U

rmare a Rãzboiului Crimeii (18531856), partea din Tratatul de la Paris,
semnat în 18/30 martie 1856, referitoare la Principatele dunãrene prevedea, pe lângã
înlãturarea protectoratului rus, menþinerea suzeranitãþii otomane, însã sub garanþia (protecþia)
colectivã a puterilor europene (Anglia, Austria,
Franþa, Prusia, Rusia, Turcia ºi Regatul Sardiniei),
recunoaºterea independenþei administrative a
Principatelor, obligativitatea Rusiei de a ceda
Moldovei o suprafaþã de 5.000 km2 din teritoriul
celor trei judeþe din sudul Basarabiei (Cahul,
Bolgrad, Ismail) precum ºi crearea unei comisii
speciale de anchetã însãrcinate sã meargã la Bucureºti, în vederea strângerii de informaþii necesare
formulãrii de recomandãri asupra formei de guvernãmânt a Principatelor dunãrene. Or, pentru
prima datã în istoria acestora, puterile garante
au hotãrât crearea unei Adunãri ad-hoc în fiecare
dintre cele douã Principate, adunãri consultative
cu misiunea de-a face cunoscutã comisiei speciale
de anchetã opinia publicã românã asupra
problemelor importante din interior. Informaþiile
culese urmau sã fie prezentate unei conferinþe a
puterilor garante, cãrora le aparþinea decizia finalã
cu privire la noua formã de guvernãmânt.
Alegerile, din 1857, pentru Adunãrile ad-hoc
au fost câºtigate de partida „unionistã” din ambele
þãri, partide care fuseserã însufleþite de întoarcerea din exil a unor boieri „paºoptiºti”, precum
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Constantin A. Rosetti ºi Ion I. Brãtianu, în Þara
Româneascã.
Cele douã adunãri, în sesiunile „parlamentare”
din septembrie-decembrie 1857, au întocmit ºi
votat proiecte de rezoluþii.

1857
7/19 octombrie 1857 – ªedinþã a
Adunãrii ad-hoc a Moldovei (cu majoritate unionistã) în care Mihail Kogãlniceanu prezintã un proiect de rezoluþie
– de altfel, votatã – ce cuprinde „dorinþele fundamentale” ale românilor moldoveni, printre care: unirea Principatelor
dunãrene într-un singur stat sub numele
de România ºi instaurarea, pe tronul þãrii,
a unei dinastii (succesiune ereditarã) de
neam domnesc european.

Proiectul de rezoluþie al Adunãrii ad-hoc
a Moldovei*
(7/19 octombrie 1857)
Luând în privire cã dorinþa cea mai mare,
cea mai generalã, acea hrãnitã de toate generaþiile trecute, acea care este sufletul generaþiei
actuale, acea care împlinitã va face fericirea
generaþiilor viitoare este Unirea Principatelor
într-un singur stat, o unire care este fireascã,
legitimã ºi neapãratã, pentru cã în Moldova ºi
în Valahia suntem acelaºi popul, omogen, identic
ca nici un altul, pentru cã avem acelaºi început,
acelaºi nume, aceiaºi limbã, aceiaºi religie, aceiaºi istorie, aceiaºi civilizaþie, aceleaºi instituþii,
aceleaºi legi ºi obiceiuri, aceleaºi temeri ºi aceleaºi speranþe, aceleaºi trebuinþe de îndestulat,
aceleaºi hotare de pãzit, aceleaºi dureri în trecut,
acelaºi viitor de asigurat ºi, în sfârºit, aceiaºi
misie de împlinit.
Adunarea ad-hoc a Moldovei, pãºind pe calea
ce i s-a prescris de cãtre Tratatul de la Paris
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<din 18/30 martie 1856>, adecã începând a rosti
dorinþele þãrii, în toatã curãþenia cugetului, neavând în privire decât drepturile ºi folosul naþiei
române, declarã cã cele întâi, cele mai mari,
mai generale ºi mai naþionale dorinþi ale þãrii sunt:
1. Respectarea drepturilor principatelor ºi
îndeosebi a autonomiei lor, în cuprinderea
vechilor lor capitulaþii încheiate cu Înalta Poartã
în anii 1393, 1460, 1511 ºi 1634.
2. Unirea Principatelor într-un singur stat
sub numele de România (s.n.).
3. Prinþ strãin cu moºtenirea tronului, ales
dintr-o dinastie domnitoare a Europei ºi ai cãrui
moºtenitori sã fie crescuþi în religia þãrii (s.n.).
4. Neutralitatea pãmântului principatelor.
5. Puterea legiuitoare încredinþatã unei obºteºti
Adunãri, în care sã fie reprezentate toate puterile
naþiei.
Toate aceste sub garanþia colectivã a Puterilor
care au subscris Tratatul de Paris.
* Acte ºi documente relative la istoria renascerei
României, publicate de D.A. Sturdza, C. Colescu-Vortic,
Ghenadie Petrescu, D.C. Sturdza ºi I.I. Krupenski, vol. VIII,
Bucureºti, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1900,
p. 343-344; în Bogdan Murgescu (coord.), Istoria României
în texte, Bucureºti, Corint, 2001, p. 214.

În ªedinþa Adunãrii ad-hoc a Þãrii Româneºti
(cu majoritate unionistã) din 8/20 octombrie 1857,
Constantin A. Kretzulescu a prezentat o rezoluþie
– votatã a doua zi în unanimitate – care cuprindea
cereri asemãnãtoare rezoluþiei moldovene.
Cererea înscãunãrii unei dinastii strãine era
determinatã de dorinþa de a pune capãt luptelor
pentru domnie între familiile boiereºti, confruntãri intestine ce fuseserã folosite de Marile Puteri
vecine – Austria, Rusia, Turcia – pentru a interveni
în afacerile interne ale Principatelor române.
Prin acest proiect, miºcarea naþionalã avea în
vedere înlãturarea competiþiei destabilizatoare
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dintre marile familii pãmântene. În vreme ce conservatorii doreau în fruntea þãrii o mânã forte,
pentru liberalii-radicali (de stânga), prinþul strãin
trebuia sã contribuie la accelerarea ritmului procesului de modernizare ºi sã asigure, prin legãturile sale de familie, o cât mai rapidã integrare a
þãrii în rândul statelor suverane ºi independente
ale Europei.

1858
26 martie/7 aprilie 1858 – Comisia
internaþionalã de anchetã prezintã puterilor garante raportul sãu privind
Principatele dunãrene.
7/19 august 1858 – ªedinþã a Conferinþei de la Paris (mai-august 1858) a
reprezentanþilor celor ºapte Mari Puteri
privind organizarea Principatelor române, seanþã în care se semneazã Convenþia de la Paris, document prin care „Principatele Unite ale Moldovei ºi Þãrii
Româneºti” primeau dreptul de a se
administra, de aici înainte, nestânjenit
ºi fãrã amestec din partea Înaltei Porþi,
care, însã, rãmâne puterea suzeranã.

Redactatã în spiritul ideilor liberale cu care
membrii comisiei de anchetã veniserã în contact
la Bucureºti, Convenþia de la Paris prelua, de fapt,
atribuþiile unei constituþii. Iatã cele mai importante
stipulaþii prevãzute de aceastã „constituþie”: câte
o adunare legislativã pentru fiecare Principat,
aleasã pe o perioadã de 7 ani; o Comisie Centralã
la Focºani pentru a dezbate proiectele de lege
de interes comun; câte un domn în fiecare Principat, ales pe viaþã de adunarea legislativã; câte
un consiliu de miniºtri rãspunzãtor în faþa adunãrii legislative; armate naþionale separate sub ascultarea aceluiaºi comandant suprem; inamovibilitatea

Monarhia ºi modernizarea României

9

judecãtorilor ºi independenþa lor faþã de puterea
executivã; o Curte de Casaþie comunã la Focºani;
egalitate în faþa legii ºi dreptul oricãrui cetãþean
de a ocupa, pe baza meritelor sale, orice funcþie
publicã.
În prelungirea acestor ultime douã prevederi,
Convenþia de la Paris din 7/19 august 1858 abolea
rangurile ºi privilegiile boiereºti. Sistemul electoral fiind însã cenzitar – adicã drept de vot în
funcþie de avere –, numãrul electorilor se limita
la câteva mii de persoane, în majoritatea lor din
rândurile marii moºierimi ºi burgheziei înstãrite.
Douã comisii provizorii urmau sã supravegheze alegerea noilor adunãri legislative, care,
la rândul lor, urmau sã aleagã pe cei doi domni.
În ceea ce priveºte contextul internaþional
favorabil constituirii unor noi state naþionale
europene: „Principatele <Unite> se aflau într-un
moment în care, în Europa, se formau douã state
noi, enorme, Germania ºi Italia. Dar se formau
ºi aici la noi ºi noi aparþineam aceluiaºi «cuptor»”
(Mircea Maliþa), sau creuzet istoric.

1859
5/17 ianuarie – Favorabilã unirii, Adunarea Legislativã a Moldovei alege pe
tronul þãrii un „unionist” susþinut de liberali, Alexandru Ioan Cuza.
24 ianuarie/5 februarie 1859 – Adunarea Legislativã a Þãrii Româneºti,
dominatã de conservatori, îºi alege, la
rândul ei, domnul: Alexandru Ioan Cuza.

Elanul patriotic ºi voinþa politicã ale întregului
neam precum ºi competenþa juridicã a politicienilor români au pus puterile europene în faþa
faptului împlinit: convenþia din 1858 nu prevedea
ca o aceeaºi persoanã sã nu poatã fi aleasã în
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ambele Principate. Se realiza astfel Unirea de
facto a Principatelor Unite ale Moldovei ºi Þãrii
Româneºti – „pohta ce-am pohtit...”.
1/13 aprilie 1859 – Conferinþa de la
Paris – majoritatea reprezentanþilor
Puterilor celor mari (Anglia, Austria,
Franþa, Prusia, Rusia, Turcia ºi Regatul
Sardiniei) recunosc, de jure, alegerea lui
Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Unite.

Austria ºi Imperiul otoman, puterea suzeranã,
o vor face în 25 august/6 septembrie 1859, fiind
astfel consacratã Unirea, în persoana lui Cuza, a
celor douã Principate, prima etapã spre realizarea
deplinã a Marii Uniri.

1861
22 noiembrie/ 4 decembrie 1861 –
Cancelaria Sultanului emite „firmanul de
organizare administrativã a Moldovei ºi
Valahiei”, act prin care se acceptã unirea
administrativã ºi politicã a principatelor
(un singur guvern ºi o singurã adunare
electivã), însã numai pe timpul domniei
lui Cuza.
11/23 decembrie 1861 – Proclamaþie
cãtre naþiune prin care „alesul” naþiunii,
Alexandru Ioan Cuza, anunþã „acest fapt
mãreþ, dorit de generaþiile trecute”,
anume cã „Unirea este deplinã, <cã>
naþionalitatea românã este întemeiatã”.

1862
22 ianuarie/3 februarie 1862 – Conservatorul Barbu Catargiu formeazã primul
guvern unitar al României (ianuarie/
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februarie–iunie 1862); în 24 ianuarie/5
februarie 1862, se deschide, la Bucureºti,
sesiunea primului Parlament al României
în faþa cãruia Alexandru Ioan Cuza
proclama „Unirea definitivã a
Principatelor” cu capitala la Bucureºti.

1863-1865
ianuarie-februarie 1863 – Se încheagã,
la nivel naþional, alianþa dintre liberaliiradicali ºi conservatori, înþelegere care
urmãreºte detronarea lui Cuza ºi,
conform rezoluþiilor Adunãrilor ad-hoc
din octombrie 1857, înscãunarea unui
prinþ strãin, ales dintr-o familie domnitoare europeanã.
2/14 mai 1864 – „Lovitura de stat de la
2 mai” conduce la dizolvarea prin decret
a Adunãrii Legiuitoare a României, care
se opunea reformelor, mai cu seamã
legiferãrii reformelor agrare ºi electorale,
preconizate de domnitor ºi de guvernul
liberal; acest act de forþã a fost ordonat
de domnitorul Alexandru Ioan Cuza
(la sugestia primului ministru Mihail
Kogãlniceanu).
1864–1865 – Reformele lui Cuza ºi ale
primului ministru liberal-moderat Mihail
Kogãlniceanu.

A doua parte a cârmuirii lui Alexandru Ioan
Cuza (1862-1866), atunci ca domnitor al României, s-a caracterizat printr-un amplu program de
unificare ºi de modernizare a instituþiilor româneºti, program înfãptuit printr-o serie de mãsuri
constituþionale ºi normative, iniþiate de guvernul
condus de un fost boier reformator „paºoptist”,
liberalul-moderat Mihail Kogãlniceanu (1863-1865),
prim-ministru (12/24 octombrie 1863 – 26 ianuarie/7 februarie 1865) al celei mai rodnice perioade
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a cârmuirii lui Cuza, cea a reformelor radicale:
Legea secularizãrii, în folosul statului român, a
averilor mãnãstireºti aparþinând atât
aºezãmintelor monastice pãmântene, cât ºi celor
închinate „Locurilor Sfinte” (Muntele Athos,
Meteora, Patriarhiile de Constantinopol, Antiohia,
Ierusalim etc.) – adicã a unor bunuri funciare
(moºii) reprezentând cca 25% din suprafaþa totalã
a þãrii (17/29 decembrie 1863); adoptarea, prin
plebiscit, a unei noi constituþii (Statut dezvoltãtor
al Convenþiei de la Paris) (10/22 mai–14/26mai
1864), care însã subordona legislativul domnitorului (ce deþinea dreptul unic de a iniþia o lege
ºi dreptul suprem de veto asupra proiectelor de
lege adoptate de Adunarea Legislativã); adoptarea
unei noi Legi electorale a cãrei urmare a fost o
creºtere substanþialã a numãrului persoanelor cu
drept de vot (de la 5.000, la aproape 800.000)
(2/14 iulie 1864); decret domnesc privind înfiinþarea Universitãþii din Bucureºti cu facultãþile de
drept, filozofie (litere) ºi ºtiinþe (4/16 iulie 1864)
(1860 – inaugurarea Universitãþii din Iaºi); promulgarea, prin decret, a Legii rurale (agrare) care,
pe lângã recunoaºterea drepturilor depline ale
þãranilor clãcaºi asupra pãmântului pe care îl
aveau potrivit prevederilor legale anterioare (prin
împroprietãrirea a cca 500.000 de familii), desfiinþa definitiv claca (efectuarea unui anumit
numãr de zile de muncã în folosul stãpânului
terenului, aflat în posesia clãcaºului), zeciuiala
(dare reprezentând a zecea parte din toate produsele) ºi alte dãri ºi obligaþii în muncã (14/26
august 1864); decret privind înfiinþarea ªcolii de
bele-arte din Bucureºti (2/14 noiembrie 1864);
promulgarea unui nou Cod penal – alcãtuit dupã
modelul Codului penal francez (din 1810) ºi al
Codului penal prusian (din 1851) – (2/14 decembrie 1864); promulgarea unui nou Cod Civil –
alcãtuit dupã modelul Codului napoleonian ºi al
Codului civil italian –, care garanta individului
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libertatea personalã ºi cetãþenilor egalitatea în
faþa legii ºi apãra proprietatea privatã (4/16 decembrie 1864); Legea asupra instrucþiunii publice
(învãþãmântului general), care, printre altele, stabilea gratuitatea ºi obligativitatea învãþãmântului
primar (5/17 decembrie 1864).
În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza
au fost create, într-un ritm rapid, aproape toate
domeniile de activitate, instituþiile trebuincioase
unui stat naþional ºi modern. Astfel, se deschidea,
prin reforme de naturã structuralã, cãrarea, încã
nebãtutã, a „modernizãrii” ºi „profesionalizãrii”
societãþii româneºti (cf. Reprofesionalizarea
României, p. 18).
În ceea ce priveºte urmaºul la coroana României,
Alexandru Ioan Cuza se gândise sã desemneze
pe cineva ºi, pânã la urmã, se pare cã se oprise,
spre surprinderea tuturor, la o prinþesã rusã. Deci
persista mai vechea idee a prezenþei unui domn
strãin pe tronul tânãrului stat român. Însã Cuza
s-a îndepãrtat de aceastã posibilitate, ceea ce a
nemulþumit pe multã lume, atât în þarã – unde,
Adunarea ad-hoc a Moldovei, în ºedinþa din
7/19 octombrie 1857, se pronunþase pentru „Unirea
Principatelor într-un singur stat sub numele de
România” ºi pentru „Prinþ strãin cu moºtenirea
tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare a Europei ºi ai cãrui moºtenitori sã fie crescuþi în religia
þãrii –, cât ºi în afarã, în cercurile politice favorabile „proiectului strãin”.

1866
10/11 (22/23) februarie – „Monstruoasa
coaliþie” îl debarcã pe Alexandru Ioan
Cuza, silit sã abdice în noaptea de
10/11 (22/23) februarie 1866 ºi obligat
sã se exileze.
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Pe plan internaþional european, curtea de la
Sankt-Petersburg sprijinise unirea Principatelor
Unite ale Moldovei ºi Þãrii Româneºti, convinsã
fiind cã noul stat avea sã-ºi ducã traiul în câmpul
de gravitaþie al Imperiului rus. Or, percepþia fostului „protector” rus era cã România lui Cuza – în
strãdania sa de a limita pãtrunderea influenþei
ruseºti în þarã – ºi-a constituit un potenþial militar
superior ponderii sale politice ºi, mai mult,
sprijinea miºcãrile naþional-revoluþionare din cele
trei imperii învecinate: polonezii în Rusia, ungurii
în Austria, bulgarii ºi sârbii în Imperiul otoman.
Factor de instabilitate în zona de influenþã þaristã,
România trebuia deci sã disparã, Sankt-Petersburgul hotãrând sã acþioneze în vederea revenirii
la situaþia de dinainte de 1859, când Principatele
Moldova ºi Þara Româneascã erau separate (vezi
Florin Constantiniu, p. 235).
În timp ce uneltirile ruseºti pregãteau „dezunirea” principatelor, pe plan intern, ritmul alert ºi
caracterul radical al reformelor au nemulþumit
atât pe conservatori – „atinºi” de pretinsul „revoluþionarism” al lui Cuza întrupat, mai cu seamã, în
reforma agrarã ºi electoralã –, cât ºi pe liberalii
radicali, opozanþi, în frunte cu C.A. Rosetti ºi
I.C. Brãtianu, ai „autoritarismului” domnesc al
„moderatului” (sic) Cuza, care dizolvase Adunarea Legislativã (lovitura de stat din 2/14 mai 1864).
„Monstruoasa coaliþie” – o solidaritate temporarã
alcãtuitã din douã curente politice radical opuse
– avea sã-l debarce în cele din urmã pe Alexandru
Ioan Cuza, silit sã abdice în noaptea de 10/11
(22/23) februarie 1866 ºi obligat sã se exileze.
Dupã abdicarea lui Cuza a fost alcãtuitã o
Locotenenþã Domneascã compusã din conservatorul Lascãr Catargiu, din partea Moldovei, liberalul general Nicolae Golescu, din partea Þãrii
Româneºti, ºi generalul Nicolae Haralambie, din
partea armatei. Guvernul provizoriu era condus
de Ion Ghica.

