
Ce este un partid politic, conform legii? 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3 → ART. 1 Partidele politice sunt asociaţii cu 

caracter politic1 ale cetăţenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea şi 

exercitarea voinţei lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituţie. Ele sunt persoane 

juridice de drept public. 

Ce este puterea politică? 

Puterea este o relaţie socială caracteristică oricărei comunităţi umane, elementul prin care se realizează 

dezvoltarea socială. Puterea politică constituie un subsistem al puterii sociale cu rol determinant în reglarea 

şi funcţionarea vieţii sociale, ea reprezentând capacitatea unor grupuri de oameni de a-şi impune voinţa în 

organizarea şi conducerea de ansamblu a societăţii. 

 

 

Dă click pe citatul anterior și scrie care sunt funcțiile puterii politice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este votul? 

Votul este expresia formală a sprijinului cetățeanului cu drept de vot faţă de o idee, un candidat, 

un grup de candidaţi sau un partid. În funcţie de ţară, se poate vota, de obicei, la alegerile municipale, 

regionale, naţionale şi europene. 

Ce îi sfătuiește acest portal pe tinerii cu drept  de vot? 

https://europa.eu/youth/eu/article/49/2357_ro?language=fi 

 

                                                           
1 POLÍTIC, -Ă, politici, -ce, s. f., adj. I. S. f. 1. Știința și arta de a guverna un stat; formă de organizare și conducere a 

comunităților umane, prin care se menține ordinea internă și se garantează securitatea externă a comunităților 

respective. ◊ Expr. A face politică = a lua parte în mod activ la discutarea și rezolvarea treburilor statului.  

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3
https://europa.eu/youth/eu/article/49/2357_ro?language=fi
https://dexonline.ro/definitie/politic%C4%83
http://www.prouniversitaria.ro/carte/puterea-politica-in-romania/rasfoire/
C://Users/Scoala59/Documents/Puterea_politica.pdf


ALEGERILE, CONFORM CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI - LINK 

ALEGERILE EUROPARLAMENTARE … PE SCURT 

Deputații în Parlamentul European sunt aleși direct, o dată la cinci ani. Deși fiecare țară are propriile 

reguli electorale, se aplică o serie de dispoziții comune. 

Ce este Parlamentul European? 

Deputații în Parlamentul European sunt aleși o dată la cinci ani. Parlamentul reprezintă interesele cetățenilor 

UE la nivel european și este singura adunare transnațională din lume aleasă prin vot direct. Parlamentul alege 

președintele Comisiei Europene și numește comisarii (în calitate de colegiu), care trebuie să îi dea seamă 

pentru acțiunile lor.  

El adoptă legi pentru protecția noastră și bugete în numele nostru.  

Parlamentul ne reprezintă în străinătate și dă curs petițiilor noastre. Discursul deputaților dă formă 

agendei politice și sociale, susținând valorile consacrate în Tratatul privind Uniunea Europeană. 

( https://www.alegerile-europene.eu/detalii-despre-alegerile-europene#video2) 

 

De unde aflăm informații despre candidații la alegerile din 26 mai? BEC(BIROUL ELECTORAL CENTRAL) 

Scrie 3 enunțuri despre ce ai aflat interesant despre alegeri, de la BEC. 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3
https://www.alegerile-europene.eu/detalii-despre-alegerile-europene#video2
http://europarlamentare2019.bec.ro/membri/
https://www.alegerile-europene.eu/de-ce-ar-trebui-sa-votezi
https://www.alegerile-europene.eu/cum-votezi/romania

