oraşului-stat (polis-ului), iar în peri-
oada numită „vârsta de Aur a Atenei”, locuitorii săi 
considerau polisul o democraţie.

Forma noastră de guvernare – rostea Pericle – nu 
rivalizează cu instituţiile altora. Nu îi copiem pe ve-
cinii noştri, ci suntem un exemplu pentru ei. Este ade-
vărat că suntem numiţi o democraţie, deoarece admi-
nistraţia se află în mâinile celor mulţi, şi nu a celor 
puţini. Dar în timp ce legea asigură dreptate egală tu-
turor în disputele lor particulare, este recunoscută şi 
cerinţa de a fi cei mai buni, şi atunci când un cetăţean 
se distinge în orice fel, el este preferat pentru funcţii 
publice nu ca un privilegiu, ci ca o răsplată a meritu-
lui său. Sărăcia nu este o piedică, dimpotrivă, un om 
poate aduce beneficii ţării sale, oricât de obscură ar 
fi condiţia sa.

 La atenieni, noţiunea de „cetăţenie” indică şi un 
anumit sens al libertăţii; pentru a fi cetăţean, indivi-
dul trebuia să fie liber, adult, bărbat atenian. Cât de 
„inclusivă” era democraţia ateniană rezultă exact din 
faptul că femeile, străinii rezidenţi şi sclavii, care al-
cătuiau, prin urmare, majoritatea populaţiei, erau ex-
cluşi. Practic, doar unul din zece locuitori ai Atenei 
era cetăţean (deci liber). Participarea la viaţa publică 
presupunea: calitatea de cetăţean major al Atenei (la 
nivelul cetăţeniei, interdicţiile vizau femeile); calita-
tea de om liber, derivată din calitatea de cetăţean; o 
responsabilitate publică ce nu exclude cetăţenii im-
plicaţi în afaceri (dimpotrivă, aceştia sunt consideraţi 
a avea „o foarte bună idee despre politică”); remune-
rarea activităţilor de participare la viaţa publică, asi-
gurându-se, astfel, cointeresarea celor implicaţi (fie ei 
săraci sau bogaţi) să participe la adunări şi să decidă 
politica prin vot direct; ocuparea unor posturi politice 
(urmare a încrederii în demos) nu prin vot, ci pe baza 
tragerii la sorţi. Unele dintre aceste practici, la care 
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se adaugă protecţia redusă a drepturilor minorităţilor, 
limitele libertăţii de exprimare, practica ostracizării 
(ostakon – scoica sau ciobul pe care cetăţenii Atenei 
scriau numele celor pe care doreau să-i îndepărteze 
fără proces şi fără a li se aduce acuzaţii legale); fac din 
democraţia ateniană o formă de guvernare inaccepta-
bilă pentru a fi luată ca model. Asemenea aspecte ri-
dică multe întrebări legate de caracterul democratic al 
oraşului-stat Atena. De altfel, Atena – „prima demo-
craţie”, a creat primul martir al libertăţii de gândire şi 
de exprimare – Socrate.

 În perioada Evului mediu nu putem vorbi de re-
gim politic democratic, nici de termenul de „cetăţean” 
în afară de oraşele italiene, flamande şi cele din Liga 
Hanseatică.

 Termenul de „cetăţean” – citizen (locuitor al cetă-
ţii) revine în Europa la sfârşitul secolului al XVIII-lea, 
odată cu Revoluţia franceză din 1789, odată cu adop-
tarea Declaraţiei Drepturilor Omului şi Cetăţeanului la 
26 august 1789.

 Democraţia antică a fost o democraţie directă, însă 
pe masură ce comunităţile s-au dezvoltat din punct de 
vedere demografic, conducerea acestora de către toți 
cetăţenii nu a mai fost practic posibilă.

 În epoca modernă, locul democraţiilor directe a 
fost preluat de democraţia reprezentativă, dar s-a pre-
luat şi s-a înrădăcinat ideea separării puterilor, precum 
în Atena antică (legislative, executive, judecătoreas-
că) element de bază al democraţiei. Primele state de-
mocratice moderne au fost Marea Britanie şi SUA.

 După părerea mea, nu există legatură directă între 
forma de guvernare şi regimul politic, deoarece în-   
tr-un stat monarhic se poate instaura un regim politic 
democratic, după cum într-o republică se poate insta-
ura un regim politic nedemocratic, cu toate că Alexis 
de Tocqueville în lucrarea sa Despre democraţie în 
America (1835-1840), susţine că democraţia presupu-
ne în mod obligatoriu ca formă de stat republica.

 În Marea Britanie, primul pas spre democraţie a 
fost făcut in 1689 „Bill of Rights” (Declaraţia Drep-
turilor) prin care se separa puterea executivă, regele 
Wilhelm III Orania, şi puterea legislativă, Parlamen-
tul, iar în SUA Constituţia din 1787, pe care o consi-
der prima constituţie modernă (care dădea drept de 
vot tuturor bărbaţilor, indiferent de avere).

Secolul al XIX-lea aduce o răbufnire a ideilor 
democratice în timpul mişcărilor revoluţionare din 
1848-1849. Constantin Stere – una dintre figurile in-
telectuale și politice marcante la sfârșit de secol XIX 
și prima jumătate a secolului XX. Popularitatea lui 
Constantin Stere în rândul profesorilor Universităţii 
din Iaşi, prestigiul de care se bucura în viaţa ştiinţifică 
și culturală a ţării au determinat ca, în 1913, să fie 
ales rector, în fruntea Universităţii ieşene, Constantin 
Stere şi-a adus o importantă contribuţie la activităţile 
de pregătire a studenţilor, în stabilirea climatului de 

emulaţie şi a spiritului democratic, pentru creşterea 
prestigiului acestei instituţii în ţară şi în străinătate.

Cu o vocație autentic democratică, (pe care de alt-
fel nu o aveau prea mulți intelectuali români în peri-
oada respectivă) a luptat toată viața pentru două cauze 
majore: dreptul la proprietate al tuturor cetățenilor 
români (împroprietărirea țăranilor) și dreptul univer-
sal la vot. Considera că fără cele două drepturi funda-
mentale viața democratică românească rămâne o iluzie 
fără posibilitatea de a căpăta o substanță proprie.

Dezvoltarea clasei muncitoare şi afirmarea ei în 
viaţa politică şi socială a ţării – mai ales după primul 
război mondial – 1-a făcut totuşi să înţeleagă că mun-
citorimea este o puternică forţă motrice a progresului 
şi dezvoltării sociale, iar alianţa muncitorească-ţără-
nească constituie baza de neclintit a eliberării de sub 
orice fel de exploatare, întreaga sa activitate militantă, 
care a rămas în sfera unui luptător cu concepţii gene-
ral-democratice şi cu tendinţe spre măsuri radicale, a 
fost caracterizată de simţul responsabilităţii sociale.

 Adept al principiilor de democratizare a poporu-
lui, aducând în intimitatea gândirii sale social-politice 
şi a sentimentelor sale concepţia prin care susţinerea 
ţărănimii este baza societăţii.

În îmbunătăţirea situaţiei sociopolitice şi econo-
mice a ţărănimii, constituţionalistul vedea chezăşia 
progresului societăţii întregi şi chema păturile inte-
lectuale să se pătrundă de valoarea acestui adevăr, să 
conştientizeze că lupta pentru cauza ţărănimii va adu-
ce şi intelectualilor cele mai mari beneficii sub forma 
unui vast câmp de activitate pentru cei mai diverşi 
specialişti, de la agronomi şi până la medici şi jurişti, 
deoarece va urma o extraordinară intensificare a cul-
turii generale, a şcolii superioare şi a celei primare, 
secundare, a ştiinţei, literaturii şi artei. „Mai mult. Din 
democratizarea instituţiunilor unei ţări, intelectualii, 
cei dintâi, câştigă şi direct, nu numai prin faptul că 
respectul demnităţii omeneşti, al libertăţii cuvântului 
şi al gândirii  sunt acele bunuri pe care nimeni nu le 
poate preţui mai mult decât tocmai intelectualii; dar 
într-un regim cu adevărat democratic are mai puţină 
însemnătate, pentru accesul la diferite demnităţi pu-
blice, legăturile de familie şi averea, încât talentului şi 
cunoştinţelor reale le  sunt mai deschise toate treptele 
măririi şi ale puterii, începând cu administraţiunile lo-
cale şi sfârşind cu organele guvernului central ” [9].

Constantin Stere absolutiza de fapt stadiul existent 
al dezvoltării industriale, fără a vedea posibilităţile 
dezvoltării industriale în perspectiva economiei ro-
mâneşti. Poziţia lui ideologică mai realistă în ultimii 
ani de viaţă, în privinţa rolului clasei muncitoare, a 
fost materializată prin contribuţia ce şi-a adus-o la 
constituirea Blocului Muncitoresc-Ţărănesc şi activi-
tatea acestuia în anii 1925-1933 şi prin atitudinea de 
respect şi consideraţie ce o acorda problemelor mun-
citoreşti, în viaţa politică românească de până la 1936. 
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Constantin Stere rămâne una dintre personalităţile re-
prezentative ale stângii radical-democratice burgheze. 
A fost un personaj de frunte în ierarhia partidelor din 
România. A făcut parte din Partidul Liberal, a înfiinţat 
Partidul Ţărănesc, a luptat pentru organizarea politi-
că a ţărănimii, dar carieră politică nu a putut face. A 
militat pentru înfăptuirea cerinţelor esenţiale ale revo-
luţiei burghezo-democratice: reforma agrară şi votul 
universal. Destinul său de om politic a stat însă sub 
semnul tragismului. La aceasta a contribuit, în mod 
deosebit, intransigenţa convingerilor sale democrati-
ce şi incapacităţii de a se supune voinţei absolutiste 
a unor conducători politici. În 1930 a fost înlăturat 
din viaţa publică, luând sfârsit calvarul politic al unei 
conştiinţe lucide şi leale care avea să declare, în ace-
laşi an: „Istoria democraţiei romane nu va putea face 
abstracţie de numele meu”. Constantin Stere nu a 
putut face carieră politică, dar le-a fost superior, prin 
consecvenţa democratică, tuturor acelor care îl anate-
mizau. 

Deşi a rămas la nivelul unui intelectual revoluţi-
onar-democrat cu orientări radicale până la sfârşi-
tul vieţii sale, prin concepţia sa social-politică, prin 
tezele pe care le-a susţinut cu privire la dezvoltarea 
economică şi social-politică a ţării, Constantin Stere 
s-a situat în rândul figurilor luminoase de patrioţi şi 
gânditori ai poporului român, care a militat pentru în-
făptuirea unor transformări cu conţinut social-demo-
cratic. Activitatea sa teoretică constituie o contribuţie 
preţioasă la căutările de direcţie în ceea ce priveşte 
progresul economic şi social al României.

 Articolul intitulat „Democratismul și domnul Aurel 
C. Popovici”, care face parte dintr-o polemică pe tema 
democrației pe care C. Stere a avut-o, în anul 1908, 
cu A.C. Popovici, director pe atunci al revistei Să-
mănătorul. C. Stere este un susținător al democrației 
populare, care are drept scop dezvoltarea unei clase 
de mijloc rurale, în timp ce A.C. Popovici este un 
naționalist și un antidemocrat convins. În această 
polemică, C.Stere reușește să demonstreze limitele 
concepției adversarului său despre democrație și arată 
că, în epoca contemporană, tendința spre democrație 
a tuturor societăților e una aproape inevitabilă, deoa-
rece nu mai există o altă modalitate de legitimare a 
puterii în afara legitimității populare.

 După Primul Război Mondial (1918), în majorita-
tea ţărilor se vor instaura regimuri politice democra-
tice (cele 14 puncte ale lui Wudrow Wilson), dar sub 
presiunea forţelor de extrema stângă sau dreaptă (bol-
şevism, fascism, nazism), ele vor fi eliminate, fiind 
înlocuite cu regimuri totalitare de diferite nuanţe.

 După al Doilea Razboi Mondial, lumea se împarte 
în două tabere – democraţiile apusene şi aşa-numitele 
„democraţii populare” sub influenţa sovietică (încer-
cări de iesire în 1956 – Ungaria, în 1968 – Cehoslo-
vacia etc.).

 În ultimele două decenii ale secolului al XX-lea, 
are loc prăbuşirea sistemului comunist, iar fostele ţări 
membre revin la regimuri democratice, mai mult sau 
mai puţin autentice, în funcţie de condiţiile proprii.

 Vorbind despre democraţie, mă gândesc din nou 
la Alexis de Tocqueville care spunea că democraţia 
este un „produs inevitabil al istoriei” – că democraţia 
trebuie învăţată, pentru că ea nu este o stare impusă 
pentru vecie şi că o pândesc nenumărate primejdii 
(lipsa libertăţilor cetăţeneşti, partid unic, cenzura, 
xenofobia – ura faţă de străini, rasism, antisemitism, 
nerespectarea drepturilor minorităţilor etc.).

 Democraţia presupune existența unor valori de 
bază, cum ar fi: libertatea, dreptatea şi egalitatea 
(principii scrise pe frontispiciul Revoluţiei franceze 
din 1789. Bineînțeles, acestea reprezintă idealuri pen-
tru care oamenii au luptat întotdeauna şi, în acelaşi 
timp, sunt repere de bază care să reglementeze viaţa 
cotidiană într-o societate modernă actuală.

 Democraţia ca regim politic are nişte caracte-
ristici de bază:

 a) Separarea puterilor în stat (legislativ, executiv, 
judecătoresc), o precizare – forma clasică a principiu-
lui separării celor trei puteri în stat a fost dată de că-
tre filozoful francez Montesquieu în 1748 in lucrarea 
Spiritul legilor, în care afirma legătura de verificare şi 
echilibrare reciprocă între ele.

 b) Pluralismul politic, adică existența a mai mul-
tor partide politice cu ideologii diferite (în România 
s-a realizat dupa 1990) – consider că sunt prea mul-
te partide. Constituţia (art. 8 alin.(1)) Pluralismul în 
societatea românească este o condiţie şi o garanţie a 
democraţiei constituţionale). 

 c) Legitimitatea puterii, în sensul că puterea se 
sprijină pe adeziunea majorităţii cetăţenilor. John 
Hallowell afirma că „în democraţie guvernarea este 
legitimă dacă se sprijină pe consimțământul celor 
guvernați, de aceea este o guvernare bazată pe per-
suasiune şi dezbatere”. Această idee a fost formulată 
prima dată în Declaraţia de Independenţă americană, 
4 iulie 1776 (scrisă de Thomas Jefferson) în care se 
stabilea dreptul poporului de a schimba forma de gu-
vernamânt care îi lezează drepturile şi să stabilească 
alta potrivit intereselor sale.

 d) Luarea deciziilor pe baza principiului majori-
tăţii.

 e) Realizarea imparţială a justitiei în numele legii. 
Constituţia (art. 16 alin.(2) „Nimeni nu este mai pre-
sus de lege”).

 f) Garantarea prin Constituţie a drepturilor şi li-
bertăţilor cetăţeneşti. Oamenii trebuie să trăiască în 
libertate. Statul democratic garantează şi promovează 
libertăţile personale, în limite stabilite de lege (de-
mocraţia – poţi face orice până nu deranjezi pe alţii). 
Cetăţenii trebuie să aibă dreptul la opinii proprii şi, 
totodată, să se bucure de securitatea personală, a bu-
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nurilor, libertatea de exprimare, dreptul de a-şi ale-
ge conducătorii şi de a decide în probleme de interes 
public. În viaţa de zi cu zi, acestea nu sunt uşor de 
realizat, pentru că pe terenul libertăţii de exprimare 
se pot confrunta valori de bază ale democraţiei cu idei 
antidemocratice. Esenţa democraţiei o constituie par-
ticiparea cetăţenilor la viaţa publică, ceea ce presupu-
ne preocupare pentru problemele comunităţii, respon-
sabilitate, interes pentru evenimentele sociale majore 
dezbătute în mass-media şi chiar angajare politică.

 g) Guvernanţii sunt supuşi legilor şi sunt limitaţi 
şi în acţiunile lor de către lege. 

 Toate aceste principii trebuie să asigure un stat de 
drept, în care se poate realiza un regim politic demo-
cratic în care domnește legea. O democrație nu poa-
te funcţiona de la sine, fără contribuţia cetăţenilor. A 
fi cetăţean într-un stat democratic este un lucru care 
se învață de-a lungul întregii vieţi. În afara educaţiei 
pe care o primim în familie, apoi în scoală, formarea 
noastră ca cetăţeni este determinată de mulţi alți fac-
tori, a căror influenţă poate fi bună sau rea. 

„Democraţia”, în sensul adevărat al cuvântului, nu 
poate fi decât guvernarea poporului prin sine însuşi, 
şi anume, în forme şi în condiţiuni care exclud orice 
dominaţiune de clasă, orice „stăpânire” a unui strat 
popular de către un alt strat popular.

Nu numai că nu se poate identifica democraţia cu 
stăpânirea minorităţii de către majoritate, dar, dacă ea 
exclude şi dominaţiunea majorităţii de către minorita-
te, ea tot atâta creează garanţii împotriva dominaţiunii 
unei minorităţi asupra societăţii întregi, cât trebuie să 
asigure şi minorităţilor toate mijloacele de apărare 
împotriva abuzului gol de putere din partea majori-
tăţilor.

într-un cuvânt, democraţia modernă înseamnă, 
înainte de toate, organizaţia libertăţii.

Tocmai din cauza aceasta, antichitatea, în care nu 
putea fi vorba de libertate, cum o înţelege vremea 
noastră, nu cunoştea nici democraţia modernă.

Dar de aici reiese că democraţia nu poate rezulta 
numai din acordarea fie şi a celui mai larg drept de 
vot. Ea presupune, dimpotrivă, un complex de ga-
ranţii şi instituţiuni, o organizaţiune a activităţii pu-
blice, care pleacă din adâncimile corpului naţional 
şi, printr-o serie neîntreruptă de organe ale vieţii ce-
tăţeneşti, culminează în organele centrale ale puterii 
de stat” [10].

 referinţe:

1. A. Dahl Robert. Democraţia şi criticii ei. Iaşi: Insti-
tutul European, 2002, p.9.

 2. Flaceliere Robert. Grecia în epoca lui Pericle.
 3. Dârdală Lucian-Dumitru. Postfaţă la cartea lui R.A. 

Dahl. Democraţia şi criticii ei, p. 527.
 4. Pasquino Gianfranco. Curs de ştiinţă politică. Iași: 

Institutul European, 2002, p. 305.
 5. Dahl R. op. cit., p. 9.
 6. Pasquino G. op. cit., p. 305. 
 7. Platon. Republica. Cartea a VIII-a. În: opere. Vol.V. 

Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.
 8. Gray John. Liberalismul. Bucureşti: Du Style, 1998, 

p.29.
 9. Stere C. Social-democratism sau poporanism. În: 

Stere C. Documentări politice. Chişinău: Combinatul Po-
ligr., 2002, p. 1-126.

 10. Stere C. Marele război şi politica României. În: 
Stere C. Documentări politice, 2002, p. 185-455. 

Semnat pentru tipar 8.07.2015. Formatul 60x84 1/8. 
Tipar ofset. Coli de tipar conv. 12,0.  Tiparul executat la CEP al USM

Tirajul – 650.


