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Dintre împlinirile celei mai îndelungate domnii din istoria Ńării şi una 

dintre cele mai rodnice, instaurarea regimului constituŃional ocupă un loc 
aparte. „Actul ce s-a îndeplinit, spunea Domnitorul Carol cu ocazia adoptării, 
la 30 iulie 1866, a ConstituŃiei României moderne, în Răspunsul său la 
discursul Preşedintelui Adunării DeputaŃilor, este cel mai însemnat în viaŃa 
unui popor. Prin ConstituŃiunea ce dăm astăzi Statului Român, realizăm 
aspiraŃiunile legitime ale naŃiunii, garantând interesele tuturor stărilor, 
precum şi toate drepturile pe care cetăŃeanul trebuie să le găsească într-o 
societate civilizată”.1 

În aceiaşi perspectivă şi cu aceiaşi ocazie, Preşedintele Adunării 
DeputaŃilor sublinia că regimul constituŃional „devenise pentru România ... o 
condiŃie de existenŃă şi de prosperitate...”, fapt pentru care „ConstituŃia ce 
am onoarea a prezenta Măriei Tale, în numele Adunării dă o legitimă 
satisfacŃie acestor aspiraŃii ale łării, consacrând pentru România principiile 
admise în statele moderne cele mai înaintate pe calea civilizaŃiei”.2 Într-
adevăr, ConstituŃia de la 1866, prin cele 10 legi ce urmau a fi adoptate în 
baza sa, prevăzute în art. 132 şi celelalte măsuri juridico-administrative trasa 
programul ce trebuia urmat în continuarea modernizării Ńării, exprimat astfel 
de Domnitor cu acelaşi prilej: „łinta preocupărilor şi a lucrărilor naŃiunii, 
trebuie să fie dezvoltarea puterilor ei morale şi materiale. Ridicarea 
Bisericii române, restabilind-o pe bazele canoanelor, şi întărirea 
simŃământului religios în inimile noastre, răspândirea învăŃământului în 
toate clasele, o justiŃie şi o administraŃie bună, care să stârpească prin 
urmărirea şi pedepsirea culpabililor toate abuzurile, o ordine şi o economie 
în finanŃe pentru a face să înceteze strâmtoarea de care suferă astăzi 
societatea, şi pentru a da un nou zbor înavuŃirii naŃionale, îmbunătăŃirea 
agriculturii, izvorul cel mai mare al bogăŃiei noastre; înmulŃirea căilor de 
comunicaŃii şi înfiinŃarea istituŃiilor de credit, ca singurele mijloace pentru a 
da o impulsiune comerŃului; iată problemele ce trebuie să rezolvăm”.3 

                                                 
1 Răspunsul Măriei Sale Domnitorului la Discursul Preşedintelui Adunării, 30 iunie 1866, în 
„ConstituŃiunea şi Legea electorală, făcute sub Carol I”, Imprimeria NaŃională, Bucureşti, 1866, p. 5. 
2 Discursul Ńinut de Preşedintele Adunării către Măria Sa Domnul, în vol. cit., p. 3. 
3 Potrivit dispoziŃiilor constituŃionale, „în cel mai scurt timp” urmau să se facă legi speciale privitoare la 
obiectivele următoare: 1. Asupra  descentralizării administrative; 2. Asupra responsabilităŃii Miniştrilor şi 
celorlalŃi agenŃi ai puterii executive; 3. Asupra măsurilor celor mai nimerite pentru a stăvili abuzul 
cumulului; 4. Asupra modificării legii pensiilor; 5. Asupra condiŃiilor de admisibilitate şi înaintare în 
funcŃiunile administraŃiei publice; 6. Asupra dezvoltării căilor de comunicaŃii; 7. Asupra exploatării minelor 
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A. „Pactul definitiv, care mă leagă pentru totdeauna cu destinul 
noii mele patrii, România”. Desăvârşirea procesului de modernizare şi 
unificare a Statului Român, conform ConvenŃiei de la Paris din 1858 şi prin 
acŃiunea politico-instituŃională şi juridică internă presupunea instaurarea 
principiului monarhiei constituŃionale de tip occidental-european. Aceasta 
impunea, la rândul său, două acte fundamentale: aducerea prinŃului străin şi 
adoptarea unei noi constituŃii. 

Primul, în împlinirea DorinŃelor Divanurilor Ad-hoc din 1857 s-a 
realizat, în urma abdicării lui Al. I. Cuza din februarie 1866, prin 
proclamarea ca Domn, la 10 mai a Principelui Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen. Cel de-al doilea l-a urmat îndeaproape, proiectul legii 
fundamentale fiind elaborat de Consiliul de Stat (primul proiect datând încă 
din 1859 redactat de Comisia Centrală de la Focşani, iar următorul, din 1863 
aparŃinând chiar Domnitorului Cuza)4 la cererea Guvernului din 16 februarie 
şi înaintat, la 1 mai, Adunării DeputaŃilor. Adus în dezbaterea 
parlamentarilor la 16 iunie, la 29 iunie prin votul acestora devenea 
constituŃie, pe care, o zi mai târziu, Domnitorul depunea jurământul, iar la 1 
iulie era promulgată şi publicată în „Monitorul Oficial” al Statului. Pentru 
prima dată reprezentanŃii NaŃiunii erau chemaŃi să ia parte la  facerea unei 
ConstituŃii, în baza principiului obŃinut de Cuza în faŃa Comisiei 
ambasadorilor puterilor garante, la Constantinopol, la 25 mai 1864, prin care 
se recunoştea „dreptul la suveranitate internă”, „autonomia lăuntrică” a Ńării. 

Adoptarea ConstituŃiei de la 1 iulie a fost un mare eveniment 
naŃional, marcat prin Te-Deum la Mitropolie, oficiat de Mitropolitul Primat, 
în prezenŃa membrilor CurŃii de CasaŃie, ai Consiliului de Stat, ai CurŃii de 
Conturi, CurŃilor şi Tribunalelor, cu gardă şi onor militare. În Parlament 
„Veselia ce se vedea pe figura membrilor Adunării, şi pe cea a poporului 
aflat prin diferite tribune nu se poate descrie. Loja Doamnelor era de 
asemenea plină, mai multe buchete de flori au fost depuse pe biroul Adunării 
pentru Măria Sa. 

                                                                                                                                                  
şi pădurilor; 8. Asupra fluviilor şi râurilor navigabile şi flotabile; 9. Asupra organizării armatei, drepturilor 
de înaintare, de retragere şi asupra diferitelor poziŃii ale ofiŃerilor; 10. Asupra justiŃiei militare. 
4 Proiectu de ConstituŃiune pentru Principatele-Unite ale României, elaborat de Comisiunea Centrală, 
sesiunea 1859, Tipografia NaŃională a lui Iosif Romanov et c. nie, Bucureşti, 1860. Unii dintre radactori 
considerau că textul trebuie să pornească de la Regulamentul Organic, iar alŃii de la ConvenŃia de la Paris. 
La propunerea lui M. Kogălniceanu s-a trecut de modele, orientându-se spre consituŃia belgiană. Destul de 
apropiat ca şi conŃinut de textul ConstituŃiei din 1866, documentul cuprindea prevederi interesante în 
privinŃa Domnului. Astfel, după ce în art. 38 stipula că „Puterea constituŃională Domnească este încredinŃată 
Măriei Sale Domnului Alexandru Ioan I ales cu voturile Adunării din 5 şi 24 ianuarie 1859”, Anexa I 
„Despre vacanŃa Tronului” reglementa situaŃia „vacanŃei Tronului şi până la instalarea PrinŃului străin”, 
adus „dintr-o dinastie Domnitoare dintr-ale Europei”. Aşadar, de la începuturi, proiectul constituŃional avea 
în vedere ipoteza „prinŃului străin”, dar după vacantarea tronului de Domnitorul în funcŃie Al. I. Cuza, care, 
potrivit ConvenŃiei de la Paris era ales pe viaŃă. O altă dispoziŃie interesantă, denunŃând o veche meteahnă a 
politicienilor noştri era cuprinsă în art 28 (4) al proiectului, potrivit căruia „Românul ce se va îndrepta cu 
pâră sau plângeri la streini în contra Puterilor Statului, se consideră călcător al autonomiei naŃionale. 
Penalitatea cuvenită se va determina printr-o lege specială”. 
Proiectul lui Al. I. Cuza, lucrat îndeaproape cu secretarul său francez a rămas în nelucrare, optându-se 
pentru formula hibridă a Statutului dezvoltător al ConvenŃiei de la Paris, mai acceptabilă din punctul de 
vedere al conjuncturii internaŃionale a timpului. 
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Măria Sa a mers apoi la palatul din Bucureşti, unde a asistat în balcon 
la defilarea trupelor. 

Tunurile prin sunetul lor anunŃa Capitalei toată durata acestei 
ceremonii.” 

Clasa politică parlamentară percepea adoptarea şi intrarea în vigoare 
a legii fundamentale a statului drept „întemeierea unei noi ere pentru Ńară”, 
„data inaugurării regimului monarhic”, aducător de binefaceri majore, 
precum consolidarea statului şi stabilitatea guvernamentală. 

Preşedintele Adunării DeputaŃilor, M. Costache îşi încheia astfel 
Discursul Ńinut cu ocazia depunerii jurământului de a respecta ConstituŃia, de 
către noul Domnitor „Călcând pe pământul Ńării noastre, aŃi spus românilor, 
că aŃi devenit român; astăzi România constituŃională vă răspunde prin 
reprezentanŃii săi, că Măria Ta ai devenit pentru ea simbolul naŃionalităŃii 
sale”. 

În Răspunsul său Carol circumscria exact importanŃa momentului: 
„łara a intrat într-o stare normală. Un guvern monarhic este aşezat... Acest 
act pentru mine în parte este cel mai solemn al vieŃii mele, căci el este pactul 
definitiv, care mă leagă pentru totdeauna cu destinul noii mele patrii, cu 
România.” Surprinzând realist statutul şi conjunctura internaŃională a Ńării, 
Domnitorul exprima cu claritate calea de urmat. În acest sens, remarca faptul 
că aşezarea pe baze constituŃionale ferme a vieŃii publice interne era rodul 
deopotrivă al „abnegaŃiei, persistenŃei şi prudenŃei Românilor”, precum şi al 
„solicitudinii CurŃii Suverane şi a Înaltelor Puteri garante”. În consecinŃă, 
linia de urmat devenea aceea ca, prin unire şi solidaritate şi cu demnitate să 
se consolideze ceea ce s-a dobândit, „fiind respectaŃi în afară şi ne vom 
atrage bunăvoinŃa Înaltei PorŃi şi a Înaltelor puteri garante”. Desigur, 
adoptarea unei constituŃii era un act fundamental de suveranitate internă, dar 
marca în acelaşi timp şi în plan extern un pas semnificativ spre independenŃa 
de stat, ceea ce presupunea din partea Domnitorului şi a guvernului său o 
atitudine prudentă, desemnată prin „păzirea neutralităŃii”, ceea ce presupunea 
anumite datorii, îndeplinite cu „lealitate şi sinceritate”. În Discursul său, 
Carol definea coordonatele politicii externe a României constituŃionale 
astfel: „Legăturile seculare ce unesc România cu Curtea Suverană, şi care 
au fost pentru Români totdeauna un scut puternic în timpurile cele mai grele, 
trebuiesc respectate şi menŃinute. Dovezile necontestate ale simŃămintelor 
noastre în această privinŃă, vor fi, nu mă îndoiesc, primite de către Înalta 
Poartă, ca o garanŃie pentru viitor. Nu suntem aliaŃii nici unei puteri şi vom 
pune toate silinŃele noastre a nu crea nici o dificultate puterilor învecinate. 
Interesul nostru este de a trăi în cea mai bună armonie cu dânsele”. 

Aşadar, ConstituŃia de la 1866 a fost primul pact constituŃional 
român, înfăptuit printr-un acord de voinŃe, între Adunarea DeputaŃilor, 
reprezentând NaŃiunea, şi între Suveran care, jurând să o respecte, garanta 
respectarea ei, în litera şi spiritul său. Croită după modelul ConstituŃiei 
belgiene din 1831, considerată drept una dintre cele mai liberale ale timpului 
şi în condiŃiile în care mulŃi doreau şi considerau România o „Belgie a 
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Orientului”, ConstituŃia avea 133 articole, dispuse în 8 titluri; primele 3 
tratau destre elementele constitutive ale statului respectiv, despre: teritoriu 
(art. 1-4), drepturile românilor (titlul II, art. 5-30) şi puterile statului (titlul 
III, art. 31-107); celelalte se refereau la finanŃe (IV), puterea armată (V), 
dispoziŃii generale (VI), revizuirea constituŃiei (VII) şi dispoziŃii tranzitorii şi 
suplimentare.5 

MulŃi s-au întrebat dacă liberalismul constituŃiei belgiene, care era 
perfect adecvat Ńării pe care o guverna, transplantat la noi, prin noua lege 
fundamentală era potrivit, şi putea să favorizeze pe deplin progresul social. 
Adică pentru o Ńară în care, veacuri de-a rândul, obiceiul pământului fusese 
invocat împotriva legii scrise, iar aceasta contra dreptului consuetudinar, în 
timp ce Domnul rămânea supremul judecător. O remarcă semnificativă în 
acest sens o avem de la Hortense Cornu (sora de lapte a lui Napoleon al III-
lea), care, consultată la alegerea lui Carol, considera că lipseşte constituŃiei 
un „mic grăunte de absolutism, de neapărată trebuinŃă pentru a face să 
precumpănească bunele gânduri ale lui Carol”.6 La rândul său Domnitorul 
manifesta la începuturi unele reŃineri în privinŃa adoptării legii fundamentale 
de la 1866 la moravurile şi năravurile clasei politice româneşti a timpului, 
atunci când, în decembrie 1870, scria, printre altele tatălui său: „Această Ńară 
care a fost întotdeauna sub jugul cel mai aspru, se pomeneşte trecând fără 
tranziŃie de la un regim despotic la o constituŃie atât de liberală, încât niciun 
popor din Europa n-are alta la fel”. Desigur, ca multe alte instituŃii şi legiuiri 
din acea perioadă de început a statului român modern şi constituŃia sa a fost 
trecută astfel în rândul formelor fără fond. Totuşi, sub sceptrul Domnului 
străin devenit Suveran român şi cu concursul unor personalităŃi politice cu 
largi vederi europene, cu răbdare şi insistenŃe, prevederile constituŃionale au 
prins viaŃă, generând practici şi experienŃe autentic democratice, de tip 
occidental. 

Caracterizată de raportorul Adunării, profesorul de drept Aristide 
Pascal drept o constituŃie „liberală şi egalitară”, votată în unanimitate, prima 
constituŃie a statului român, care promova o concepŃie înaintată asupra 
drepturilor, libertăŃilor şi îndatoririlor cetăŃenilor. Era consacrat principiul 
egalităŃii românilor înaintea legilor, inclusiv datoria lor de a contribui fără 
deosebire la dările şi sarcinile publice; se opreau toate privilegiile, scutirile şi 
monopolurile de clasă (art. 12. 1), nu se admiteau în Stat titlurile de nobleŃe 
străină, ca fiind contrarii vechiului aşezământ al łării. De asemenea, era 
garantată libertatea individuală (art. 15), domiciliul era inviolabil (art. 15), 
nicio pedeapsă nu putea fi aplicată decât în virtutea unei legi (art. 16), nu se 
putea da pedeapsă cu moartea decât în cazurile prevăzute de Codul penal 
militar în timp de război (art. 18) şi nici o lege nu poate confisca averea (art. 
17), proprietatea sacră şi inviolabilă, inclusiv creanŃele asupra statului sunt 

                                                 
5 Pentru istoricul problemei, a se vedea: Barbu B. Berceanu, Istoria constituŃională a României în context 
internaŃional. Comentată juridic, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003. 
6 Fl. Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ediŃie revăzută şi adăugită, Ed. Univers 
enciclopedic, Bucureşti, 2008, p. 236-237. 
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garantate, permiŃându-se expropieri pentru cauză de utilitate publică numai 
după o dreaptă şi prealabilă despăgubire; căile de comunicaŃie, apele 
navigabile şi flotabile sunt de domeniu public. 

Românii se bucurau de libertatea conştiinŃei (art. 5), de libertatea 
învăŃământului (cu obligativitatea învăŃământului primar şi gratuităŃii 
învăŃământului în şcolile Statului), de liberatatea presei şi a întrunirilor, şi în 
general de a comunica ideile şi opiniile proprii prin grai şi scris (art. 24), cu 
garantarea secretului scrisorilor şi telegramelor (art. 25), de libertatea de 
asociere, conform legilor în vigoare (art. 27), de a se adresa autorităŃilor 
publice cu petiŃiuni (art. 28), putând urmări (pe cale ierarhică sau în justiŃie) 
pe funcŃionarii publici care, prin fapta administraŃiunii lor, i-au vătămat (art. 
29). ToŃi străinii aflatori pe teritoriul României se bucurau de protecŃia dată 
de legi persoanelor şi averii lor în genere (art. 11). Extrădarea refugiaŃilor 
politicin era oprită (art. 30 alin. 12) măsură avansată şi semnificativă pentru 
rolul internaŃional al statului român. 

B. Un monarh constituŃional. Pe lângă un substanŃial titlu consacrat 
drepturilor şi libertăŃilor fundamentale, devenite Drepturile românilor care 
contrastau, prin modernitatea şi liberalismul lor, cu starea socio-economică şi 
culturală a Ńării, ConstituŃia de la 1866 instituia o organizare a statului 
fondată pe principiile suveranităŃii naŃionale, guvernării reprezentative şi 
separării puterilor în stat. Puterea executivă era încredinŃată Domnului, care 
o exercita „în modul regulat prin ConstituŃiune” (art. 35). Puterile 
constituŃionale ale Domnului erau ereditare. 

Legea fundamentală stabilea următoarele atribuŃii ale domnitorului 
(art. 93): numeşte şi revocă miniştri săi; sancŃionează şi promulgă legile, 
putând refuza sancŃiunea lor; are dreptul de amnistie în materie politică; are 
dreptul de a ierta sau micşora pedepsele în materii criminale; numeşte şi 
revocă în funcŃii publice; face regulamentele necesare executării legilor; este 
capul puterii armate; conferă gradele militare în conformitate cu legea; 
conferă decoraŃiunea română conform unei anume legi; are dreptul de a bate 
monedă, conform unei legi speciale; încheie cu statele străine convenŃiunile 
necesare pentru comerŃ, navigaŃie şi altele asemenea; însă pentru ca aceste să 
aibă putere îndatoritoare, trebuie mai întâi a fi supuse puterii legislative şi 
aprobate de ea. ConstituŃia mai prevedea că puterea legislativă se exercita în 
colectiv de domn şi de ReprezentanŃa naŃională; Domnul avea iniŃiativă 
legislativă. Puterea judecătorească se execută de curŃi şi tribunale, iar 
hotărârile şi sentinŃele se pronunŃă în virtutea legii şi se execută în numele 
domnului. 

ConstituŃia stabilea cazuri concrete în care domnul nu avea dreptul să 
intervină: nu putea ierta nici micşora pedepsele hotărâte de justiŃie în privinŃa 
miniştrilor, nu putea suspenda cursul urmăririi sau al judecăŃii, nici a 
interveni prin nici un mod în administrarea justiŃiei; nu putea crea o funcŃie 
nouă fără o lege specială; nu putea modifica sau suspenda legile şi nu putea 
scuti pe nimeni de aplicarea lor; actul de dizolvare a parlamentului trebuia să 
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conŃină convocarea alegerilor până în două luni şi a Adunărilor până în trei 
luni; nici un membru al familiei domnitoare nu putea fi ministru. 

Potrivit ConstituŃiei, domnul era implicat în toate ramurile puterii de 
stat, bucurându-se de largi prerogative. Dar art. 92 prevedea: „Persoana 
domnului este neviolabilă. Miniştrii săi sunt răpunzători. Nici un act al 
domnului nu poate avea tărie dacă nu va fi contrasemnat de un ministru, care 
prin aceasta chiar devine răspunzător de acel act”. În fond, se adoptase 
principiul constituŃional englez potrivit căruia „regele domneşte dar nu 
guvernează”. 

Prin alegerea lui Carol, marile puteri garante au fost puse în faŃa 
faptului împlinit. După intense negocieri diplomatice acest act constituŃional 
fundamental a fost recunoscut de statele europene, inclusiv de Turcia (în 
octombrie 1866). 

Pe plan intern au fost continuate reformele începute în timpul 
domniei lui Alexandru Ioan Cuza, care-şi aveau sorgintea în ConvenŃia de la 
Paris. 

Cu revizuirile de la 1879, 1884, 1917 şi cea majoră din 1923, legea 
fundamentală a Ńării de la 1866 a rămas în vigoare până în februarie 1938, 
când a fost înlocuită cu ConstituŃia Carol al II-lea şi apoi repusă parŃial în 
vigoare în perioada august 1944 şi 30 decembrie 1947, pentru a intra apoi în 
istorie şi odată cu ea şi democraŃia română, până în decembrie 1989. 

De-a lungul celor 48 de ani de Domnie, Carol s-a manifestat, urmând 
întocmai regimul juridico-politic stabilit prin legea fundamentală, ca un 
factor de echilibru şi stabilitate în viaŃa publică şi în mecanismul statal, a 
permis depăşirea instabilităŃii guvernamentale aferentă perioadei de început a 
domniei (1866-1871), asigurat succesul preocupărilor de realizare a unui 
echilibru în viaŃa politică românească între anii 1871-1881 sau perioada de 
stabilitate politică şi afirmare internaŃională a statului român în ultima etapă 
a Domniei marelui Rege (1881-1914). 

C. Regele Carol I şi magistratura. Considerată şi apreciată cu 
adevărat drept a treia putere în stat, înainte de toate independentă şi 
competentă, magistratura română s-a format şi afirmat în sens modern sub 
domnia Regelui Carol I. Deşi, în virtutea echidistanŃei politice vârfurile celor 
două puteri se întâlneau rar, respectul şi înŃelegerea reciproce erau evidente. 
La 10 mai 1891, cu ocazia aniversării a 10 ani de Regalitate, răspunzând 
mesajului reprezentanŃilor justiŃiei, Suveranul preciza crezul său: „łinta mea 
va fi pururea de a înălŃa prestigiul magistraturii, înlesnindu-i astfel marea şi 
binefăcătoare ei misiune în statul român.” Printre marile realizări 
arhitecturale ale perioadei domniei primului rege al României, exprimând 
implicit şi importanŃa acordată actului de justiŃie în societate se numără, fără 
îndoială, Palatul de JustiŃie din Bucureşti, la inaugurarea căruia, la 15 
octombrie 1895 Monarhul sintetiza astfel misiunea legii magistratului şi a 
justiŃiei, într-un stat modern, european: „Libertatea nu are fiinŃă decât prin 
lege şi legea rămâne cuvânt fără temei dacă justiŃia, totdeauna nepărtinitoare, 
nu impune tuturor acelaşi respect, acelaşi sentiment de răspundere. Dreapta 
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aplicare a legilor este dar scutul cel mai puternic al libertăŃii, iar magistratul 
Ńine acest scut în mâinile sale...” În fine, la 1906, cu ocazia jubileului a 40 de 
ani de domnie, marele rege făcea un veritabil bilanŃ şi în privinŃa domeniului 
justiŃiei apreciind: „O justiŃie luminată şi nepărtinitoare este nu numai o 
chezăşie a ordinii, a libertăŃii şi a averii cetăŃenilor, dar şi cea mai puternică 
pârghie a progresului moral, în viaŃa publică şi privată. Cu mare mulŃumire 
sufletească, constat că magistratura română este din ce în ce mai pătrunsă de 
înalta sa menire socială şi că se arată tot mai vrednică de măsurile ce s-au 
luat spre a o încuraja cu o neatârnare tot mai deplină”7. La rândul său, 
magistratura Ńării şi-a manifestat recunoştinŃa sa pentru reformele promovate 
spre modernizarea şi sporirea prestigiului justiŃiei în România. 

În septembrie 1914, aducând un omagiu Marelui Rege, pentru opera 
sa „de întărire şi înălŃare a justiŃiei”, C. Hamangiu, distins magistrat şi 
membru de onoare al Academiei Române, arăta: „În cursul celor 48 de ani, 
mulŃumită impulsului acestui mare reformator care a fost Regele  Carol I, 
magistratura română a făcut progrese din cele mai mari, ridicându-se la o 
înălŃime morală şi intelectuală dintre cele mai curate, mai frumoase şi mai 
strălucite”8. La rândul său, Curtea de CasaŃie a Ńinut să aducă în mod 
deosebit omagiul său fostului Rege. Luni, 29 septembrie 1914, întrunită în 
secŃiuni unite sub preşedinŃia prim-preşedintelui său N. Gh. Bagdat, Înalta 
Curte a Ńinut o şedinŃă solemnă. Procurorul general Scarlat Popescu a arătat 
marea pierdere suferită de Ńară prin decesul suveranului ei, iar ca veneraŃie 
pentru acesta s-a ridicat şedinŃa şi, în semn de doliu, s-a hotărât suspendarea 
judecării proceselor la instanŃa supremă timp de o săptămână.9 

D. Regele constituŃional care se supune voinŃei Ńării. Poate că 
dovada absolută a respectării ConstituŃiei Ńării a fost adusă de marele Rege la 
momentul istoric al Consiliului de Coroană din 21 iulie/3 august 1914, 
privind participarea României la Primul Război Mondial. Între obligaŃiile 
unui tratat internaŃional şi îndatorirea de fidelitate faŃă de Casa regală de 
apartenenŃă, Carol I a înŃeles să se supună ConstituŃiei, pe care jurase a o 
„păzi”, la 30 iunie 1866. Astfel, după cum este îndeobşte cunoscut, monarhul 
a subliniat iniŃial, în faŃa reprezentanŃilor guvernului, preşedinŃilor Corpurilor 
legiuitoare şi a fruntaşilor partidelor din opoziŃie „datoria României să 
execute tratatele ce o leagă de Tripla AlianŃă”. La argumentele şi susŃinerile 
acestora că România trebuie să rămână neutră, Carol I a conchis: „Ca rege 
constituŃional, mă supun voinŃei dumneavoastră”. Era supremul omagiu pe 
care Marele Rege îl aducea Legii fundamentale a Ńării, oferind, totodată, 
pentru istorie supremul exemplu de DemocraŃie constituŃională. 

 
 

                                                 
7 M. DuŃu, Istoria Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a României, ediŃia a II-a, revăzută şi adăugită, 
Bucuresti, 2012, p. 201-202.  
8 C. Hamangiu, JustiŃia şi Magistratura sub Regele Carol I, în „Dreptul”, septembrie 1914, p. 1. 
9 M. DuŃu, Istoria Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a României, lucr. cit., p. 223-224. 


