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Participarea la decizii politice prin vor și prin afilierea la inițiative cetățenești – poliarhie 
Robert Dahl: poliarhiile1 

o ”Conducători aleşi: controlul asupra deciziilor guvernamentale este acordat prin 
constituţie unor reprezentanţi aleşi. 

o Alegeri libere şi corecte: scrutine frecvente şi organizate corect, în care coerciţia nu e ceva 
obişnuit. 

o Sufragiu cuprinzător: practic toţi adulţii au dreptul să voteze. 
o Dreptul de a candida: practic toţi adulţii au dreptul să candideze pentru funcţiile elective ale 

guvernării, deşi limitele de vârstă pot fi mai mari pentru deţinerea unei funcţii decât pentru 
dreptul la vot. 

o RO: 18 pt vot, 23 pt C. Dep., 33 pt Senat, 35 pt preşedinte” 
1.De ce este necesar controlul națiunii asupra deciziilor guvernamentale? De ce crezi că apare sigla 
personală sau de partid pe buletinul de vot? 
2.Asociază, folosind săgeți, principiul cu definiția și articolul adecvat din Constituție2. 

PRINCIPIUL DEFINIȚIA3 ARTICOLUL 

Pluralism 

Principiu al democrației care 
preconizează menținerea mai 
multor forțe social-politice 
(partide, sindicate, organizații 
religioase etc.) interpuse între 
indivizi și stat, ca o condiție și 
o garanție a limitării puterii, a 
funcționării democrației 

ARTICOLUL 40 
(1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide 
politice, în sindicate, în patronate şi în 
alte forme de asociere.(continuare) 

Dreptul de a se 
asocia liber 

Principiu potrivit căruia 
tuturor oamenilor (statelor 
sau națunilor) li se recunosc 
aceleași drepturi și li se impun 
aceleași îndatoriri prevăzute 
de regula de drept. 

ARTICOLUL 16 
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără 
discriminări. 
(2) Nimeni nu este mai presus de lege. 

Egalitate în 
drepturi 

A (se) grupa cu cineva 
pentru atingerea unui scop 
comun/ A se alătura altora, la 
o acțiune comună/A susține 
opinia exprimată de altcineva. 

ARTICOLUL 4 
(1) Statul are ca fundament unitatea 
poporului român şi solidaritatea 
cetăţenilor săi. 

Solidaritate 
Sentiment care îi determină 

pe oameni să-și acorde ajutor 
reciproc; spirit de înțelegere 

ARTICOLUL 8  
(1) Pluralismul în societatea românească 
este o condiţie şi o garanţie a democraţiei 
constituţionale.(continuare) 

Dreptate/Justiție 

Principiu moral și juridic 
care cere să se dea fiecăruia 
ceea ce i se cuvine și să i se 
respecte drepturile 

ARTICOLUL 21 
(1) Orice persoană se poate adresa 
justiţiei pentru apărarea drepturilor, a 
libertăţilor şi a intereselor sale 
legitime.(continuare) 

Libertate 
Posibilitate de a acționa 

după propria voință, în 
limitele legii 

ARTICOLUL 23 
(1) Libertatea individuală şi siguranţa 
persoanei sunt inviolabile.(continuare) 

3. Manual - exerciții 

Recomandări: un text interesant despre dreptate, egalitate și solidaritate 

 
1 http://muhaz.org/regimuri-democratice-tipuri-de-democraie.html 
2 http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339  
3 https://dexonline.ro/ 
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