Cristian Buican: 21 noiembrie 1991,
adoptarea primei Constituții
postcomuniste

„Pe 21 noiembrie 1991, Adunarea Constituantă a României hotăra cu 414 voturi pentru și
95 împotrivă adoptarea primei Constituții a României postcomuniste, iar pe 8 decembrie
Constituția a fost aprobată prin referendum național. Din 13 noiembrie 1995,
Parlamentul a hotărât ca data de 8 decembrie sa devină Ziua Constituției României
(legea 120/1995). În 2003, prin legea de revizuire a Constituției, nr. 429, s-au
adoptat prevederile necesare pentru a asigura acordul dintre Tratatele europene și
Constituția României. Prin referendumul din 18-19 octombrie 2003 s-a aprobat noua
formă a Constituției care a intrat în vigoare 10 zile mai târziu, pe 29 octombrie
2003.
Constituția unei țări este contractul social pe care se sprijină întreaga structură
legală a unei națiuni. Constituția este reperul ultim pentru a garanta că legile
adoptate respectă valorile comunității naționale. Din acest motiv este evident cât de
importante sunt prevederile constituționale. Garantarea drepturilor individuale,
separarea puterilor, democrația, pluralismul, alegerile libere, domnia legii și alte
importante prevederi constituie materia contractului social, aceea de a cărei
respectare depind, în chip esențial, toate activitățile naționale și, în primul rând,
suveranitatea, demnitatea și libertatea fiecărui cetățean și a națiunii în întregul
ei.
Niciunul dintre procesele de adoptare a unei constituții nu este perfect. Nicio
constituție nu este perfectă; există chiar națiuni, ca aceea britanică, fără o
constituție scrisă, cu o constituție bazată pe suveranitatea parlamentului și a
jurisprudenței. În România, de asemenea, sunt prezente scăderi în acest proces și

chiar în prevederile constituționale, motiv pentru care, unul sau mai multe partide,
la un moment dat nu au susținut adoptarea Constituției în forma din 1991 sau cea din
2003. Însă, nu se poate nega că, dacă nu în litera ei, atunci, în spiritul ei,
Constituția din 1991, mai ales aceea din 2003, reprezintă o ruptură totală cu legea
fundamentală și legile subsecvente din perioada comunistă. Tocmai această realitate că
suntem în prezența unei Constituții, a libertății, imperfectă, dar perfectibilă care
trebuie respectată, în chip necesar, dacă vrem o Românie puternică și dreaptă, face ca
luni, 22 noiembrie, Parlamentul României să omagieze într-o ședința solemnă adoptarea
Constituției.
Inspirat de această ruptură cu comunismul, de promisiunea libertății încorporată în
articolele Constituției și conștient de necesitatea respectării ei, Partidul Național
Liberal va participa la această ședință solemnă cu gândul la necesitatea onorării
contractului social de către fiecare dintre părțile implicate, ca o condiție a
realizării libertății și bunăstării individuale și a demnității naționale” a transmis
președintele PNL Vâlcea, Deputat Cristian Buican.

