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Înainte de a proceda la analiza efectivă a organizării politice a câtorva state vom 
reveni, cu câteva precizări, referitoare la tipurile de regimuri politica sau constituţionale. 
Aceasta întrucât în orice stat contemporan organizarea politico-etatică, se fundamentează 
pe un tip concret de regim politic aplicat în ţara respectivă. 

*. Regimul politic prezidenţial – oferă o clară separaţie a puterilor constituite în 
stat. Acest tip de regim politic acordă preşedintelui prerogative considerabile care însă nu 
afectează funcţionarea mecanismelor instituţiilor politico-juridice din stat. 

Sistemul prezidenţial oferă un model autentic de analiză a Statului de Drept dacă se 
respectă toate formele de control şi toate garanţiile care au menirea să îi garanteze 
stabilitatea şi funcţionalitatea. 

Unica superputere mondială S.U.A. a adoptat – de la fondarea federaţiei americane 
– regimul politic prezidenţial. 

*. Regimul politic parlamentar – cum arată însăşi denumirea, pune accentul pe 
puterea legislativă, parlamentul constituie principalul factor politic de guvernare. 

Puterea executivă este exercitată de Guvern, condus de primul-ministru, care este 
obligat să răspundă politic în faţa Parlamentului. 

Şeful statului – preşedinte sau monarh – constituie o figură politică decorativă, cu 
atribuţii politica reduse, cele mai multe fiind cu caracter protocolar. 

În republica parlamentară, evident, preşedintele este ales de către Parlament. 
Şeful statului este responsabil, sub aspect politic. Răspunderea politică este asumată 

în faţa Parlamentului de către Guvern. 
* Regimul politic semi-prezidenţial – cum am avut ocazia să mai amintim în cap. 

II al prezentei lucrări, îmbină elemente specifice ale regimului prezidenţial pur cu 
elemente specifice ale regimului parlamentar. Acest regim politic caută să înlăture 
imperfecţiunile regimului prezidenţial şi a celui parlamentar. 

Preşedintele este ales de naţiune având rolul de mediator între puterile constituite în 
stat. Puterea executivă este exercitată de către Guvern, condus de un prim-ministru. Dacă 
în regimurile prezidenţiale şeful statului este şi şeful puterii executive, în regimurile 
semi-prezidenţiale se instituie binomul Preşedinte – Guvern, fiecare dintre aceste 
instituţii având atribuţii proprii, distincte. 

În cadrul acestui tip de regim politic preşedintele, în calitatea sa de şef al statului, 
poate prezida şedinţele Guvernului, în mod cotidian sau, în anumite situaţii expres 
menţionate de Constituţie sau de dreptul obiectiv (pozitiv). 

Deşi intens criticat, regimul politic semi-prezidenţial şi-a probat eficienţa, cu 
deosebire în Republica Franceză. Acest regim politic s-a dovedit a fi capabil să realizeze 
o corectă funcţionare a instituţiilor politico-juridice, cu caracter etatic. 



 
*  * 

* 
 

Precizările anterioare – succinte este adevărat – permit analiza concretă a 
regimurilor politice instituite în unele state de pe mapamond. 

Vom grupa statele ce urmează a fi analizate în raport de regimul politic efectiv 
aplicat. 

Astfel, pentru categoria regimurilor politice prezidenţiale, vom analiza sub 
aspect constituţional, următoarele ţări: Statele Unite ale Americii, Republica Federală 
Brazilia. 

Pentru tipul regimurilor politice semi-prezidenţiale vom analiza structura 
politico-juridică şi instituţiile etatice din: Republica Franceză şi Austria. 

Şi regimul politic parlamentar urmează a fi analizat sub aspectul funcţionării 
corecte în: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Germania şi Imperiul 
Nipon (Japonia). 

Vom face referiri şi la sistemele politice ale fostelor ţări socialiste, aflate în 
tranziţie, analizând în concret regimul constituţional şi instituţiile etatice ale Republicii 
Federative Ruse. 

În consecinţă, vom analiza regimurile politice, sub aspect diacronic şi sincronic, 
instituite în opt state ale lumii. 

 
§ 1. Statele Unite ale Americii 
Rolul esenţial în viaţa politică americană îl joacă partidele politice. Acestea 

acţionează în perioada electorală pentru atingerea scopurilor politice. 
Principalele partide de pe scena politică din S.U.A. sunt partidul democrat şi 

partidul republican. Ambele partide promovează ideile liberale specifice economiei şi 
politicii unui stat capitalist clasic. Democraţii sunt mai ataşaţi tradiţiilor de apărare a 
drepturilor statelor federate şi promovează consecvent ideea de justiţie socială. 

Partidul Democrat a fost înfiinţat în anul 1832 continuând lupta politică dusă de 
Partidul Democratic Republican condus de Thomas Jefferson. 

Partidul Republican a fost creat în anul 1854, incluzând liberali şi independenţi. 
Originar, cele două partide politice americane erau caracterizate ca fiind adversare, 

respectiv adepte ale federalismului. Tradiţional Partidul Democrat îşi manifestă o doză de 
neîncredere în statul federal. 

Sistemul electoral american deosebeşte de sistemele electorale europene. 
Principial, alegerile prezidenţiale în Statele Unite ale Americii comportă mai multe 

etape, respectiv: 
*. alegerile primare într-un număr de state; 
*. convenţiile naţionale ale Partidului Democrat şi ale Partidului Republican; 
*. declanşarea campaniei electorale; 
*. alegerea electorilor care dispun de un mandat imperativ pentru alegerea 

preşedintelui federal; 
*. alegerea preşedintelui S.U.A. de către marii electori; 
*. investirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui în funcţii. 
Preşedintele S.U.A. este ales pentru un mandat de patru ani de marii electori. 



El nu răspunde politic în faţa Congresului, nu îl poate dizolva şi nu poate proceda la 
organizarea de noi alegeri. 

Staful prezidenţial include: secretari de stat, şefi de departamente numiţi de şeful 
executivului. Cei 15 secretari (miniştri) sunt colaboratori individuali ai preşedintelui fiind 
personal responsabili în faţa şefului statului. 

Sub autoritatea şefului puterii executive funcţionează o serie de agenţii, cum ar fi: 
Sistemul Federal de Securitate, Agenţia de Informaţii a S.U.A., Autoritatea pentru 
relaţiile federale de muncă, Agenţia Centrală de Investigaţii (C.I.A) etc. 

Şeful statului american nu este ales direct de populaţie, ci de marii electori, al căror 
număr este egal cu cel al reprezentanţilor şi senatorilor, la un loc. 

Dacă nu există formată majoritatea voturilor exprimate de marii electori, 
preşedintele S.U.A. este ales de Camera inferioară a Congresului, respectiv de Camera 
Reprezentanţilor. 

Congresul S.U.A. – este Parlamentul ţării, parlament bicameral, constituit din 
Camera Reprezentanţilor şi din Senat. 

Camera Reprezentanţilor – este alcătuită din 435 de membri şi 3 reprezentanţi ai 
districtului Washington. Este aleasă pe termen de doi ani, prin scrutin uninominal. 

Senatul – cameră superioară – se compune din câte doi senatori aleşi de fiecare stat 
federat. Senatorii au un mandat de şase ani, fiind aleşi direct de către alegători, reînnoirea 
Senatului efectuându-se cu câte o treime. 

În viaţa politică americană funcţia de senator este mai prestigioasă decât cea de 
reprezentant. 

Camerele Congresului S.U.A. au competenţe în ipoteza revizuirii Constituţiei 
federale sau a declarării stării de război. 

De asemenea, au atribuţii de punere sub acuzare a înalţilor funcţionari ai statului 
american. 

Punerea sub acuzare efectivă se îndeplineşte de Camera Reprezentanţilor iar 
judecata înaltului funcţionar (inclusiv preşedintele federal) se efectuează de către Senat, 
prezidat de preşedintele Curţii Supreme a S.U.A. 

Fiecare cameră dispune de comisii parlamentare – Camera Reprezentanţilor are 26, 
Senatul deţine 20 – care au posibilitatea să propună redactări noi sau să amâne diverse 
proiecte şi acte normative. 

Dacă există dezacord între cele două camere se formează o Comisie de Conciliere 
în scopul deblocării situaţiei. 

Puterea judecătorească – include tribunalele de district, tribunalele de apel şi 
Curtea Supremă a S.U.A., alcătuită din 9 judecători al cărei preşedinte poartă denumirea 
de Chief Justice. 

Mai funcţionează şi alte instanţe cum ar fi: tribunalele teritoriale districtuale, 
tribunalul S.U.A. pentru Comerţ Internaţional, tribunalul cu privire la plângerile federale, 
tribunalul pentru impozite şi Curtea pentru apelurile veteranilor. 

Competenţa jurisdicţiei federale se circumscrie dreptului pozitiv federal. Litigiile 
dintre Uniune şi un stat federat, cele dintre mai multe state federate sau dintre Federaţie şi 
cetăţeni sunt soluţionate de către instanţele federale. 

Din anul 1803, Curtea Supremă dispune de prerogativa de a verifica şi, eventual, de 
a declara ca fiind neconstituţionale legi ale federaţiei cât şi legi ale diferitelor state 
federate. 



Procedura de control a constituţionalităţii legilor este premisă şi particularităţilor 
care invocă excepţia de neconstituţionalitate. Acesta constituie unica situaţie de apărare 
împotriva legilor federale, deoarece particularii nu dispun de dreptul de a formula o 
acţiune judiciară împotriva Federaţiei americane. 

În prezent S.U.A. sunt alcătuite din 50 de state federate. De-a lungul istoriei politice 
americane statul federal a adoptat o politică de întărire şi de lărgire a prerogativelor sale. 

Relaţiile dintre statul federal şi statele federate se manifestă, în plenitudinea lor, în 
cazul revizuirii Constituţiei federale. Această revizuire nu poate fi realizată fără 
participarea statelor federate. Astfel, Congresul S.U.A. poate efectua o revizuire a 
Constituţiei cu majoritatea de 2/3, dar numai la solicitarea parlamentelor a 2/3 din statele 
federate poate fi reuşită o Convenţie cu scopul modificării Constituţiei. Amendamentele 
adoptate trebuie să fie aprobate într-un termen determinat de puterea legislativă federală 
de ¾ din statele federate, înainte de intra efectiv în vigoare. 

Fiecare stat federat dispune de propria Constituţie şi de organe distincte ale puterii 
de stat. Parlamentele statelor federate sunt bicamerale*). Puterea executivă, în fiecare stat 
federat, exercitată de un guvernator, ales pe un termen de 4 ani prin vot universal, direct, 
secret şi liber consimţit. 

Competenţele legislative revin potrivit dispoziţiilor Amendamentului X, statelor 
federate. Legile statelor federate decid statutul subiectelor de drept (persoane fizice şi 
persoane juridice), regulile referitoare la sistemul electoral, infracţiunile şi sancţiunile 
aplicabile, organizarea judiciară, legislaţia din domeniul sănătăţii, învăţământului, a 
armelor, etc. Drept consecinţă, în teritoriul S.U.A. se constată mari deosebiri legislative 
de la un stat federat la altul. 

Se asigură, astfel, un echilibru între puterea federală şi puterile statelor federate 
care nu a mai fost zdruncinat de la războiul de secesiune din anii 1861-1865. 

Constituţia S.U.A. se fundamentează pe principiul separaţiei puterilor constituite în 
stat şi pe principiul respectării drepturilor fundamentale ale omului. 

Este federaţia americană un Stat de Drept? Deşi se consacră prin Constituţie largi 
prerogative preşedintelui, în realitatea acestea nu sunt nelimitate. 

Adevărata pavăză a Statului de Drept, puterea judecătorească îşi înfăptuieşte în 
mod real competenţele şi atribuţiile care îi revin, fapt ce a determinat pe unii doctrinari să 
considere că în S.U.A. s-a instaurat un „guvernământ al judecătorilor”.  

Dar tocmai acest „guvernământ al judecătorilor” asigură aplicarea efectivă, în viaţa 
socială, a principiului moral – juridic a „domniei legii”. Or, domnia legii presupune 
legalitate, asigurând nu numai înfiinţarea, crearea dar şi funcţionarea efectivă a Statului 
de Drept în ţara considerată de politologi superputere a lumii, respectiv în Statele Unite 
ale Americii. 

 
 
 
§ 2. Republica Federativă a Braziliei 
În anul 1824 a fost adoptată prima constituţie a Braziliei. Aceasta a fost modificată 

în anul 1834, asigurându-se o puternică descentralizare a provinciilor. 

                                         
*) Cu excepţia statului federat Nebraska, din anul 1937. 



În 1831 acest stat sud – american a interzis traficul de sclavi iar sclavia a fost 
definitiv abolită în data de 13.05.1888. 

Imperiul brazilian fondat în 1822 şi-a încetat existenţa în anul 1889 când monarhia 
a fost abolită. 

În anul 1891 a fost promulgată o nouă Constituţie care a fondat un stat prezidenţial, 
republican, democratic şi federal. 

În Brazilia actualmente este în vigoare Constituţia adoptată la 05.10.1988. 
Titlul III al Constituţiei este consacrat organizării puterii de stat. Se precizează că 

organizarea politico-administrativă a Republicii Federative a Braziliei include: uniunea, 
statele, districtul federal, municipalităţile. 

Uniunea – adică statul federal – întreţine relaţii cu statele străine, declară război şi 
încheie pace, emite moneda naţională, asigură apărarea naţională etc. 

Statul federal are competenţă exclusivă de legiferare în anumite domenii de 
activitate: în Dreptul Civil, în Dreptul Penal, în legislaţia comercială, maritimă, în 
Dreptul muncii ş.a. 

Unele domenii de activitate sunt reglementate prin acte normative adoptate atât de 
statul federal cât şi de statele federate: domeniul fiscal, regimul vânătorii, educaţia, 
procedurile judiciare etc. 

Statele federate au propriile lor Constituţii şi legi, au Adunări legislative alese 
pentru un mandat de 4 ani. 

Puterea executivă în statele federate se exercită de guvernatori, ajutaţi de 
viceguvernatori, aleşi pentru un mandat de 4 ani. 

Puterea legislativă federală este exercitată de Congresul naţional alcătuit din 
Camera Deputaţilor şi din Senatul federal. Fiecare cameră parlamentară are un mandat 
de 4 ani. 

Camera Deputaţilor se compune din reprezentanţi ai naţiunii aleşi de fiecare stat 
federat. 

Senatul federal este compus din reprezentanţii statelor şi ai districtului federal. 
Fiecare stat alege câte 3 senatori pentru un mandat de 8 ani. 

Puterea legiuitoare federală adoptă legile de competenţa Uniunii. 
Constituţia federală conferă Congresului naţional şi alte competenţe prin care: de 

autorizare a şefului statului de a declara starea de război; de a ratifica tratatele 
internaţionale; de a autoriza pe preşedintele sau vicepreşedintele republicii să lipsească 
din ţară mai mult de 15 zile etc. 

Camera Deputaţilor poate autoriza punerea sub acuzarea a preşedintelui sau 
vicepreşedintelui cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi. 

Senatul este competent să judece pe preşedinte sau pe vicepreşedinte pentru crime 
(infracţiuni). 

Puterea executivă federală este încredinţată de Constituţia Preşedintelui 
Republicii. 

Preşedintele Republicii numeşte şi demite miniştrii de stat; promulgă şi dispun 
publicarea legilor, exercită atribuţiile de comandant suprem al forţelor armate braziliene, 
numeşte înalţi demnitari ai Republicii, ş.a. 

Puterea judecătorească cuprinde instanţele judecătoreşti: Curtea Supremă 
Federală, Curtea Superioară de Justiţie, Curţile federale regionale şi judecătorii federali; 



Curţile şi judecătorii de muncă; Curţile şi judecătorii electorali; Curţile şi judecătorii 
statelor federate, ai districtului federal şi ai teritoriilor. 

Judecătorilor brazilieni, Constituţia federală le garantează inamovibilitatea. 
Curtea Supremă Federală a Braziliei are în componenţă 11 judecători aleşi dintre 

cetăţenii cu o pregătire juridică excepţională şi cu o reputaţie neştirbită. Această instanţă 
hotărăşte în litigiile cu caracter constituţional şi soluţionează procesele pornite împotriva 
înalţilor demnitari ai Republicii. 

Se observă din această analiză că legea fundamentală a statului brazilian respectă 
principiul separaţiei puterilor constituite în stat. 

Întrucât o perioadă relativ îndelungată Brazilia a avut un regim politic quasi-
dictatorial, fundamentat pe puterea armată (până la 1987 – când Adunarea Constituantă 
şi-a început lucrările), o importanţă aparte o are titlul V al Constituţiei referitor la forţele 
armate şi la forţele de securitate publică. 

Forţele armate se află sub comanda preşedintelui Republicii. Cetăţenii bărbaţi au 
obligaţia satisfacerii serviciului militar (femeile şi clericii sunt scutiţi în timp de pace). Se 
prevede şi un serviciu alternativ pentru cetăţenii care din motive de conştiinţă nu doresc 
să participe la activităţile militare. 

Sunt reglementate, de asemenea, starea de apărare şi starea de asediu. 
De o importanţă covârşitoare pentru instituirea unui regim democratic este titlul II 

al Constituţiei, care consacră drepturile şi garanţiile fundamentale ale cetăţenilor 
brazilieni. 

În acest titlu sunt cinci capitole referitoare la: drepturile şi îndatoririle individuale şi 
colective (cap. I); drepturile sociale (cap. II); chestiunile naţionalităţii (cap. III); 
drepturile politice (cap. IV) şi statutul partidelor politice (cap. V). 

Constituţia Republicii Federative a Braziliei menţionează 77 de drepturi şi 
îndatoriri cu caracter individual sau colectiv. 

Drepturile fundamentale sunt consacrate şi garantate, în mod efectiv, asigurând 
cadrul protejării tuturor drepturilor subiective ale cetăţeanului. Nu vom insista asupra 
analizării acestor drepturi – deşi avem Constituţia acestui stat în faţă – dar vom menţiona 
că Republica Federală a Braziliei întruneşte – cel puţin formal – condiţiile şi elementele 
necesare pentru a fi considerată un Stat de Drept cu un regim politic prezidenţial. 

Desigur, consacrarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi prevederea separaţiei 
puterilor etatice trebuie să conducă atât la democratizarea vieţii social-politice a ţării cât 
şi la afirmarea tot mai puternică, a principiului legalităţii în activitatea tuturor instituţiilor 
etatice din Republica Federativă a Braziliei. 

 
§ 3. Republica Franceză 
Constituţia franceză actuală a fost adoptată şi a intrat în vigoare la data de 

04.10.1958. Ea se întemeiază pe filosofia politică a generalului De Gaulle. Puterile etatice 
sunt separat şi echilibrate fiind, în mod tradiţional, formate din: legislativ, executiv şi 
judiciar. 

Parlamentul francez – exercită puterea legiuitoare fiind alcătuit din două camere. 
Şeful statului - este un arbitru situat deasupra evenimentelor politice şi a partidelor. 
Constituţia Republicii Franceze prevede un parlament bicameral, alcătuit din 

Adunarea Naţională şi din Senat. 



Adunarea Naţională – are în componenţă 277 de deputaţi aleşi prin vot universal, 
egal, direct şi liber exprimat, pe durata unui mandat de 5 ani. Senatul este alcătuit din 321 
de senatori, aleşi pentru un mandat de 9 ani. 

Adunarea Naţională dispune de prerogative distincte în raport cu Senatul. 
Principalele atribuţii ale Parlamentului sunt legate de elaborarea legilor. 

Parlamentul francez poate adopta acte normative juridice în orice domeniu de activitate. 
Parlamentul exercită controlul asupra activităţii guvernului, materializat prin: 

întrebări şi interpelări adresate membrilor Guvernului de către parlamentari; funcţionarea 
unor comisii de anchetă înfiinţate de Parlament precum şi prin controlul efectuat de 
membrii puterii legislative cu privire la realizarea politicilor europene. 

Alături de puterea legiuitoare o altă instituţie etatică, cu caracter politic şi juridic, 
de excepţională importanţă este aceea a Preşedintelui Republicii Franceze. 

Începând cu anul 1962, Preşedintele Republicii este ales în mod direct de către 
cetăţenii cu drept de vot. Mandatul Preşedintelui este de 7 ani. 

Dintre prerogativele proprii şefului statului francez amintim: numirea primului 
ministru; prerogativa de a adresa mesaje Parlamentului; numirea preşedintelui şi a 
membrilor Consiliului Constituţional; sesizarea Consiliului Constituţional; etc. 

Preşedintele dispune şi de prerogative, partajate cu alte organe, care necesită 
acordul altor autorităţi publice. Sunt astfel de prerogative – conducerea relaţiilor 
internaţionale; exercitarea atribuţiilor de comandant suprem al armatei şi recurgerea la 
dispoziţiile art. 16 care îi permite luarea măsurilor necesare pentru asigurarea 
funcţionalităţii normale a autorităţilor statului. 

Atribuţiile ce pot fi exercitate în temeiul art. 16 nu au caracter arbitrar sau 
discreţionar. Preşedintele Republicii nu poate dizolva Parlamentul şi nu poate iniţia 
procedura modificării Constituţiei, cât timp exercită puterile conferite cu caracter 
excepţional. 

În relaţiile sale cu Guvernul, Preşedintele Republicii are dreptul de a prezida 
şedinţele Consiliului de Miniştri şi de a semna anumite decrete emise de Guvern. 

În raport cu Parlamentul, Preşedintele Republicii poate interveni pentru ca 
Guvernul să retragă de pe ordinea de zi un anumit proiect de act normativ. Acest fapt 
constituie o prerogativă a şefului statului de a interveni – prin mijlocirea legislativă. 

De asemenea, şeful statului poate adresa mesaje sau poate solicita puterii 
legiuitoare efectuarea unei noi dezbateri asupra unui proiect de lege. 

În raport cu puterea judecătorească Preşedintele Republicii Franceze este, de drept, 
preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii şi poate uza de dreptul de graţiere a 
persoanelor condamnate. 

Guvernul Republicii Franceze – este, alături de Preşedinte, titular al puterii 
executive. În Republica Franceză executivul este bicefal, fiind compus din: Preşedinte şi 
Consiliul de Miniştri. 

În cadrul Guvernului un rol central revine primului ministru şi relaţiei pe care 
acesta o cultivă cu şeful statului. 

Deşi în Franţa există tendinţa de autonomizare a voinţei Guvernului în raport cu 
voinţa şefului statului, totuşi se constată că atât primul-ministru cât şi ceilalţi membri ai 
Guvernului sunt „la dispoziţia” Preşedintelui Republicii. 



Distanţarea Consiliului de Miniştri în raport cu Preşedintele Republicii a fost 
constatată de analiştii politic francezi, ea constituind mai curând o stare de fapt decât o 
„realitate instituţionalizată” din punct de vedere juridic. 

Miniştrii sunt conducători ai administraţiilor subordonate. Aceştia contrasemnează 
actele Preşedintelui Republicii sau ale premierului, când se referă la probleme din aria de 
competenţă a ministrului pe care îl conduc. 

Puterea judecătorească – constituie o autoritate independentă în raport cu 
celelalte două puteri constituie în stat: legislativul şi executivul. 

Preşedintele Republicii este garantul independenţei puterii judecătoreşti.  
Constituţia franceză se referă la Consiliul Superior al Magistraturii şi la atribuţiile 

îndeplinite de acest organ etatic, la Înalta Curte de Casaţie, la compunerea acesteia şi la 
competenţa de judecată. 

Consiliul Constituţional – are în componenţă atribuţia de control a 
constituţionalităţii legilor. Membrii acestei Consiliu, în număr de nou, sunt desemnaţi 
astfel: trei de preşedintele Adunării Naţionale; trei de preşedintele Senatului şi trei de 
către şeful statului. 

Membrii Consiliului au un statut identic cu cel al înalţilor demnitari ai statului 
francez şi sunt numiţi pe termen  de 3, 6 şi respectiv 9 ani, având o independenţă 
efectivă în exercitarea funcţiilor. 

Nu avem intenţia să analizăm detaliat atribuţiile Consiliului Constituţional. Totuşi, 
o precizare credem că se impune: deşi această instituţie a fost deseori criticată datorită 
puterilor considerabile pe care le posedă, peisajul politico-juridic francez ar fi de 
neconceput fără această instituţie extrem de importantă a statului. Oamenii de stat şi, în 
general politicienii francezi, înclină spre conferirea unor noi atribuţii Consiliului 
Constituţional, motivat de faptul că jurisprudenţa sa este puternic ancorată în realitatea 
socială iar deciziile pronunţate sunt fondate pe analize juridice aprofundate. 

 
 

*  * 
* 
 

Este de prisos să discutăm dacă Republica Franceză este sau nu este un Stat de 
Drept. Aşa cum rezultă şi din analiza efectuată în lucrarea noastră, doctrinarii francezi au 
fost printre primii care au fundamentat concepţiile referitoare la Statul de Drept. De 
asemenea, statul francez a constituit după 1789-1791, un adevărat creuzet în care au fost 
conturate, practic vorbind, principalele drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. Tot 
Franţa a resimţit, pozitiv şi novator, concepţia lui Montesquieu referitoare la 
specializarea, separaţia şi echilibrul puterilor constituite în stat precum şi doctrinele 
avansate de marii gânditori ai Dreptului precum: Leon Duguit, A. Hauroin şi mulţi alţii, 
referitoare tocmai la stabilirea preeminenţei Dreptului în raport cu Statul. 

 
§ 4. Austria 
La data de 25.10.1955 a fost adoptată Legea constituţională federală a Republicii 

Austria. Această Constituţie este şi astăzi în vigoare, motiv pentru care o vom utiliza la 
analiza mecanismelor politico-juridice şi a instituţiilor etatice. 



Austrria este o republică federală şi democratică, compusă din următoarele landuri 
(state federate): Burgensland, Karnten, Niederoisterreich, Oberosterreich, Salzburg, 
Steriermark, Tirol, Voralberg şi Wien. 

Teritoriul tuturor statelor federate (a landurilor) formează teritoriul statului federal. 
În Austria limba oficială a statului este germana. 
De competenţa exclusivă a federaţiei sunt următoarele domenii: constituţionalitatea, 

relaţiile internaţionale, finanţele şi emisiunile monetare, legislaţia civilă, siguranţa şi 
ordinea publică, legislaţia muncii şi poliţia federală. În aceste domenii statul federal este 
competent atât din punct de vedere legislativ cât şi din punct de vedere a puterii 
executive. 

Există situaţii în care aptitudinea de a legifera revine federaţiei dar aplicarea legilor 
este dată în competenţa puterii executive a statelor federală cum ar fi în următoarele 
ipoteze: energia electrică, existenţa persoanelor defavorizate, poliţia rutieră, statutul 
cadrelor didactice etc. 

Dacă dispoziţiile constituţionale nu prevăd expres competenţa statului federal 
domeniile respective de reglementare şi de aplicare efectivă a actelor normative revin 
puterii legislative sau / şi puterii executive a statelor federate (a landurilor). 

Puterea legislativă federală – se exercită de către Parlamentul federal, alcătuit din 
două Camere: Consiliul Naţional şi Consiliul Federal. 

Consiliul Naţional – este ales prin vot secret, egal, direct şi liber exprimat de către 
cetăţeni. Cuprinde 183 de deputaţi aleşi pentru un mandat de 4 ani. Această Cameră 
poate adopta o moţiune de cenzură fapt ce conduce la demiterea Guvernului. 

Consiliul Federal – are un drept de veto suspensiv ce poate fi exercitat numai 
pentru apărarea intereselor statelor federate (a landurilor). 

Puterea executivă federală – este bicefală în sensul că se exercită de Preşedintele 
federal împreună cu Guvernul federal. 

Preşedintele federal – este ales de cetăţenii cu drept de vot. Preşedintele federal are 
atribuţii identice cu cele obţinute de şefii de state din republicile cu regimuri politice 
semi-prezidenţiale. 

Guvernul federal – cuprinde: Cancelarul federal, vice-cancelarul federal. 
Cancelarul federal este numit în funcţie de şeful statului. 
Preşedintele federal numeşte pe miniştrii federali la propunerea Cancelarului 

federal. 
Guvernul federal este răspunzător politic în faţa Consiliului Naţional. Răspunderea 

politică a executivului este solidară dar se poate individualiza la unul sau mai mulţi 
miniştri. 

Dacă Consiliul Naţional retrage încrederea acordată Guvernului federal, Cancelarul 
federal este obligat să demisioneze. Dacă retragerea încrederii se referă la unul sau mai 
mulţi miniştri, aceştia sunt destituiţi din funcţiile deţinute în executiv. 

Puterea judecătorească – se întemeiază pe principiul constituţional al 
independenţei judecătorilor. Aceştia dispun de inamovibilitate. 

La judecarea anumitor crime care au un grad sporit de pericol social generic 
(abstract), există obligativitatea constituirii juriului. 

Şi infracţiunile cu caracter politic sunt judecate de Curţile cu juraţi. 
Curtea Constituţională – este instituită prin art. 137 din Constituţia Republicii 

Austria. Este un organ cu dublu caracter, politic şi juridic, având competenţă în 



următoarele domenii: acţiuni introduse împotriva federaţiei sau a statelor federate dacă nu 
le rezervă tribunalelor de drept comun; soluţionează conflictele pozitive sau negative de 
competenţă între instanţele judecătoreşti şi organe ale puterii executive înzestrate cu 
atribute de jurisdicţie; soluţionează conflictele şi litigiile ivite între statele federate 
(landurile) sau cele dintre statul federal şi un stat federat. 

Desigur, Curtea Constituţională poate dispune anularea unei legi pe motiv că este 
neconstituţională, dar numai în situaţia în care a fost investită legal cu o cerere expresă. 

Puterea legislativă şi puterea executivă a statelor federate (a landurilor). 
În statele federate puterea legislativă este încredinţată unor adunări numite 

Landtage. Legile fiecărui stat federat sunt adoptate de aceste adunări şi publicate în 
Jurnalul Oficial al Landului. 

Puterea executivă se exercită, în fiecare stat federat, de un Guvern numit de 
Adunarea statului (landtag). Guvernul landului este prezidat de landeshaupt – mann 
(conducător) şi este alcătuit din miniştri de resort. 

 
*  * 

* 
 

În Republica Austria, stat federal şi democratic, toate organele aparţinând celor trei 
puteri constituite în stat respectă principiul legalităţii care guvernează principiul legalităţii 
care generează atât actele cu caracter administrativ cât şi actele cu caracter judiciar. 

Statul austriac este, la momentul de faţă, un Stat de Drept atât sub aspect 
substanţial cât şi din punct de vedere formal, constituind un veritabil exemplu pentru 
ţările din Estul Europei aflate în tranziţie, şi cu deosebire pentru ţările din fosta U.R.S.S.  

 
§ 5. Regatul Unit al Marii Britanii şi Islandei de Nord 
Marea Britanie a fost creată, din punct de vedere constituţional, prin unirea Scoţiei 

cu Anglia sub denumirea de Regatul Unit al Marii Britanii, în anul 1707 şi ulterior prin 
alipirea Irlandei. 

Regatul Unit nu are o constituţie scrisă dar dispune de o largă paletă de documente 
privitoare la garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Autorităţile etatice: 
Parlamentul Marii Britanii este compus din Camera Comunelor şi Camera 

Lorzilor. 
Pentru Camera Comunelor alegerile se realizează prin vot direct şi secret, pe baza 

scrutinului uninominal, cu majoritate simplă. Membrii acestei camere se bucură de 
imunitate parlamentară în legătură cu activităţile desfăşurate în cadrul organismului 
legiuitor. Nu pot candida pentru a fi aleşi în Camera Comunelor: membrii forţelor armate, 
poliţiştii, alţi funcţionari publici şi judecătorii. 

Camera Lorzilor – a slăbit treptat ca influenţă, prin actele adoptate în anii 1911, 
1932 şi 1949. 

Această cameră are competenţe legislative şi poate dezbate chestiuni importante 
pentru activitatea statului. Este alcătuită din persoane fizice care deţin titluri mobiliare 
ereditare. Succesorii pairilor ereditari nu vor mai avea dreptul să participe la lucrările 
Camerei Lorzilor, ei vor fi treptat înlocuiţi de reprezentanţii profesiilor, de industriaşi, de 
oameni de ştiinţă, etc. Practic, Partidul Conservator doreşte întărirea şi menţinerea 



competenţelor acestei camere a Partidului britanic, în timp ce Partidul Laburist adoptă 
teza reducerii progresive a competenţelor conferite Camerei superioare a Parlamentului. 

Procedura legislativă britanică cuprinde mai multe etape: 
- moţiunea, prin care se solicită aprobarea prezentării unui proiect sau a unei 

propuneri legislative; 
- prezentarea propunerii sau proiectului şi lecturarea iniţială a documentului; 
- lecturarea secundă a iniţiativei legislative, discutarea fondului, depunerea de 

amendamente; 
- examinarea în comisiile parlamentare, articol cu articol, a textului propus; 
- a treia lectură a proiectului de lege şi adoptarea efectivă a textului. 
Proiectul de lege sau propunerea legislativă este trecută de la o cameră la cealaltă, 

unde urmează o procedură quasi-identică 
Legea devine obligatorie când este sancţionată de monarh. Bugetul este votat de 

Camera inferioară fără participarea Camerei Lorzilor. 
Marea Britanie comportă un sistem bipolar în privinţa partidelor politice.  
Diacronic, în anul 1867 a fost constituită Uniunea Asociaţiilor naţionale 

conservatoare şi constituţionale, iar în anul 1877 a luat fiinţă Federaţia Naţională 
Liberală. 

Cele două mari partide din Marea Britanie contemporană au consacrat instituţia 
liderului politic în sensul desemnării obligatorii şi automate în funcţia de prim-ministru a 
şefului partidului învingător în alegeri. 

Liderul politic are aptitudinea de a desemna pe preşedintele partidului. 
Fiind un sistem politic format din două mari partide politice, alegerile din Marea 

Britanie – şi ne referim la alegerile generale – au menirea fie de a confirma, fie de a 
schimba guvernul. 

Monarhul britanic – are atribuţiile limitate caracteristice regimului parlamentar. 
Pe măsura afirmării Parlamentului au scăzut prerogativele Suveranilor. 

Principala prerogativă a monarhului constă în numirea primului ministru. Acesta 
exercită o oarecare influenţă şi cu ocazia numirii miniştrilor. 

Monarhul poate demite Guvernul prin desărcinarea primului ministru, poate dizolva 
Parlamentul, poate exercita dreptul de veto în cazul anumitor legi şi poate acorda 
graţierea unor persoane condamnate. 

Deşi are puteri restrânse monarhul britanic reprezintă un simbol al naţiunii şi 
personifică, materializează imparţialitatea. 

Primul-ministru britanic – a fost instituţionalizat prin „Reform Act” din anul 
1832, prin care s-a consacrat obligaţia numirii în această funcţie a liderului partidului 
majoritar în Camera Comunelor. 

Primul ministru are următoarele atribuţii: este liderul partidului din care provine, 
este răspunzător pentru desemnarea miniştrilor, demite miniştri, prezidează şedinţele 
Cabinetului, este liderul Camerei Comunelor, comunică monarhului deciziile adoptate de 
Guvern etc. 

Cabinetul britanic – decide cu privire la marile direcţii politice atât pe plan intern 
cât şi internaţional, coordonează politicile diferitelor departamente, realizează planuri 
pentru atingerea unor obiective etc. 

Puterea judecătorească – se realizează printr-o multitudine de instituţii care au 
atribuţii jurisdicţionale. 



Sistemul judiciar britanic a fost reorganizat prin Judicature Act din 1873-1875, el 
cuprinzând: Curtea Supremă Judiciară, Curtea de Apel, cu o divizie (secţie) civilă şi 
una criminală (penală), Înalta Curte şi Curţile Coroanei. 

În materie civilă sunt componente: Curţile de ţinut, Înaltele Curţi, Curţile de Apel şi 
Camera lorzilor, iar în materie penală (criminală) au competenţă: Curţile de Apel, Curţile 
Coroanei, Înalta Curte. 

După cum este bine ştiut în Regatul Unit dreptul are ca sursă principală „Common 
Law”-ul şi respectiv „Case Law”-ul (precedentul judiciar). 

Common Law, la origine a constituit un amalgam de procedee, speţe şi hotărâri 
pronunţate de diferitele instanţe. 

Instanţele judecătoreşti britanice au o contribuţie însemnată la respectarea 
drepturilor subiective ale cetăţenilor. 

Deşi lipsit de o constituţie scrisă, sistemul politic britanic estre apreciat ca fiind 
particular în raport cu alte tipuri de regimuri politice (inclusiv parlamentar). Principiul 
separaţiei puterilor în stat este aplicat, cu diferite nuanţe, şi în Regatul Unit. Consecinţa 
este reprezentată de echilibrul realizat între puterile etatice. Libertatea economică şi 
politică a fundamentat practic drepturile şi libertăţile conferite britanicilor. 

Marea Britanie este prima democraţie europeană, sub aspect istoric şi constituie, la 
momentul de faţă, un model de funcţionare a instituţiilor publice şi de garantarea şi 
ocrotire a drepturilor cetăţeneşti. 

 
§ 6. Republica Federativă a Germaniei 
Constituţia Republicii Federative a Germaniei a fost adoptată la data de 23.05.1949. 
Constituţia R.F.G. consacră spaţii largi protejării drepturilor fundamentale ale 

omului. Sunt inserate principalele drepturi în cuprinsul legii fundamentale. 
Drepturile şi libertăţile fundamentale sunt menţionate în cap. I. 
În cap. II este reglementată relaţia dintre statul federal şi statele federate. 
Art. 23 din Constituţie nominaliza landurile (statele federate) pe teritoriul cărora 

urma să se aplice imediat: Baden, Saxonia de Jos, Bavaria, Bremen, Marele Berlin, 
Slasswig – Hollstein, Wurtemberg – Baden şi Wurtenberg – Hohenzolern. 

Legea fundamentală prevede principiul supremaţiei dreptului internaţional. Astfel, 
Federaţia poate transfera drepturi de suveranitate unor instituţii internaţionale. Se prevede 
că normele generale ale dreptului internaţional fac parte integrantă din dreptul federaţiei. 

Statele federate (landurile) exercită autoritatea etatică, în mod plenar, cu excepţia 
dispoziţiilor contrare legii fundamentale. 

Dreptul federal are întotdeauna prioritate în raport cu dreptul statului federat (a 
landului). 

Autorităţile etatice: 
Bundestagul – reprezintă puterea legislativă a Federaţiei germane. Este camera 

inferioară a Parlamentului, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 
Îşi desfăşoară activitatea în şedinţe şi poate constitui comisii de anchetă pentru 

cercetarea unor probleme deosebite. 
Bundesrat-ul – este a doua cameră a legislativului alcătuită din membrii 

guvernelor statelor federate. În acest mod, landurile participă la legiferarea dreptului 
federal şi la administrarea statului federal. 



Preşedintele Republicii – este ales de către Adunarea Federală pentru un mandat 
de 5 ani. Şeful statului federal poate fi reales o singură dată. 

Preşedintele federaţiei reprezintă statul federal pe plan internaţional. Are, desigur, 
şi alte atribuţii: numeşte şi revocă din funcţie pe judecători, pe funcţionarii federali, pe 
ofiţeri şi subofiţeri, graţiază persoanele fizice condamnate, etc. 

Guvernul federal – este compus din Cancelarul federal şi miniştrii federali. 
Cancelarul federal – stabileşte principiile fundamentale ale politicii. Conduce 

întreaga activitate guvernamentală. 
Miniştrii federali – ca de altfel şi cancelarul federal, nu trebuie să exercite, pe 

perioada mandatului, nici o altă funcţie sau profesie. Miniştrii federali de resort conduc 
activitatea departamentelor ai căror titulari sunt. 

Legea fundamentală germană prevede o procedură de înlăturare a Cancelarului 
federal, în anumite situaţii. În concret, dacă camera inferioară a Parlamentului – 
Bundestagul – îşi exprimă neîncrederea în Cancelar, votând un succesor al său, cu o 
majoritate absolută, şeful statului va trebuie să revoce pe Cancelarul federal în exerciţiu şi 
să numească, în această funcţie, persoana fizică aleasă. 

Puterea judecătorească – este exercitată de judecători din cadrul Tribunalului 
Constituţional Federal, a Tribunalelor federale sau din cadrul Tribunalelor landurilor (a 
statelor federate). 

Sunt interzise tribunalele excepţionale sau extraordinare. Tribunalele speciale pot fi 
înfiinţate numai în temeiul legii. 

Cu privire la sistemul politico-juridic existent în fost R.D.G. precizăm următoarele: 
acest stat a avut două Constituţii: prima la 07.10.1949 şi a doua adoptată la 06.04.1968, 
modificată la 07.10.1974. 

Organul legislativ al Republicii Democratice Germane era unicameral, având un 
mandat de 4 ani. Funcţia de şef al statului era încredinţată Consiliului de Stat, organ 
colegial, ales de Camera Poporului (Parlament). 

Consiliul de Miniştri al R.D.G. era ales de Camera Populară, în raport de care 
răspundea politic. Consiliul de Miniştri prezenta Camerei Populare informări anuale 
asupra activităţii desfăşurate. 

Organul legislativ se pronunţa asupra acestor informări prin vot. 
 

*  * 
* 
 

După reunificarea celor două state germane pe data de 03.10.1990, Constituţia 
Republicii Federative a Germaniei a fost extinsă şi pe teritoriul Republicii Democrate 
Germania. Practic, la 26.07.1990 Parlamentele din R.F.G. şi R.D.G. au hotărât ca viitorul 
parlament german să fie ales prin vot unic. 

La data de 31.08.1994, au fost retrase ultimele trupe ruse din Germania, iar la 
08.09.1994, s-a procedat la retragerea finală a trupelor anglo-franco-americane din 
Berlin. 

După absorbirea R.D.G. de către R.F.G. nu a fost adoptată o nouă Constituţie, 
Legea fundamentală germană din 23.05.1949 continuând să fie aplicată pe întreg 
teritoriul statului federal. 



Republica Federativă a Germaniei reprezintă un Stat de Drept, poate cel mai 
dezvoltat din Europa, sub aspectul respectării drepturilor omului şi a cantonării puterilor 
publice exclusiv în sfera principiului legalităţii. 

Filosofia politică ce a stat la temelia Legii fundamentale din 23.05.1949 nu numai 
că îşi dovedeşte valabilitatea dar constituie, şi la momentul actual, elementul de clădire a 
tuturor structurilor şi instituţiilor europene contemporane. Pierzând două războaie 
mondiale, Germania a înţeles că singura modalitate de afirmare o reprezintă dezvoltarea 
economică activă dublată de stabilitatea principiilor politice pe care sunt aşezate 
instituţiile statului. 

Indiscutabil astăzi „motorul” Uniunii Europene, al întregii Europe Occidentale, îl 
constituie Republica Federativă a Germaniei. 

 
§ 7. Imperiul Nipon (Japonia) 
Constituţia Japoniei a fost adoptată în condiţiile înfrângerii militare a acestei ţări în 

cel de-al doilea război mondial. 
Regimul politic japonez este un regim imperial dar trebuie precizat că împăratul a 

renunţat la invocarea originii sale divine. 
Constituţia a fost adoptată la data de 03.11.1946 şi a instituit mecanisme politice, 

cu caracter democratic, în vederea guvernării ţării. 
Instituţiile etatice: 
Împăratul – reprezintă un simbol al naţiunii şi al unităţii naţionale. Acesta nu are 

nici o atribuţie în materie de guvernare dar poate îndeplini anumite acte în materie de stat, 
prevăzute expres de Constituţie. 

Aceste aspecte în materie de stat care sunt la dispoziţia împăratului sunt: 
- promulgarea revizuirii Constituţiei, a legilor, decretelor şi tratatelor internaţionale; 
- convocarea Dietei; 
- dizolvarea Camerei reprezentanţilor; 
- proclamarea alegerii generale a membrilor Dietei; 
- atestarea numirii şi revocării miniştrilor şi acordarea deplinelor puteri 

ambasadorilor; 
- decretarea amnistiei generale sau speciale; 
- acordarea de distincţii; 
- atestarea ratificării tratatelor internaţionale şi a altor documente diplomatice; 
- primirea ambasadorilor; 
- exercitarea unor acte de ceremonial. 
În momentul de faţă instituţia împăratului este subordonată cerinţelor Statului de 

Drept deoarece drepturile şi puterile suveranului nu reprezintă altceva decât acte 
decorative şi simbolice. 

Constituţia niponă prevede că tronul este ereditar iar succesiunea la tron se 
realizează în conformitate cu Codul familiei imperiale, adoptat de Dietă- 

Cap. III al Constituţiei japoneze consacră drepturile şi obligaţiile cetăţenilor. Sunt 
astfel consacrate drepturi tradiţionale specifice regimurilor politice democratice. 

Sunt menţionate prevederi din convenţiile internaţionale, cum ar fi: interzicerea 
torturii, a pedepselor aplicate cu cruzime, interzicerea sclaviei. 

Continuând expunerea succintă a instituţiilor etatice, reţinem că Dieta constituie 
unicul organ legislativ al statului şi, totodată, organul suprem al puterii de stat. 



Dieta este compusă din două camere: Camera reprezentanţilor şi Camera 
consilierilor. 

Camera reprezentanţilor are un mandat de patru ani în timp ce Camera consilierilor 
este aleasă pentru un mandat de şase ani. 

Dacă Camera reprezentanţilor este dizolvată îşi încetează automat activitatea şi 
Camera consilierilor. 

În activitatea de legiferare se pare că legiuitorul constituant a dat prioritate Camerei 
reprezentanţilor, în calitatea sa de cameră inferioară a Parlamentului. Astfel, dacă un 
proiect de lege adoptat de Camera reprezentanţilor este respins de Camera consilierilor va 
putea fi totuşi sancţionat ca lege dacă va fi adoptat din nou de Camera reprezentanţilor cu 
o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi. 

Şi în privinţa proiectului de buget Camera reprezentanţilor are proeminenţă în 
raport cu camera superioară a Dietei. 

Cabinetul ministerial – este titularul puterii executive. Cabinetul este alcătuit din: 
preşedintele Cabinetului (prim-ministru) şi miniştri de resort. Cabinetul ministerial este 
responsabil – în solidar – în faţa Dietei. 

Primul – ministru este desemnat de Dietă dintre membrii săi. Acesta îi numeşte şi îi 
revocă pe miniştri. 

Cabinetul ministerial asigură rezolvarea problemelor curente cu caracter 
administrativ dar aer şi o serie de competenţe speciale dintre care amintim: 

- asigură executarea efectivă a legilor; 
- conduce efectiv treburile publice; 
- încheie tratate diplomatice dar acestea trebuie să fie, de regulă, în prealabil 

aprobate de Dietă; 
- emite decrete în vederea executării legilor; 
- hotărăşte amnistia generală sau specială şi dispune asupra diminuării pedepselor 

şi asupra reabilitării. 
În sistemul politic nipon şeful partidului majoritar este desemnat de Dietă în funcţia 

de prim – ministru. 
Puterea judecătorească – se exercită de Curtea Supremă şi de instanţele 

judecătoreşti ierarhic inferioare. Judecătorii sunt independenţi fiind supuşi Constituţiei, 
legilor şi propriilor conştiinţe. 

Curtea Supremă realizează controlul constituţionalităţii legilor, decretelor, 
regulamentelor şi tuturor actelor cu caracter individual. 

În soluţiile pronunţate de instanţele, judecătoreşti se urmăreşte în mod activ 
obţinerea armoniei şi perfecţiunii. Niponii nu au adoptat un sistem judiciar tranşant, în 
care verdictele pot fi transpuse în două culori: alb respectiv negru. Ei încercă pe toate 
căile şi prin toate mijloacele RECONCILIEREA părţilor litigante. 

Din acest motiv sistemul judiciar nipon este atât de diferit de sistemele judiciare 
europene. 

Europenii caută adevărul judiciar – cel rezultat din probele administrate – în timp 
ce la japonezi Dreptul tinde spre realizarea echităţii, având un puternic accent moral – 
etic. 

 
*  * 

* 



 
Din scurta analiză realizată reţinem că Japonia, cum este şi firesc, prezintă anumite 

particularităţi dar, de principiu, poate fi considerată un stat în care drepturile 
fundamentale ale omului şi principiile legalităţii şi a ierarhiei normelor juridice sunt pe 
deplin respectate. 

În consecinţă, Japonia cu toate că are un regim politic imperial este un Stat de 
Drept. 

Caracterizarea Japoniei ca fiind un Stat de Drept este strâns legată de prerogativele 
împăratului. 

Împăratul este considerat imuabil şi sacru, însărcinat să asigure continuitatea 
statului şi permanenţa Japoniei eterne; dar el nu este (sau nu mai este) decât o palidă 
reflectare a splendorii trecute a dinastiilor divine. Deţinând altă dată toate drepturile de 
suveranitate, el nu îşi mai datorează astăzi funcţiile sale decât voinţei poporului, în care 
rezidă puterea suverană. Practic, puterile politice ale împăratului sunt inexistente*). 

 
§ 8. Republica Federativă Rusă 

 
Constituţia Republicii Federative Ruse a fost adoptată la data de 13.12.1993 de 

către poporul multinaţional al Federaţiei. 
Constituţia consacră respectul pentru memoria înaintaşilor, credinţa în bine, 

dreptate şi adevăr. Ea îşi propune să asigure prosperitatea Rusiei. 
În Titlul I, capitolul I din legea fundamentală se precizează că „Federaţia Rusă 

este un stat democratic federativ de drept, cu formă republicană de conducere”. 
Titularul suveranităţii este poporul multinaţional al Rusiei care, fie nemijlocit, fie 

prin organele puterii de stat o exercită. 
Cap. II al Constituţiei este consacrat drepturilor şi libertăţilor omului şi 

cetăţeanului. Sunt enumerate drepturile fundamentale garantate precum şi libertăţile 
ocrotite şi recunoscute. Enumerarea drepturilor este amplă prevăzându-se că ocrotirea 
acestora constituie obiect de preocupare al tuturor instituţiilor şi organelor etatice. Sunt 
astfel prevăzute: egalitatea în faţa legii, dreptul la viaţă, dreptul la libertate şi 
inviolabilitatea vieţii private, dreptul la secretul corespondenţei, invincibilitatea 
domiciliului, dreptul de definire a apartenenţei naţionale, dreptul de utilizare a limbii 
materne, dreptul la proprietate, inclusiv la proprietatea privată, dreptul la muncă, 
ocrotirea maternităţii, copilăriei şi a familiei, dreptul la locuinţă, dreptul la învăţătură, 
garantarea proprietăţii intelectuale, libertatea de a se adresa justiţiei pentru realizarea 
drepturilor subiective, etc. 

Limitarea drepturilor sau a libertăţilor se poate realiza exclusiv printr-o lege 
federală şi numai pentru apărarea statului, a moralităţii, a sănătăţii publice pentru o 
perioadă determinată în timp. 

Art. 65 din Constituţie se referă la structura federală a statului, sunt enumeraţi 
subiecţii Republicii Federative Ruse: republici, ţinuturi, regiuni, districte. Fiecare 
subiect sau categorie de subiecte are un statut precizat de Constituţia statului federal cât 
şi de Constituţia statului federat. 

                                         
*) Encyclopedia Universalis, pag. 945 



Legea fundamentală nominalizează competenţele statului federal în raport cu statele 
federale. Aceste competenţe se referă la: adoptarea Constituţiei federale şi a legilor 
federaţiei; cetăţenie; sistemul organelor legislative, executive şi judecătoreşti; 
proprietatea statului federal, băncile federale, bugetul federal, activităţile de cercetare a 
spaţiului cosmic, relaţiile internaţionale ale ţării, apărarea naţională, siguranţa publică, 
organizarea justiţiei, legiferarea în materie penală, de procedură penală şi în materia 
Dreptului execuţional Penal; amnistie şi graţiere, etc. 

Cu excepţia competenţelor statului federal, subiecţi federaţiei dispun de întreaga 
putere de stat. 

Autorităţile etatice din Republica Federativă Rusă sunt următoarele: 
Preşedintele Republicii Federative Ruse – este şeful statului fiind ales pentru o 

perioadă de patru ani prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Acesta 
reprezintă statul federal în relaţiile internaţionale. 

Şeful statului federal dispune de anumite prerogative, prevăzute de art. 83-93 din 
Constituţie; numeşte primul-ministru federal; numeşte şi revocă miniştrii federali; 
prezintă candidaturi, către Consiliul Federaţiei, pentru numirea judecătorilor tribunalului 
Constituţional al Federaţiei, ai Tribunalului Suprem; propune candidaturi, către Consiliul 
Federaţiei, pentru numirea Procurorului General al Federaţiei şi pentru numirea 
judecătorilor de la Tribunalul Suprem de Arbitraj, conduce Consiliul Securităţii 
Federaţiei Ruse; numeşte şi revocă pe Comandantul Suprem al forţelor armate ale 
Federaţiei Ruse. 

Preşedintele realizează conducerea activităţii de politică externă în sensul că poartă 
negocieri şi semnează tratatele internaţionale la care Federaţia este parte. 

Poate declara starea de război în anumite zone ale ţării informând Parlamentul. 
Adunarea Federală – reprezintă organul legislativ al statului şi este formată din 

două camere: Duma de Stat (camera inferioară) şi Consiliul Federaţiei (camera 
superioară). 

Duma de Stat – are în componenţă 450 de deputaţi, aleşi pentru un mandat de 
patru ani. 

Consiliul Federaţiei – este format din câte doi reprezentanţi ai subiecţilor 
Federaţiei Ruse (unul din partea organelor reprezentative şi unul din partea autorităţilor 
executive). 

Constituţia prevede modul de desfăşurare a activităţilor camerelor Parlamentului. 
Există o serie de atribuţii care sunt exercitate exclusiv numai de una dintre camerele 
Adunării Federale. Astfel: Consiliul Federaţiei este competent să confirme schimbarea 
graniţelor dintre subiecţii Federaţiei în timp ce Duma de Stat este competentă să acorde 
votul de încredere Guvernului federal. 

Guvernul Federaţiei Ruse – înfăptuieşte puterea executivă a statului federal. Este 
alcătuit din: preşedintele Guvernului Federaţiei, locţiitorii acestuia şi miniştri federali de 
resort. 

Preşedintele Guvernului Federaţiei – trasează principalele direcţii ale activităţii 
Guvernului federal. 

Guvernul Federaţiei Ruse – asigură înfăptuirea politicilor financiar – monetare, ia 
măsuri pentru asigurarea legalităţii, a securităţii statului şi pentru realizarea politicii 
externe. 



În realizarea atribuţiilor sale Guvernul federal emite hotărâri şi dispoziţii. Aceste 
acte normative trebuie să fie în concordanţă cu Constituţia federală şi cu legile federale. 

Puterea judecătorească – se exercită de către instanţele judecătoreşti. 
Judecătorii dispun de independenţă şi se supun exclusiv Constituţiei şi legilor 

federale. Pentru a fi numit judecător o persoană fizică trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii speciale: vârsta limită de 25 de ani, studii juridice superioare şi 
stagiu în profesie de minimum 5 ani. 

Instanţele judecătoreşti sunt formate din Tribunalul Suprem care exercită 
supravegherea tuturor celorlalte instanţe cu jurisdicţie generală. Tribunalul Suprem este 
organul judecătoresc ultim în materie penală, civilă, administrativă etc. 

Tribunalul Suprem de Arbitraj este organul judecătoresc suprem cu referire la 
litigiile economice. 

Curtea Constituţională a Federaţiei şi-a început efectiv activitatea în octombrie 
1991. 

Curtea Constituţională este competentă să se pronunţe cu privire la 
constituţionalitatea legilor federale şi a actelor normative inferioare legii. Soluţionarea 
neînţelegerilor apărute între autorităţile federale referitoare la competenţă sau între 
autorităţile federale şi organele subiecţilor federaţiei (a statelor federale). Curtea emite 
interpretări ale Constituţiei Federaţiei şi soluţionează sesizările persoanelor fizice şi 
juridice referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale. 

 
*  * 

* 
 

Din analiza efectuată rezultă că în Republica Federativă Rusă există o efectivă 
separaţie a funcţiilor etatice – legislativă, executivă şi judecătorească – în aşa fel încât să 
se împiedice concentrarea puterii de stat în mâinile unei singure persoane sau la nivelul 
unei singure autorităţi. 

Din punctul nostru de vedere R.F. Rusă are un regim politic prezidenţial. Totuşi, 
noi am optat să analizăm instituţiile politico-juridice ale acestui stat pentru a observa 
modul de adaptare a fostelor state socialiste la principiile Statului de Drept.  

Cu toate că Constituţia R.F. Ruse prevede că „Federaţia Rusă este un stat … de 
drept…” suntem înclinaţi să considerăm că acest stat corespunde din punct de vedere 
formal criteriilor de determinare a Statului de Drept şi că mai are câteva etape de parcurs 
până când va corespunde şi din punct de vedere substanţial criteriilor menţionate generic. 

Evident, opţiunea Republicii Federative Ruse este de a instaura un Stat de Drept 
democratic şi federativ, lucru deplin posibil în condiţiile asigurării transparenţei 
activităţilor organelor de stat şi a supunerii tuturor cetăţenilor, inclusiv a agenţilor 
statului, faţă de lege. 
 


