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ASPECTE PRIVIND STATUTUL POLITICO-JURIDIC  
AL PRINCIPATELOR ROMÂNE  

ÎN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 

FLORIN NACU� 

I. Preliminarii 

Principatele Române au avut un statut internațional interesant în perioada de 
referință. Am ales anul 1683, fiindcă atunci s-a produs asediul eșuat al otomanilor 
asupra Vienei și anul 1880, anul în care independența României a fost recunoscută 
de către toate statele lumii. 

Din secolele XIV–XVI, Țara Românească și Moldova s-au aflat în stare de 
dependență față de Imperiul Otoman, care în schimbul unui tribut, garantau 
autonomia internă. Cu excepția Dobrogei și Banatului care au devenit posesiuni 
otomane, rupte de teritoriul Țării Românești, restul Țării Românești și al Moldovei 
și-au păstrat acest statut până la începutul secolului al XVIII-lea. 

În perioada 1718–1739, Oltenia a fost stăpânită de habsburgi, iar în 1775, 
Bucovina a fost luată de asemenea de Imperiul Habsburgic. În 1812, Moldova a 
pierdut partea dintre Prut și Nistru, numită Basarabia. 

În 1856, Basarabia de Sud a revenit Moldovei, pentru ca, în 1878, să fie 
cedată Rusiei, care oferea, la schimb Dobrogea. 

II. Schimbări de statut în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a 
secolului al XIX-lea 

În 1711, Moldova și în 1716, Țara Românească vor începe să fie conduse de 
domnitori fanarioți, deoarece Sultanul nu mai avea încredere în domnii pământeni. 
Dimitrie Cantemir dorise să rupă Moldova de turci și să obțină independența sub 
protecția Rusiei lui Petru cel Mare. 

Începutul secolului al XIX-lea a adus o nouă prevedere, privind Principatele, 
Hatișeriful de la Gulhane din 1802, care fixa durata domniilor în Principate la șapte 
ani, domnitorul fiind protejat inclusiv de Țarul Rusiei, nemaiputând fi mazilit 
arbitrar de către Sultan. Articolul 25 prevedea că negustorii fără „firman special” 
care provocau pagube în Principate urmau a fi expulzați fără a putea contesta 
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decizia. Hatișeriful permitea Rusiei, ca prin Consulatele din Iași și București să 
urmărească situația din Principate. 

În 1806, cu un an înainte de a semna cu Napoleon Pacea de la Tilsit, în 1807, 
Rusia a atacat Imperiul Otoman, declanșându-se un nou război, care va dura până 
în 1812. Napoleon dorea să implice Poarta în război cu turcii, în proiectata sa invazie 
asupra Rusiei numai că scrisoarea lui Napoleon a ajuns în mâna rușilor, la Hanul 
lui Manuc, prin trădarea dragomanului Moruzi. Aflând de intențiile lui Napoleon, 
nedorind un război pe două fronturi, Poarta a acceptat să semneze Pacea de la 
București, din 16/28 mai 1812, în urma căreia Rusia a pretins Moldova până la 
Siret, dar a obținut doar Moldova dintre Prut și Nistru. Din nou, se încălca statutul 
internațional al Principatelor1. 

III. Statutul Principatelor între 1856 și 1880 

De departe, cea mai complexă descriere a acestei perioade aparține istoricului 
american Keith Hitchins care rezumă această perioadă considerând că unirea și 
independența au fost dezideratele cele mai arzătoare pe fondul luptei dintre marile 
puteri pentru controlul Balcanilor. În 1849, Convenția de la Balta Liman limita 
drastic statutul Principatelor, deoarece domnitorii erau numiți „înalți funcționari ai 
Imperiului Otoman”, aleși pe șapte ani. 

După 1856, Principatele își păstrează suzeranitatea otomană, dar trec sub 
garanția colectivă a Marilor Puteri europene, statut care va rămâne neschimbat 
până la 1877, când se va proclama independența României. 

În intervalul 1859–1862 se realizează unirea Principatelor din punct de vedere 
politic, administrativ, iar în 1866 se dă Constituția României care nu amintește 
suzeranitatea otomană. 

Revoluționarii europeni au încercat până la proclamarea celui de-al doilea 
Imperiu Francez de către Ludovic Napoleon Bonaparte, încoronat la 2 decembrie 
1852 ca Napoleon al III-lea să realizeze o „revoluție europeană”. Își dăduseră 
seama că, acționând individual, fuseseră izolați și înfrânți. Evident că unii dintre 
revoluționari își doreau acțiuni radicale, precum Giuseppe Mazzini sau Giuseppe 
Garibaldi, alții mizau pe cartea diplomației precum Camillo Benso di Cavour, 
Lajos Kossuth, Vasile Alecsandri, Ioan Maiorescu, chiar și Nicolae Bălcescu2, în 
ciuda radicalismului care îl caracteriza. Momentul 1848–1849 a pus capăt politicii 
lui Metternich, noul împărat de la Viena Franz Joseph fiind adeptul unei politici 
mai eficiente, orientate către expansiunea Austriei, în special spre Balcani3. 
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Evenimente precum moartea lui Nicolae Bălcescu și încoronarea lui 
Napoleon al III-lea au pus capăt planurilor „revoluției europene” sau au contribuit 
la scăderea în intensitate a radicalismului. 

Cert este că în spațiul german, italian, românesc, fuseseră sădite semințele 
ideii de luptă pentru unitate și independență națională. Nume ca Otto von 
Bismarck, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza, Camillo 
Benso din Cavour, Giuseppe Garibaldi, Gyla Andrassy, regi și împărați ca Wilhelm, 
Franz Joseph, Umberto, Napoleon al III-lea au început să construiască imaginea unei 
Europe a națiunilor care doreau să lupte pentru determinare și a unor imperii 
expansioniste, dispuse să sprijine cauzele naționale, atât timp cât corespundeau 
propriilor interese. 

Aceasta este cred, cea mai importantă schimbare de paradigmă a momentului 
1848. Politicienii adepți ai autodeterminării naționale au înțeles că trebuie să penduleze 
cu abilitate printre interesele marilor imperii, pentru a realiza interesul național. În plus, 
fără o materializare a interesului social, orice idee națională era greu să devină realitate. 

Revoluția de la 1848–1849 crease noua generație politică care putea lupta 
pentru unire și independența națională. Exilul din perioada 1849–1857 i-a determinat 
pe pașoptiști să aibă o intensă activitate meorialistică. Momentul Războiului 
Crimeii din 1853–1856, când Principatele au fost din nou ocupate, succesiv de ruși 
și austrieci a fost momentul astral în care problema românească a devenit problemă 
europeană, la Congresul de Pace de la Paris din 1856, când, din dorința de a împiedica 
pe viitor Rusia să mai treacă la sudul Dunării, s-a decis crearea premiselor unei 
uniri formale (dar într-o structură statală unică) între Țara Românească și Moldova, 
prin trecerea acestora, pe lângă suzeranitatea otomană, sub garanția colectivă a Puterilor 
Europene. O Comisie specială trebuia să se ocupe, în viitor de soarta acestor Principate. 

Vom cita, în continuare, un fragment din Tratatul de la Paris, semnat la  
30 martie 1856: „Art. 22. Țările Române (sic!) și Moldova se vor bucura și pe 
viitor, sub suzeranitatea Înaltei Porți și sub chezășia puterilor tocmitoare1, de 
drepturile și scutelile ce au. Nici una din puterile chezașe nu va putea să aibă în 
parte ocrotire asupra acestor țări; asemenea nu se poate îngădui ca să se amestece 
cineva în treburile dinăuntru. Art. 23. Înalta Poartă se îndatorează a păstra ziselor 
țări o oblăduire neatârnată și națională, precum și deplina slobozenie de religie, 
legi, negoț și plutire. Legile și întocmirile de astăzi se vor schimba. Spre a se 
întocmi o deplină înțelegere asupra acestei schimbări, se va întocmi o comisie care 
se va aduna la București cu un comisar al Înaltei Porți și despre a cărei alcătuire 
puterile tocmitoare se vor înțelege între dânsele. Însărcinarea acestei comisii va fi 
de a cerceta și a afla starea de astăzi a țărilor numite și de a arăta temeiurile 
viitoarei lor întocmiri. Art. 24. Sultanul făgăduiește că va chema îndată, în fiecare 
din aceste două țări, o adunare într-adins pentru aceasta (ad-hoc) alcătuită din 
înfățișătorii tuturor intereselor și tuturor stărilor de oameni ale neamului. 181 Aceste 
adunări vor fi chemate pentru sfârșitul de a da pe față dorințele poporului asupra 
chipului de întocmire hotărâtoare a țărilor lor. Congresul va regula cum trebuie să 
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se înțeleagă comisia cu aceste adunări. Art. 25. Comisia, luând în băgare de seamă 
părerea celor două adunări, va trimite fără întârziere la scaunul de astăzi al Congresului 
lucrările sale. Înțelegerea hotărâtoare despre aceasta cu puterea suzerană se va 
așterne în scris, într-o lovitură încheiată la Paris între părțile tocmitoare; și un 
hatișerif, potrivit acestei învoieli, va hotărî desăvârșit noua stare a acestor țări, care 
pe viitor vor fi puse sub chezășia tuturor puterilor iscălite în tratat. Art. 26. S-a 
primit de toți ca țările române să aibă oștire națională pentru siguranța dinăuntru și 
a granițelor. Nici o piedică nu se va putea pune măsurilor neobișnuite de apărare pe 
care, în unire cu Înalta Poartă, aceste țări vor fi chemate a lua spre a respinge orice 
năvălire străină. Art. 27. Dacă liniștea dinăuntrul țărilor acestea va fi amenințată, 
Înalta Poartă se va înțelege cu celelalte puteri tocmitoare asupra măsurilor ce ar 
trebui ca să se ia spre a restatornici sau a păstra liniștea. Nici una din puteri nu 
poate, mai înainte de a se înțelege cu celelalte, să intre cu arme în aceste țări4.” 

Proiectul Comitetului Central al Unirii din București (30 martie 1857) arată: 
„Autoritatea unirii e puternică, ca una ce umbrește și dezvoltă proprietatea, 

comerțul, industria, profesiunile libere și partea religioasă, cu-n cuvânt elementele 
întregi de viață ale unei țări. Programa unirii a așezat patru fundamente puternice 
pe cari să se ridice edificiul organizării sale politice. I. Chezășuirea autonomiei și a 
drepturilor noastre internaționale, după cum sunt hotărâte amândouă prin 
capitalurile (capitulații) din anii 1393–1460 și 1513 încheiate între țările române și 
Înalta Poartă, precum și neutralitatea teritoriului moldo-român. Prin neutralitatea 
teritoriului român, rămânând scutiți de năvăliri străine, vom putea să ne bucurăm în 
liniște și în pace, crescând pute rile materiale și dezvoltând pe cele morale, 
elementele neapărate ale fericirii unei țări. II. Unirea țărilor române și moldave 
într-un singur stat și sub un singur guvern. Unirea Principatelor aduce cu sine 
puterea națională, adică chezășuirea materială pozitivă a drepturilor noastre 
politice. Numai prin unire putem ajunge la stabilitate, putere și tărie, și astfel vom 
putea face a se respecta drepturile din afară și din întru ale țărei. III. Prinț străin cu 
moștenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare d-ale Europei, ai cărui 
moștenitori născuți în țară am dori să fie crescuți în religiunea țărei. Este știut din 
chiar experiența trecutului că domnia dintre pământeni a ațâțat rivalitatea între 
famiile pretendente la tronul țării; cu aceasta patimile luară un zbor nemăsurat și 
neînfrânat, și cei cu puterea în mână, ca să se poată ține în contra partidelor ce se 
forma, se trudea a corumpe cu cei cu suflete slabe, încuragiind prin răsplătiri 
demoralizatoare și lăsând cîmp deschis acelora la tot felul de abuzuri! În afară, 
toată grija domnitorilor sta de a interesa puterile străine în favoarea persoanei lor, și 
nu în favoarea țărei, iar pretendenții alergau necontenit la străini spre a jertfi 
interesele țărei fără cruțare, pentru trista lor deșărtăciune!”5. 

                                                 
4 A. Vianu, C. Bușe, C. Zamfir, Gh. Bădescu, Relații internaționale în acte și documente, vol. II 

(1939–1945), București, Editura Didactică și Pedagogică, 1976, pp. 330–331. 
5 C. Colescu-Vartic, Ghenadie Petrescu, D.A. Sturdza, I.I. Krupenski, Acte și documente 

relative la istoria renascerei României, vol. V, 1890, pp. 965–966. 
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Proiectul de rezoluție al Adunării ad-hoc a Moldovei (7/ 19 octombrie 1857) 
precizează: 

„Luând în privire că dorința cea mai mare, cea mai generală, acea hrănită de 
toate generațiile trecute, acea care este sufletul generației actuale, acea care 
împlinită va face fericirea generațiilor viitoare este Unirea Principatelor într-un 
singur stat, o unire care este firească, legitimă și neapărată, pentru că în Moldova și 
în Valahia suntem același popul, omogen, identic ca nici un altul, pentru că avem 
același început, același nume, aceiași limbă, aceiași religie, aceiași istorie, aceiași 
civilizație, aceleași instituții, aceleași legi și obiceiuri, aceleași temeri și aceleași 
speranțe, aceleași trebuințe de îndestulat, aceleași hotare de păzit, aceleași dureri în 
trecut, același viitor de asigurat și, în sfârșit, aceeași misie de împlinit. Adunarea 
ad-hoc a Moldovei, pășind pe calea ce i s-a prescris de către Tratatul de la Paris, 
adecă începând a rosti dorințele țării, în toată curățenia cugetului, neavând în 
privire decât drepturile și folosul nației române, declară că cele întâi, cele mai mari, 
mai generale și mai naționale dorinți ale țării sunt: 1. Respectarea drepturilor 
principatelor și îndeosebi a autonomiei lor, în cuprinderea vechilor lor capitulații 
încheiate cu Înalta Poartă în anii 1393, 1460, 1511 și 1634”6. 

Convenția de la Paris (7/19 august 1858) are următoarele prevederi esențiale 
pentru Unire: 

„Convenția încheiată între Austria, Franța, Marea Britanie, Prusia, Rusia, 
Sardinia și Turcia pentru organizarea Principatelor, Paris (7/19 august 1858) Care, 
având depline puteri, recunoscute a fi în forma cuvenită, s-au întrunit în Conferința 
la Paris și au hotărât următoarele: Art. 1 – Principatele Moldovei și Valahiei, constituie 
de acum înainte sub denumirea de „Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei”, 
rămân sub suzeranitatea M.S. Sultanul. Principatele se vor administra liber și în 
afară de orice amestec al Sublimei Porți, în limitele 214 Legile prezentând un 
interes comun pentru ambele principate vor fi pregătite de către comisia centrală și 
supuse votării adunărilor de către hospodari. Art. 7 – Puterea judecătorească, exercitată 
în numele hospodarului, va fi încredințată magistraților numiți de el, fără ca cineva 
să se poată sustrage judecătorilor săi naturali. O lege va determina condițiile de 
admitere și de înaintare în magistratură, luând ca bază aplicarea în mod progresiv a 
principiului inamovibilității. Art. 8 – Principatele vor plăti curții suzerane un tribut 
anual al cărui total rămâne fixat la suma de 1 500 000 de piaștri pentru Moldova și 
2 500 000 de piaștri pentru Valahia. … Art. 9 – În caz de încălcare a imunității 
principatelor, hospodarii vor adresa un recurs puterii suzerane; și dacă nu li se dă 
dreptate, reclamația va putea fi trimisă, prin agenții lor, reprezentanților puterilor 
garante la Constantinopole. Hospodarii vor fi reprezentați pe lângă curtea suzerană 
prin agenți (capuchehaie), moldoveni sau valahi din naștere, nefiind supuși nici 
unei juridicții străine și agreați de Poartă. Art. 10 – Hospodarul va fi ales de către 
adunare pe viață. Art. 11 – În caz de vacanță și până la instalarea unui nou 
hospodar, administrația va trece în atribuția Consiliului de Miniștri, care va intra de 
                                                 

6 Ibidem, vol. VIII, 1900, pp. 343–344. 



 Florin Nacu  

 
422 

drept în exercițiu. … Art. 12 – Atunci când s-a produs vacanța, dacă adunarea este 
înlocuită, va trebui să procedeze în opt zile la alegerea hospodarului. Dacă ea nu 
este întrunită, va fi imediat convocată și întrunită în termen de zece zile. În cazul 
când ea este dizolvată, se va proceda la noi alegeri în termen de cincisprezece zile, 
iar noua adunare va trebui să se întrunească de asemenea în termen de zece zile. … 
Art. 13 – Este eligibil în funcția de hospodar oricine are vârsta de 35 ani, e născut 
din tată moldovean sau valah, poate justifica un venit funciar de 3000 de galbeni, 
cu condiția să fi îndeplinit funcții publice timp de zece ani sau face parte din 
adunări.”7. 

În decembrie 1876, Constituția otomană preciza că Principatele sunt o provincie 
privilegiată a Imperiului Otoman, fapt ce a trezit opoziția dură a politicienilor români. 
Partea otomană nu s-a putut bucura prea mult de această situație, fiindcă redeschiderea 
Chestiunii Orientale a dus la izbucnirea războiului ruso-turc din 1877–1878. 

În plus, Convenția Civilă și Convenția Militară din aprilie 1877 dintre România 
și Rusia recunoșteau integritatea României și, implicit, Rusia o considera la finalul 
războiului, un stat independent. 

Congresul de la Berlin din 1878, la trei decenii după evenimentele revoluționare 
de la 1848–1849, este expresia desăvârșită a noului establishment politic european. 

IV. Istoriografia europeană și universală despre Principate și statutul lor 
internațional 

Vom prezenta un fragment dintr-un articol publicat anterior, în care am 
prezentat de ce istoriografia europeană era împărțită în privința statutului 
Principatelor: „Un paragraf care a făcut carieră, folosit de adversarii ideologiei 
marxiste a fost acela în care românii erau calificaţi ca fiind un popor fără istorie, 
condamnat la dispariţie în contextul unei viitoare revoluţii mondiale. În plus, era 
accentuată ideea că românii sunt adepţi ai contrarevoluţiei, că sunt în mod organic 
împotriva progresului. Şi totuşi, ce se ascunde în spatele acestei observaţii a lui 
Friedrich Engels? În primul rând, să analizăm, la rece, sintagma „românii, un popor 
fără istorie”: „[Romanii sunt] un popor fără istorie… destinaţi să piară în furtuna 
revoluţiei mondiale… [ei sunt] suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi [vor] rămâne 
astfel până la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria 
lor existenţă, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe 
revoluţii istorice… Dispariţia lor de pe faţa pământului ar fi un pas înainte8”. 

Am arătat atunci faptul că autori precum Karl Marx şi Friedrich Engels au 
putut intra în contact cu informaţiile despre români, la mijlocul veacului al XIX-lea 
din două surse: operele unor mari prieteni ai poporului român, ai aspiraţiilor sale 
legitime, precum Elias Regnault, Edgar Quinet, J.A. Vaillant, dar şi operele unor 

                                                 
7 A. Vianu, C.Bușe, C. Zamfir, Gh. Bădescu, op.cit., pp. 334–341. 
8 Karl Marx, Friedrich Engels, Opere Complete, vol. 8, Moscova: Editura Progres, 1977, p. 299. 
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detractori de talia unui Robert Roesler, autor al tendenţioasei teorii imigraţioniste, 
publicate în lucrări de limbă germană, care au circulat în spaţiul austriac şi german. 

Am arătat anterior faptul că sovieticii au luat din opera teoreticienilor 
comunismului Marx şi Engels doar pasajele care corespundea scopurilor bolşevicilor, 
iar pe celelalte, le cenzurau, limitând drastic accesul la ele. Un astfel de manuscris 
ascuns, a fost manuscrisul B63, publicat de istoricii Andrei Oţetea, Stanislas Shwann 
care arăta: „Rusia a obţinut pentru ea însăşi cedarea a aproape ½ din Moldova, 
provincia Basarabia. Convenţia de la Akkerman (în 1826) şi tratatul de la Adrianopol 
n-a conferit Rusiei nici un drept de suveranitate. Art. 5 al tratatului de la Adrianopol: 
„Principatele Moldovei şi Ţării Româneşti, plasându-se prin capitulaţie sub 
suzeranitatea Înaltei Porţi, şi Rusia garantând prosperitatea lor, îşi vor păstra toate 
privilegiile şi imunităţile…”. După care, acelaşi Karl Marx nu uită să menţioneze 
ceva mai jos că aceste provincii „s-au veştejit la umbra protecţiei ruse (…) A fi 
suspectat de a nutri sentimente patriotice era egal cu a fi exclus din funcţiuni 
publice. Servilitatea faţă de interesele Rusiei era un titlul de promovare…”9. 

Așadar, Karl Marx arată clar care era statutul Principatelor după Akkerman și 
Adrianopol: suzeranitate otomană și garanția de prosperitate din partea Rusiei. 

Am concluzionat faptul că Principatele Române au devenit monedă de schimb în 
jocul de interese al Marilor Puteri, cunoscând o gravă încălcare a statutului 
internațional convenit cu poarta și chiar fiind obiectul unor grave mutilări teritoriale. 
După Congresul de la Viena din 1814, pe fondul apariției unei generații de tineri 
ambițioși și al interesului Rusiei pentru Principate, statutul politico-juridic va 
evolua către un protectorat rusesc, alături de suzeranitatea otomană. 

Analizând idei ale unor istorici de talie internațională precum T W Riker10, R 
WSeton-Watson, Dumitru Vitcu nota: „Evoluția ulterioară a evenimentelor avea să 
probeze că alunecarea Franței pe panta concesiilor va atinge treapta subminării 
Unirii și că, prin urmare, nu diplomația europeană va da românilor Unirea, ci ei 
înșiși o vor impune, în pofida tranzacțiilor internaționale sancționate prin acte 
formale, bucurându-se de complicitatea și sprijinul puterilor pro-unioniste, și în 
primul rând al Franței”11. 

Istoricul scoțian R.W. Steon-Watson, devenit la 1923 cetățean de onoare al 
Clujului, pentru opera sa pusă în sprijinul drepturilor politice ale românilor, ținea 
un discurs în care concluziona ideile pe care și-a bazat opera sa de o însemnătate 
deosebită: „Ţin să manifest speranţa că acei de cari depinde formarea României noi 
nu-şi vor pierde energiile cu sisteme de centralizare pe care le-ar putea prelua d-a 

                                                 
9 Andrei Oţetea, Stanislas Shwann, Karl Marx-Însemnări despre români: Editura Academiei, 

Bucureşti, 1964 accesat la http://milisoft.ro/doc/Istorie/!!Articole%20recomandate/Karl%20Marx%20 
-%20Insemnari%20Despre%20Romani/Karl%20Marx%20-%20Insemnari%20despre%20Romani%20-
%20review.pdf. 

10 T.W. Riker, Cum s-a înfăptuit România. Studiul unei probleme internaționale (1856-1866), 
Iași, Editura Alfa, 2000, p. 26. 

11 Dumitru Vitcu, Iașii și Unirea Principatelor, în vol. Aspecte ale luptei pentru unitate națională, 
Iași, 1600–1859–1918 (coordonatori, Gh. Buzatu, A. Karețchi, D. Vitcu), Iași, Editura Junimea, pp. 102–103. 
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gata din Vest. Ci vor adapta condiţiunilor moderne experienţa bogată şi 
precedentele numeroase din istoria acestei provincii cari le stau la îndemână. Din 
acestea s-ar putea învăţa pe de o parte metodele cari ar face posibil ca credinţe şi 
rase deosebite să trăiască în pace împreună; pe de altă parte, istoria dureroasă a 
rasei române din vechea Ungarie ar trebui să servească de învăţătură a pericolului 
pe care îl poate aduce excluderea unei naţiuni de la drepturile şi privilegiile 
acordate altora.12” 

Așadar, istoriografia europeană și universală sunt cu rare excepții (Marx, 
Engels, Roesler) favorabile în a recunoaște statutul deosebit al Principatelor 
Române în perioada studiată. 

ASPECTS CONCERNING THE POLITICAL AND JURIDICAL STATUS 
OF THE ROMANIAN PRINCIPALITIES  

DURING THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY 
 

(Abstract)  
 

The failure of the second siege of the Vienna by the Ottoman Empire Army in 1683 
(the first was in the age of the Sultan Suleyman Kanuni –The Magnificent in 1529) was the 
moment on which the Ottoman Empire was on defensive positions until 1878, the moment 
of the Romanian indepependence Confronted with the Habsburg Empire and the Tsarist 
Russia, The Ottoman Empire entered in an age with many battles between 1683 and 1812 
in the majority of them having defeats and territorial loses. The period is very important 
from the Romanian Principalities because they lost a lot of territories which the Ottomans 
offered to the Habsburgs and to the Russians, without having this right, because the 
Principalities were autonomous, according to the Capitulations signed in the Middle Age 
which granted the territorial integrity of the Principalities and their internal autonomy in the 
exchange of paying the annually tribute. 

The article points out the main opinions over the international status, as they appear 
in the European istoriography. 

 
Keywords: Ottoman Empire, Russian Empire, Habsburg Empire, Romanian Principalities, 

international political status, internal autonomy European Historiography. 

                                                 
12 Ruxandra Hurezean, Scoțianul vizionar, povestea lui e povestea noastră, 

https://www.revistasinteza.ro/scotianul-vizionar-povestea-lui-e-povestea-noastra, accesat la 12 iunie 2020. 


