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ABSTRACT: Articolul are ca scop prezentarea instituţiei şefului de stat în contextul
constituțional românesc. Subiectul, deşi un inedit incontestabil în literatura de specialitate
românească, a făcut obiectul unor intense şi ample dezbateri în spațiul public în ultimii 27
de ani. Se poate observa o creștere continuă în rândul simpatizanților Casei Regale a
României și a celor care își doresc forma de guvernământ a monarhiei. De asemenea,
având în vedere că Președintele României este persoana cu cea mai mare legitimitate din
sfera politică românească, ar fi oportună aducerea în discuție și a unor posibile
îmbunătățiri constituționale ale instituției prezidențiale sau, de ce nu, a schimbării formei
de guvernământ. În consecinţă, încercând să aducă un element de noutate în ansamblu,
articolul este conceput astfel încât, instituția șefului de stat să fie trecută în revistă conform
realităților constituționale în diferitele sale etape istorice.
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Un element major de noutate în literature de specialitate priveşte chestiunea
Monarhului și, implicit, a Casei Regale. Acestea, chiar dacă nu au un statut consacrat
constituţional la ora actuală, reprezintă un reper istoric şi moral şi constituie, în principiu
cel puţin, un potenţial politic, fie că vorbim de o restaurare efectivă a monarhiei
constituţionale, de care se tot discută încă din 1990, fie că, la un moment dat, lucru apărut
în spațiul public în ultimii ani, s-ar putea aplica un sistem similar celui introdus în
Muntenegru, unde, deşi statul este o republică şi şeful statului un preşedinte, şeful Casei
Regale Muntenegrene, aceea care a domnit în mica ţară balcanică înainte de unificarea cu
Serbia în 1918, are un statut oficial recunoscut şi exercită o serie de atribuţii în virtutea
acestuia.
Din punct de vedere juridic și politic, instituția Casei Regale nu a fost aprofundată în
literatura de specialitate, iar atribuțiile constituționale ale Suveranilor României sunt prea
puțin cunoscute și insuficient explicate, fapt ce ar putea consolida la nivelul public general
impresia că forma de guvernământ a monarhiei este învechită și nefuncțională.
* Master în Drept Internațional Public de la Universitatea din București, ROMANIA.

