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Rezumat: Constituţia unui stat este aceea care consacră chintesenţa istorică, culturală şi politică a unei naţiuni, 
proiectându-i, în acelaşi timp, parcursul istoric, potrivit cerinţelor progresului şi idealurilor ce o animă. Doctrina se 
pronunţă aproape la unison pentru revizuirea Constituţiei României, pentru faptul că actualele dispoziţii nu oferă soluţii la 
disfuncţionalităţile şi chiar conflictele din zona puterii. Această lucrare îşi propune să analizeze şi să interpreteze, în 
viziunea autorului, „rolul istoric” al cultelor religioase şi al minorităţilor naţionale, în constituirea şi modernizarea 
statului român, potrivit proiectului de revizuire a Constituţiei României din februarie 2014. 
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Introducere 
 

Constituţia, fiind legea fundamentală a statului, consacră cu valoare de principiu chintesenţa istorică, 
culturală şi politică a naţiunii, proiectându-i, în continuare, parcursul istoric, potrivit cerinţelor progresului şi 
idealurilor ce o animă. De aceea, ea trebuie să asigure un cadru de stabilitate legislativă, politică, economică, 
socială, etc. Dar, Constituţia este viabilă atâta timp cât cetăţenii se regăsesc în valorile ei şi, bineînţeles, cât timp 
este respectată. Fiind elaborată într-un moment istoric, Constituţia poartă amprenta condiţionărilor acelui 
timp[1]. Acestea însă se schimbă şi, prin urmare, intră în contradicţie cu prevederile legii fundamentale. Când ele 
se acutizează, amendarea Constituţiei devine absolut necesară, altfel ea poate fi o frână în dezvoltarea societăţii.  

Referindu-ne, în acest moment, la Constituţia României, doctrina se pronunţă aproape la unison pentru 
revizuirea ei [2], în primul rând, pentru faptul că, actualele dispoziţii nu oferă soluţii la disfuncţionalităţile şi 
chiar conflictele din zona puterii. Experienţele anterioare de revizuire reclamă însă să se procedeze cu mai multă 
chibzuinţă, cu mai mult spirit ştiinţific şi chiar cu mai mult devotament şi răspundere faţă de viitorul ţării [3]. 

 
I. Revizuirea Constituţiei între oportunitate şi interese politicianiste 
 
O guvernare democratică, în termenii cei mai simpli, înseamnă administrarea afacerilor publice potrivit 

voinţei şi intereselor poporului. Titularul puterii într-un stat este poporul şi pentru că el, în mod direct, nu-şi 
poate asigura  guvernarea, soluţia, care s-a impus în timpurile moderne, constă în delegarea de putere, adică 
desemnarea de către popor a unor reprezentanţi care să exercite în numele său şi, mai ales, în interesul său, 
prerogativele de guvernare. Deci, cei investiţi cu atribuţii de autoritate publică sunt depozitarii temporari ai 
puterii delegate de popor. Garantul acestei convenţii îl reprezintă Constituţia. Ea este  investită cu o forţă juridică 
specială, de natură s-o facă respectată în primul rând de guvernanţi, şi să nu le permită acestora să acţioneze în 
afara mandatului încredinţat de popor. 

Se înţelege de la sine că o astfel de lege nu este agreată de către putere, care, prin natura ei, nu-i dispusă 
să accepte limite, constrângeri şi, mai ales, răspunderi pentru actele ce le întreprinde. De aceea, primii interesaţi 
de existenţa Constituţiei ar trebui să fie cetăţenii, pentru că, prin constituţie, lor le sunt garantate drepturi şi 
libertăţi pentru care s-au jertfit înaintaşii lor. Un asemenea rol însă nu-l poate îndeplini orice Constituţie şi, mai 
ales, una făcută de guvernanţi. 

Însă, dat fiind faptul că procedurile de elaborare sunt gestionate de guvernanţi se ajunge, inevitabil, ca 
cei aflaţi la putere să introducă în constituţie texte ce le sunt inspirate de alte scopuri decât binele public şi 
interesul naţional. Ratificarea de către popor, ca ultim act de autoritate, ce investeşte o astfel de creaţie cu 
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statutul de Constituţie, fiind, de asemenea, sub controlul autorităţii, devine un act pur formal, poporul neştiind şi 
neînţelegând conţinutul legii fundamentale, pe care guvernaţii se feresc să-l explice, sau, intenţionat, îl prezintă 
deformat. În această manieră a fost adoptată actuala Constituţie a României, iar revizuirea ei din anul 2003, a 
arătat foarte clar că puterea n-a urmărit, ca prin noile texte, să garanteze o mai bună guvernare, care să asigure 
poporului prosperitatea mult aşteptată ci, din contra, să-şi legitimeze comportamentul discreţionar şi, mai ales, 
să-i permită actele pe care urma să le întreprindă la comanda unor forţe străine.  

Opinia publică ar trebui să ştie, de exemplu, că multe dintre deciziile puterii care au adus enorme 
prejudicii economiei naţionale, şi au înlesnit accesul unor companii străine la bogăţiile ţării, fără nici un fel de 
compensaţii pentru statul român, au suport constituţional. Cu alte cuvinte, poporul român votând modificările ce 
s-au adus Constituţiei în 2003, a ratificat „opera” de subminare a economiei naţionale şi de aservire a României 
unor interese străine. În aceste condiţii, toate trimiterile la Constituţie şi gesturile de invocare a legii 
fundamentale ca pe o „carte sfântă” a poporului, inclusiv ritualul depunerii jurământului, arată nu numai un 
formalism ridicol, dar şi cât de ignoranţi şi de străini sunt unii faţă de conţinutul Constituţiei.  

Din 2003 şi până în prezent, s-au înregistrat şi alte tentative de revizuire a Constituţiei, inspirate, de 
asemenea, nu de ideea consolidării democraţiei şi a statului de drept, după cum în mod ipocrit s-a clamat de către 
iniţiatori. Pe fiecare i-a preocupat nu gândul unei guvernări cât mai responsabile şi mai ataşată de interesul 
naţional, ci înlăturarea şi a acelor fragile limite care i-a mai deranjat în excesele lor discreţionare. 

Majoritatea parlamentară, constituită în urma alegerilor generale din 2012, a încercat, de asemenea, să 
concretizeze un astfel de proiect. Calendarul reformei constituţionale urma să se încheie la data de 25 mai 2014 
când, odată cu alegerile pentru Parlamentul Europei, se preconiza şi desfăşurarea referendumului pentru 
ratificarea legii de revizuire a Constituţiei.  

N-a fost însă să fie aşa şi, deşi amendarea actualei Constituţii sau eventual elaborarea unei noi 
Constituţii, este o necesitate resimţită, nu numai de către clasa politică, dar chiar şi la nivelul societăţii şi, în mod 
deosebit, a diverselor ei structuri ce funcţionează sub egida societăţii civile, totuşi, examinând conţinutul legii de 
revizuire, ai un sentiment de uşurare că „opera” n-a avut finalitate.  

Deşi nu se poate anticipa ca acest proiect să mai fie repus pe agenda politică a vreunei alte guvernări, 
având în vedere şi schimbările produse în arcul guvernamental, totuşi, cel puţin din considerente doctrinare şi nu 
numai, analiza lui devine nu numai interesantă, dar chiar şi necesară. Legea de revizuire propune 128 de 
modificări asupra conţinutului actual al Constituţiei. Ele au fost examinate de către Curtea Constituţională, care 
s-a pronunţat asupra lor prin Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014 [4]. Urma, ca Parlamentul, în adoptarea 
proiectului, să refacă textele declarate neconstituţionale, precum şi cele deficitare din punct de vedere al rigorilor 
constituţionale, iar forma finală, după ce ar fi fost votată cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul 
membrilor fiecărei camere, să fie supusă ratificării prin referendum de către popor, operaţiune care, din motivele 
arătate n-a mai avut loc. 

 
II. Rolul istoric al poporului român, în constituirea şi modernizarea statului,  sub semnul 

întrebării, în proiectul legii de revizuire a Constituţiei 
 
La articolul 1, după alineatul (1), se propune introducerea unui nou aliniat, cu următorul conţinut: 

„România recunoaşte rolul istoric în constituirea şi modernizarea statului român, al Bisericii Ortodoxe şi al 
celorlalte culte religioase recunoscute de lege, al Casei Regale şi al minorităţilor naţionale”. 

 
Curtea Constituţională a recomandat eliminarea acestui text, pe considerentul că nu are caracter de 

principiu general, iar conţinutul său este inexact.  
 
Într-adevăr, fiind inclus în Titlul I al legii fundamentale, denumit „Principii generale”, textul ar fi trebuit 

să aibă valoare de principiu general, adică să reprezinte un director, nu exclusiv pentru conţinutul de ansamblu al 
Constituţiei, ci pentru întregul sistem de drept. Principiile generale constituie cadrul pe care se grefează toate 
celelalte norme, ori „recunoaşterea rolului istoric…”  nu imprimă actului de legiferare vreo obligaţie de 
conformitate. Textul reprezintă o afirmaţie, căreia iniţiatorii au dorit să-i dea, din motive discutabile,  o 
importanţă cu totul deosebită prin inserarea ei în legea fundamentală.  

Acest text are şi grave deficienţe de construcţie. Astfel, printre entităţile care ar fi contribuit la 
„constituirea şi modernizarea statului român” sunt enumerate „Biserica Ortodoxă şi celelalte culte religioase 
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recunoscute de lege”. Desigur, nominalizarea numai a Bisericii ortodoxe s-ar justifica prin ponderea pe care o 
are în societatea românească şi prezenţa ei tradiţională în zona puterii publice chiar dacă, pe undeva, ar fi 
discutabil rolul pe care l-a avut la modernizarea statului. De exemplu, secularizarea averilor mânăstireşti şi 
laicizarea instituţiilor publice, nu cred c-a fost pe placul bisericii, chiar dacă aceste reforme se înscriu în ceea ce 
numim „modernizare”. Sunt însă indicate c-ar fi avut, de asemenea, un astfel de rol şi celelalte culte religioase 
recunoscute de lege. O asemenea precizare nu concordă cu statutul Constituţiei, care, după cum s-a arătat,  
proiectează pe perioade lungi de timp evoluţia naţiunii şi concomitent a edificiului statal. Recunoaşterea, prin 
lege, şi a altor culte religioase sau declararea altora ca fiind ilegale poate să intervină oricând, chiar şi după ce în 
Constituţie ar fi înserat textul indicat. Deci, indiferent de rolul istoric pe care l-ar fi avut la constituirea şi 
modernizarea statului român, recunoaşterea este condiţionată de un element aleatoriu, ceea ce contravine 
rigurozităţii ce trebuie să caracterizeze fiecare text constituţional. Sunt însă unele culte religioase, recunoscute de 
lege, a căror prezenţă în societatea românească n-a fost una semnificativă sau care, prin activitatea şi „misiunea” 
lor, n-au avut vreo legătură cu „constituirea şi modernizarea statului român” sau, şi mai rău, împotrivindu-se 
chiar acestui proces. De aceea, a le „onora” acum cu o recunoaştere având valoare constituţională, nu numai că 
nu corespunde adevărului, dar chiar ridică serioase semne de întrebare cu privire la scopul urmărit de inspiratorii 
acestui text. 

 
În altă ordine de idei, prin enumerarea pe care o face, textul conferă fiecărei entităţi nominalizate, din 

perspectiva rolului la care face referire, acelaşi grad de contribuţie, ceea ce, în primul rând, nu corespunde 
adevărului şi, apoi, ar putea fi şi o ofensă adusă unora dintre aceste entităţi.  

De exemplu, prin acest text li se aduce recunoaştere şi minorităţile naţionale. Însă, adevărul istoric pune 
în lumină că unele dintre aceste minorităţi ne-au subminat chiar procesul edificării statale, ele fiind loiale altor 
state, a căror interese n-au coincis întotdeauna cu ale noastre. Desigur, unele minorităţi au fost loiale poporului 
român, convieţuind cu el în bună înţelegere chiar de când s-au aşezat în vatra lui strămoşească. Poate c-au avut şi 
un oarecare rol la constituirea şi modernizarea statului român, însă nu cred să prezinte pentru ele vreo importanţă 
menţionarea acestui fapt în Constituţie, mai ales sub o denumire generică, în care se includ şi acele etnii care nu 
ne-au fost loiale. Credem că tocmai reprezentanţii uneia dintre aceste etnii, au dorit o „legitimare” a aşa zisului 
rol pe care l-ar fi avut în istoria poporului român, şi pentru că ar fi fost prea riscant să fie doar ea nominalizată s-
a recurs la această denumire generică.  

 
Aspectul cel mai grav, care se degajă din acest text,  este acela că din enumerarea sa lipsesc românii, 

adică acele generaţii din stârpea neamului nostru care, cu mari sacrificii şi jertfe, au înfăptuit unitatea naţională a 
statului român şi i-au asigurat ascensiunea spre modernitate. Lipsesc paşoptiştii, lipseşte Cuza, a cărui semnătură 
se află pe actele de naştere a tuturor instituţiilor statului român modern, lipseşte Armata Română, fără jertfa 
căreia n-ar fi fost posibilă făurirea României Mari, lipsesc brătienii şi toţi cei care au pus mai presus de propria 
tihnă, viitorul neamului românesc. Aceştia ar fi trebuit nominalizaţi, în primul rând, dacă totuşi s-a dorit 
înserarea în Constituţie a unui text de recunoştinţă, pentru rolul ce l-au avut în constituirea şi modernizarea 
statului român.  

Iniţiatorii textului ar putea să spună că poporul român, fiind subiect al actului de recunoaştere, nu rolul 
lui trebuia subliniat, ci al celor care şi-au legat destinul de istoria neamului, justificare care ar fi lipsită nu numai 
de adevăr, dar şi de sens. Subiect al actului de recunoaştere este, după cum arată clar textul în discuţie,  
România, şi nu poporul român. Din România fac parte şi entităţile enumerate, ajungându-se, astfel, la o 
autorecunoaştere a presupusului rol, pe care l-ar fi avut în constituirea şi modernizarea statului român. 

 
Chiar dacă, asupra acestui text, Curtea Constituţională a exprimat un punct de vedere critic, cerând să fie 

eliminat din proiect, iar calendarul pentru revizuirea Constituţiei este deocamdată suspendat, cred totuşi că 
această chestiune n-ar trebui ignorată. Nu-i o problemă doar de tehnică legislativă, nu sunt erori scuzabile, cum 
s-ar crede din perspectiva unei viziuni juridice înguste. Textul analizat a  fost înserat în proiect, nu dintr-o simplă 
eroare. Firesc, el a făcut obiectul unor discuţii în cadrul comisiei de redactare a proiectului. De asemenea, liderii 
politici, punându-şi semnătura pe proiect, nu este de acceptat că nu l-ar fi cunoscut.    

 
Şi atunci, dacă logic, aşa stau lucrurile, avem dreptul şi obligaţia să ştim ce raţiuni stau la baza textului în 

discuţie, pentru că ele rămân în continuare active şi vor genera alte asemenea „ciudăţenii”.  
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Prin formula declarativă „România recunoaşte”, poporul român, ratificând, să zicem, Constituţia, aduce 
un prinos de „recunoştinţă” celor care, în trecutul său zbuciumat, nu numai că nu i-au recunoscut vreun merit, 
dar i-au negat chiar identitatea şi existenţa. Să fie doar un simplu gest, de a „cinsti” şi „onora” această 
„contribuţie”, sau textul deschide calea şi pentru alte compromisuri de natură să submineze autoritatea statului 
român?  

Răspunsul la această întrebare ni-l dau însă celelalte texte care se referă, de asemenea, la minorităţi, şi 
prin care li se creează acestora un regim preferenţial. Este vorba de:  

- recunoaşterea zonelor tradiţionale ale minorităţilor naţionale, ca subdiviziuni ale regiunilor; 
- recunoaşterea dreptului reprezentanţilor legali ai acestora, de a înfiinţa organe proprii de decizie şi 

executive, cu competenţe privind dreptul la păstrarea, dezvoltarea  şi exprimarea identităţii lor;  
- instituirea obligaţiei pentru toate autorităţile publice centrale şi locale, de a lua decizii cu privire la 

păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase a persoanelor, numai 
după consultarea organizaţiilor aparţinând minorităţilor naţionale; 

- recunoaşterea dreptului minorităţilor naţionale, de a folosi în mod liber, în spaţiul public şi privat, a 
propriilor simboluri, ce reprezintă identitatea lor etnică, culturală, lingvistică şi religioasă; 

- eliminarea prevederii conform căreia, învăţământul de toate gradele trebuie să se desfăşoare în limba 
română şi instituirea obligativităţii ca numai învăţământul general să se desfăşoare în limba română; 

  
Toate aceste amendamente contravin principiilor fundamentale ce definesc statul, şi care pentru poporul 

român au o valoare sacră, intangibilă, pentru că personifică în formulă constituţională sacrificiile multor 
generaţii de români. Dacă aceste texte sunt inspirate doar de nişte calcule politicianiste, respectiv de o dorinţă a 
guvernanţilor de a face concesii reprezentanţilor minorităţilor naţionale în schimbul sprijinului acestora la 
guvernare [5], atunci statul român se află în mare pericol, întrucât pofta de putere constatăm că are întâietate faţă 
de interesul naţional. 

 
Concluzii 
 
Revizuirea Constituţiei României din octombrie 2003, precum şi toate încercările ulterioare de amendare 

a legii fundamentale, s-au aflat sub semnul unor interese străine de aşteptările şi aspiraţiile neamului românesc.  
Actualul proiect încearcă să impună românilor un conţinut constituţional antinaţional, mult mai direct şi 

chiar mai clar decât precedentele. Să mizeze oare iniţiatorii pe faptul că, pe acest parcurs „democratic” s-ar fi 
atenuat la români simţul patriotic şi nu le mai pasă de ţara lor ? În această situaţie, însă, slăbiciunile statului pot 
fi de natură să conducă societatea la dezastru, mai ales în condiţiile dependenţelor, determinate de evoluţia 
globalizării [6]. 
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