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 CUVÂNT-ÎNAINTE  

1

votul este mai puternic decât glon ul”. niciodat  nu se 
spun mai multe minciuni decât în timpul r zboiului, dup  vân toare i înainte de alegeri”. 

 vade mecum, vade-mecum, 
Vademekum. 
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statul de drept înseamn  
înlocuirea domniei oamenilor cu domnia legii.

calitatea legii 
care domne te, caracterul democratic al organelor care au adoptat-o, procedura în care 
este adoptat  

jus est ars boni et aequi
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în afara lor, la marginea acestora. 

educa ie cet eneasc  

munc

manual de cet ean
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Partea I 
Concepte, norme, izvoare, raporturi 
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C A P I T O L U L  I  

No iuni fundamentale: democra ie, stat de drept, drept 

Sec iunea I 

Despre stat i democra ie 

demos popor kratos putere, 
conducerea poporului de c tre popor. 

guvernare atât de perfect , încât nu 
convine oamenilor1. „vitalitatea 
democra iilor de orice tip ar fi ele i oricare le-ar fi gradul, depinde de un mic detaliu 
tehnic: sufragiul universal i procedura universal . F r  sprijinul unui sufragiu autentic, 
institu iile democratice sunt spulberate”2. adev rata 
democra ie nu înseamn  abuzul de putere exercitat de majoritari, ci împ r irea puterii”3.

„le pouvoir arrete le pouvoir”, cum spunea Montesquieu,  puterea trebuie s  
opreasc  puterea, 

Montesquieu a f cut din separa ia puterilor un 
eficient instrument al siguran ei cet enilor”4. 

niciodat  i nic ieri puterile nu au 
putut fi complet separate una de cealalt .

teoria contractului social
separa iei puterilor

teoria drepturilor naturale.
Despre democra ie,

Idem, 
Constitu ia României, Comentariu pe 

articole, 
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cur ile” constitu ionale de conturi avoca ii 
poporului

„cu mila lui Dumnezeu i voin a 
na ional  Domnu Principatelor-Unite-Române”

Înalta Curte de Conturi

regulile de aur 

Principiul separa iei i echilibrului puterilor în stat presupune 
existen a unui control reciproc între puterile statului, sub aspectul exercit rii, în 
conformitate cu legea atribu iilor lor specifice, acesta fiind un mecanism specific statului 
de drept i democratic, pentru evitarea abuzurilor din partea uneia sau alteia din puterile 
statului”3. 

orice 
societate care nu asigur  garan ia drepturilor i nu statornice te separa ia puterilor, este 
lipsit  de Constitu ie”.

„p rintele Constitu iei”

o hain  prea 
strâmt ”, 

 nu era prev zut faptul c  puterile sunt separate în stat nu era garantat  

Drept administrativ

Tratat de drept administrativ, 
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proprietatea privat , ci doar dreptul de proprietate privat .

principiul separa iei i 
echilibrului puterilor în stat – legislativ , executiv  i judec toreasc  – 
democra iei constitu ionale. 

separarea i echilibrul 

stat/state, stat român, 
stat democra ie 

o sum  de valori ce apar ine umanit ii 
i care se reflect  în modul de guvernare”2. 

statul român 
principii generale, statului 

român. 

status, stato, 

perspectiv  organiza ional , 

perspectiv  func ional , 

forma organizat  a puterii 
poporului, mecanismul sau aparatul statal3.

puterea legiuitoare; 

puterea executiv , puterea (autoritatea) 
judec toreasc .

Despre democra ie, op. cit., 
Drept constitu ional i institu ii politice,
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cartea de identitate a unui stat”1. 

„certificatul de botez”

denumirea (numele) tr s turile, 
caracterele

 valorile supreme i garantate

în spiritul 
tradi iilor democratice ale poporului român2 i al idealurilor Revolu iei din decembrie 
1989.

principii generale, 

Constitu ia României, Comentariu pe 
articole, op. cit., 

Tradi iile, zestrea de nestemate a dreptului 
românesc, 
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interdic ia de a fi 
str mutate sau colonizate popula ii str ine pe teritoriul statului român, 

între inerea de rela ii pa nice i de bun  vecin tate cu toate statele se oblig  s  
îndeplineasc  obliga iile ce-i revin din tratatele la care este parte cu bun  credin ,

tratatele ratificate de România fac parte din dreptul intern. 

În felul acesta, nu va mai exista discordan  între legisla ia na ional  i 
acordul respectiv, România putând s - i asume angajamente interna ionale pe care le 
poate pune imediat în practic , inclusiv în dreptul intern”  

Constitu ia României, Comentariu pe articole, op. cit., 

Constitu ia României. Legea de revizuire comentat  i adnotat , cu dezbateri parlamentare, 


