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Principiile statului democratic

Competențe specifice:
1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației pentru cetățenie democratică
2. Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice
unei societăți democratice și
statului de drept
3. Manifestarea disponibilității pentru participare civică și pentru exercitarea calității de
cetățean

Pastila de
teorie

Pluralismul politic
●

este o caracteristică esențială a regimului democratic.

●

se bazează pe necesitatea de a reprezenta, în interesul democrației, un evantai larg de
opinii și opțiuni politice diferite

●

presupune recunoașterea diferențelor dintre oameni, crearea condițiilor pentru menținerea
și afirmarea acestor diferențe și reprezentarea diferențelor în cadrul procesului de
conducere

●

are în vedere existența mai multor forme de asociere

●

este garantat prin Constituție, permițând coexistența mai multor partide politice într-un stat

Dreptul de asociere:
●

este un drept fundamental al oamenilor

●

permite indivizilor să se organizeze alături de alte persoane pentru a realiza ceva
împreună sau a se apăra

●

asocierea poate avea ca scop participarea la viața politică, sociala, științifică, culturală,
religioasa, sportivă a societății sau a realiza o serie de scopuri legitime comune

●

permite o mai bună funcționare a democrației prin limitarea puterii guvernanților

Partidele politice
●

promovează o anumită doctrină (convingere) politică

●

au un statut și un program politic propriu

●

se înscriu în cursa electorală și propun candidați pentru diverse funcții

●

pot contribui la formarea guvernului, dacă sunt câștigătoare ale alegerilor sau trec în
opoziție, dacă obțin un număr mai mic de voturi decât celelalte partide

Principiul separației puterilor în stat
●

presupune împărțirea puterii între mai multe autorități

●

fiecare autoritate are responsabilități distincte și independente

●

nu există un raport ierarhic între autorități

●

pentru buna funcționare a statului democratic, autoritățile colaborează și se
controlează reciproc

Resurse

Constituția
http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act2_1&par1=2#t2c2s0sba40

Formele de asociere
https://wordwall.net/ro/resource/10572135

De ce sunt importante ONG-urile
https://spark.adobe.com/page/hh3zfTf51y79s/

Separația puterilor în stat
https://coggle.it/diagram/YCGMZwdZHkt4lc5O/t//598c068d1888a74cd67ff4af6f182ae98c0732c15baea2e002c3e55e71de804c

Aplicații

1. Comentați următoarea afirmație: „Pluripartidismul este o condiție necesară dar nu
suficientă a democrației”
2. Argumentați interzicerea asociațiilor cu caracter secret
3. Gândiți-vă la modul în care vă puteți folosi dreptul de asociere în școală. Explicați ce
inițiative ale elevilor ar putea fi o ilustrare a exercitării acestui drept și care a putea fi
scopul acestora

4. Exprimați-vă opinia referitoare la afirmația de mai jos, prin argumente pro sau contra
acesteia.

(James Madison este cel de-al patrule președinte al Statelor Unite ale Americii)

