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SUMMARY
This paper deals with the principle of separation of state’s powers 
issue from the perspective of constitutional, political, legal and his-
torical context and contemporary social democracy Viewed as a fun-
damental tenet of the current parliamentary democracy, separation 
of state’s powers ensures the distribution of power to be exercised, to 
different organisms, which are assigned or entrusted certain leading 
prerogatives.According to this principle, none of the three powers 
does not prevail over the other and cannot assume prerogatives ac-
cruing to the other. 
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1. Perspectivă istorică, politică şi juridică asupra democraţiei. Încer-
carea de a defini democraţia şi a surprinde toate elementele componente, 
precum şi formele sale de manifestare au preocupat şi preocupă deopotrivă 
ştiinţele juridice, politice şi sociale. Este unanim acceptat faptul că democra-
ţia reprezintă succesul dualităţii dintre stat şi cetăţean în care drepturile şi în-
datoririle cetăţenilor sunt stipulate prin lege, iar parametrii activităţii statului 
sunt definiţi juridic. Maniera de a imagina funcţiile statului şi relaţia dintre 
stat şi cetăţean, modalitatea în care sunt indicate prerogativele cetăţeanului şi 
graniţele dintre public şi privat sunt criterii ce se impun a fi racordate la tre-
cut, prezent şi viitor. Democratizarea nu constituie o ruptură totală de trecut, 
iar democraţiile nu pot fi înţelese în afara istoriilor şi contextelor.1 

Democraţia implică maturitatea deplină a guvernării, a instituţiilor, a sta-
tului şi societăţii civile. O democratizare reuşită presupune ca statul provi-
denţă să deţină capacitatea de a răspunde provocărilor tehnice şi politice şi 
să-şi asume responsabilităţi şi angajamente faţă de propriii cetăţeni care au 

1  J. Grugel. Democratizarea: o introducere critică. Ed. Polirom, Bucureşti, p. 89.
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2  L. Diamond. Cum se consolidează democraţia. Ed. Polirom, Bucureşti, 2004, p. 25. 
3  C. Avram, R. Radu. Regimuri politice contemporane. Democraţiile. Ed. Aius, 2007, p. 49.
4  J. Schumpeter. Capitalism, Socialism and Democracy. 1976, p. 268-270.

dreptul şi datoria de a judeca activitatea guvernamentală pentru a-i condam-
na erorile. Cetăţenii statului democratic îşi construiesc judecăţile de valoare 
despre sistemul lor politic nu numai pe baza a ceea ce aceste sisteme oferă 
din punct de vedere economic, ci şi bazându-se pe gradul în care acestea 
distribuie scopuri politice valorizante, cum ar fi libertatea, ordinea, domnia 
legii, responsabilitatea, reprezentativitatea  şi, mai presus de toate, eficaci-
tatea.2

În diferitele sale forme şi moduri de exprimare, teoria democraţiei a că-
pătat valenţe şi valori diferite de la o epocă la alta, de la un regim politic la 
altul. În istoria democraţiei se poate evidenţia o succesiune de etape distincte 
care prezintă acumulări calitative. Astfel, distingem:

- democraţiile antice care au acţionat în cadrul statului cetate (ateniană, 
spartană, corintiană);

- democraţiile mondene (statul contemporan, caracterizat prin apariţia 
sistemelor multiple şi diversificate ale reprezentării);

- democraţiile viitorului (cu forme de expresie mult mai eficiente ale vie-
ţii democratice).3 

Aşa cum vom vedea, aspectele sale teoretice au evoluat, inspirate de ide-
ile modelului clasic atenian, apoi cu ideile lui Rousseau sau ale lui Marx şi 
continuând cu variantele contemporane ale lui Schumpeter, Dahl sau Sartori.

Pentru J. Schumpeter, democraţia este o formă de guvernare şi, mai ales, 
un mecanism pentru alegerea liderilor, cu alte cuvinte o democraţie elitistă, 
instituţionalizată, bazată pe competiţie, scopul fiind acela de a câştiga votul 
populaţiei. În viziunea sa, democraţia înseamnă doar că poporul are ocazia 
de a-i accepta sau refuza pe indivizii care urmează să-i conducă.4  

Teoreticianul Robert Dahl înlocuieşte termenul de democraţie cu cel de 
poliarhie, pentru el aceasta se bazează pe o combinare între guvernarea alea-
să şi libertăţile civile, care trebuie să asigure accesul diferitelor grupuri din 
societate la sistemul politic. Poliarhia este un regim politic şi un set de insti-
tuţii de a căror funcţionare depinde consensul asupra regulilor de procedură, 
asupra domeniilor opţiunilor de politică publică şi asupra sferelor legitime 
ale activităţii politice.
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Principalele instituţii sunt:
- alegerile libere şi corecte; sufragiul extins;
- dreptul tuturor cetăţenilor de a candida la funcţii publice, libertatea de 

expresie;
- autonomia asociativă şi dreptul de a forma asociaţii sau organizaţii, in-

clusiv partidele politice şi grupurile de interese.
Indiferent de modul în care interpretăm democraţia şi democratizarea, ea 

poate fi definită ca un ansamblu de instituţii şi de relaţii care îi plasează pe 
cetăţeni fie în ipostaza de a decide direct (democraţie directă), fie în aceea de 
a delega puterea de decizie unor reprezentanţi aleşi (democraţie indirectă). 
Succesul acesteia este dependent de doi factori: o societate civilă puternică şi 
existenţa unui stat capabil şi flexibil, într-un proces continuu de interacţiune. 
În ceea ce priveşte rolul societăţii civile în democraţie, acesta constă în:

- limitarea puterii statului;
- implicarea maximă a poporului în adoptarea deciziilor la orice nivel;
- oferirea unui spaţiu pentru dezvoltarea valorilor democratice, cum ar fi 

toleranţa, moderaţia şi disponibilitatea faţă de compromis;
- generarea unor oportunităţi de participare la nivelurile locale ale guver-

nării;
- monitorizarea imparţială a alegerilor, care să împiedice şi să combată 

fraudele şi să supravegheze reformele juridice.
Aşa cum am văzut, societatea civilă este o entitate intermediară, situată în-

tre sfera privată şi stat, iar actorii săi au nevoie de protecţia oferită de o ordine 
legală instituţionalizată, pentru a le garanta autonomia şi libertatea de acţiune.5  

În ceea ce priveşte rolul statului în garantarea democraţiei, acesta se re-
flectă în modul în care reuşeşte să creeze cadrul legislativ adecvat, deoarece 
reformele juridice şi constituţionale reprezintă un sine qua non al democra-
tizării. În doctrina modernă, statul este definit ca un concept politico-juridic 
ce defineşte o formă a regimului democratic de guvernământ din perspectiva 
raporturilor dintre putere şi lege prin asigurarea supremaţiei legii şi respectă-
rii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în exercitarea puterii.6 

2. Valori şi principii ale democraţiei. Pentru ca societatea să se poată 

5  L. Diamond. Cum se consolidează democraţia. Ed. Polirom, Bucureşti, 2004, p. 5-6.
6  I. Craiovan. Filosofia Dreptului. Ed. ProUniversitaria, 2012, p. 168.
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baza pe o organizare şi o conducere democratică, trebuie să fie respectat un 
set de principii de bază. Printre acestea pot fi menţionate:

- existenţa unui cadru legislativ uniform, a unei constituţii, scrise sau ne-
scrise, adoptate de o adunare reprezentativă ce conţine reglementări privind 
organizarea statului, precum şi limitele puterii  acestuia. Constituţia trebuie 
să garanteze supremaţia regulii constituţionale asupra celorlalte norme ju-
ridice şi să reflecte realităţile politice, naţionale, sociale şi economice ale 
naţiunii dintr-o etapă determinantă a dezvoltării sale;

- consacrarea în constituţii şi respectarea principiului separaţiei puterilor 
în stat, asigurându-se, astfel, partajarea prerogativelor autorităţilor, precum 
şi controlul reciproc dintre acestea;

- exercitarea puterii suverane a poporului prin asigurarea participării 
acestuia la conducerea societăţii, pe baza votului universal, în cadrul unor 
alegeri libere şi existenţa unui mecanism politic menit să asigure condiţii 
pentru exercitarea liberă de către toţi cetăţenii a dreptului de a alege şi de a fi 
aleşi în organele de conducere centrale şi locale ale statului;

- consacrarea şi garantarea constituţională a drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale în concordanţă cu reglementările internaţionale;

- pluralismul social, îndeosebi cel ideologic, organic sau instituţional, po-
litic, sindical şi a altor corpuri intermediare.7 În ceea ce priveşte pluralismul 
politic, concepţiile politologice contemporane, afirmă unanim că nu există 
democraţie fără partide. Democraţia nu poate să exise cu adevărat decât dacă 
indivizii se grupează în funcţie de scopurile şi afinităţile lor politice, adică 
numai dacă între individ şi stat se inserează aceste formaţiuni colective, fie-
care reprezentând o anumită orientare comună pentru membrii săi, un partid 
politic. Democraţia este în mod necesar şi invariabil un set de partide, afirmă 
unul dintre reputaţii constituţionalişti ai secolului nostru, autor al Constituţi-
ei austriece din 1921.8 

3. Scurte consideraţii privind principiul separaţiei şi echilibrului pu-
terilor în stat. Imaginat ca o stavilă împotriva absolutismului monarhic, cu 
scopul de a limita abuzul de putere al decidenţilor, separaţia puterilor re-
prezintă una dintre premisele fundamentale ale democraţiei, regăsindu-se 

7  M. Constantinescu şi alţii. Constituţia României comentată şi adnotată. Regia autonomă, 
Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992, p. 12.
8  H. Kelsen. La democratie. Paris, Economică, 1988, p. 31.
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formulată explicit sau implicit în majoritatea constituţiilor. Fundamentat de 
Montesquieu înainte de Revoluţia franceză din 1789, principiul are drept 
scop limitarea puterii prin putere, astfel cele trei funcţii (executivă, legislati-
vă şi judecătorească), până atunci deţinute de aceeaşi persoană, vor fi atribu-
ite unor autorităţi statale distincte, ce colaborează între ele, pentru a evita în-
săşi ruperea puterii statului, care, prin natura sa, nu poate fi decât unică, chiar 
dacă se manifestă în modalităţi şi forme diferite.9 Principiul lui Montesquieu, 
deşi a cunoscut o aplicare practică de peste două secole, nu şi-a pierdut actu-
alitatea, devenind o „dogmă” a fiecărei democraţii constituţionale.

Toate regimurile politice cunosc astăzi o abordare proprie a teoriei sepa-
raţiei puterilor, o diviziune a acestora, precum şi mecanismul de interferenţă 
şi colaborare dintre acestea, succesul constă în modul cum arhitectura con-
stituţională consfinţeşte acest lucru. Există opinii, potrivit cărora separarea 
puterilor este în realitate o justificare ideologică a unui scop politic foarte 
concret: slăbirea puterii guvernanţilor în ansamblu, limitându-i unii pe alţii. 
Trebuie însă adăugat că, de fapt, separaţia puterilor nu înseamnă numai di-
viziune, ci şi independenţa autorităţilor guvernamentale.  Se consideră, de 
asemenea, că separaţia puterilor comportă două aspecte bine conturate: sepa-
raţia parlamentului vis a vis de guvern şi separaţia jurisdicţională în raport cu 
guvernanţii, fapt ce permite acestora controlul prin judecători independenţi.

4. Separaţia puterilor în istoria constituţionalismului românesc. Con-
stituţia de la 1866 a reprezentat forma juridică care a consacrat aspiraţiile 
democratice ale naţiunii române prin structurarea unor principii deosebit de 
importante pentru funcţionarea statului, cum ar fi: principiul suveranităţii 
naţionale (art. 31), principiul guvernământului reprezentativ, principiul se-
paraţiei puterilor în stat (art. 32), principiul inviolabilităţii monarhului etc. 
Organizarea puterii în stat se realizează, potrivit separaţiei puterilor, în cele 
trei puteri publice: legislativă, executivă şi judecătorească, emană de la naţi-
une, care nu le poate exercita decât prin delegaţiune, potrivit Titlului III, art. 
31. Conform art. 32, puterea legislativă se exercită colectiv de către rege şi 
Reprezentanţa Naţională, cu excepţia prevăzută în art. 33, orice lege relativă 
la veniturile şi cheltuielile statului sau la contingentul armatei trebuie să fie 
votată mai întâi de Adunarea Deputaţilor. 

9  M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, S. Tănăsescu. Constituţia Românei revizuită, 
comentarii şi explicaţii, Ed. Alleck, Bucureşti, p. 3.
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Statutul constituţional al şefului de stat îi asigură monarhului o poziţie 
privilegiată, în măsura în care acesta era prezent legal atât în cadrul puterii 
legiuitoare, cât şi în cadrul celei executive. Astfel, interpretarea corobora-
tă a articolelor 32 şi 35 conduce la schiţarea poziţiei speciale deţinute de 
Domn în eşafodajul constituţional, poziţie în virtutea căreia configurarea 
celor două puteri din stat este dependentă de introducerea în ecuaţie a şefu-
lui de stat.10 

În ceea ce priveşte puterea judecătorească, art. 104 al Constituţiei preci-
zează că nicio jurisdicţie nu poate fi înfiinţată decât numai în situaţia unei 
legi... de asemenea nici comisii şi tribunale extraordinare. Sub imperiul 
Constituţiei de la 1866 a fost elaborată legea din 1  iulie 1905, când s-a în-
fiinţat Secţia a III-a, pentru contenciosul administrativ şi comercial, a cărei 
competenţă era stabilită în art. 5, potrivit căruia Secţiunea a III-a va judeca 
recursurile în contra hotărârilor date în materie comercială.11 

Cât priveşte organizarea şi dezvoltarea atribuţiilor fiecărei puteri, Con-
stituţia de la 1866 se ocupa numai de puterea executivă şi legislativă, măr-
ginindu-se pentru puterea judecătorească numai în a stabili câteva principii 
creative ale independenţei sale.12

Titlul III al Constituţiei de la 1923 reglementează puterile publice pe 
baza principiului separaţiei puterilor în stat, realizând o colaborare suplă a 
acelor trei puteri: legiuitoare, executivă şi judiciară. Noua Constituţie con-
sacră universalitatea votului, creând premisele formării Parlamentului pe 
baze democratice şi clarifică regimul unei instituţii existente in nuce şi la 
1866: senatorii de drept. P. Negulescu arată că, deşi Constituţia admite re-

10  I. Stanomir. Libertate, Lege şi Drept. O istorie a constituţionalismului românesc. Ed. Poli-
rom, Bucureşti, 2005, p. 69.
11  Legea din 11 februarie 1864 a infiinţat Consiliul de Slat, cu atribuţii de a judeca, în materie 
de contencios administrativ, litigiile care puteau apărea între stat şi particulari. Prin art. 131 
din Constituţia din 1866, Consiliul de Stat a fost desfiinţat, iar Legea din 12 iulie 1866, care a 
împarţit atribuţiile acestuia, a stabilit că afacerile de natura contenciosului administrativ trec 
în competenţa tribunalelor ordinare. Totuşi instanţele s-au considerat competente şi au judecat 
în privinţa actelor de gestiune, dar au refuzat să anuleze actele administrative de autoritate, cu 
motivarea că o asemenea anulare ar constitui o imixtiune în atribuţiile altei puteri. În astfel de 
situaţii, particularul vătămat în drepturile sale putea să se apere pe calea excepţiei de ilegali-
tate, ceea ce nu constituia o apărare deplină a drepturilor cetăţenilor.
12  G. Nedelcu. Principiul constituţional al separaţiei puterilor şi imixtiunea puterilor executivă 
şi judecătorească. Bucureşti, 1930, p. 32.
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gimul parlamentar, adică face din Parlament pivotul vieţii politice, cu toate 
acestea, ca o confirmare că parlamentele nu reprezintă voinţa poporului, ci 
numai voinţa Guvernului, ele sunt dizolvate imediat ce Guvernul a pierdut 
încrederea şefului statului.

În ceea ce priveşte rolul monarhului în actualul design constituţional, 
aşezământul fundamental de la 1923 păstrează poziţia sa privilegiată în 
cadrul organului de legiferare, graţie iniţiativei legislative şi dreptului de 
sancţiune.

Potrivit legii fundamentale de la 1938, graţie inovaţiei consacrate de ar-
ticolul 30, întreg echilibrul puterilor statului este afectat prin introducerea 
unui factor constituţional perturbator, incompatibil cu separaţia puterilor 
vizată la 1866 şi 1923 şi anume, poziţia supraordonată a şefului de stat ma-
nifestată prin tendinţa de concentrare a puterilor în mâinile sale. Restricţiile 
constituţionale vizau atât dreptul de iniţiativă legislativă ce aparţinea Rege-
lui în detrimentul celor două camere, care mai puteau propune legi numai 
în interesul obştesc al statului, cât şi posibilitatea de dizolvare a celor două 
Camere. Constituţia prevede o încălcare gravă a principiului fundamental 
al sistemului parlamentar şi anume cel referitor la răspunderea politică a 
Guvernului în faţa Parlamentului, noua viziune normativă abolea orice for-
mă de control parlamentar asupra modului de recrutare şi de funcţionare a 
Guvernului, redus la poziţia de instrument prin care se realizează politica 
regală.

Graţie celor trei legi fundamentale din 1948, 1852 şi 1965, are loc o nouă 
ordine constituţională menită să sancţioneze noul echilibru dintre organele 
statului, pe de o parte, şi partidul unic, pe de altă parte, al cărui monopol 
este transcris juridic. Prin aceasta, s-a înlăturat, astfel, fundamentul politic 
şi juridic al statului de drept – separaţia puterilor în stat care, prin esenţa sa 
democratică, era în totală contradicţie cu regimul dictatorial.

Principiul separaţiei puterilor în stat nu şi-a găsit o formulare expresă în 
dispoziţiile legii fundamentale din 1991, dar se regăseşte consacrat în ultima 
revizuire a Constituţiei din 2003. Consacrarea expresă a acestui principiu 
are însă avantajul pe care întotdeauna o normă expresă îl prezintă faţă de cea 
rezultată din interpretare, anume certitudinea, în mod strict, previzibilitatea, 
în mod indubitabil.
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