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 În cadrul ciclului de conferințe cu tema Tradiția constituțională și 

perspectivele constituționalismului în România, organizat de Institutul de Cercetări 

Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (I.C.J.), consacrat 

aniversării Centenarului Constituției României din 29 martie 1923, joi 24 noiembrie 

2022, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române (Calea 

Victorie nr. 125) va avea loc simpozionul cu tema Constituția din 1923. 

 În istoria dezvoltării constituționale a românilor, legea fundamentală de acum 

un secol reprezintă un vârf al evoluției sale, marcată inițial de „importul belgian” 

fondator (1866) și apoi de efortul constant de adaptare și particularizare a principiilor 

și mecanismelor sale la realitățile și aspirațiile societății. Revizuirile care au urmat – 

în 1879, 1884 și 1917 – au exprimat preocuparea susținută de a răspunde cerințelor de 

modernizare social-politică și consolidare statală, în sensul realizării unui singur stat, 

unitar și independent, al națiunii române, desăvărşit ca stat naţional după 

Reîntregirea anului 1918. Într-o „Europă a națiunilor” România se împlinea astfel 
constituțional într-o formulă a organizării statale menită să-i consacre deplinătatea 

teritorială și favorizeze dezvoltarea proprie, într-o consonanță perfectă cu ritmul 

constituționalismului european și progresului civilizațional. 

 Esențială pentru reușita acestei consolidări a fost la vremea respectivă 

conlucrarea dintre adversari politici și personalități covârșitoare la prima vedere 

aflate pe poziții ireconciliabile precum Nicolae Iorga, gânditorul căruia i se datorează 

definiția constituțională a României ca stat național unitar, și Ion I. C. Brătianu, omul 

de stat a cărui viziune a inclus nu numai reforma constituțională încheiată în 1923, ci 

și politica de dezvoltare „prin noi înșine” realizată pe bazele acesteia. Dincolo de 

percepțiile încă răspândite ale celor două mari personalități ca reprezentanți tipici ai 

unui paseism doctrinar incompatibil cu modernitatea constituționalismului 

european, respectiv ai unei politici autoritariste ireconciliabilă cu practicile 

democratice, o privire mai atentă va putea identifica în ideile și acțiunile lor o 

veritabilă teorie a constituției românești și o linie politică autentică de dezvoltare și 

afirmare a României susceptibile de a fi continuate și în zilele noastre. 

 Programul manifestării va cuprinde: alocuțiunea introductivă Statalitatea 

românească: romanitate și continuitate, prezentată de acad. Răzvan Theodorescu, 

vicepreședinte al Academiei Române, comunicarea privind Institutul Social Român, 

Constituţia din 1923 şi „unitatea morală a naţiunii”, avându-i ca autori pe prof. univ. 

dr. Ilie Bădescu, m.c. A.R., directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române 
şi dr. Cristi Pantelimon, secretar ştiinţific al aceluiaşi institut, şi  prelegerea cu tema 

Constituția din 1923: România ca stat național unitar, susținută de prof. univ. dr. 

Mircea Duțu, directorul I.C.J. și dr. Tudor Avrigeanu, coordonatorul Departamentului 

de Drept public al I.C.J. 

 Următoarea conferință-dezbatere, din 8 decembrie 2022, va avea ca temă 

1938–1965. Între autoritarism și totalitarism: simularea constituționalismului și va 

fi susținută de prof. univ. dr. Cristian Ionescu. 


