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Invitaţie la dezbaterea 

„Revizuirea Constituţiei economice a României” 
Palatul Facultăţii de drept, Sala Stoicescu – 18 noiembrie 2010 

 
 
În spaţiul public românesc este tot mai des vehiculată ideea revizuirii 
Constituţiei, fără a se preciza motivele sau finalităţile unei astfel de acţiuni. 
Până acum astfel de abordări au ignorat Constituţia economică, adică acele 
reguli instituite de stat pentru a încadra comportamentele umane în domeniul 
economic şi pentru a consacra o anumită doctrină sau ideologie economică. 
Articolul 135 din Constituţia României este intitulat „Economia” şi începe printr-
o afirmaţie care poate părea apodictică: „Economia României este economie 
de piaţă”. Coroborată însă şi cu alte dispoziţii constituţionale, cum ar fi cea prin 
care este garantat dreptul de proprietate privată sau cea prin care se 
protejează libertatea economică, afirmaţia capătă valoare programatică şi 
exprimă realitatea în conformitate cu care actuala Constituţie economică a 
României a realizat o opţiune în favoarea unui sistem economic de tip liberal, 
bazat pe libera iniţiativă şi concurenţă. De altfel, întreg Titlul IV al Constituţiei, 
singurul în care pot fi regăsite reglementări ce vizează politicile publice ale 
statului român, pare a ilustra această opţiune. Alte prevederi constituţionale pot 
pune sub semnul întrebării fermitatea unei astfel de alegeri, căci, încă din 
primul său articol, statul român se declară a fi „de drept şi social”, iar prin 
numeroare alte drepturi fundamentale se obligă să asigure un nivel ridicat de 
protecţie socială cetăţenilor săi. Concilierea valorilor constituţionale este 
totdeauna posibilă, dar depinde de fundamentele doctrinare declarate şi 
asumate.  
 
Într-o perioadă în care spaţiul public de dezbatere tinde să fie invadat doar de 
inventarul problemelor de natură politică ce ar putea decurge din prevederile 
constituţionale, Institutul pentru Politici Publice (IPP) şi Centrul de drept 
constituţional şi instituţii politice (CDCIP) vă invită la o analiză a Constituţiei 
economice a României şi la explorarea unor posibile soluţii de ameliorare a 
stării de fapt curente. 
 
Dezbaterea va avea loc în data de 18 noiembrie 2010, între orele 09:00 – 
16:00 (conform programului anexat), în sala Stoicescu a Palatului 
Facultăţii de Drept din Bucureşti. 
 
La dezbatere au fost invitaţi să participe profesori universitari specialişti în 
filosofie, drept, sociologie şi ştiinţe economice, reprezentanţi ai structurilor 
neguvernamentale, lideri de sindicat, precum şi parlamentari şi membri ai 
Guvernului. La eveniment au fost invitate şi instituţiile centrale de presă. 
 
Precizăm că sinteza discuţiilor şi intervenţiile vorbitorilor vor fi cuprinse într-un 
volum de texte de specialitate, destinat mediului academic şi publicului larg 
interesat de cercetarea aplicată.  
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Sperăm să puteţi participa alături de noi la această dezbatere şi vă rugăm să 
ne comunicaţi disponibilitatea dumneavoastră până la data de 3 noiembrie 
2010, apelând la nr. de telefon 021 212 3126/7, 0724 586 474 sau la email: 
alexandra@ipp.ro (persoană de contact Alexandra Soci, IPP). 
 
 
Vă aşteptăm cu mare plăcere. Cu stimă, 
 
 
 
 
 
Simina Tănăsescu     Violeta Alexandru 
Director      Director 
CDCIP      Institutul pentru Politici Publice 
 
 
 
 
 
 
 
 


