Statul român modern: de Ia proiect politic la realizarea României Mari (sec. XVII -XX)
I

Instaurarea domniilor fanariote a însemnat:
- creşterea dependenţei Principatelor faţă de Imperiul Otoman,
- știrbirea autonomiei acestora,
- creșterea obligațiilor față de Poartă,
-creșterea fiscaliății,
- domnia dar şi a alte instituţii laice sau ecleziastice s-au grecizat.
Domnii fanarioţi veneau în Principate însoţiţi de rude, prieteni sau creditori care
beneficiau de privilegii în defavoarea boierimii pământene.
Nemulţumiți, boierii au formulat memorii pe care le-a adresat Marilor Puteri,
în special în cursul războaielor ruso-austro-turce. Prin intermediul lor cereau:
revenirea la domniile pământene,
respectarea drepturilor lor politice,
respectarea Capitulaţiilor,
menţinerea autonomiei,
protectoratul Marilor Puteri.

În mişcarea naţională s-au implicat Mihai Cantacuzino, Ienăchiţă Văcărescu,
Dimitrie Sturdza, Eufrosin Poteca etc. Treptat s-a format „partida naţională”.
Memorii:
-1772- cu ocazia tratativelor purtate la Focşani boierii au prezentat un
memoriu cerând: domnii pământene, independenţă şi unirea Moldovei cu
Valahia, sub un principe pământean sub garanţia colectivă a Rusiei, Austriei
şi Prusiei,
-1772- Ienăchiţă Văcărescu, turcofil, îi cere marelui vizir respectarea vechilor
tratate și revenirea la domniile pământene.
- prin memoriul din 1791 se cereau unirea şi independenţa Principatelor sub
protecţia Rusiei şi a Austriei,
-memorii au mai fost formulate şi în 1802, 1807, 1810 etc.
În paralel cu aceste memorii adresate Marilor Puteri, au început să apară
proiecte referitoare la forma de guvernare a statului, propuneri ce vizau
implicit modernizarea instituţională.
În 1802 Dimitrie Sturdza a formulat un proiect numit Plan sau o reformă de
oblăduire republicească aristodemocraticească, forma de guvernământ propusă
era republica, aceasta urmând a fi condusă de boierime.
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În 1821 Tudor Vladimirescu declanşează lupta pentru recâştigarea vechilor privilegii ale ţării
Programul mișcării revoluționare a fost Cererile norodului românesc. Documentul prevedea:
- limitarea prezenţei grecilor în funcţiile politice şi religioase,
- înlăturarea abuzurilor şi a corupţiei din administraţie şi justiţie,
- reînfiinţarea armatei naţionale,
- stimularea comerţului prin reducerea vămilor,
- modernizarea legislaţiei,
- respectarea autonomiei Principatelor.
După 1822 interesul pentru modernizarea Principatelor Române devine tot mai mare, alături de
modernizarea la nivel instituţional (domnie, adunări reprezentative), apar prevederi ce ţin de drepturile şi
libertăţile cetăţeneşti (egalitate în faţa legii, libertatea persoanei etc).
În 1822, mica boierime din Moldova îşi exprima punctul de vedere prin elaborarea Proiectului celor 77
de „ponturi” (Constituţia cărvunarilor), redactată de Ionică Tăutu înaintată domnitorului Ioniţă Sandu
Sturdza.
Prevederi:
domn şi oaste pământeană,
atribuirea slujbelor numai boierilor pământeni,
garantarea libertăţii persoanei,
egalitate în faţa legilor,
formarea unei adunări reprezentative - Sfatul Obştesc etc.

Regulamentele Organice, puse în aplicare în 1831 în Ţara Românească şi 1832 în Moldova.
Prevederi:
-se separau puterile în stat: putere executivă, deţinută de un domnitor ales pe viaţă de o Adunare obştească extraordinară,
puterea legislativă, era deţinută de Adunarea Obştească formată din boieri, aceasta adopta legile şi prezenta
domnului anaforale, rapoarte despre starea țării,
puterea judecătorească, reprezentată de Organele de judecată și Înaltul Divan Domnesc.
-erau organizate corpul de avocați și serviciul procuraturii,
-se desființau vămile interne,
- se reorganiza învățământul,
-se reînființa armata națională,
--se înfiinţau Arhivele Statului,
-erau păstrate vechile privilegii și scutiri de impozite pentru boieri şi cler,
-nu se rezolva problema agrară, menținându-se claca şi nartul.
În formularea prevederilor Regulamentelor Organice a trebuit să se ţină cont de memoriile și proiectele de reformă ale boierilor din
perioada anterioară.
În perioada premergătoare Revoluției de la1848 au funcționat mai multe societăți secrete:
În 1834 a fost descoperită la Sibiu o „Societate revoluţionară secretă româno-polonă”,aceasta milita pentru o „republică românească
cuprinzătoare așezată de o parte și de alta a Carpaţilor”.
„Partida,” condusă de Ion Câmpineanu, în 1838, numită „națională” a formulat „Actul de unire și independență” şi „Osăbitul act de numire
a suveranului românilor”, ar fi dorit răscumpărarea vasalităţii printr-o contribuție generală și unirea Principatelor.
Autonomie şi chiar independență doreau la 1840 şi membrii societății secrete condusă de D. Filipescu, E.Murgu, J.A Vaillant. Ei mai
preconizau desființarea relațiilor feudale, rezolvarea problemei agrare, introducerea „domniei democratice”, aceste prevederi au fost
preluate şi de către revoluționarii de la 1848 iar problema agrară a fost rezolvată în timpul domniei lui Cuza.
În 1843 se formează societate a secretă „Frăţia”,membrii marcanți au fost N.Bălcescu, Christian Tell, Ion Ghica, C.A.Rosetti. Aceasta avea
şi o filială la Paris „Societatea studenților români”.
În 1845 s-a format „Asociația patriotică” la Iași, posibil o altă filială a „Frăției”.
La 1 ianuarie 1847 Nicolae Bălcescu le spunea studenților români aflați la Paris „Ţinta noastră, domnilor, socotesc, că nu poate fi alta decât
unitatea națională a tuturor românilor”...

Revoluţia de la 1848 a fost condusă de boierimea liberală şi intelectuali.
Revendicări:
-

democratizarea guvernării,

-

drepturi şi libertăţi cetăţeneşti,

-

abolirea privilegiilor,

-

înlăturarea stăpânirii străine și amestecului extern în problemele Ţărilor Române,

-

rezolvarea problemei ţărăneşti, prin emanciparea și împroprietărirea ţăranilor,

-

autonomia reală,

-

regim politic constituţional,

-

drepturi şi libertăţi cetăţeneşti,

-

abolirea pivilegiilor, unire şi, eventual, independenţă.

În Moldova, în cadrul adunarii
Mihail Sturdza.

din faţa hotelului Petersburg din Iaşi (8 aprilie1848), Alecsandri susține Petiţia-program, respinsă ulterior de

În Braşov, revoluționarii moldoveni redactează Prinţipurile noastre pentru reformarea patriei. Propuneau unirea Moldovei cu Țara Românească
într-un stat independent.
În Bucovina, Mihail Kogălniceanu redactează un proiect de Constituţie care prevedea regim liberal, reformă agrară cu despăgubire, unirea Ţării
Româneşti cu Moldova.
În Transilvania, la Blaj, în mai, a fost elaborată
Petiţia Naţională. Aceasta cuprindea revendicări specifice mai ales românilor din
Transilvania: autonomie administrativă, participarea românilor la guvernarea Principatului, instituţii reprezentative româneşti, reforma agrară,
drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, se respinge anexarea Transilvaniei la Ungaria.
În Ţara Românească programul revoluției este cuprins în Proclamaţia de la Izlaz (21iulie 1848). Cereri: domn pe cinci ani, desfiinţarea
privilegiilor, reformă agrară cu despăgubire, emanciparea israeliţilor, desfiinţarea robilor ţigani, autonomie politică prin eliminarea amestecului
Rusiei şi al Turciei în problemele interne, egalitate în fața legii, etc.

Unirea, un obiectiv important al „proiectului de țară” ce viza modernizarea, s-a realizat în urma
Războiului Crimeei (1853-1856). În urma conflictului a avut loc Congresul de Pace de la Paris (1856).
Franța a pus problema unirii Munteniei cu Valahia.
Imperiul Otoman şi Austria au susținut faptul că românii nu vor să se unească, Franța, Marea Britanie,
Rusia, Italia, Prusia, erau de altă părere, prin urmare, s-a decis formarea Adunărilor Ad-hoc,
adunări cu rol consultativ, în cadrul cărora românii să spună ce vor să facă.
Tratatul de pace de la Paris (1856), prevedea, printre altele: înlăturarea protectoratului Rusiei şi
înlocuirea cu garanția colectivă a celor șapte mari puteri ți retrocedarea de către Rusia, Moldovei, a
trei județe din sudul Basarabiei.
În 1857 s-au întrunit cele două Adunări ad-hoc. Membrii acestora au cerut Unirea Principatelor
Române, sub un principe străin care să facă parte dintr-o dinastie domnitoare în Europa.
În 1858, la Paris, Conferința celor șapte puteri garante a elaborat pentru Principate un document
numit Convenția de la Paris. Potrivit acesteia fiecare Principat își avea propriul domn și propriul
guvern, singurele instituții unice erau Comisia Centrală și Înalta Curte de Justiție și Casație ambele cu
sediul la Focșani.
Adunările elective de la Iași şi București au decis alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei (5/17 ianuarie 1859) și al Țării Românești (24 ianuarie/5 februarie 1859), astfel prin dubla alegere
a lui Cuza realizându-se unirea Principatelor. Marile puteri au recunoscut dubla alegere a lui
Alexandru Ioan Cuza în cursul anului 1859 și unirea deplină a Principatelor, în decembrie 1861.

La începutul domniei Cuza s-a confruntat cu instabilitatea politică determinată de existența a două guverne.
Au fost unificate:-serviciile de vamă, cursurile monetare, administrațiile telegrafului, armatele, etc.
Sarcina domnitorului era destul de grea el trebuia să rezolve două mari probleme: agrară şi electorală. Rezolvarea chestiunii agrare, fusese
cerută de către revoluționarii de la 1848, mai mult, punerea în aplicare a unei reforme în acest sens era necesară modernizării statului
român, dar guvernul conservator condus de Barbu Catargiu se opunea elaborării acesteia. La 25 mai/6 iunie 1862-Kogălniceanu a susținut
un impresionant discurs în Parlament în favoarea reformei agrare, dar propunerea a fost respinsă.
Tensiunea socială și politică (alimentată de liberalii-radicali),s-a agravat. În acest context a fost ucis Barbu Catargiu, iar 24 iunie/6 iulie
1862 s-a format un nou guvern, condus de moderatul N.Creţulescu, dar nici acesta nu reuşeşte să rezolve „problemele țării”. În aceste
condiții, la 11/23 octombrie 1863 este format un nou guvern condus de Mihail Kogălniceanu.
În 1863 a fost elaborată legea secularizării averilor mănăstireşti (13/25 decembrie 1863), suprafața secularizată reprezenta 25,26% din
teritoriul ţării, s-a oferit o despăgubire refuzată de mănăstiri,
Pentru a rezolva problemele legate de reformele ce aveau drept scop modernizarea statului, la 2/14 mai 1864 Cuza a dizolvat Adunarea
electivă (lovitura de stat de la 2 mai), promulgând Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris (o nouă Constituţie care întărea puterea
domnitorului împotriva legislativului) şi o nouă lege electorală, supuse aprobării poporului printr-un plebiscit.
Legea electorală sporea considerabil numărul alegătorilor, împărţiţi în alegători direcţi (plăteau o cotribuţie de 4 galbeni, ştiau carte,
aveau vârsta de cel puţin 25 de ani) şi alegători primari (votau prin delegaţi, formaţi din cei care plăteau impozite mai mici). Puteau fi alese
persoanele în vârstă de peste 30 de ani.

´

La 14/26 august 1864 a fost promulgată reforma agrară. Potrivit acesteia ţăranii au fost împărţiţi după numărul de vite în: fruntaşi,
mijlocaşi şi pălmaşi şi au primit pământ în funcție de această împărțire. Legea a avut şi neajunsuri. Au fost împropietărite 511 896 de familii,
cu toate acestea mulţi ţărani au rămas fără pământ sau aveau pământ foarte puțin.
Alte reforme:
-Legea pentru organizarea puterii armate,
-Legea Instrucţiunii Publice ( învăţământul primar devenea obligatoriu),
- Codul Penal şi de Procedură Penală (23 martie 1864),
-Legea organizării judecătoreşti, etc
La 11 februarie 1866 în urma unei lovituri de stat, organizată de către „monstruoasa coaliție”, Cuza a fost nevoit să semneze actele de
abdicare și să plece din țară.
Foto: Al. Ioan Cuza

După abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza (11 februarie 1866) s-au creat condiţiile
.
instalării pe tronul României a unui principe străin, în urma unor discuţii pe care Brătianu
le-a purtat cu Napoleon al III-lea, împăratul Franţei, principelui german Carol de HohenzollemSigmaringen i s-a propus să vină în România.
Acesta a depus jurământul solemn la Bucureşti, devenind domnitor la 10 mai 1866. Odată cu
venirea lui a fost elaborată în spirit liberal şi prima Constituţie a României, potrivit acesteia din
1866, se instituia monarhia constituţională ereditară.
Următorul pas a fost obţinerea independenţei. Nu s-a reușit pe cale diplomatică singura cale
rămăsese cea a războiului. România nu putea lupta singură împotriva Imperiului Otoman. Trebuia
așteptat momentul potrivit, iar acesta a fost redeschiderea „crizei orientale”.
Conjunctura externă:-răscolalele din Bosnia şi Herzegovina (1875),
-războiul Serbiei şi Muntenegrului (1876),
- ridicarea la luptă a bulgarilor împotriva Porţii (1876),
-pregătirile Rusiei pentru un nou război împotriva Imperiului Otoman.
La a 4/16 aprilie 1877 Mihail Kogălniceanu, ministru al Afacerilor Străine, a semnat alături de
baronul D. Stuart, Convenţia de trecere a armatei ruse (armata rusă tranzita teritoriul românesc,
toate cheltuielile legate de armata imperială reveneau guvernului rus, acesta se obliga să respecte
integritatea teritorială a statului român).
În momentul în care armata rusă a trecut în teritoriul românesc turcii şi-au dat seama că trebuie să
existe o convenţie între cele două state și au început să bombardeze localitățile românești de la
Dunăre. Armata română ripostează, astfel se instaurează starea de război cu Poarta.
în aceste împrejurări la 9/21 mai 1877 a fost proclamată independenţa României M.Kogălniceanu
declara în Parlament: „suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare”.

.

Între 14/26-15/27 iunie trupele ruse, susținute de trupele române, au trecut Dunărea ajungând la
.
.
Şiştov, dar armata rusă a fost oprită la Stara Zagora, dincolo de Balcani, de asemenea trupele
.
.
ruse au încercat zadarnic să cucerească Plevna. În aceste condiții 19/31 iulie marele duce Nicolae i-a
trimis domnitorului Carol o telegramă prin care îi solicita ajutorul.
Din ordinul lui Carol trupele române trec Dunărea, grosul armatei a trecut la sfărșitul lui august 1877, luând
poziție de luptă, alături de armata rusă în fața Plevnei. Trupele române au mai luptat la Rahova, Vidin,
Smârdan etc.
Rusia a refuzat participarea României la tratativele de pace, pe motiv, că Poarta ar fi umilită să negocieze cu
un fost vasal, precizând că nu a existat un tratat de cooperare militară ruso-român, mai mult a anunțat că va
cere retrocedarea sudului Basarabiei.
La 19 februarie/3 martie 1878 Rusia şi Turcia au semnat tratatul preliminar de pace de la San Stefano,
tratatul prevedea în articolul 5 că Poarta „recunoştea independenţa României”, în timp ce aceasta va trebui să
plătească o despăgubire. România a cerut retrocedarea gurilor Dunării până la brațul Sfântul Gheorghe.
Între 1/13 iunie-1/13 iulie 1878 a avut loc Congresul de la Berlin.
- În art. 43-45 se recunoaşte independenţa României cu condiţia retrocedării sudului Basarabiei către Rusia și
a acordării de drepturi politice și civile tuturor locuitorilor.
- Art.46 prevedea reunirea cu România a insulelor Deltei Dunării și a Dobrogei.
Obținerea independenței a permis evoluția mai rapidă a statului român pe calea modernizării, i-a permis
României ca în 1881 să devină regat, Carol devenind primul rege al României, după 1877 România a putut
încheia tratate economice avantajoase cu alte state, au fost stabilite relații la nivel diplomatic, iar în 1883 a
putut adera la Tripla Alianță (Germania, Austro-Ungaria și Italia).
Principalele partide politice care s-au succedat la putere au fost Partidul Național Liberal și Partidul
Conservator.
Atât regele cât și oamenii politici au acționat în vederea realizării unității depline a statului român.
După obținerea independenței următorul obiectiv era realizarea unirii depline.

Constituirea statului naţional unitar român, prin unirea Vechiului Regat cu Basarabia, Bucovina şi
Transilvania, a fost posibilă deoarece
România a participat la Primul Război Mondial iar
Revoluţia Socialistă din Rusia a antrenat prăbuşirea Imperiului Ţarist.
Basarabia
În noiembrie 1917 a fost aleasă o adunare reprezentativă a Basarabiei numită Sfatul Ţării. La
începutul lui decembrie Sfatul Țării a proclamat Basarabia Republica Democratică Moldovenească,
autonomă în interiorul Rusiei. La 24 ianuarie 1918 Sfatul Ţării a votat independența Republicii
Democratice Moldovenești și la 27 martie 1918 Sfatul Țării a votat unirea Basarabiei cu România.
Bucovina
La 27 octombrie 1918 s-a ținut la Cernăuți o adunare a fruntașilor politici ai românilor care a
revendicat unirea tuturor teritoriilor locuite de români din Austro-Ungaria într-un singur stat şi au
ales un Comitet Național Român. Asupra Bucovinei ridicau pretenții nu doar românii, ci şi
ucrainenii. Comitetul a cerut ajutorul Guvernului României și la începutul lui noiembrie trupe
române le-au alungat pe cele ucrainene, eliberând întreaga Bucovină. Astfel s-a putut organiza un
Congres General al Bucovinei care la 28 noiembrie 1918 a votat unirea Bucovinei cu România.
Transilvania
Românii din Transilvania au cerut dreptul de autodeterminare națională. În noaptea de 30-31
octombrie ei au format Consiliul Național Român Central (CNRC) care a condus lupta lor
naţională. La începutul lui noiembrie 1918 s-au format în întreaga Transilvanie consilii naționale
românești locale şi gărzi naţionale românești care au preluat conducerea localităţilor de la
autorităţile maghiare. Aceste consilii se aflau sub ascultarea Consiliului Naţional Român Central
care a încercat să convingă guvernul Ungariei să accepte desprinderea Transilvaniei de Ungaria, dar
n-a reuşit. Pentru a demonstra întregii lumi dorinţa de unire cu România, Consiliul Naţional Român
Central a convocat pentru 1 decembrie 1918 o adunare naţională la Alba-Iulia. Acolo au luat parte
1228 de delegaţi aleşi din toate localităţile Transilvaniei şi o sută de mii de alți transilvăneni veniți
să-și exprime adeziunea la unire.

