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APLICAȚIE -ALEGERILE PREZIDENȚIALE 

De unde știm dacă, în România, regimul politic este democratic? 
 
Ce spune Constituția? 
Rol şi atribuţii 
Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naționale, al unităţii şi al 

integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a 
autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între 
stat şi societate. (Articolul 80 - Constituţia României)  

Politica internă 
Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe 

baza votului de încredere acordat de Parlament. În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, 
Președintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. Daca prin 
propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele României va 
putea revoca şi numi pe unii membri ai Guvernului numai pe baza aprobării Parlamentului acordată la propunerea 
primului-ministru. 

Politica externă 
Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre 

ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie, se aprobă 
sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege. Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi 
recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului 
misiunilor diplomatice. Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României. 
(Articolul 91 - Constituţia României) 

Apărarea țării și securitatea națională 
Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării. El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau 
totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune ulterior apărării 
Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare. În caz de agresiune armată împotriva ţării, Preşedintele României 
ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţa Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă 
Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii. (Articolul 92 - 
Constituția României)  

Alte atribuţii 
Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii: conferă decoraţii şi titluri de onoare, acordă 

gradele de mareşal, de general şi de amiral, numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege, acordă 
graţierea individuală.  

Despre președinte … https://educatiecivica.ro/tag/presedinte/ 
 

 
Ce alte alegeri știți că au fost în ultimii 6 ani? Sursă _https://www.roaep.ro/istoric/ 
 
Câți candidați ar trebui să fie pentru ”prezidențiale”, astfel încât să putem vorbi de alegeri democratice? 
http://prezidentiale2019.bec.ro/candidati/ 
 
Verificați-vă cunoștințele! 
Concluzie privind democrația în România, azi:______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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