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Constituțiile (ordonate cronologic și
după tipul de regim politic)

CONSTITUȚIA DIN 1866
regim democratic

formă de guvernare -
monarhia constituțională

CONSTITUȚIA DIN 1923
regim democratic

formă de guvernare -
monarhia constituțională

CONSTITUȚIA DIN 1938
regim autoritar

formă de guvernare - monarhia
autoritară impusă de regele Carol II

CONSTITUȚIA DIN 1948
formă de guvernare -

republică populară

regim totalitar

CONSTITUȚIA DIN 1952
formă de guvernare -

republică populară

regim totalitar

CONSTITUȚIA DIN 1965
regim totalitar

formă de guvernare -
republică socialistă

CONSTITUȚIA DIN 1991
regim democratic

formă de guvernare -
republică democratică
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Autonomii Locale și
Organizare Instituțională în

Spațiul Românesc sec 9 - 16

secolul 9 - sunt atestate de
izvorul istoric ungar

"Cronica lui Anonimus"
autonomii locale în spațiul

intracarpatic

voievodatul lui Menumorut

voievodatul lui Gelu

voievodatul lui Glad

secolul 13 sunt atestate
formațiunile prestatale de la
Sud de Carpați, prin izvorul

istoric Ungar, "Diploma
Cavalerilor Ioaniți" (1247)

diploma este dată de Regele
Ungariei Bela al 4-lea, prin

aceasta constituindu-se marca
de graniță a Banatului de Severin

prin aceste interacțiuni Regatul
Ungar intră în conflict direct cu

Voievodul Litovoi

se manifestă tendințele
expansioniste ale Regatului Ungar

Sunt atestate 5 formațiuni
prestatale la Sud de Carpati

Voievodatul lui Litovoi

Voievodatul lui Seneslau

Cnezatul lui Ioan

Cnezatul lui Farcas

Tara Severinului

a doua jumătate a secolului al
14-lea aduce consolidarea

instituțională a statelor
extracarpatice, după model

apusean

Moldova

1345 înființată ca marcă de
graniță a Ungariei

1359 primele revolte ale romanilor
impotriva conducerii ungare

1365 - independența

1387 prima mitropolie

1401 a doua mitropolie

Țara Româneasca

1330 - independenta prin
batalia de la Posada 

1359 prima mitropolie

1370 a doua mitropolie

prima jumatăte a sec.
15-lea aduce o nouă

putere expansionistă,
Imperiul Otoman

obiective

păstrarea independenței

recăpătarea independeței sau
păstrarea autonomiei

plata tributului = restrângerea independeței

Țara Românească începe din 1417

Moldova începe din 1456

a doua jumătate a
secolului al 15-lea aduce

creșterea puterii și influenței
Imperiului Otoman

obiective

menținerea autonomiei interne
si reducerea tributului

mijloace militare

1462 - Asediul de noapte de la
Târgoviște condus de Vlad Țepeș

1475 - Bătălia de la Vaslui -
Victorie a lui Ștefan cel Mare

1476 - Bătălia de la Războieni -
înfrângere a lui Ștefan cel Mare

1484 -  pierderea de către
Moldova a două importante centre
comerciale, Chilia si Cetatea Alba

mijloace diplomatice

1475 - tratat de alianta anti-otomană
între Moldova si Regatul Ungar

1498 - tratat de pace între Moldova
și Imperiul Otoman

- reconfirmă autonomia Moldovei +
plata unui tribut mai mic.

Deși oficial Țara Românescă
este stat autonom sub
suzeranitate otomană,

autonomia statului este
adesea Încălcată în relația cu

turcii
schimabare la nivelul

institutiei centrale, domnia

 Domnitorul -
ales pe criterii ereditare si

confirmat de Sfatul Domnesc,
trebuie confirmat

de Sultan.
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Prima jumătate a secolului al XIX-lea
Revoluția lui Tudor Vladimirescu (1821)

afirmarea spiritului național în Principate și
revenirea la domniile pământene

declanșată in Ianuarie 1821 după moartea
domnitorului Alexandru Șuțu

Lider - Tudor Vladimirescu -
desmnat de marea boierime

texte
programatice/programe

revoluționare

23 ianuarie 1821 - publicarea Proclamației de la
Padeș (programul revoluționar al mișcării) - afirma
nevoia de reforme sociale, economice și revenirea

la domniile pământene

Februarie 1821 -  în tabără revoluționară de la Tânțăreni
este publicat un nou document programatic “Cererile
Norodului Românesc”, care marchează desprinderea

clară de agenda marii boierimi

distribuirea echitabilă între țărani
și boieri a veniturilor de pe urma

muncii pe moșie

alcătuirea unei mici armate naționale

ierarhia bisericească să fie ocupată doar de cleri
(preoți) romani (epoca fanariotă marcase și

grecizarea ierarhiei bisericești)

funcțiile în stat să nu fie
câștigate pe bani, ci pe merite

Mai 1821 - înțelegere între reprezentanții Imperiului
Otoman, Eteria și revoluționari: guvernarea Țării Românești

va fi împărțită între reprezentantul Eteriei Alexandru
Ipsilanti (sudul și estul Munteniei) și Tudor Vladimirescu

(nordul Munteniei si Oltenia)

Tudor Vladimirescu pleacă spre Oltenia unde
fortificase mănăstiri, dar la 28 mai 1821 este prins

de Eteriști lângă Golești și asasinat

Concluzia - revoluția a avut caracterul unei mișcări de
eliberare națională, duce la revenirea la domniile

pământene fără mijloace violente.
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Prima jumătate a secolului al XIX-lea
REGULAMENTELE ORGANICE (1831 - Țara

Românească; 1832 - Moldova)-  începutul modernizării
și al constitutionalismului în spațiul românesc

Context politic internațional -
evoluția Crizei Orientale prin 2

războaie ruso-turce

1821 -1826 - Principatele se află sub ocupație otomană
deoarece izbucnise un nou război ruso-turc, care se încheie

cu Convenția de la Akkerman (1826)

Scutirea Principatelor de tribut pe 2 ani
drept compensație pentru distrugerile de

război pe teritoriul lor

Domnia este stabilită la 7 ani

Necesitatea elaborării unor regulamente
de ordine internă în Principate

1828-1829 - un nou război ruso-turc -
pacea se reglementează prin Tratatul

de la Adrianopol din 1829

Sunt restituite Principatelor
cetățile cu navigație pe Dunăre ,

Giurgiu, Turnu și Brăila

Reconfirmarea
autonomiei
principatelor

Domnitorii sunt aleși pe viață de
Adunarea Obștească

Imperiul Otoman se obliga să ratifice și să
respecte viitoarele Regulamente de Ordine internă

pe care boierimea din principate urma să le
elaboreze alături de Imperiul Rus

Oficial Principatele trec sub Protectoratul
Imperiului Rus => schimbare a statutului

politico-juridic internațional

Regulamentele organice

Au fost Elaborate de Marea Boierime alături
de Nobilimea Rusă, urmând să funcționeze

drept constituții până în 1858

Introduc principii moderne de guvernare în
principate și în viața economică

NU sunt democratice deoarece
păstrează toate privilegiile și

ierarhia marii boierimi

Prevederi

Separarea
puterilor în stat

Puterea executivă  este deținută de Domnitorul ales pe viață de
către Adunarea și de Sfatul Administrativ (Teritorial

Extraordinar) (forma incipientă a guvernului, adica a ministrilor/
dregatorilor numiti de Domnitor)

Puterea legislativă deținută de
Adunarea Obștească

Puterea judecătorească deținută
de instanțe și tribunale și de

Înaltul Divan Domnesc

Impozitul

capitația

pantenta
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Prima jumătate a secolului al XIX-lea
(Revoluțiile de la 1848)

Mai 1849 - convenția de la Balta Liman între Imperiul Rus și
Imperiul Otoman restabilește guvernarea în Principate în

conformitate cu Regulamentele Organice
Mișcarea

revoluționară din
Moldova

27 martie /8 apr 1848 - se întrunește  Adunarea
Populară de la Iași care prezintă documentul

programatic al mișcării din Moldova, “Petițiune
- Proclamațiune”

35 de articole care prevăd
liberalizarea guvernării

Documentul are un caracter moderat care
propune introducerea unei guvernări

reprezentative în locul guvernării autoritare a
domnitorului Mihail Sturdza.

Adunarea revoluționară este înăbușită de trupe
rusești la intervenția domnitorului Mihail Sturdza.
Revoluționarii sunt exilați și marea majoritate se

stabilește la Brașov.

“Prințipiile noastre pentru
reformare patriei”

Redactat sub influența noilor mișcări revoluționare în
Transilvania la 20 mai 1848 de către revoluționarii

moldoveni din exil redactează la Brașov

document programatic, radical - legământ
și ideal politic pe termen lung

prevederi Împroprietărirea țăranilor
fără despăgubire

Dezrobirea țiganilor
fără despăgubire

Unirea Țării Românești și a Moldovei
într-un singur stat numit România.

Revoluția de la 1848 din
Țara Românească

21 iunie 1848 - la Islaz Adunarea revoluționară
adopta public programul “Proclamația de la
Islaz” si se formeaza guvernul provizoriu,

alcatuit din revolutionari

Proclamatia de la Islaz -
contine 22 de articole

Reorganizarea
vieții de stat

Problematica drepturilor și
libertăților cetățenești Problema agrară

Domnitorul Gheorghe Bibescu abdică și
 la sfarsitul lunii Iunie 1848 se ajunge la o

stabilitatea a guvernului revolutionar

rezultate ale
guvernării

Eliberarea
deținuților

politici

Desființarea
privilegiilor și a

cenzurii

Eliberarea robilor
țigani ai  boierilor

Alcătuirea unei
armate naționale

La sfârșitul lui august 1848, revoluția este în declin, iar
la insistențele Imperiului Rus, Imperiul Otoman

intervine militar în Țara Românească

13/26 septembrie 1848 trupele otomane intră în
București și înlocuiesc locotenența domnească cu un

Caimacam - Constantin Cantacuzino
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Perioada
domniei lui

Cuza (1859 - 1866) - UNIREA MICĂ

Situația externă

1853 - 1856 - are loc o nouă etapa a Crizei
Orientale, anume războiul Crimeei între Imperiul

Rus și Imperiul Otoman. Confruntare se soldează
cu victoria Imperiul Otoman

1856 - La Congresul de Pace de la Paris se discută
inclusiv problema Principatelor și sunt adoptate

următoarele prevederi cu privire la acestea

Principatele primesc un nou statut politico-juridic
internațional, anume rămân sub suzeranitate otomană,

dar ies de sub protectoratul rus și intră sub
garanția/protectoratul colectiv al Marilor Puteri

Moldova primește de la Imperiul Rus
cele 3 județe din sudul Basarabiei

(Cahul, Bolgrad si Ismail)

Se pune problema Unirii Principatelor - Marile Puteri
decid că este necesara consultarea populațiilor din
Principate în prealabil și vor fi organizate adunările

ad-hoc în scop consultativ

1857 - Adunările Ad-hoc - adunările
reprezentative cu rol consultativ

Sunt alese și formate din membrii
ai tuturor claselor sociale

Convocate in 1857 și elaborează
“Caietele de Rezoluții”, care vor fi

trimise Marilor Puteri

Principalele doua doleanțe
ale Adunărilor Ad-Hoc

unirea principatelor într-un
singur stat numit România

aducerea pe tronul noului stat a unui
principe dintr-o dinastie Europeană

1858 - Conventia de la Paris -
întrunire a Marilor Puteri cu scopul

discutării unirii Principatelor

Unirea Formală ( doar în nume) a celor două
Principate într-un stat numit “Principatele

Unite ale Moldovei și Valahiei”

două instituții comune, la Focșani -
Comisia Centrala și Înalta Curte de

Casație și Justitie

Toate celelalte instituții sunt separate. Totusi, nu se
precizează dacă singura instituție personală, Domnia,

trebuie ocupată de doi domnitori diferiți

Textul Convenției de la Paris va
functiona drept constituție a
principatelor până în 1864

Dubla Alegere (1859)

24 ianuarie 1859 - Alexandru Ioan Cuza este
ales domnitor al Țării Românești

5 ianuarie 1859 - Alexandru Ioan Cuza
este ales domnitor al Moldovei

Prin politica faptului împlinit se
face primul pas către Unire

Recunoașterea unirii

4 decembrie 1861 la Constantinopol, Imperiul
Otoman recunoaște unirea principatelor, doar

pe timpul domniei lui Cuza

Începând cu vara lui 1859 agenții
diplomatici români obțin recunoașterea

unirii de către marile puteri garante

Unirea deplină

unificarea politică și administrativă a Principatelor, primele
decrete vizând căile de comunicații (telegraful si poșta) și

granițele (unificarea vamală)

22 ianuarie 1862 - se întrunește
primul Guvern al României Unite -

Condus de Barbu Cathargiu

24 ianuarie 1862 - se întrunește prima
Adunare a României Unite

Perioada reformelor

Decembrie 1863 -
Secularizarea averilor

Mănăstiresti

separarea statului de biserică

extinderea bunurilor și terenurilor din
patrimoniul de stat, care ulterior va fi

utilizat în reforma agrară.

mai 1864 - Lovitură de Stat dată de Al Ioan Cuza prin dizolvarea
Adunării și Adoptarea unui nou text constituțional “Statutul

Dezvoltător al Convenției de la Paris” care introduce o nouă lege
electorală și crește atribuțiile domnitorului

Se scade censul pentru a permite mai multor
categorii de venit să voteze 

Se introduce Parlamentul Bicameral,
format din Camera si Corp

Ponderator(ulterior redenumit Senat)

August 1864 - Reforma Agrară

țăranii sunt împroprietăriți în funcție de numarul de vite,
prin despăgubire plătibilă în 15 ani și cu obligația de a nu

vinde pământul timp de 30 de ani

lotul obținut este prea mic pentru
o agricultura profitabilă

Decembrie 1864 - Legea Instrucțiunii
Publice - introduce învatamântul, de stat,

primar, gratuit, obligatoriu

Sfârșitul domniei lui CUZA

11 februarie 1866 - printr-o lovitură de stat Al. I.
Cuza este înlăturat de la tron și exilat, urmând

instituirea unui principe străin
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Consolidarea
României Moderne

1. Monarhia Constituțională

După detronarea lui Cuza, Imperiul Otoman cere
desfacerea unirii, însă clasa politică română intrase deja în

negocieri cu Casa Domnitoare a Prusie

Martie - aprilie 1866 - este numit principe al
României Carol de Hohenzollern

Sigmaringen, al doilea fiu al Regelui Prusiei.
Soseste in tara in aprilie 1866

10 mai 1866 - depune
jurământul în fața camerelor

reunite ale parlamentului

23 octombrie 1866 - confirmarea domniei lui
Carol de către Imperiul Otoman

2. CONSTITUȚIA DIN 1866

Promulgată de Carol I în iulie 1866 - elaborată
de clasa politică după modelul constituției

democratice Belgiene din 1830

Separarea puterilor in stat

Executivă: Coroana cu drept de
veto absolut+guvernul

Legislativă:
Parlamentul
Bicameral

Judecătorească: Înalta Curte de
Casație și Justiție 

Vot cenzitar - rămâne censul stabilit în timpul lui
Cuza și două colegii de venit pentru senat și 4

colegii de venit pentru cameră

Principii
de bază

Suveranitatea
națională

Guvernarea
reprezentativă

Echilibrul între
instituțiile statului

Garantarea drepturilor și
libertăților cetățenești

3. Sistemul Parlamentar
1882 - reforma electorală care scade censul, pentru a
permite accesul la vot mai multor categorii sociale și
reduce numărul de colegii de la 4 la 3 pentru Camera

deputaților. Contopește colegiile 1 și 2 pentru a reduce din
influența marii boierimi.

Conform constituției din 1866,
Parlamentul este bicameral ales

prin vot cenzitar

Își începe sesiunea toamna prin mesajul
tronului către camerele reunite ale

Parlamentului și își încheie lucrările vara cu
răspunsul camerelor pentru tron

4. Partidele Politice

PNL (Partidul National Liberal) 1875

deviză - prin noi înșine

Are la baza mișcării de emancipare socială și
națională apărute pe baza iluminismului, care

consideră că rolul omului este să atingă progresul pe
toate planurile sociale prin rațiune

Conform constituției din 1866 se prevedere libertatea absolută a
practicii pluripartidismului și libertății de asociere politică, fapt ce

favorizează înființarea primelor partide politice, ca structuri
non-guvernamentale ce aduc împreună membrii care aderă și

susțin aceeași ideologie politică

PC (Partidul Conservator) 1880

deviză - politica pașilor mici

Izvoare autohtone cum ar fi “memoriile boierilor” conform
cărora progresul trebuia să vina printr-un proces lung,

lent, și prudent pentru a păstra stabilitatea într-un stat nou
format  și amenințat de tendințele expansioniste ale

marilor puteri vecine
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Primul Război Mondial (1914 -1918) - Context+Diplomație

CONTEXTUL EXTERN
(CAUZE ȘI FORMAREA

BLOCURILOR DE ALIANȚE)

Cauze premergătoare
Primului Război Mondial

Cresterea rivalității între marile puteri de
pe continentul european pe plan

economic, politic si colonial

Colonialismul: state nou formate precum Italia și
Germania sunt nemulțumite de felul in care teritoriile

coloniale sunt impartite intre marile puteri,
dominante fiind Anglia si Franta

Concurența ăn plan politic: marile puteri erau
preponderent Imperii cu vaste teritorii si resurse,

înglobând multiple națiuni

Formarea aliantelor
defensive/blocurile de alianțe

Puterile Centrale ( Tripla Alianță ) - formată
la bază intre Germania si Austro-Ungaria pentru a se

apara Franța si Imperiul Rus

Antanta (Tripla Înțelegere) - alianță formată la baza din Convenția
franco-rusa (1894). Ulterior relațiile franco-britanice se

îmbunatatesc și în 1905 se semnează Înțelegerea franco-engleza. În
1907 se semnează Înțelegerea anglo-rusă, care consolidează

reciprocitatea tratatului defensiv

CONTEXTUL INTERN (RELATIILE
INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNIEI DE LA

RĂZBOIUL DE INDEPENDENȚĂ ȘI PÂNĂ LA
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

În perioada 1878 - 1914, diplomația română este
foarte activă cautând o serie de alianțe favorabile

în cazul unui mare conflict

1883 - Aderă la alianța cu Puterile
Centrale pentru a se feri de Rusia

La inceputul secolului 20 România se afirmă ca factor de echilibru în
Balcani, participand inclusiv la al doilea război balcanic in 1913, care se
încheie cu înfrângerea Bulgariei și după Pacea de la București România

primețte Cadrilaterul (sudul Dobrogei)

În primele două decenii ale secolului al 20-lea România
oscilează diplomatic/ din punct de vedere al relațiilor

internaționale intre Puterile Centrale si Antantă.

NEUTRALITATEA
(1914 - 1916)

Iulie 1914 - Moștenitorul tronului
Austro-Ungar este asasinat in Serbia

3 august 1914 Se organizează consiliul de coroană
de la Peleș în care se dezbate pozitia Romaniei si se

decide NEUTRALITATEA

Tratatul cu Austro-Ungaria era unul defensiv, iar in cazul
acestui conflict Austro-Ungaria atacase Serbia si nu fusese

ea insasi atacata pentru a avea nevoie de interventia
militara de aparare a aliatilor.

Romania nu era pregatita de
sustinerea unui razboi.

CONVENȚIA CU
ANTANTA (august 1916)

Scopul Conventiei cu Antanta este
recuperearea teritoriilor locuite de romani

si sub stapanire Austro-Ungara.

prevederi

Antanta recunoaste drepturile statului roman
asupra teritoriilor locuite de romani si aflate sub

dominatie Austro-Ungara.

Posibilitatea statului roman de a participa
cu drepturi depline ca stat invingator la

viitoarea conferinta de pace

Antanta ofera
Romaniei sprijin

militar

Deschiderea unui front
in Sud la Salonic

Romania este obligata sa declare razboi
Austro-Ungariei pe frontul din Transilvania

Romania este obligata sa nu semneze pace
separata cu Puterile Centrale
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PRIMUL RĂZBOI MONDIAL -
PARTICIPAREA ARMATEI ROMÂNE

PARTICIPAREA ARMATEI
ROMÎNE LA RĂZBOI (14 august

1916 - 11 noiembrie 1918)

campania 1916

15 august - Începe ofensiva
RomÎniei in Transilvania

24 august - RomÎnia este atacată pe frontul de Sud de Bulgaria, care
intrase in război de Partea Puterilor Centrale. Suferă rapid o

înfrangere gravă la Turtucaia în Cadrilater.

Septembrie -noiembrie - începe și se
consolidează contraofensiva

Austro-Ungară în Transilvania

6 decembrie 1916 - Austro-Ungaria ocupă Bucureștiul (rămâne
ocupat până în 1918) Regele, Parlamentul, Guvernul, armata și o

parte a populatiei se retrag la Iași.

campania 1917

Ianuarie - mai 1917 armata Română se
reorganizează cu sprijinul Antantei care

trimisese legiuni franceze

Parlamentul de la Iași modifică constituția pentru a permite
înfaptuirea unei noi reforme agrare după război, precum si

introducerea votului universal

Iulie -august 1917 - se mentine frontul in Sudul
Moldovei, in ciuda atacurilor atacurilor austro-ungare prin

bataliile de la Marasti, Marasesti, Oituz

Pacea Separată cu
Puterile Centrale (1918)

Octombrie - Noiembrie 1917  -  are loc in Imperiul Rus
Revoluția Bolsevica, prin care comunistii preiua puterea si

inlatura conducerea Tarului si a Aristocratiei.

3 martie 1918 - Pacea de la Brest Litovsk
prin care Rusia iese oficial din război,

semnând o pace separată.

Colapsarea frontului de est
in intreaga Europa

Romania ramane singura pe frontul de est unde
nu poate face fata si clasa politica initiaza tratative

de pace cu Puterile Centrale

24 aprilie 1918 - se semnează Pacea de la Buftea-Bucuresti
prin care Româăia iese din razboi. Regele refuza se semneze

pacea si clasa politică este profund divizata din cauza
concesiunilor extrem de grele.

SFÎRȘITUL

10 noiembrie 1918 - România reintră
în Război de partea Antantei

11 noiembrie 1918 - se semnează armistitiul de la
Compiegne intre Franta si Germania, care semnifică

finalul Primului Război Mondial.
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FORMAREA STATULUI
NATIONAL UNITAR ROMAN

CONTEXT

România a terminat Primul Război
Mondial in tabăra victorioasă

în provinciile locuite de români se exprimă
dorința unirii prin proclamarea dreptului la

auto-determinare al popoarelor.

Romanii din Basarabia folosesc ca text de
teoretizare decretele din noiembrie ale lui Lenin

care proclamă dreptul la autodeterminare al
popoarelor in din fostul imperiu Rus.

Românii din Bucovina și Transilvania folosesc ca susținere
teoretică  “Discursul celor 14 puncte” al președintelui american

Wodrow Wilson. Discursul președintelui american prezintă două
aspecte fundamentale ale relațiilor internaționale de după

Primul Război Mondial

Dreptul la autodeterminare al popoarelor - considerând
că noile state nationale vor constitui un temei pentru

garantarea reciprocă a granițelor.

Principiul securității colective - garantarea păcii între state nu prin
echilibru de putere între marile puteri, ci prin interesul comun al

statelor naționale de a-și păstra granițele. Conform acestui
principiu se înființează Societatea Natiunilor Unite, organizație

internaționala precursor ONU

UNIREA

Unirea cu Basarabia

Basarabia este provincie a Imperiul Rus din 1812 (pacea
de la București), iar din 1868 este provincie cu drepturi
depline a Imperiului, trecând printr-un amplu proces de

rusificare - obligativitatea limbii ruse și dislocări de
populație + colonizare

27 martie 1918 - Sfatul Țării
declară unirea cu România

28 octombrie 1920 - prin Tratatul de la Paris, Unirea
Basarabiei cu România este ratificată internațional de

Marile Puteri, fără participarea Rusiei care se afla in război
civil și era absentă de la negocieri

22 aprilie 1918 - Unirea Basarabiei
cu România este recunoscută de

rege prin decret regal

Unirea cu Bucovina

Din 1775, Bucovina este parte a Imperiul
Habsburgic, iar după instaurarea dualismului
austro-ungar in 1867, intră sub administrația

austriacă de la Viena

15 noiembrie 1918 - Congresul
General al Bucovinei proclamă

Unirea cu România

18 decembrie 1918 - decretul
regal prin care România

proclamă unirea cu Bucovina

10 septembrie 1919 - Tratatul de la Saint Germain ântre
România și Austria în care se recunoaște la nivel

internațional unirea României cu Bucovina

Unirea cu Transilvania

Transilvania intră sub stăpânire habsburgică din 1699
prin tratatul de la Karlowitz. După instaurarea

dualismului austro-ungar in 1867, Transilvania intră sub
guvernarea ungară de la Budapesta

1918 - își reiau activitatea cele două partide politice
din Transilvania: Partidul Național Român (1881) și

Partidul Social Democrat (1899)

12 octombrie 1918 - “Declarația de la
Oradea” care exprimă drepturile

romănilor la autodeterminare

1 decembrie 1918 - Adunarea de la
Alba Iulia care proclamă unirea

Transilvaniei cu România.

4 iunie 1920 - Tratatul de la Trianon, încheiat
între Ungaria si Romania ratifică internațional

unirea Transilvaniei cu Romania
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UNIREA POLITICĂ, ADMINISTRATIVĂ
ȘI CONSTITUȚIA DIN 1923

UNIREA POLITICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ

În vederea formării statului național unitar roman, după
recunoașterea internațională, sunt necesare reforme

administrative, teritoriale și politice care să raspundă cerințelor
unei populații mai mari și unui teritoriu mai vast. 1920 - populația

României devine, prin unire aproximativ 18 milioane locuitori,
dintre care doar 72% erau români.

Constituția din 1923

păstrează prevederile democratice
ale constituției din 1866

este considerată
constituția României Mari

reduce atribuțiile monarhiei - dispare
dreptul de veto absolut al regelui

introduce votul universal, liber,
direct pentru bărbați

reafirmă drepturile și libertățile
cetățenești - liberă exprimare, liberă

asociere, libertate economică

Reforme

19 iulie 1917 are loc modificarea constituției prin
care se lărgesc limitele exproprierii în vederea

efectuării unei noi reforme agrare

16 noiembrie 1918 - se stabileste
principiul votului universal, egal,

direct pentru bărbați

1920-1922 - unificarea monetară
prin retaragerea din circulație a

rublelor si coroanelor

17 iulie 1921 - reforma AGRARĂ prin care erau
împroprietarite 1,4 milioane de familii cu 3,7 milioane

hectare de pământ arabil. Astfel lotul mediu la țăranului
este de 3,8 hectare, iar lotul minim necesar pentru

agricultură profitabilă este de 5 hectare. Această reformă
duce la o agricultur de subzistență

26 iunie 1924 - legea învățămantului
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Regimul Gheorghe
Gheorghiu Dej (1948 - 1965)

Politica Internă

Preia întreaga putere în stat
începând cu 1948

Începând cu 1958 - după plecarea armatei roșii
de pe teritoriul României - se demareaza

procesul destalinizare și rusificare

În 1964 se atinge punctul maxim de
liberalizare internă prin eliberare

tuturor deținuților politici

se introduc practici totalitare

ideologice - propaganda,
represiunea, poliția politică

economice - planuri cincinale,
economie centralizată, dirijată,
suspendarea proprietății private

Politica Externă
1964 - prin declarația din aprilie România respinge Planul

Valev ( = propunere a URSS că statele din blocul comunist
sa aiba economii specializate, iar România și Bulgaria ar fi

urmat să devină state agrare)

1956 - armata română participă alături de
trupele Pactului de la Varșovia* la înăbușirea

revoluției de la Budapesta

*Pactul de Varșovia este o alianta politico-militara formată
in 1955 din statele comuniste din Europa ca replica la
NATO. Scopul era apărarea de amenințări externe și

interne a regimurilor comuniste.
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România Postbelică -
Instaurarea Regimului Comunist

Etape

S-a făcut după model sovietic prin
introducerea partidului unic, a

economiei centralizate si a terorii

După întoarcerea armelor și încercarea regelui Mihai
de a reveni parțial la democrație se instaurează

guverne de alianța națională din care face parte și
Partidul Muncitoresc Român ( care la vremea aceea

avem sub 1000 de membri)

6 martie 1945 - se instaurează primul
guvern preponderent comunist, condus de

un lider comunist Petru Groza

19 noiembrie 1946 se organizează primele
alegeri libere, care însă sunt fraudate de

comuniști, care își adjudeca puterea

Iulie 1947 PNȚ este scos în afara legii în
urma unei revolte înscenate + August

1947 PNL se autodizolvă

30 decembrie 1947 -  Regele Mihai
abdică și pleacă în exil

Instituții Se constituie partidul unic, PMR (Partidul
Muncitoresc Român), iar conducerea

partidului pe suprapune pe conducerea
instituțiilor centrale ale statului

Marea Adunare
Națională - rol legislativ

Consiliul de stat - deține
întreaga putere în statConsiliul de Miniștri (forma a

guvernului) - rol executiv

Instituția Președinției este introdusă de
Nicolae Ceaușescu în 1974

Constituții

Constituția din 1952

păstrează elementele
totalitare din 1948

legea nationalizării

legea Securiății
(primește puteri sporite)

introduce explicit supunerea
față de politica Moscovei

Constituția din 1948

România devine
Republică Populară

Partidul Muncitoresc Român =
unica organizație politică

legea colectivizării =
suspendarea proprietății private

înființarea poliției
politice = securitatea

suspendă separarea
puterilor în stat

Constituția din 1965

redenumește partidul unic , care
devine Partidul Comunist Român

România devine
republică socialistă

eliminarea subordonării
față de Moscova
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Regimul Nicolae
Ceaușescu (1965 - 1989)

Perioada 1970- 1989

Politica Internă

Perioada de regim neo -stalinist /personal al lui
Nicolae Ceaușescu inspirat din vizitele oficiale făcute

în 1970 în China și Coreea de Nord

Noul regim este introdus prin
tezele din iulie 1971

Instituie controlul ideologic
asupra activităților politice,

culturale și științifice

Introducerea învățământului
politic la toate nivelele

Cenzură foarte aspră
care rescrie istoria

Cultul personalității
atinge apogeul

În partid aplica politica de rotire a cadrelor prin
care membri cu funcții înalte în partid sunt mutați

periodic în orașe diferite ale țării - ca sa nu se
creeze centre de putere locale

Politica Externă

Primește în perioada în 1970 -1982 numeroase
privilegii economice din parte SUA, Comunității

Europene și în 1971-1972 adera inclusiv la Banca
Mondială și la GATT, FMI

După 1982 cand incepe plata accelerată a
datoriei externe se izolează economic și renunță

la acordurile favorabile cu SUA

În 1986 respinge politicile de reformă
glasnost și perestroika propuse de liderul

URSS, Mihail Gorbaciov

Perioada 1965 - 1970

Politica Internă

Se bucură de o popularitate imensă, externă și
internă deoarece inițiază un proces de liberalizare

a regimului pentru populație

Cenzura este mai redusă

Crește nivelul de trai

Represiunea este mai puțin activă

Se reiau legăturile culturale și
economice cu Europa de vest

Este continuată
independența față de

Moscova

Politica Externă

1968 - primeste vizita Presedintelui
Francez Charles du Gaulle

August 1968  - refuză intervenția alături de trupele
pactului de la Varșovia la înăbușirea Primăverii de la

Praga și condamnă acțiunea URSS

1969 - vizita presedintelui
american Richard Nixon

Realizat prof. Ruxandra Geamănu
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