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U21: POLITIC         Separarea puterilor în stat 
 

1. Meritul de a fi cercetat pentru prima oară principiul 

separării puterilor îi revine  filosofului şi juristului  englez 

John Locke (1632-1704). El a dat prima formulare acestei 

doctrine,  atribuindu-i valoarea unui principiu de organizare 

a statului. Filosoful englez susţinea existenţa a trei puteri în 

stat: legislativă, executivă şi federativă. În concepţia lui 

Locke, puterea legislativă trebuia să aparţină parlamentului şi era considerată  

puterea supremă deoarece edicta reguli de conduită general obligatorii. Puterea 

executivă, limitată la aplicarea legilor şi la rezolvarea unor cazuri care nu puteau 

fi prevăzute prin lege, urma să fie încredinţată monarhului. Puterea federativă 

era încredinţată tot regelui, atribuindu-i dreptul de a declara război, de a face 

pace şi a încheia tratate.   

           2. Montesquieu (1689-1755), în cartea sa „Spiritul legilor”, a reluat şi a 

adâncit problema separării puterilor statului. Montesquieu dă o formulare 

precisă şi clară acestei teorii, care va forma unul din punctele principale ale 

programelor revoluţiilor burgheze. După Montesquieu, în orice stat există trei 

puteri distincte: puterea legiuitoare, puterea executivă şi puterea judecăto-

rească. Aceste puteri trebuie să fie atribuite unor organe separate şi indepen-

dente unele de altele pentru că, spune Montesquieu , „orice om care are o putere 

este înclinat să abuzeze de ea”, aşadar,„pentru a nu se abuza de putere trebuie ca 

prin aşezarea lucrurilor puterea să oprească puterea”. Puterea publică trebuie să 

fie divizată între mai multe puteri, aşa încât o putere să se opună celeilalte şi să 

creeze, în locul unei forţe unice, un echilibru de puteri prin faptul că puterea de 

comandă în stat se fracţionează între mai multe organe care au acelaşi interes: ca 

atribuţiile lor să  nu fie încălcate de celelalte organe. Se asigură astfel aplicarea 

strictă a legilor şi respectarea libertăţilor individuale. Din punct de vedere 

politic, principiul separării puterilor a fost considerat ca generator de libertăţi 

politice, prin echilibrul şi colaborarea puterilor separate.  

 3. Cea dintâi aplicaţie practică a principiului separaţiei puterilor în stat a 

fost realizată de statele americane care, în secolul al XVIII-lea, se găseau în pli-

nă revoluţie constituţională. Începând din 1780, patru state americane introduc 

acest principiu în Constituţiile lor. Ulterior, Constituţia statelor federale (1787) 

adoptă principiul separaţiei puterilor sub forma întreită de putere legislativă 

(atribuită Congresului, art.I), putere executivă (atribuită Preşedintelui, art.II ) şi 

putere judecătorească (atribuită Curţii Supreme şi Curţilor inferioare, art.III). În 

anul 1791, Revoluţia din Franţa introducea acest principiu în „Declaraţia drep-

turilor omului”.  

În România, acest principiu a fost adoptat în constituţiile din 1866 şi 1923, 

unde se afirmă că  statul îndeplineşte trei activităţi principale:  

-funcţia legislativă, prin care se înţelege activitatea statului având ca obiect 

stabilirea de norme generale de conduită umană, obligatorii şi de aplicare repetată; 

-funcţia executivă, care asigură bunul mers al vieţii publice prin organizarea 

aplicării legilor şi prin punerea lor în executare la cazurile concrete, cu 

posibilitatea de a se recurge la forţa de constrângere a statului; 

-funcţia judecătorească, adică activitatea de pedepsire a infracţiunilor şi de 

soluţionare cu putere de adevăr legal a litigiilor juridice, în cadrul unei proceduri 

publice şi contradictorii. 

Totodată, aceste constituţii au prevăzut că fiecare din funcţiile statului este 

încredinţată unor organe distincte şi independente unele faţă de celelalte.     
(După www.educativ.ro) 

Lexic 
 

Sinonime 
•cel (cea/cei/cele) dintâi 
= primul, prima, 
primii, primele 
 

Antonime 
•pace ≠ război 
•dependent  
≠ independent 
•a încălca 
≠ a respecta 
 

Familii de cuvinte 
•abuz, a abuza (ez),  
abuziv 
•a atribui, atribuţie 
•constituţie, 
constituţional 
•drept, dreptate 
•infractor, infracţiune, 
infracţional 
•liber, libertate,  
a elibera 
•normă, a norma,  
normativ 
•pedeapsă,a pedepsi 
•politică, politic, 
politician, a politiza 
•putere, puternic, 
a împuternici,  
împuternicire 
 

Cuvinte 
polisemantice 
•a  prevedea =  
  1. a presimţi 
  2.a specifica, a indica, 
  a menţiona 

•prevedere= 
  1. precauţie, prudenţă  
  2. dispoziţie, indicaţie 
 

Expresii 
•a încheia un tratat 
•a pleca de la o 
premisă 
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I. Activităţi lexicale   
 

A. Variante de adjective: legislativ/legiuitor; federal/federativ 
•Locke susţine existenţa a trei puteri în stat: legislativă, executivă şi federativă.  

•Există trei puteri distincte: puterea legiuitoare, puterea executivă şi puterea judecătorească. 

•Constituţia statelor federale adoptă principiul separaţiei puterilor. 
 

Dicţionarul explică diferenţele:  
LEGISLATÍV, -Ă, legislativi, -e, adj. Referitor la legi, la legiferarea legilor, la elaborarea şi la adoptarea lor.  

♢  Organ legislativ = organ care are împuternicirea de a elabora şi a adopta legile. Putere legislativă = una dintre 

cele trei puteri în care se împarte puterea statului constituţional, care are atribuţia de a face legi. Consiliu 

legislativ = consiliu care cercetează proiectele de lege şi contribuie la îmbunătăţirea şi definitivarea lor. – Din fr. 

législatif.  (DEX’98) 
 

LEGIUITÓR, -OÁRE, legiuitori, -oare, adj., s.m. şi f. (Persoană) care legiuieşte sau legiferează. [Pr.: -giu-i-] – 

Legiui + suf. -tor. (DEX’98) 
  

1. Căutaţi în DEX sensul cuvintelor federal şi federativ.  
  

2. Găsiţi adjective corespunzătoare substantivelor următoare:  
abuz - ................................................................ judecată - ...................................................... 

constituţie - ...................................................... lege - .............................................................. 

federaţie - ......................................................... normă - .......................................................... 

infracţiune - ...................................................... parlament - ................................................... 
   

3. Alegeţi termenul potrivit şi puneţi forma lui convenabilă pentru a completa:   

lege; legal; legalitate; legifera; legislativ; legislaţie; legiuitor     
 

a. Puterea de a .................... revine Parlamentului. 

b. Totalitatea legilor unui stat sau a unui domeniu formează ......................................  

c. .............. este o normă cu caracter obligatoriu.  

d. A fi în .............................. înseamnă a respecta legile în vigoare.  

e. Senatul este Camera .................... superioară. 

f. Prin viteza ................se stabileşte  limita superioară de viteză pe drumuri publice.   

g. Dracon (sec. VI î.Cr.) a devenit etalonul .................... sever. 
  

4. Repartizaţi: a. instituţiile şi b. funcţiile (numele funcţionarilor) menţionate mai jos conform aparte-
nenţei la una dintre cele trei puteri: legislativă, executivă, judecătorească   
a. parlament; minister; guvern; primărie; tribunal; Curte de Apel; prefectură; consiliu local; 

poliţie; Camera Deputaţilo; Senat; Curtea Supremă; judecătorie.  

b. judecător; procuror; ministru; parlamentar; prefect; consilier local; primar; deputat. 
   

II. Structuri gramaticale şi textuale 
 

B. Exprimarea destinaţiei, destinatarului (beneficiarului): verb (de „atribuire”) + D:  
a-i reveni cuiva (ceva) ; a aparţine cuiva (ceva);  a încredinţa cuiva (ceva); a atribui cuiva (ceva) 
 

•Puterea legislativă trebuia să aparţină parlamentului. 

•Puterea executivă [...] urma să fie încredinţată monarhului. 

•Aceste puteri trebuie să fie atribuite unor organe separate şi independente unele de altele. 

•Fiecare din funcţiile statului este încredinţată unor organe distincte şi independente unele de altele. 

•Meritul de a fi cercetat pentru prima oară principiul separării puterilor îi revine filosofului şi juristului  

englez John Locke (1632-1704).   

•El a dat prima formulare acestei doctrine, atribuindu-i valoarea unui principiu de organizare a statului. 
 

5. a. Substituiţi succesiv pronumele -i (ex. atribuindu-i) din ultima frază prin: separaţia puterilor; 
principiu formulat ; teoria sa şi rescrieţi fraza:  

Ex. ...atribuind separaţiei puterilor 
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b. Formulaţi întrebări la care se poate răspunde cu substantivele în cursive din casetă.  
Ex.  - Cui (îi) revine meritul de a fi cercetat principiul separaţiei puterilor?  

      - Filosofului şi juristului englez John Locke. 
 

C. Caracterul impersonal al expunerii ştiinţifice 
i. folosirea diatezei pasive  
a. [...] cazuri care nu puteau fi prevăzute prin lege. 

b. Puterea executivă urma să fie  încredinţată monarhului.  

c. Aceste puteri trebuie să fie atribuite unor organe separate.  

d. Puterea publică trebuie să fie divizată între mai multe puteri.  

e. [...] organe care au acelaşi interes ca atribuţiile lor să nu fie încălcate de celelalte organe.  

f. În România [...], acest principiu a fost adoptat în Constituţiile din 1866 şi 1923. 

g. [...] fiecare din funcţiile statului este încredinţată unor organe distincte. 

ii. folosirea  reflexivului cu sens impersonal (pers. 3 şi 6)  
a. „pentru a nu se abuza de putere [...] puterea trebuie să oprească puterea" 

b. [...] puterea de comandă în stat se fracţionează între mai multe organe. 

c. Se asigură astfel aplicarea strictă a legilor. 

d. [Există] posibilitatea de a se recurge la forţa de constrângere a statului. 
 

6. Substituiţi cu forme de reflexiv impersonal verbele la pasiv  subliniate în casetă la pct. i.  
 

7. Ce personalităţi sau împrejurări istorice aţi invoca în susţinerea tezei filosofului Montesquieu:   
„Orice om care are o putere este înclinat să abuzeze de ea.”.  
 

8. Cum se realizează în viziunea lui Montesquieu (§2) echilibrul puterilor. Alegeţi una dintre variante: 
a. prin delimitarea precisă şi definitivă a competenţelor                                                              

b. prin instituţii şi organe comune  

c. prin supraveghere reciprocă a puterilor pentru a evita încălcarea atribuţiilor unei puteri de către 

cealaltă 
 

9. Menţionaţi în ce document şi în ce împrejurări istorice a fost pus în practică pentru prima dată 
principiul separării puterilor.    
 

10. Citiţi textul de mai jos.  
a. Se poate vorbi de o încălcare a atribuţiilor sau de colaborarea puterilor separate?  
 

„În unele situaţii, asistăm la creşterea rolului autorităţilor executive, în primul rând a Guvernului, în 

exercitarea funcţiei legislative a statului, şansele adoptării unei legi depinzând, în mare măsură, de 

faptul dacă aceasta este sau nu susţinută de Executiv. Autorităţile executive sunt principalul promotor 

al legilor sub un triplu aspect: prin pregătirea, influenţarea adoptării şi organizarea executării.” 
 

b. Puneţi în evidenţă rolul Executivului (Guvernul, Consiliile locale) în pregătirea, adoptarea şi 
organizarea executării unor legi (de exemplu, bugetul, taxele etc.).  
 

11.  Principiul separării puterilor a fost considerat ca generator de libertăţi politice. Citiţi urmă-
toarele fragmente din „Constituţia României” şi precizaţi la ce drept(uri) politic(e) face referire 
fiecare fragment:    
 

Ex. a. „Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate şi alte forme de asociere.” 

> Fragmentul se referă la Dreptul la asociere. 

b. „Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani. De la vârsta de 23 de ani, 

cetăţenii pot candida pentru Camera Deputaţilor, iar de la vârsta de 33 de ani 

pentru Senat. ” 

c. „Cetăţenii care vor să promoveze o iniţiativă legislativă trebuie să înre-

gistreze cel puţin 5000 de semnături de sprijin în fiecare judeţ.” 

d. „Autorităţile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor 

                asupra treburilor publice.” 
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12. a. În ce postură e reprezentat cetăţeanul din imagine? Găsiţi un desti-
natar şi un motiv pentru cartonaşul roşu „ridicat” de cetăţean?  
 

b. Aţi fost în situaţia de a fi foarte nemulţumit de activitatea unor autorităţi 
publice? Cum aţi reacţionat? Relataţi în scris această împrejurare.  

 
3. Reproduceţi frazele din text care clarifică noţiunea de cultură civică (cultură politică democratică) 
şi rolul acesteia:  

 

Cinci mii de persoane – britanici, germani, italieni, mexicani şi americani – au răspuns la sondaje de opinie 
asupra problemelor democraţiei şi participării politice reale. Această amplă cercetare a verificat teza conform 
căreia valorile, atitudinile şi deprinderile joacă un rol important în procesele de democratizare. Adevărul conform 
căruia „nu poate exista democraţie în afara unei culturi politice democratice” a devenit un criteriu hotărâtor pentru 
a decide caracterul democratic al unui regim politic. Or, cultura politică a unei societăţi, în particular cultura civică, 
se referă la modul în care este internalizat sistemul politic în cunoştinţele, sentimentele şi evaluările populaţiei. 
Cu alte cuvinte, cultura civică (cultura politică democratică) corelează constituţiile şi structurile instituţionale cu 
psihologiile umane, normele şi regulile cu tipurile umane şi caracteristicile culturale ale unei societăţi date. Şi, mai 
înseamnă ceva foarte important: cultura civică, garanţie a civilizaţiei democratice, trebuie difuzată în straturile 
largi şi diverse ale populaţiei prin învăţare şi practicare metodică, adică prin instrucţie şi educaţie sistematică! 
Această viziune asigură o deschidere a politicului spre viaţa politică reală în contextele sale sociale, economice, 
culturale.                                                                                       (După A. Carpinschi, Sisteme politice comparate, Univ.  Iaşi, 2008) 
 

14. Un fragment din discursul unui parlamentar român (C. Popovici, 1899) ne 
dezvăluie în ce măsură aplicarea principiilor este condiţionată de cultura poli-
tică a societăţii. Explicaţi cum a fost rezolvată pe plan local alternanţa la putere.    
 

„Fiecare conservator are un ginere liberal, fiecare liberal are un cumnat conservator 

şi când vine unul la putere huzureşte şi celălalt, ba membrii aceleiaşi familii sunt împărţiţi câte unul în 

fiecare partid, aşa că totdeauna pleacă ai noştri, vin ai noştri.
*
” 

 

15. Citiţi următorul fragment din comedia „O scrisoare pierdută” de I.L.Caragiale. Comentaţi.   
 

CAŢAVENCU (ia poză, trece cu importanţă printre mulţime şi suie la tribună; îşi pune pălăria la o parte, gustă 

din paharul cu apă, scoate un vraf de hârtii si gazete şi le aşază pe tribună, apoi îşi trage batista şi-şi şterge cu 

eleganţă avocăţească fruntea. Este emoţionat, tuşeşte şi luptă ostentativ cu emoţia care pare a-l birui. — Tăcere 

completă. Cu glasul tremurat): Domnilor!... Onorabili concetăţeni!... Fraţilor!... (plânsul îl îneacă) Iertaţi-mă, 

fraţilor, dacă sunt mişcat, dacă emoţiunea mă apucă aşa de tare... suindu-mă la această tribună... pentru a vă 

spune şi eu... (plânsul îl îneacă mai tare.)... Ca orice român, ca orice fiu al ţării sale... în aceste momente 

solemne... (de abia se mai stăpâneşte) mă gândesc... la ţărişoara mea... (plânsul l-a biruit de tot) la România... 

(plânge. Aplauze în grup)... la fericirea ei!... (acelaşi joc de amândouă părţile)... la progresul ei! (asemenea 

crescendo)... la viitorul ei! (plâns cu hohot. Aplauze zguduitoare) 

IONESCU, POPESCU, TOŢI (foarte mişcaţi) : Bravo! 

CAŢAVENCU (ştergându-se repede la ochi şi remiţându-se d-odată; cu tonul brusc, vioi şi lătrător) : Fraţilor, mi 

s-a făcut o imputare şi sunt mândru de aceasta!... O primesc! Mă onorez a zice că o merit!... (foarte volubil) Mi 

s-a făcut imputarea că sunt foarte, că sunt prea, că sunt ultraprogresist... că sunt liber-schimbist… că voi 

progresul cu orice preţ. (scurt şi foarte retezat) Da, da, da, de trei ori da! (aruncă roată priviri scânteietoare în 

adunare. Aplauze prelungite.) 

CAŢAVENCU: Da! (cu putere din ce în ce crescândă.) Voi progresul şi nimic alt decât progresul: pe calea 

politică... (îngraşă vorbele.) 

POPESCU: Bravo! 

CAŢAVENCU: Socială...  

IONESCU: Bravo! 

CAŢAVENCU: Economică... 

POPESCU: Bravo! 

CAŢAVENCU: Administrativă... 

IONESCU: Bravo! 

                                                 
* a huzuri  = a trăi comod, fără griji; ba (colocvial) = (chiar) mai mult; expresia „Pleacă ai noştri, vin ai noştri.” preluată 

dintr-un cântec a dobândit o valoare de zicală (aforism) în limba română. 


