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didact, căreia s-a dedicat în timpul exilului, precum şi al 
studiilor la Facultatea de Drept a Universităţii din Iaşi, 
viitorul licenţiat şi-a propus să analizeze în teză procesul 
evoluţiei individualităţii pe parcursul dezvoltării socie-
tăţii umane de la comuna primitivă şi pînă la contempo-
raneitate, să examineze cauzele apariţiei şi esenţa unor 
astfel de fenomene, cum sînt statul şi dreptul. În baza 
unui vast material ştiinţifi c, viitorul jurist urmăreşte în 
lucrarea sa cum din omul primitiv, trecînd prin stadiul 
de rob şi obiect al dreptului, se naşte cetăţeanul cu drep-
turi depline. La baza evoluţiei respective stă, în opinia sa, 
munca, cooperarea socială, apariţia proprietăţii private 
şi, în sfîrşit, a statului şi a dreptului. Totodată, autorul 
tezei este ferm convins că procesele respective s-au des-
făşurat de la o lipsă totală de orice individualitate spre o 
tot mai mare individualizare, spre o tot mai largă eman-
cipare a individului de sub jugul voinţei şi al conştiinţei 
generale impersonale, spre o libertate tot mai hotărîtă. 
În teza de licenţă Constantin Stere enunţă pentru pri-
ma dată ideea cooperaţiei sociale ca factor important în 
evoluţia socială, susţinînd că statul apare ca un refl ex al 
formelor noi de cooperaţie socială. 
Cu referinţă la drept, în lucrare este formulat postulatul, 
conform căruia dreptul este rezultatul unui echilibru 
social nestabil, care se prezintă ca rezultanta celor mai 
diverse interese şi tendinţe antagoniste din societate.
Punctul de pornire al studiului asupra persoanei în drept 
ca centru de drepturi şi obligaţiuni este dreptul roman 
primitiv, care, însă, în viziunea autorului tezei, nu s-a ri-
dicat pînă la conceptualizarea ideii libertăţii personalită-
ţii umane. Analizînd concepţia modernă de persoană în 
drept, autorul tezei susţine că, odată cu înaintarea pro-
cesului de emancipare a individualităţii omeneşti de sub 
jugul diverselor formaţiuni istorice, s-a schimbat şi noţi-
unea de persoană în drept. Conform noţiunii contempo-
rane, nu legăturile de cetăţenie, de sînge sau de credinţă 
religioasă determină capacitatea juridică a omului, ci în-
săşi calitatea de om. Viitorul jurist împărtăşeşte opinia 
savantă, conform căreia omul ca atare, orice om este liber 
şi este subiectul adevărat al dreptului (aici şi în continuare 
evidenţierile aparţin lui Constantin Stere).2 În urma evo-
luţiei sociale, individualitatea omenească impune, după 
Constantin Stere, recunoaşterea personalităţii juridice a 
unui om ca atare şi înălţarea lui ca subiect adevărat al 
dreptului, centrul real al drepturilor şi obligaţiunilor.
În dezvoltarea ideilor respective viitorul licenţiat ajunge 
la concluzia că, în legătură cu schimbarea conţinutului 
real al noţiunii de persoană în drept, se schimbă radical 
şi caracterul raporturilor dintre cetăţeni şi stat, statul 
devenind, conform expresiei sale, un fel de proprietate 
a cetăţenilor.
În Concluzia tezei se susţine că tot progresul omenirii 
poate fi  privit ca o creştere a puterii de adaptare activă, 
care a mers paralel cu emanciparea individuală, cu mă-
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Opera juridică a lui Constantin Stere include patru ex-
trem de valoroase lucrări ştiinţifi ce: Evoluţia individua-
lităţii şi noţiunea de persoană în drept (1897), Introdu-
cere în studiul dreptului constituţional (1903), Curs de 
Drept Constituţional (litografi at, 1910), Anteproiect de 
Constituţie, întocmit de Secţia de studii a Partidului Ţă-
rănesc cu Expunere de motive de C. Stere (1922). 
Lucrările juridice ale lui Constantin Stere reprezintă o 
creaţie ştiinţifi că vastă, complexă, profundă în dome-
niu de stat şi drept, a cărei studiere poate şi trebuie să 
fi e realizată sub cele mai diverse aspecte. Ele conţin o 
materie teoretico-practică extrem de valoroasă pentru 
ştiinţa noastră juridică, antrenată în activitatea de ela-
borare a unui suport teoretico-practic necesar desfă-
şurării efi ciente a proceselor de edifi care a statului de 
drept în societatea noastră. 
Lucrarea de debut în ştiinţa dreptului a lui Constantin 
Stere a fost Teza de licenţă în drept cu titlul Evoluţia 
individualităţii şi noţiunea de persoană în drept. Stu-
diu sociologic şi juridic, publicată la Iaşi în anul 1897 
şi republicată în ţara noastră în anul 1991 în culegerea 
de lucrări şi studii steriene intitulată Constantin Stere. 
Scrieri în cinci volume. Lucrarea în cauză este şi astăzi 
apreciată drept o veritabilă teză de doctorat.1 
La limita dintre sociologie şi drept, cunoscînd perfect 
ambele domenii – rezultat al muncii asidue de auto-
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rirea spiritului de critică şi de iniţiativă. În convingerea 
lui Constantin Stere, conştiinţa socială generală este o 
putere conservatoare şi pasivă, iar voinţa şi conştiinţa 
individuală sînt o putere de iniţiativă şi de invenţie, o 
putere reformatoare şi activă. Individul, personalitatea 
umană, omul este pentru viitorul jurist întruchiparea 
spiritului de iniţiativă şi transformare socială, deoarece 
acesta, „aruncînd fermentul ideilor noi şi al invenţiilor 
de geniu în atmosfera „conştiinţei generale”, contribuie 
la crearea unei noi lumi intelectuale şi morale”.3 
Lucrarea Introducere în studiul dreptului constituţional. 
Partea I, publicată la Iaşi, în anul 1903, este o operă ştiin-
ţifi că de o valoare teoretică aparte, un tratat clasic despre 
stat. Individualitatea umană, statul şi paradigma corelaţiei
lor pe parcursul progresului social sînt cele trei obiective 
de bază care capătă un contur clar în noul studiu.
În lucrare şi-au găsit dezvoltare şi aprofundare multe din 
ideile ştiinţifi ce expuse în teza de licenţă şi, în primul 
rînd, cea despre stat ca formă a unei vaste cooperaţii 
sociale, care este reiterată deja în Prefaţa lucrării. Anali-
zînd semnele statului, autorul alătură celor trei caractere 
esenţiale şi general cunoscute ale statului – poporul, teri-
toriul şi suveranitatea, cel de-al patrulea semn, care era, 
în viziunea sa, cooperaţia socială. Este o idee extrem de 
valoroasă pentru societatea tranzitivă, care are nevoie,
în cea mai mare măsură, de cooperare între membrii so-
cietăţii pentru atingerea scopurilor propuse.
Savantul considera că numai formaţiunea statală a 
deschis omului calea spre emancipare individuală şi 
dreptate socială şi numai în stat şi prin stat omenirea 
se poate bucura de dreptate, libertate şi independenţă 
individuală, deşi aceasta nu se întîmplă de la bunul în-
ceput al vieţii de stat. Constituţionalistul niciodată nu 
a recunoscut atotputernicia statului în raport cu indi-
vidul. Nu se modifi că convingerea respectivă nici sub 
imperiul argumentului suveranităţii şi a dreptului sta-
tului de a aplica faţă de individ, în caz de necesitate şi 
în baza legii, forţa de constrîngere. Şi asta pentru faptul 
că, în viziunea sa, legea în statele democratice nu este 
decît expresia conştiinţei juridice naţionale şi a intere-
sului general. Astfel că intervenţia statului, în asemenea 
condiţii, este bazată pe consideraţiuni de dreptate şi 
moralitate, consideră savantul.4 
Stere aprecia foarte înalt efortul şi meritul poporului 
englez în istoria constituţionalismului universal, con-
siderînd, şi pe bună dreptate, că geniul şi energia ra-
sei anglo-saxone au dăruit omenirii statul constituţio-
nal. Considerat un revoluţionar înfl ăcărat, Constantin 
Stere, în realitate, se arată profund impresionat de con-
tinuitatea evoluţiei politice ca trăsătură distinctivă a 
dezvoltării statalităţii engleze. 
Analizînd modul de preluare a principiilor respective 
de către statele continental-europene, autorul pune în 
evidenţă următoarele realizări deosebit de semnifi cative

ale Revoluţiei franceze: de a fi  afi rmat şi aruncat în toiul 
luptelor politice două mari ordine de idei – principiul 
de suveranitate naţională şi ideea drepturilor individu-
ale, sacre şi inviolabile, anterioare şi superioare drep-
turilor statului şi de a fi  impus constituţionalismului 
continental constituţia scrisă.
Sarcina principală, care a fost pusă în faţa civilizaţiei 
umane, a fost cea de a găsi o formă a vieţii de stat, în 
care maximum de putere a comunităţii să fi e compatibil 
cu cea mai intensă afi rmare a individualităţii omeneşti 
şi ea a fost rezolvată, în opinia sa, în forma de stat con-
stituţional.
Savantul dă statului constituţional următoarea defi ni-
ţie: „... Statul constituţional e, prin natura lui, o formă 
progresistă a organizaţiei politice, în care nici o limită 
exterioară nu există pentru realizarea idealurilor celor 
mai înalte ale democraţiei moderne şi în care factorul 
predominant în propăşirea naţională e poporul însuşi, 
de conştiinţa şi energia căruia atîrnă, în ultimă analiză, 
toată măsura puterii sale reale în viaţa politică şi a pros-
perităţii sale morale şi materiale, – de la bărbăţia lui în 
luptă – direcţia şi mersul dezvoltării politice şi sociale”.5 
Statul democrat este defi nit de către Constantin Stere 
prin prisma apartenenţei suveranităţii statului naţiunii. 
În opinia sa, atunci, cînd după dreptul public al unei 
ţări e stabilit că suveranitatea statului aparţine corpului 
naţional însuşi, aparţine naţiunii, această autoritate su-
premă în stat – suveranitatea – ia numele de suveranita-
te naţională şi acest stat este un stat democrat. 
Fidel oportunităţilor practice, Constantin Stere ne pune 
la dispoziţie un test foarte simplu în aplicare pentru iden-
tifi carea conformităţii situaţiei sociopolitice dintr-un stat 
principiilor democratice: „...dacă vrem să ne dăm seama 
întru cît instituţiile politice ale unui popor, sau o lege de-
terminată, sau, în sfîrşit, orice dispoziţiune specială, sînt 
compatibile cu principiile democratice, – putem să ne în-
chipuim acest popor alcătuit exclusiv din oameni liberi 
şi conştienţi de drepturile şi interesele lor, trăind într-un 
stat întemeiat pe o convenţiune liber consimţită între toţi 
membrii statului, şi să ne întrebăm, dacă, în această ipo-
teză, sînt de admis instituţiile şi dispoziţiile date”.6 
Concepţia steriană asupra statului de drept este formu-
lată în lucrarea Anteproiect de Constituţie elaborat de Sec-
ţia de studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de moti-
ve de C. Stere, publicată la Bucureşti în anul 1922. Statul 
de drept este defi nit prin prisma delimitării acestuia de 
statul poliţienesc; prin prisma responsabilităţii agenţilor 
puterii publice faţă de cetăţeni şi nu faţă de „suveran”, 
faţă de Statul întrupat în organele lui superioare şi prin 
prisma destinaţiei dreptului într-un asemenea stat, care 
constă în a da naştere unui drept subiectiv al persoanei, 
care oricînd poate fi  valorifi cat cu ajutorul justiţiei.7 
Un asemenea mod de tratare a individualităţii umane 
ca valoare socială supremă şi plasarea omului înzestrat 
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cu drepturi şi libertăţi în centrul sistemului de drept, 
propriu lui Constantin Stere, constituie şi astăzi trăsă-
tura distinctivă a statului de drept. Majoritatea defi ni-
ţiilor contemporane ale statului de drept pornesc de la 
faptul că una dintre caracteristicile principale ale unui 
asemenea stat este garantarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. Astfel că, în urma analizei 
mai multor defi niţii moderne, statul de drept poate fi  
defi nit ca statul care garantează realizarea drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Lucrarea Curs de Drept constituţional este o expune-
re a prelegerilor de drept constituţional susţinute de 
Constantin Stere la Facultatea de Drept a Universităţii 
din Iaşi în anul de studii 1910-1911. Ea nu a fost publi-
cată şi se păstrează la Biblioteca Academiei de Ştiinţe a 
României sub forma unor note de mînă ale unui stu-
dent, care a audiat Cursul. 
Cursul de Drept constituţional prezintă o valoroasă ma-
terie ştiinţifi că cu privire la concepţia savantului asupra 
drepturilor şi libertăţilor omului. Este relevantă con-
vingerea profesorului că garantarea drepturilor şi liber-
tăţilor omului este unul din cele două aspecte de prin-
cipiu, care, de rînd cu modul organizării puterilor în 
stat, constituie esenţa oricărei Constituţii. Dezvoltînd 
ideea regimului constituţional, savantul la fel susţine 
că cele două trăsături distinctive ale regimului în cau-
ză sînt: colaborarea pentru guvernarea ţării între şeful 
statului şi reprezentanţii poporului şi garanţiile pentru 
drepturile cetăţeanului. Astfel, Constantin Stere privea 
instituţia drepturilor şi libertăţilor omului doar într-o 
legătură organică şi indisolubilă cu garanţiile realizării 
drepturilor proclamate constituţional. Nu mai puţin 
important este şi faptul că instituţia în cauză este pe 
parcursul Prelegerilor mereu analizată prin prisma ga-
ranţiilor acordate păturii sociale celei mai defavorizate –
a ţărănimii. Situaţia de fapt şi de drept a ţăranilor a fost 
pentru teoreticianul, profesorul, omul politic Constantin
Stere un criteriu sigur de apreciere a situaţiei în stat la 
capitolul drepturile şi libertăţile omului.
Vorbind despre drepturile omului, Constantin Stere 
susţine că oricine, pentru că este om, poate avea oricare 
drepturi, anume acelea ce-i asigură dezvoltarea liberă şi 
neîmpiedicată a tuturor facultăţilor fi inţei omeneşti, afi r-
marea individualităţii omeneşti (evidenţierea ne aparţine –
R.G.), însă prin aceste drepturi nu se acordă posibilitatea 
participării la exerciţiul suveranităţii, la guvernarea sta-
tului. Dimpotrivă, drepturile cetăţeanului sînt drepturi 
politice, care dau posibilitatea de a participa la exerciţiul 
suveranităţii.8 Apreciind asemenea drepturi ale omului 
ca libertatea individuală, dreptul la proprietate şi al., pro-
fesorul menţionează că acestea sînt drepturi naturale şi 
imprescriptibile, deoarece „... sînt legate de fi inţa omului, 
nu le poate înstrăina, nu le poate călca nimeni şi oricîtă 
vreme ar trece de la nesocotirea lor, nu pot fi  prescrise 
prin scurgerea vremii şi omul trebuie să le reclame. Aces-
tea sînt drepturile omului, nu ale cetăţeanului”.9 

Constantin Stere punea la începutul tuturor începuturilor 
instituţiei în cauză două principii fundamentale: respectul 
pentru demnitatea umană şi egalitatea în faţa legii. Afi r-
marea primului principiu are loc, în viziunea sa, atunci, 
cînd legea tratează cu respect fi inţa omenească doar pen-
tru faptul că este o fi inţă omenească – sacră şi inviolabilă. 
Cît priveşte principiul egalităţii tuturor în faţa legii, care 
se considera pe atunci un drept şi pe care profesorul îl evi-
denţia din tot spectrul drepturilor, numindu-l şi egalitate 
juridică, constituţionalistul era convins că ultima este o 
condiţie indispensabilă pentru statele moderne, care in-
dică cu claritate gradul de propăşire a unui stat. 
În cadrul Prelegerilor, profesorul a tratat pe larg proble-
ma privind garanţiile reale de funcţionare a instituţiei 
drepturilor şi libertăţilor omului, vorbind despre nece-
sitatea formulării lor nemijlocit în textul Constituţiei. 
În Curs sînt examinate în detaliu fi ecare din drepturi-
le şi libertăţile omului stipulate constituţional în acel 
moment. Astfel, savantul constituţionalist apare în faţa 
noastră într-o ipostază mai puţin cunoscută şi recunos-
cută – de mare doctrinar şi apărător al drepturilor şi li-
bertăţilor omului. 
Cursul de Drept constituţional susţinut de Constantin 
Stere este o dovadă incontestabilă a faptului că în mo-
mentul susţinerii prelegerilor profesorul se prezenta 
deja ca un jurist savant conceptual convins şi principi-
al devotat ideilor umaniste, un doctrinar şi apologet al 
drepturilor omului.
În lucrarea Anteproiect de Constituţie întocmit de Secţia 
de studii a Partidului Ţărănesc cu o Expunere de moti-
ve de C. Stere (1922) Constantin Stere a dat ideilor sale 
despre dreptate, echitate socială, regim constituţional 
democrat, drepturile şi libertăţile omului forma unui 
proiect de Constituţie. Acesta era conceput ca o vari-
antă de alternativă a unui proiect de Constituţie, care 
urma să fi e propus pentru dezbateri în numele Partidu-
lui Ţărănesc în cadrul lucrărilor de examinare a proiec-
tului şi de adoptare a viitoarei Constituţii a României 
din anul 1923. 
Constituţionalistul este de părere că nu există, nu poa-
te exista vreun text de Constituţie „ideală”, potrivită 
pentru toate ţările şi pentru toate timpurile. În schimb, 
există, în viziunea sa, nişte norme esenţiale ce caracte-
rizează un regim constituţional şi democratic, asupra 
cărora nu este admisibilă nici un fel de tranzacţie. Aces-
tea se referă la garanţiile drepturilor şi libertăţilor cetă-
ţeneşti şi la realizarea principiului autonomiei locale şi 
sînt numite de către savant „nodul problemei consti-
tuţionale”, la ele fi ind alăturată şi cerinţa mai specifi că, 
la care, considera savantul, nici un european nu se va 
gîndi – cea a necesităţii de asigurare a libertăţii alege-
rilor.10 Şi în această lucrare Constantin Stere se va pro-
nunţa foarte convins în privinţa necesităţii creării unor 
garanţii reale de realizare a drepturilor şi libertăţilor
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omului, susţinînd că declaraţiile şi garanţiile solemne 
din textele constituţionale au relativ puţină valoare 
pentru realitatea regimului constituţional, dacă ele nu 
sînt sprijinite de „remedii”, care să asigure înfăptuirea 
drepturilor proclamate în ele.
Proiectul propriu-zis de Constituţie încadrat în lucrare 
venea cu un şir de prevederi noi, care denotă un spirit 
extrem de avansat al viziunilor teoretico-practice ale lui 
Constantin Stere în materie de constituţie şi instituţie 
a drepturilor şi libertăţilor omului. Astfel, pentru a fi  
incluse în textul viitoarei Constituţii se propunea: pro-
clamarea egalităţii în drepturi între bărbaţi şi femei cu 
abrogarea tuturor îngrădirilor capacităţii civile a femei-
lor; stipularea dreptului la libera circulaţie pe teritoriul 
ţării şi a dreptului la emigrare; acordarea unor garanţii 
avansate de ordin socioeconomic păturilor muncitoare; 
acordarea unor garanţii foarte sigure şi avansate mino-
rităţilor etnice şi confesionale. 
Cu certitudine, Anteproiectul propunea adoptarea unui 
şir întreg de norme constituţionale ce vizau îmbună-
tăţirea situaţiei sociopolitice, economice şi de drept a 
ţărănimii: se prevedea a se recunoaşte că dreptul de 
proprietate are la bază utilitatea publică şi că dreptul de 
proprietate de orice natură este garantat de Constituţie; 
se formula noţiunea de proprietate ţărănească cu carac-
ter juridic de proprietate de muncă; se găsea necesar de 
a stipula constituţional dreptul la coaliţie al muncito-
rilor, inclusiv al ţăranilor, care erau numiţi muncitori 
agricoli, cu organizarea unor reprezentaţiuni legale, a 
consiliilor ţărăneşti la nivel de comune şi judeţe, pre-
cum şi a Consiliului ţărănesc general al ţării.11 
Vom atrage atenţia asupra faptului că multe din ideile 
steriene cu privire la stipularea în Constituţie a unor sau 
altor drepturi ale omului au fost transpuse în viaţă doar 
după cel de-al doilea război mondial, iar unele – doar 
în ultimele două decenii, vorba fi ind despre drepturi şi 
libertăţi de generaţia a doua şi a treia.
Deşi Partidul Ţărănesc, din considerente de ordin poli-
tic, nu a înaintat Anteproiectul spre examinare în cadrul 
procesului de elaborare a noii Constituţii, valoarea teore-
tico-practică a lucrării este inestimabilă, în ea găsindu-şi
expresie practică concepţia ştiinţifi că a lui Constantin 
Stere asupra conţinutului unei Constituţii, de care ur-
mează să se ghideze în activitatea sa un stat de drept.
Fiind un adevărat tezaur ştiinţifi co-practic, concepţia lui 
Constantin Stere asupra drepturilor şi libertăţilor omu-
lui, expusă în opera juridică a marelui nostru înaintaş, 
poartă următoarele trăsături distinctive: este inspirată 
din izvoarele spiritual-ideologice ale narodnicismului li-
beral rusesc şi ale poporanismului, din sursele teoretice 
ale liberalismului occidental şi din practicismul institu-
ţionalismului englez; are la bază o argumentare perfec-
tă ştiinţifi că; poartă un caracter complex; interpretarea 
normelor constituţionale şi de drept este strict axată la 

condiţiile concrete sociopolitice şi economice de adoptare 
a lor; poartă un caracter practic pronunţat; tratează drep-
turile şi libertăţile omului în strînsă legătură cu garanţiile 
realizării lor; accentuează caracterul real al garanţiilor; 
tinde spre stipularea cît mai largă a garanţiilor drepturilor 
şi libertăţilor omului nemijlocit în textul constituţional; 
este axată la cele mai înalte standarde de gîndire teoreti-
co-practică europeană în domeniu la zi; poartă un carac-
ter extrem de avansat, de perspectivă îndepărtată.
Întreaga operă juridică a lui Constantin Stere este axată 
ideii magistrale cu privire la individualitatea umană ca 
valoare supremă a societăţii şi ca forţă activă a progre-
sului social. 
Pentru Constantin Stere tot rostul evoluţiei sociale 
universale constă în crearea unui sistem sociopolitic 
cît mai adecvat scopului afi rmării personalităţii uma-
ne în întreaga plenitudine a capacităţilor sale creative. 
În raportul individualitate umană – stat constituţiona-
listul plasează pe primul loc individualitatea umană, 
afi rmînd cu multă convingere că omul trebuie să fi e 
respectat de către stat pentru simplul fapt că este om. 
Instituţia drepturilor şi libertăţilor omului stă la baza 
constituirii acestui raport, iar principiul supremaţiei 
legii este înţeles de către constituţionalist ca un garant 
real al drepturilor şi libertăţilor proclamate.
Prin opera sa juridică, Constantin Stere s-a afi rmat ca 
un jurist savant, mare doctrinar şi apologet al drepturi-
lor omului, care şi-a bazat întreaga sa creaţie ştiinţifi că 
în domeniu de stat şi drept pe principiile umanismului. 
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