
 
Constituţiunea din 1866  CAROL I Din graţia lui Dumnezeu şi prin voinţa naţională Domn al Românilor; La toţi de faţă şi viitori sănătate: Adunarea generală a României a adoptat în unanimitate  şi Noi sancţionăm ce urmează: 

 
CONSTITUŢIUNE  

TITLUL I Despre teritoriul român 
Art. 1. Principatele-Unite-Române constitue un singur Stat indivizibil, sub denumire de România.   
Art. 2. Teritoriul României este nealienabil. Limitele Statutului nu pot fi schimbate sau rectificate, de cât în virtutea unei legi.   
Art. 3. Teritoriul României nu se pote coloniza cu populaţiuni de gintă străină.   
Art. 4. Teritoriul este împărţit în judeţe, judeţele în plăşi, plăşile în comune. Aceste diviziuni şi sub diviziuni, nu pot fi schimbate, sau rectificate de cât prin o lege.   

TITLUL II Despre drepturile Românilor 
Art. 5. Românii se bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor.   
Art. 6. Constituţiunea de faţă şi cele-alte legi relative la drepturile politice, determin, cari sunt, osebit, de calitatea de Român, condiţiunile necesării pentru ecercitarea acestor drepturi.   
Art. 7. Însuşirea de Român se dobândeşte, se conservă şi se pierde potrivit regulilor statornicite prin legile civile. Numai străinii de rituri creştine pot dobândi împământenirea.   
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Art. 8. Împământenirea se dă de puterea legislativă. Numai împământenirea aseamănă pe străin cu Românul pentru exercitarea drepturilor politice.   
Art. 9. Românul din ori-ce Stat, fără privire către locul naşterei sale, dovedind lepădarea sa de protecţiunea străină, poate dobândi de îndată exercitarea drepturilor politice prin un vot al Corpurilor Legiuitore.   
Art. 10. Nu există în Stat nici o deosebire de clasă. Toţi Românii sunt egali înaintea legei şi datori a contribui fără osebire la dările şi sarcinile publice. Ei singuri sunt admisibili în funcţiunile publice, civile şi militare. Legi speciale vor determina condiţiunile de admisibilitate şi de înaintare în funcţiunile Statului. Străinii, nu pot fi admişi în funcţiuni publice, de cât în cazuri excepţionale şi anume statornicite de legi.   
Art. 11. Toţi străinii aflători pe pământul României, se bucură de protecţiunea dată de legi persoanelor şi averilor în genere.   
Art. 12. Toate privilegile, scutirile şi monopolurile de clasă, sunt oprite pentru tot-deauna, în Statul Român. Titlurile de nobleţă străină, precum principi, grafi, baroni, şi alte asemenea, ca contrarii vechiului aşezământ al ţării, sunt şi rămân neadmise în Statul Român. Decoraţiunile străine, se vor purta de Români numai cu autorizarea Domnului.  Art. 13. Libertatea individuală este garantată. Nimeni nu poate fi urmărit de cât în cazurile prevăzute de legi şi după formele prevăzute de ea. Nimeni nu poate fi oprit sau arestat afără de cazul de vină veghiată, de cât în puterea unui mandat judecătoresc motivat şi care trebuie să îi fie comunicat la momentul arestării sau cel mult în 24 ore după arestaţiune.   
Art. 14. Nimeni nu poate fi sustras în contra voinţei sele de la judecătorii ce îi dă legea.   
Art. 15. Domiciliul este neviolabil. Nici o vizitare a domiciliului nu se poate face de cât în cazurile anume prevăzute de legi şi potrivit formelor de ea prescrise.  
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Art. 16. Nici o pedeapsă nu poate fi înfiinţată, nici aplicată de cât în puterea unei legi.   
Art. 17. Nici o lege nu poate înfiinţa pedeapsa confiscării averilor.   
Art. 18. Pedeapsa morţii nu se va putea reînfiinţa, afără de cazurile prevăzute în Codul penal militar în timp de război.   
Art. 19. Proprietatea de ori-ce natură, precum şi toate creanţele asupra Statului, sunt sacre şi neviolabile. Nimeni nu poate fi expropriat de cât pentru cauza de utilitate publică legalmentate, constatată, şi după o dreaptă şi prealabilă despăgubire. Prin cauza de utilitate publică urmeaza a se înţelege numai comunicaţiunea şi salubritatea publică, precum şi lucrările de apărarea ţării. Legile existente privitoare la aliniarea şi lărgirea străzilor de prin comune, precum şi la malurile apelor ce curg prin sau pe lângă ele rămân în vigore. Legi speciale vor regula procedura şi modul expropriaţiunii. Libera şi neîmpedicata întrebuinţare a râurilor navigabile şi flotabile, a şoselelor şi altor căi de comunicare este de domeniul public.   
Art. 20. Proprietatea dată ţăranilor prin legea rurală şi despăgubirea garantată proprietarilor prin acea lege nu vor putea fi nici odată atinse.   
Art. 21. Libertatea conştiinţei este absolută. Libertatea tuturor cultelor este garantată întru cât însăşi celebraţiunea lor nu aduce o atingere ordinei publice sau bunelor moravuri. Religiunea ortodoxă a răsăritului este religiunea dominantă a Statului român. Biserica ortodoxă română este şi rămâne neatârnată de ori-ce chiriarhie străină, păstrându-şi însă unitatea cu biserica ecumenică a răsăritului în privinţa dogmelor. Afacerile spirituale, canonice şi disciplinare ale bisericii ortodoxe Române, se vor regula de o singura autoritate sinodală centrală, conform unei legi speciale. Mitropoliţii şi episcopii eparhioţi ai bisericii ortodoxe române sunt aleşi după modul ce se determină prin o lege specială.  
Art. 22. Actele Statului civil sunt de atribuţiunea autorităţii civile. Întocmirea acestor acte va trebui să proceadă în tot-deauna benedicţiunea religioasă care pentru căzătorii va fi obligatorie, afără de cazurile ce se vor prevedea prin anume lege.   
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Art. 23. Învăţământul este liber. Libertatea învăţământului este garantată întru cât exerciţiul ei nu ar atinge bunele moravuri sau ordinea publică. Represiunea delictelor este regulată numai prin lege. Se vor înfiinţa treptat, şcoli primare în toate comunele României. Învăţătura în şcolile Statului se dă fără plată. Învăţătura primară va fi obligatorie pentru tinerii Români, pretutindeni unde se vor afla înstituite şcoli primare. O lege specială va regula tot ce priveşte învăţământul public.   
Art. 24. Constituţiunea garantează tuturor libertatea de a comunica şi publica ideile şi opiunile lor prin grai, prin scris şi prin presă, fiecare fiind răspunzător de abuzul acestor libertăţi în cazurile determinate prin Codicele penal, care în această privinţă se va revizui şi completa, fără însa a se putea restrânge dreptul de sine, sau a se înfiinţa o lege excepţională. Delictele de presă sunt judecate de juriu. Nici cenzura, nici o altă măsură preventivă pentru apariţiunea, vinderea sau distribuţiunea oricărei publicaţiuni nu se va putea reînfiinţa. Pentru publicaţiuni de jurnale nu este nevoie de autorizaţiunea prealabilă a autorităţii. Nici o cauţiune nu se va cere de la ziarişti, scriitori, editori, tipografi şi litografi. Presa nu va fi supusă nici o dată sub regimul avertismentului. Nici un jurnal sau publicaţiune nu va putea fi suspendată sau suprimată. Autorul este răspunzător pentru scrierile sale, iar în lipsa autorului sunt răspunzători sau girantul sau editorul. Orice jurnal trebuie sa aibă un girant responsabil care să se bucure de drepturile civile şi politice.   
Art. 25. Secretul scrisorilor şi al depeşelor telegrafice este neviolabil. O lege va determina responsabilitatea agenţilor guvernului pentru violarea secretului scrisorilor şi depeşelor încredinţate poştei şi telegrafului.  
Art. 26. Românii au dreptul de a se aduna paşnici şi fără arme, conformându-se legilor care regulează exercitarea acestui drept, pentru a trata tot felul de chestiuni întru acesta nu este trebuinţă de autorizatiune prealabilă. Aceasta dispoziţiune nu se va aplica şi întrunirilor în loc deschis, care sunt cu totul supuse legilor poliţieneşti.   
Art. 27. Românii au dreptul a se asocia, conformându-se legilor care regulează exerciţiul acestui drept.   
Art. 28. Fiecare are dreptul de a se adresa la autorităţile publice prin petiţiuni subsrise de către una sau mai multe persoane, neputând însî petiţiona de cât în 
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Art. 29. Nici o autorizaţiune prealabilă nu este necesară pentru a se exercita urmăriri contra funcţionarilor publici pentru faptele administraţiunii lor de părţile vătămate, rămânând încă neatinse regulile speciale statornicite în privinţa miniştrilor. Cazurile şi modul urmăririi se vor regula prin anume lege. Dispoziţiuni speciale în condicele penal vor determina penalităţile prepuitorilor.   
Art. 30. Nici un Român fără autorizaţiunea guvernului nu poate intra în serviciul unui Stat fără ca însuşi prin acesta să-şi piardă naţionalitatea. Extrădarea refugiaţilor politici este oprită.   

TITLUL III Despre puterile Statului 
Art. 31. Toate puterile Statului emană de la naţiune care nu le poate exercita decât numai prin delegaţiune şi după principiile şi regulile aflate în Constituţiunea de faţă.   
Art. 32. Puterea legislativă se exercită colectiv de către Domn şi reprezentaţiunea naţională. Reprezentaţiunea naţională se împarte în două Adunări: Senatul şi Adunarea deputaţilor. Orice lege cere învoirea a tuturor celor trei ramuri ale puterii legiuitoare. Nici o lege nu poate fi supusă sancţiunii Domnului de cât după ce va fi discutat şi votat liber de majoritatea ambelor Adunări.   
Art. 33. Iniţiativa legilor este dată fiecăreia din cele trei ramuri ale puterii legislative. Totuşi orice lege relativă la veniturile şi cheltuielile Statului sau la contingentul armatei, trebuie să fie votată mai întâi de Adunarea deputaţilor.   
Art. 34. Interpretaţiunea legilor cu drept de autoritate, se face numai de puterea legiuitoare.   
Art. 35. Puterea executivă este încredinţată Domnului, care o exercită în modul regulat prin Constituţiune.   
Art. 36. Puterea judecătorească se exercită de Curţi şi Tribunale. Hotărârile şi sentinţele lor se pronunţă în virtutea legii şi se execută în numele Domnului.  
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Art. 37. Interesele exclusive judeţene sau comunale se regulează de către consiliile judeţene sau comunale după principiile aflate în Constituţiune şi prin legi speciale.   

CAPITOLUL I Despre reprezentarea naţională 
Art. 38. Membrii amândurora Adunărilor reprezintă naţiunea, iar nu numai judeţul sau localitatea care i-a numit.   
Art. 39. Şedinţele Adunărilor sunt publice. Cu toate acestea, fiecare Adunare se formează în comitet secret, după cererea preşedintelui sau a zece membri. Ea decide în urmă cu majoritate absolută dacă şedinţa trebuie redeschisă în public asupra aceluiaşi obiect.   
Art. 40. Fiecare din Adunări verifică titlurile membrilor săi şi judecă contestaţiunile ce se ridică în această privinţă.   
Art. 41. Nimeni nu poate fi totodată membru al uneia şi al celeilalte Adunări.   
Art. 42. Membrii uneia sau celeilalte Adunări numiţi de Guvern într-o funcţiune salariată, pe care o primesc, încetează de a fi deputaţi şi nu îşi reiau exerciţiul mandatului lor de cât în virtutea unei noi alegeri. Aceste dispoziţiuni nu se aplică miniştrilor. Legea electorală determină incompatibilităţile.   
Art. 43. La fiecare sesiune, Adunarea deputaţilor îşi numeşte preşedintele, vice-preşedinţii şi compune biroul său.   
Art. 44. Senatul alege din sânul său pe Preşedintele şi pe cei doi Vice-Preşedinţi ai săi, cum şi pe ceilalţi Membrii ai Biroului său.   
Art. 45. Orice rezoluţiune este luată cu majoritatea absolută a sufragelor, afără de cea ce se va statornici prin regulamentele Adunării în privinţa alegerilor şi prezentaţiunilor. În caz de împărţeală a voturilor, propoziţiunea în deliberaţiune este respinsă. Nici una din Adunări nu poate lua o rezoluţiune dacă cu majoritatea Membrilor săi nu se găsesc întruniţi.   
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Art. 46. Voturile se dau prin sculare şi şedere, prin viu grai sau prin scrutin secret. Un proiect de lege nu poate fi adoptat de cât după ce s-a votat articol cu articol.   
Art. 47. Fiecare din Adunări are dreptul de anchetă.  
Art. 48. Adunările au dreptul de a amenda şi de a despărţi în mai multe părţi articolele şi amendamentele propuse.   
Art. 49. Fiecare membru al Adunărilor are dreptul a adresa Miniştrilor interpelări.   
Art. 50. Oricine are dreptul a adresa petiţiuni Adunărilor prin mijlocirea biuroului sau a unuia din membrii săi. Fiecare din Adunări are dreptul de a trimite Miniştrilor petiţiunile ce-i sunt adresate. Miniştrii sunt datori a da explicaţiuni asupra cuprinderii lor ori de câte ori Adunările ar cere-o.   
Art. 51. Nici unul din membrii uneia sau celeilalte Adunări nu poate fi urmărit sau prigonit pentru opiniunile şi voturile emise de dânsul în cursul exerciţiului mandatului său.   
Art. 52. Nici un membru al uneia sau celeilalte Adunări, nu poate în timpul sesiunii, să fie nici urmărit, nici arestat în materie de represiune, de cât cu autorizaţiunea Adunării din care face parte, afără de cazul de vină vădită. Detenţiunea sau urmărirea unui membru al uneia sau celeilalte Adunări este suspendată în tot timpul sesiunii, dacă Adunarea o cere.   
Art. 53. Fiecare Adunare determină prin regulamentul său, modul după care ea îşi exercită atribuţiunile.   
Art. 54. Fiecare din Adunări deliberează şi ia rezoluţiunile lor separate, afără de cazurile anume specificate în Constituţiunea de faţă.   
Art. 55. Fiecare din ambele Adunări are dreptul exclusiv, de a exercita propria sa poliţie prin Preşedintele ei, care singur, după încuviinţarea Adunării, poate da ordin guardei de serviciu.   
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Art. 56. Nici o putere armată nu se poate pune la uşile sau în jurul uneia sau alteia din Adunări, fără învoirea ei.  
SECŢIUNEA I Despre adunarea deputaţilor 

Art. 57. Adunarea deputaţilor se compune de deputaţi aleşi în modul îndicat mai jos:   
Art. 58. Corpul electoral este împărţit în fiecare judeţ, în patru colegiuri.   
Art. 59. Fac parte din întâiul colegiu acei care au venit funciar de 300 galbeni în sus.   
Art. 60. Fac parte din al doilea colegiu, acei care au un venit funciar de 300 galbeni în jos până la 100 inclusiv.   
Art. 61. Fac parte din al treilea colegiu al oraşelor, comercianţii şi industriaşii care plătesc către Stat o dare de 80 lei. Sunt scutiţi de cens în acest colegiu, toate profesiunile liberale, ofiţerii în retragere, profesorii şi pensionarii Statului.   
Art. 62. Aceste trei colegii aleg direct: Cele două dintâi câte un deputat fiecare, iar cel de al treilea, precum urmează: Bucureşti şase; Iaşi patru; Craiova, Galaţi, Ploeşti, Focşani, Bârlad, Botoşani câte trei; Piteşti, Bacău, Brăila, Roman, Turnu-Severin câte doi; iar celelalte câte unul; peste tot cincizeci şi opt. Toate oraşele unui district formează un singur colegiu cu oraşul de reşedinţă.   
Art. 63. Fac parte din colegiul al patrulea toţi aceia care plătesc o dare către stat ori cât de mică şi care nu intră în nici una din categoriile de mai sus. Acest colegiu alege la al doilea grad un deputat de district.   
Art. 64. Censul nu se poate dovedi decât prin rolul de contribuţiune, chitanţele sau avertismentele din partea împlinitorilor de dări pe anul încetat şi pe anul curent.   
Art. 65. Legea electorală hotăraşte toate celelalte condiţiuni cerute de la alegători, precum şi mersul operaţiunilor electorale.   
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Art. 66. Spre a fi eligibil trebuie:   a) A fi Român de naştere, sau a fi primit marea împământenire.   b) A se bucura de drepturile civile şi politice.   c) A avea vârsta de douăzeci şi cinci ani împliniţi.   d) A fi domiciliat în România. Legea electorală va determina incapacităţile.   
Art. 67. Membrii Adunării deputaţilor sunt aleşi pentru patru ani.  

SECŢIUNEA II Despre senat 
Art. 68. Membrii senatului se aleg câte doi de fiecare judeţ: unul de colegiul întâi compus de proprietarii de fonduri rurale din judeţ care au un venit funciar de trei sute galbeni cel puţin; cel de al doilea colegiu al oraşelor reşedinţe compus din proprietarii de nemişcătoare având un venit funciar de 300 galbeni în jos, comform Art. 70. Venitul se dovedeşte prin rolurile de contribuţiune.   
Art. 69. Aceste două colegii votează separat şi aleg fiecare câte un reprezentant la Senat.   
Art. 70. În oraşele unde nu s-ar găsi un număr de 100 alegători pentru a forma cel de-al doilea colegiu, acest număr se va completa cu proprietarii judeţului, posedând un venit funciar între 300 şi 100 galbeni, preferându-se pururea cei mai greu impuşi şi orăsenii asupra proprietarilor de moşii.   
Art. 71. Dacă între cei mai greu impuşi ar fi mai mulţi cu acelaşi venit, şi dacă prin numărul lor ei ar covârşi pe cel cerut pentru completarea colegiului, eliminarea prisosului se va face prin tragere la sorţi.   
Art. 72. Legea electorală determină celelalte condiţiuni cerute de la alegători, precum şi mersul operaţiunilor electorale.   
Art. 73. Universităţile din Iaşi şi Bucureşti trimit fiecare câte un membru la Senat, ales de profesorii universităţii respective.   
Art. 74. Spre a putea fi ales la Senat este nevoie:   1) A fi Român de naştere sau naturalizat.   2) A se bucura de drepturile civile şi politice.  



158 | C o n s t i t u ț i i l e  R o m â n i e i   3) A fi domiciliat în România.   4) A avea vârsta de 40 ani.   5) A avea un venit de orice natură de 800 galbeni, dovedit în modul prevăzut de Art. 64.   
Art. 75. Sunt dispensaţi de acest cens:   a) Preşedinţii sau Vice-preşedinţii ai vreunei Adunări legislative.   b) Deputaţii care au făcut parte din trei sesiuni.   c) Generalii.   d) Colonelii ce au o vechime de trei ani.   e) Cei ce au fost Miniştri sau agenţi diplomatici ai ţării.   f) Cei ce vor fi ocupat în timp de un an funcţiunile de Prezident de Curte, de Procuror General, de Consilier la Curtea de Casaţiune.   g) Cei cu diplomă de doctorat sau de licenţiat de orice specialitate, care în timp de şase ani vor fi exercitat profesiunea lor.   
Art. 76. Vor fi de drept membri ai Senatului:   1) Moştenitorul Tronului la vârsta de 18 ani, însă el nu va avea vot deliberativ decât la vârsta de 25 ani.   2) Mitropoliţii şi episcopii eparhioţi.   
Art. 77. Membrii Senatului nu primesc nici o donaţiune, nici îndemnitate.   
Art. 78. Membrii Senatului se aleg pe 8 ani şi se înoiesc pe jumătate la fiecare patru ani prin tragere la sorţi a unui membru de fiecare judeţ.   
Art. 79. Membrii ieşiţi sunt reeligibili.   
Art. 80. La caz de disoluţiune Senatul se reînoieşte în întregul său.   
Art. 81. Orice întrunire a Senatului afără de timpul sesiunii Adunarei deputaţilor este nulă de fel. 
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CAPITOLUL II Despre Domn şi Miniştri 
SECŢIUNEA I Despre Domn 

Art. 82. Puterile constituţionale ale Domnului sunt ereditare, în linie coborâtoare directă şi legitimă a Măriei Sale Principelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură şi cu excluziunea perpetuă a femeilor şi coborâtorilor lor. Coborâtorii Măriei Sele vor fi crescuţi în religiunea ortodoxă a răsăritului.   
Art. 83. În lipsa de coborâtori în linie bărbătească ai Măriei Sele Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, succesiunea Tronului se va cuveni celui mai în vârstă dintre fraţii săi sau coborâtorilor acestora, după regulile statornicite în articolul precedent. Dacă nici unul dintre fraţii sau coborâtorii lor nu s-ar mai găsi în viaţă, sau ar declara mai dinainte, că nu primesc Tronul, atunci Domnitorul va putea numi succesorul său dintr-o dinastie suverană din Europa cu primirea reprezentaţiunii nationale, dată în forma prescrisă de Art. 84. Dacă nici una, nici alta nu va avea loc, Tronul este vacant.   
Art. 84. La caz de vacanţă a Tronului ambele Adunări se întrunesc de îndată într-o singură Adunare, chiar fără convocaţiune, şi cel mai târziu până în opt zile de la întrunirea lor, aleg un Domn dintr-o dinastie suverană din Europa occidentală. Prezenţa a trei pătrimi din membrii care compun fiecare din ambele Adunări, şi majoritatea de două treimi a membrilor prezenţi sunt necesare pentru a se putea procede la această alegere. La caz când Adunarea nu se va fi făcut în termenul mai sus prescris, atunci în a noua zi la amiază, Adunările întrunite vor păşi la alegere oricare ar fi numărul membrilor prezenţi şi cu majoritate absolută a voturilor. Dacă Adunările s-ar afla dizolvate în momentul vacanţei Tronului, se va urma după modul prescris la Art. următor. În timpul vacanţei Tronului, Adunările întrunite vor numi o Locotenenţă Domnească compusă din trei persoane care va exercita puterile Domneşti până la suirea Domnului pe Tron. În toate cazurile mai sus arătate, votul va fi secret.   
Art. 85. La moartea Domnului, Adunările se întrunesc chiar fără convocaţiune, cel tâziu 10 zile după declararea morţii. Dacă din întâmplare ele au fost dizolvate mai înainte, şi convocaţiunea lor a fost hotarâtă în actul de disolvare pentru o epocă în urma celor 10 zile, atunci Adunările cele vechi se adună până la întrunirea acelora care au a le înlocui.   
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Art. 86. De la data morţii Domnului şi până la depunerea jurământului a succesorului său la Tron, puterile constituţionale ale Domnului sunt exercitate în numele poporului Român de miniştri întruniţi în consiliu şi sub a lor responsabilitate.   
Art. 87. Domnul este major la vârsta la 18 ani împliniţi. La suirea Sa pe Tron, el va depune mai întâi în sânul Adunărilor întrunite următorul jurământ: "Jur de a pazi Constituţiunea şi legile poporului Român, de a menţine drepturile lui naţionale şi întegritatea teritoriului".   
Art. 88. Domnul în viaţă fiind, poate numi o Regenţă compusă din trei persoane, care după moartea Domnului să exercite puterile Domneşti în timpul minoratului succesorului Tronului. Această numire se va face cu primirea reprezentaţiunii naţionale, dată în forma prescrisă la Art. 84 din Constituţiunea de faţă. Regenţa va executa totdeodată şi tutela succesorului Tronului, în timpul minoratului acestuia. Dacă la moartea Domnului, Regenţa nu s-ar găsi numită şi succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adunări întrunite vor numi o Regenţă, procedând după formele prescrise la Art. 48 din Constituţiunea de faţă. Membrii regenţei nu intră în funcţiune decât după ce vor fi depus solemn, înaintea ambelor Adunări întrunite jurământul prescris prin Art. 87 din Constituţiunea de faţă.   
Art. 89. Dacă Domnul se află în imposibilitate de a domni, Miniştrii, după ce au constat legalmente această imposibilitate, convoc îndată Adunările. Acestea aleg Regenţa care va forma şi tutela.   
Art. 90. Nici o modificaţiune nu se poate face Constituţiunii în timpul Regenţei.   
Art. 91. Domnul nu va putea fi totdeodată şi seful unui alt Stat fără consimţământul Adunărilor. Nici una din Adunări nu poate delibera asupra acestui obiect, dacă nu vor fi prezenţi cel puţin două treimi din membrii care le compun şi hotărârea nu se poate lua decât cu două treimi din voturile Membrilor de faţă.   
Art. 92. Persoana Domnului este neviolabilă. Miniştrii lui sunt răspunzători. 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.  
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Art. 93. Domnul numeşte şi revocă pe Miniştrii săi. El sancţionează şi promulgă legile. El poate refuza sancţiunea sa. El are dreptul de amnistie în materie politică. Are dreptul de a ierta sau micşora pedepsele în materii criminale; afără de cea ce se statorniceşte în privirea Miniştrilor. El nu poate suspenda cursul urmăririi sau al judecatei, nici a interveni prin nici un mod în administraţia justiţiei. El numeşte sau confirmă în toate funcţiunile publice. El nu poate crea o nouă funcţiune fără o lege specială. El face regulamente necesare pentru executarea legilor fără să poata vreodată modifica sau suspenda legile şi nu poate scuti pe nimeni de executarea lor. El este capul puterii armate. El conferă gradele militare în conformitate cu legea. El va conferi decoraţiunea română conform unei anume legi. El are dreptul de a bate monedă, conform unei legi speciale. El încheie cu Statele străine Convenţiunile necesare pentru comerţ, navigaţiune şi alte asemenea; însă ca pentru ca aceste acte să aibă autoritate îndatoritore, trebuie mai întâi a fi supuse puterii legislative şi aprobate de ea.   
Art. 94. Legea fixează lista civilă pentru durata fiecărei Domnii.   
Art. 95. La 15 Noiembrie al fiecărui an, Adunarea deputaţilor şi Senatul se întrunesc fără convocaţiune, dacă Domnul nu le-au convocat mai înainte. Durata fiecărei sesiuni este de trei luni. La deschiderea sesiunii, Domnul expune prin un Mesagiu starea ţării, la care Adunările fac respunsurile lor. Domnul pronunţă închiderea sesiunii. El are dreptul de a convoca în sesiune extraordinara Adunările. El are dreptul de a dizolva ambele Adunări de odată sau numai una din ele. Actul de dizolvare trebuie să conţină convocaţiunea alegătorilor până în două luni de zile şi a Adunărilor până în trei luni. Domnul poate amâna Adunările; oricum, amânarea nu poate exceda termenul de o lună, nici a fi reînnoită în aceiaşi sesiune fără consimţământul Adunărilor.   
Art. 96. Domnul nu are alte puteri de cât acele date lui prin Constituţiune.   

CAPITOLUL II Despre Miniştri. 
Art. 97. Nu poate fi Ministru decât cel care este Român din naştere, sau cel care a dobândit împământenire.   
Art. 98. Nici un membru al familiei Domnitoare nu poate fi ministru.  
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Art. 99. Dacă miniştri nu ar fi membri ai Adunărilor ei pot lua parte la dezbaterea legilor, fără a avea însă şi dreptul de a vota. La dezbaterile Adunărilor prezenţa cel puţin a unui Ministru e necesară. Adunările pot cere prezenţa Miniştrilor la deliberaţiunile lor.   
Art. 100. În nici un caz ordinul verbal sau în scris al Domnului nu poate apăra pe un Ministru de răspundere.   
Art. 101. Fiecare din ambele Adunări, precum şi Domnul au dreptul de a acuza pe Miniştri şi ai trimite dinaintea înaltei Curţi de Casaţiune şi justiţie, care singură în secţiuni unite este în drept a-i judeca, afără de cele ce se vor statua prin legi în ceea ce priveşte exerciţiul acţiunii civile şi delictele comise de Miniştrii, afără de exerciţiul funcţiunei lor. Punerea sub acuzaţiune a Miniştrilor, nu se poate rosti decât prin majoritate de două treimi a membrilor de faţă. O lege prezentată la cea dinâi sesiune, va determina cazurile de responsabilitate, pedepsele aplicabile Miniştrilor şi modul de urmărire în contra lor, atât în privirea acuzaţiunei admisă de reprezentaţiunea naţională, cât şi în privirea urmăririi din partea părţilor lezate. Acuzaţiunea pornită de reprezentaţiunea naţională contra Miniştrilor, se va suţtine de ea însăşi. Urmărirea pornită de Domn, se va face prin ministerul public.   
Art. 102. Până se va face legea prevăzută în Art. precedent, Înalta Curte de Casaţiune şi justiţie, are puterea de a caracteriza delictul şi de a determina pedeapsă. Pedeapsa însă nu va putea fi mai mare decât detenţiunea, fără prejudiciul cazurilor anume prevăzute de legile penale.   
Art. 103. Domnul nu poate să ierte, sau să micşoreze pedeapsa hotărâtă Miniştrilor de câtre înalta Curte de Casaţiune şi de Justiţie decât numai după cererea Adunarei care l-ar fi pus în acuzaţiune.   

CAPITOLUL III. Despre puterea judecătorească 
Art. 104. Nici o juridicţiune nu se poate înfiinţa decât în puterea unei anume legi. Comisiuni şi tribunale extraordinare nu se pot crea sub nici un fel de numire, şi sub nici un fel de cuvânt. Pentru întregul Stat român este o singura Curte de casaţiune.   
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Art. 105. Juriul este statornicit în toate materiile criminale şi pentru delictele politice şi de presă.   
CAPITOLUL IV. Despre instituţiunile judeţene şi comunale. 

Art. 106. Instituţiunile judeţene şi comunale sunt regulate de legi.   
Art. 107. Aceste legi vor avea de bază descentralizarea administraţiunii mai completă şi independenţa comunală.   

TITLUL IV. Despre finanţe. 
Art. 108. Orice impozit este dat numai în folosul Statului, judeţului sau comunei.   
Art. 109. Nici un impozit al Statului, nu se poate stabili şi percepe decât numai în puterea unei legi.   
Art. 110. Nici o sarcina, nici un impozit judeţean nu se poate da decât cu învoirea consiliului judeţean. Nici o sarcina, nici un impozit comunal nu se poate pune decât cu consimţământul consiliului comunal. Impozitele votate de consiliile judeţene şi comunale trebuie să primească confirmaţiunea puterii legiuitore şi întărirea Domnului.   
Art. 111. Nu se pot statornici privilegiuri în materii de impozit. Nici o exceptiune sau micşorare de impozit nu se poate statornici decât printr-o lege.   
Art. 112. Nici un fond pentru pensii sau gratificaţiuni în sarcina tezaurului public nu se pot acorda decât în virtutea unei legi.   
Art. 113. În fiecare an Adunarea deputaţilor încheie socotelile şi votează bugetul. Toate veniturile sau cheltuielile Statului trebuiesc trecute în buget şi în socoteli. Bugetul se va prezenta, totdeauna cu un an înainte de punerea lui în aplicare, Adunării deputaţilor şi nu va fi definitiv decât după ce se va vota de dânsa şi sancţiona de Domn. Dacă bugetul nu se votează în timp util, puterea executivă va îndestula serviciile publice după bugetul anului precedent, fără a putea merge cu acel buget mai mult de un an peste anul pentru care a fost votat.   
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Art. 114. Regularea definitivă a socotelilor trebuie să fie prezentată Adunării cel mai târziu în termen de doi ani de la încheierea fiecărui exerciţiu.   
Art. 115. Legile de finanţe se publică în Monitorul Oficial ca şi celelalte legi şi regulamente de administraţiune publică.   
Art. 116. Pentru toată România este o singură Curte de compturi.   
Art. 117. Diferitele fonduri provenite până acum din cauze speciale şi de care guvernul dispune sub diferite titluri, trebuie să fie cuprinse în bugetul general al veniturilor Statului.  

TITLUL V. Despre puterea armată. 
Art. 118. Tot Românul face parte sau din armata regulată, sau din miliţii, sau din garda cetăţenească, comform legilor speciale.   
Art. 119. Militarilor nu se pot lua gradurile, onorurile şi pensiunile, decât numai în virtutea unei sentinţe judecătoreşti şi în cazurile determinate de lege.   
Art. 120. Contingentul armatei se votează pe fiecare an. Legea care fixează acest contingent, nu poate avea tărie pe mai mult decât pe un an.   
Art. 121. Garda cetăţenească este menţinută în Statul României. Organizaţiunea ei este regulată de o lege specială.   
Art. 122. Numai în virtutea unei legi, se va putea mobiliza garda cetăţenească.   
Art. 123. Nici o trupă străină nu va putea fi admisă în serviciul Statului, nici ocupa teritoriul României, nici trece pe el decât în puterea unei anume legi.  

TITLUL VI. Dispoziţiuni generale. 
Art. 124. Culorile Principatelor-Unite urmează a fi Albastru, Galben şi Roşu.  
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Art. 125. Oraşul Bucureşti este capitala Statului Român şi reşedinţa guvernului.   
Art. 126. Nici un jurământ nu se poate impune cuiva decât în puterea unei legi care hotărăşte şi formula lui.   
Art. 127. Nici o lege, nici un regulament de administraţiune generală, judeţeană sau comunală nu pot fi îndatoritoare decât după ce se publică în chipul hotărât de lege.   
Art. 128. Constituţiunea de faţă nu poate fi suspendata nici în total, nici în parte.   

TITLUL VII. Despre revizuirea Constituţiunei. 
Art. 129. Puterea legiuitoare are dreptul de a declara că este trebuinţă a se supune reviziunei dispozitiunile din Constituţiune anume arătate. După această declaraţiune, citită de trei ori din 15 în 15 zile în şedinţă publică şi primită de ambele Adunări, acestea sunt dizolvate de drept şi se convoacă altele în termenul prescris de Art. 95. Adunările cele noi proced în acord cu Domnul la modificarea punctelor supuse reviziunii. În acest caz, Adunările nu pot delibera dacă cel puţin două treimi a membrilor din care se compun nu sunt prezenţi, şi nici o schimbare nu se poate adopta dacă nu va întruni cel puţin două treimi ale voturilor.   

TITLUL VIII. Dispoziţiuni tranzitorii şi suplimentare. 
Art. 130. Din ziua punerii în vigoare a Constituţiunei de faţă sunt abrogate toate dispoziţiunile de legi, decrete şi reglemente şi alte acte contrarii cu cele date de ea.   
Art. 131. Consiliul de Stat va înceta de a exista îndată ce se va vota legea menită a prevedea autoritatea chemată de a-l înlocui în atribuţiunile sale. Curtea de casaţiune va pronunţa ca şi în trecut asupra conflictelor de atribuţiuni.   
Art. 132. Se vor face în cel mai scurt timp legi speciale privitoare la obiectele următoare:   1) Asupra descentralizării administrative.  



166 | C o n s t i t u ț i i l e  R o m â n i e i   2) Asupra responsabilităţii miniştrilor şi celorlalţi Agenţi ai puterii executive.   3) Asupra măsurilor celor mai nimerite pentru a stăvili abuzul cumulului.   4) Asupra modificării legei pensiunilor.   5) Asupra condiţiunilor de admisibilitate şi de înaintare în funcţiunile administraţiunii publice.   6) Asupra dezvoltării căilor de comunicaţiune.   7) Asupra exploatării minelor şi pădurilor.   8) Asupra fluviilor şi râurilor navigabile sau flotabile.   9) Asupra organizaţiunii armatei, drepturilor de înaintare, de retragere şi asupra diferitelor poziţiuni ale ofiţerilor.   10) Asupra justiţiei militare.   Se vor revizui toate codicele şi legile existente spre a se pune în armonie cu Constituţiunea de faţă.   
Art. 133. Nealienabilitatea pământurilor foştilor clăcaşi în timpul de 20 ani prevăzut prin legea rurală, este menţinută.   Promulgăm această lege, ordonăm ca ea să fie investită cu sigiliul Statului şi publicată în Monitor.  Dat în Bucureşti, în 30 Iunie, anul 1866.   CAROL350 
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