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Abstract: Acest articol este o scurtă prezentare 
a regimurilor politice, a organizării puterii şi a 
raporturilor existente între organele puterii de stat în 
diferitele tipuri de regimuri politice. Pornind de la 
clasificarea generală a regimurilor politice în 
regimuri democrate şi regimuri nedemocrate, autorul 
prezintă, pe rând, elementele esenţiale ale fiecărui 
regim politic în parte. Ineditul lucrării este dat de o 
îmbinare fericită a noţiunilor de drept constituţional 
cu cele din domeniul sociologiei politice. Este de 
remarcat, în finalul articolului, abordarea, cât se 
poate de realistă, a problematicii imperfecţiunii 
regimurilor politice, indiferent de orientarea 
ideologică şi doctrinară.    

Cuvinte cheie: regim politic, putere, dominaţie, 
dictatură, totalitarism, imperfecţiune 
 
 

1. Regimul politic       
1.1. Regimul politic reprezintă 

ansamblul instituţiilor, metodelor şi 
mijloacelor prin care se realizează puterea. 
Regimul politic este sistemul de organizare şi 
de conducere a vieţii economice, politice şi 
sociale a unui stat, forma de guvernământ a 
statului. 

Elementele definitorii ale regimului 
politic sunt: modul de organizare al puterii şi 
raporturile dintre puteri. În ceea ce priveşte 
calificarea esenţei întregii societăţi, a 
sistemului său politic, regimul politic 
reprezintă barometrul, indicatorul sintetic cel 
mai expresiv pentru calificarea unei societăţi 
ca fiind una real democratică sau 
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1. The Political Regime 

1.1. The political regime represents the 
assembly of the institutions, methods and 
means through which is realized the power. 
The political regime is the system of 
organization and management of economic, 
political and social life of a state, the form of 
government of the state.                                                                                                                             

The defining elements of the political regime 
are: the way of organizing of power and 
relations between the powers. In relation to 
the qualification of the essence of the whole 
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antidemocratică. Regimul politic, analizat 
din perspectiva raporturilor dintre organele 
de putere şi cetăţeni, conferă date despre 
mijloacele şi tehnicile de guvernare şi forţele 
sociale existente. În identificarea tipului de 
regim politic este necesară analizarea 
schemei funcţionale a teoriei separaţiei 
puterilor în stat, de care ne vom ocupa pe 
larg atunci când vom lua în discuţie 
exercitarea puterii de stat şi principalele 
teorii despre putere. 

„ Regimul politic este un subansamblu 
al sistemului politic, reprezentând tipurile de 
organizare şi de exersare (exercitare n.n.) a 
puterii politice. Regimul politic reprezintă 
totalitatea metodelor, mijloacelor şi 
instituţiilor prin care se realizează puterea.” 
[1] Cu sensul de regim politic se foloseşte şi 
termenul de ˝sistem de guvernământ˝ sau 
administraţie, în sens restrâns. Regimul 
politic este, de asemenea, înţeles ca mod de 
organizare a puterii politice într-o ţară care 
poate fi monarhie, republică, dictatură. 

   Începuturile preocupărilor filosofice, 
ale ştiinţei politice, privind regimurile 
politice, le regăsim în Politica lui Aristotel 
unde, cele trei forme recunoscute de regimuri 
politice (monarhia, aristocraţia şi 
democraţia) înregistrează în timp forme 
degradante precum: tirania, oligarhia, 
ochlocraţia. Ochlocraţia reprezintă puterea 
mulţimii informe şi haotice a sclavilor. 
Potrivit lui Aristotel, oligarhia degenerează 
în tirania celor bogaţi iar democraţia prin 
republică, care este tirania celor mulţi, 
întreţinând demagogia, degenerează în 
anarhie.    

   Din această perspectivă sunt 
examinate tipurile de regimuri  politice 
avându-se în vedere trei criterii de bază: 

a. Cel care are la bază 
confuziunea puterilor (guvernământul de 
adunare, regimul    

dictatorial, regimul directorial);  
        b. Cel care are la bază 

colaborarea puterilor, prin regimul 
parlamentar;  

c. Cel care are la bază separarea 

society, of its political system, the political 
regime represents the barometer, the most 
expressive synthetic indicator for the 
qualification of a society as the democratic 
or undemocratic real one. The political 
regime, analyzed from the perspective of the 
relations between the power bodies and 
citizens, gives information on the means and 
techniques of governance and the existing 
social forces. In the identification of the type 
of political regime is necessary to analyze 
the functional scheme of the theory of 
separation of powers in state, of which we 
will deal in detail when we discuss the 
exercise of state power and the main theories 
about power.  "The political regime is a 
subassembly of the political system, 
representing the types of organization and 
exercise (exercising nn) of the political 
power. The political regime represents all the 
methods, means and institutions through 
which it is realized the power." [1]                                                                                                                          

With the meaning of political regime is used 
and the term of ˝system of government˝ or 
administration in the narrow sense. The 
political regime is, also, understood as a 
mode of organizing of the political power in 
a country that can be monarchy, republic, 
dictatorship. 

   The beginnings of philosophical concerns, 
political science, concerning the political 
regimes, we find in Aristotle's Politics where 
the three recognized forms of political 
regimes (monarchy, aristocracy and 
democracy) record over time degrading 
forms such as: the tyranny, the oligarchy, the 
ochlocracy. The ochlocracy represents the 
power of the formless and chaotic crowd of 
slaves. According to Aristotle, the oligarchy 
degenerates into the tyranny of the wealthy 
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strictă a puterilor, respectiv regimul   
    prezidenţial. 
Această clasificare este pusă în 

relevanţă de cele două principii importante şi  
anume: 

 principiul reprezentativităţii 
şi 

 principiul distribuirii 
funcţiilor puterii între diferite categorii de 
organe (legislative, executive, judecătoreşti) 

   Este de reţinut aspectul că 
majoritatea analiştilor politici înţeleg regimul 
politic ca regimul exercitării puterii politice. 
Politicul a fost identificat cu conceptul de 
putere ridicat la rangul de sistem (David 
Easton) sau confundat cu dominaţia, într-o 
anumită măsură „dominaţia legitimă”, despre 
care vorbeşte Max Weber. Preocupări în 
domeniul clasificării au existat începând cu 
filosofia lui Platon şi Aristotel. Aceştia 
aveau în vedere două criterii: numărul de 
guvernanţi şi criteriul binelui, însă toate 
clasificările erau normative şi descriptive. 
Filosofia antică ştia să deosebească o 
republică de o tiranie. Astăzi, ştiinţa politică 
este preocupată mai puţin de a demonstra că 
un regim politic este mai bun decât altul şi 
mai mult de recunoaşterea coexistenţei 
regimurilor politice, a diversităţii societăţilor 
politice şi a complexităţii experienţelor 
istorice. Totuşi, epuizarea utopiilor totalitare, 
pe de o parte, şi tendinţa spre universalitate a 
ideii democratice, pe de altă parte, conferă 
legitimitate şi o transparenţă inedită unei 
laturi simple şi semnificative: cea care pune 
faţă în faţă regimurile democratice şi 
regimurile non-democratice.[2] 

Regimurile democratice se 
caracterizează prin următoarele însuşiri: 

   - organele de conducere ale puterii de 
stat ar trebui să se constituie şi să acţioneze 
prin voinţa şi consultarea prealabilă a 
cetatenilor. Puterea şi organele sale ies din 
urne fiind un rezultat al opţiunii 
electoratului; 

   - existenţa şi aplicarea în practica 
politică a principiului fundamental al 
separării puterilor în stat;  

and the democracy, through republic, which 
is the tyranny of many, maintaining 
demagogy, degenerates into anarchy.   

   From this perspective the types of political 
regimes are examined taking into account 
three basic criteria: 

     a. The one which is based on the 
confusion of powers (the government of 
assembly, the dictatorial regime, the 
directorial regime); 

     b. The one which is based on the 
collaboration of the powers, through the 
parliamentary regime; 

     c. The one which is based on the strict 
separation of powers, namely the 
presidential regime. 

This classification is put in the relevance by 
the two important principles, namely: 

 the principle of representativeness 
and 

 the principle of distribution of power 
functions among different categories 
of organs (legislative, executive, 
judicial) 

   It is noteworthy the aspect that the majority 
of political analysts understand the political 
regime as being the regime of exercising of 
political power. The politics was identified 
with the concept of power raised to the rank 
of system (David Easton) or confused with 
domination, to a certain extent "the 
legitimate domination", about Max Weber 
speaks. Concerns relating to the 
classification there have been starting with 
the philosophy of Plato and Aristotle. These 
took into consideration two criteria: the 
number of governors and the criterion of 
good, but all of classifications were 
normative and descriptive. The ancient 
philosophy knew how to distinguish a 
republic by a tyranny. Today, the political 
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   - garantarea drepturilor şi libertătilor 
cetăţeneşti reprezintă o caracteristică 
importantă a regimurilor democratice; 

   - pluripartidismul politic asigură 
funcţionarea sistemului politic şi social, 
concurenţa şi ascensiunea la putere în statul 
şi regimul democrat; 

   - regimurile politice democrate 
trebuie să reprezinte, să apare şi să 
promoveze interesele generale ale tuturor 
membrilor societăţii şi ale societăţii în 
ansamblul ei. 

Având în vedere consideraţiile de mai 
sus, un regim politic trebuie examinat sub 
următoarele aspecte: 

 modul cum sunt 
organizate puterile şi raporturile dintre 
acestea; 

 drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului şi cetăţeanului;  

 sistemul partidelor şi altor 
forţe sociale;  

 sistemul electoral şi 
reprezentarea cetăţenilor în organismele 
puterii de stat. 

 
2. Tipuri de regimuri politice  
    Este de subliniat faptul că, faţă de 

momentul 1989, când „încercările de 
clasificare şi tipologizare ale regimurilor 
politice contemporane reflectau contradicţia 
fundamentală între ideologia statelor 
democratice vest-europene şi ideologia 
marxistă”[3], doctrina prezentă în domeniul 
ştiinţelor politice şi chiar în materia dreptului 
constituţional a înregistrat o semnificativă 
schimbare.      

 „ În doctrina constituţională 
occidentală, regimurile politice au fost 
clasificete în trei categorii: 

     - regimuri politice pluraliste; 
     - regimuri politice dictatoriale sau 

totalitare; 
     - regimuri politice mixte. ”  
Această clasificare excesiv formalistă 

se întemeiază, cu precădere, pe caracterul 
modalităţilor, normelor şi principiilor de 
guvernare, apreciate, după caz, ca 

science is less concerned to show that a 
political regime is better than another and 
more of the recognition of coexistence of 
political regimes, of the diversity of political 
societies and the complexity of historical 
experience. However, the depletion of 
totalitarian utopias, on the one hand, and the 
trend towards universality of the democratic 
idea, on the other hand, confers legitimacy 
and an original transparency of a simple and 
meaningful aspect: the one that put face to 
face the democratic regimes and non-
democratic regimes. [2] 
The democratic regimes are characterized by 
the following features: 
- the governing bodies of state power should 
be constituted and act through the will and 
the prior consultation of citizens. The power 
and its organs get out of urns being a result 
of the electorate option; 
- the existence and application in the political 
practice of the fundamental principle of 
separation of state powers; 
- the guaranteeing the rights and liberties of 
the citizens is an important feature of the 
democratic regimes; 
- the political multiparty political ensures the 
system and social functioning, competition 
and the ascent to power in the state and 
democratic regime; 
- the democratic political regimes must 
represent, defend and promote the general 
interests of all members of society and 
society as a whole. 
Having regard the above considerations, a 
political regime must be examined under the 
following aspects: 
 how the powers and relations between 

them are organized; 
 the fundamental rights and freedoms of 

man and citizen; 
 the party system and other social forces; 
 the electoral system and the 

representation of citizens in the bodies of 
state power. 

  
2. Types of Political Regimes 
     It should be emphasized the fact that, 
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democratice sau, dimpotrivă, totalitare.” [4]  
Potrivit altor orientări citate frecvent, 

„ştiinţa politică contemporană distinge trei 
tipuri de organizare şi anume: 

a) democraţiile pluraliste; 
b) regimurile autoritare; 
c) sistemele totalitare. ” [5]  
„ O altă clasificare o întâlnim la M. 

Duverger, care distinge două tipuri 
fundamentale de regimuri:  

a) regimuri liberal-democratice 
(prezidenţiale şi parlamentare); 

b) regimuri autoritare 
(comuniste, fasciste, cele ale ţărilor în curs 
de dezvoltare). 

George Burdeau, folosind alte criterii, 
distinge două mari tipuri de regimuri 
politice: 

a) regimuri autoritare (toate sunt 
dictaturi); 

b) regimuri democratice (cele ale 
democraţiei conduse şi cele ale democraţiei 
care conduce).” [6]    

2.1. Guvernământul de adunare ia 
naştere din subordonarea într-o anumită 
măsură a puterii executive faţă de cea 
legislativă, respectiv hipertrofierea 
parlamentului în dauna executivului. Nu se 
neagă separaţia puterilor în stat dar ele sunt 
inegale, una o domină pe cealaltă. Din punct 
de vedere juridic numai adunarea 
parlamentară are calitatea de reprezentant al 
naţiunii. În cazul de faţă, guvernul devine 
practic un simplu agent executiv al puterii 
legiuitoare. 

  Semnele distinctive ale unui 
asemenea regim politic pot fi considerate 
următoarele: 

 Adunarea reprezentativă are 
competenţe depline şi poate chiar să anuleze 
deciziile executivului;  

 Structura colegială a 
executivului care răspunde solidar în faţa 
reprezentanţei, fiind desemnat şi revocat de 
aceasta; 

 Imposibilitatea executivului 
de a demisiona. 

Un astfel de regim apare rar, de regulă 

compared to moment 1989, when "the 
attempts of classification and making 
typologies of contemporary political regimes 
reflected the fundamental contradiction 
between the ideology of Western European 
democratic states and Marxist ideology" [3] 
the present doctrine in the political science 
field and even on the constitutional law 
matter has registered a significant change. 
"In the occidental constitutional doctrine, the 
political regimes were classified into three 
categories: 
- pluralist political regimes; 
- dictatorial or totalitarian political regimes; 
- mixed political regimes. " 
This excessively formalistic classification is 
based, mostly, on the character of modalities, 
norms and principles of governance, 
recognized, as appropriate, democratic or, 
conversely, totalitarian."[4] 
According to other frequently cited 
orientations, "the contemporary political 
science distinguishes three types of 
organization, namely: 
          a) the pluralist democracies; 
          b) the authoritarian regimes; 
          c) the totalitarian systems. "[5] 
"Another classification we find in M. 
Duverger, who distinguishes two basic types 
of regimes: 
     a) liberal-democratic regimes 
(presidential and parliamentary); 
     b) the authoritarian regimes (communist, 
fascist, the ones of the developing countries). 
George Burdeau, using other criteria, 
distinguishes two main types of political 
regimes: 
a) authoritarian regimes (all are 
dictatorships); 
b) democratic regimes (those of the led 
democracy and of the democracy which 
leads). "[6] 
2.1. The government of assembly arises 
from the subordination to a certain extent of 
the executive power towards the legislative 
one, respectively the parliament hypertrophy 
at the expense of the executive. It is not 
denied the separation of state powers but 
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pe ruinele unui executiv discreditat şi el este 
efemer. Acest tip de regim se transformă fie 
într-un guvernământ dictatorial, fie într-un 
regim parlamentar. 

În cazul unei persistenţe îndelungate cu 
nerespectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, putem vorbi de „dictatura 
adunării”. 

2.2. Regimul dictatorial apare în 
împrejurări anormale, fie în urma unei 
lovituri de stat, a unei revoluţii sau pe calea 
consacrării legale, într-o situaţie de criză 
gravă. Este o varietate a regimurilor politice, 
rezultat în urma confuziunii puterilor. 
Regimul politic este autoritar, instituit şi 
menţinut prin constrângere. Un asemenea 
regim are drept caracteristică hipertrofierea, 
de această dată, a executivului în dauna 
puterii legislative. 

Puterea este acut personalizată, şeful 
statului devenind şi şeful executivului, 
alunecând spre instaurarea unui sistem 
totalitarist. Într-un astfel de regim politic 
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sunt 
limitate până la lichidare. Montesquieu 
spunea că un astfel de regim este „ făcut 
pentru vite de povară, nu pentru oameni”. 

Gianfranco Pasquino, referindu-se la 
regimurile nedemocratice (autoritare, 
totalitare, post-totalitare şi sultanice) atrăgea 
atenţia asupra faptului că în aceste regimuri 
„drepturile cetăţenilor nu au nicio garanţie de 
a fi respectate – şi aceasta pentru că – cei 
care deţin puterea politică îşi însuşesc 
funcţiile nu prin proceduri electorale, ci 
folosind forţa, iar guvernanţii exercită 
puterea într-o manieră total arbitrară şi o 
pierd tot prin intermediul forţei.” [7]    

   Regimurile autoritare şi cele 
totalitare reprezintă modalităţi specifice de 
reglare   a raporturilor de putere între stat şi 
cetăţean, între stat şi societate. Analizele 
istorice dovedesc două aspecte legate de 
regimurile nedemocratice: 

 Regimurile totalitare sunt 
regimuri fragile şi precare, chiar dacă în 
aparenţă, reprezintă construcţii stabile, 
puternice şi opresive; 

they are unequal, one dominates the other. 
From the juridical point of view only the 
parliamentary assembly acts as 
representative of the nation. In this case, the 
government becomes practically a simple 
executive agent of legislative power. 
The distinguishing signs of such a political 
regime can be considered as follows: 
 the representative assembly has full 

competences and may even repeal the 
decisions of the executive; 

 the collegial structure of the 
executive that responds severally 
liable to the representation, being 
appointed and dismissed by this; 

 the impossibility of executive to 
resign. 

   Such a regime occurs rarely, usually on the 
ruins of a discredited executive and it is 
ephemeral. This type of regime either is 
transformed into a dictatorial government, or 
in a parliamentary regime. 
   For a long persistence in breach of 
fundamental rights and freedoms, we can 
speak of the "dictatorship of the assembly." 
2.2. The dictatorial regime occurs in 
abnormal circumstances, either following a 
state coup, a revolution or by legal 
consecration, in a serious crisis situation. It is 
a variety of the political regimes, resulting 
from the confounding of powers. The 
political regime is authoritarian, instituted 
and maintained by coercion. Such a regime 
has the right characteristic the hypertrophy, 
this time, of the executive at the expense of 
the legislative power. 
The power is acutely personalized, the head 
of state becoming the head of executive, 
slipping towards the establishment of a 
totalitarian system. In such a political regime 
the civil rights and freedoms are limited to 
liquidation. Montesquieu said that such a 
system is "made for animals of burden, not 
for people." 
Gianfranco Pasquino, referring to the 
undemocratic regimes (authoritarian, 
totalitarian, post-totalitarian and sultanian) 
specifying to the fact that in these regimes 
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 Este posibil ca acelaşi sistem 
politic „să treacă – arată Pasquino – printr-o 
frecventă succesiune de regimuri autoritare, 
chiar cu unele interludii democratice”. [8]    

2.3. Regimul directorial – „puterea 
este deţinută, în plenitudinea ei, de un 
colegiu ales de legislativ pe o perioadă 
determinată dar imposibil de revocat înainte 
de îndeplinirea mandatului. Colegiul, odată 
constituit, devine iresponsabil faţă de 
legislativ din punct de vedere politic şi îi 
poate anula sau modifica actele. Aceste 
elemente deosebesc regimul directorial atât 
de regimul parlamentar cât şi de regimul 
prezidenţial. Executivul nu este numit de 
şeful statului, ca în regimul parlamentar, ci el 
este ales de puterea legiuitoare. Odată ales, 
executivul nu mai poate fi demis, ca în 
regimul parlamentar. Faţă de regimul 
prezidenţial, regimul directorial se 
deosebeşte prin dependenţa sa „ad origine” 
de puterea legiuitoare şi prin caracterul 
colegial al executivului.” [9]    

2.4. Regimul parlamentar se 
caracterizează prin supleţe şi dinamism şi se 
bazează pe distincţia clară dintre cele două 
puteri: legislativă şi executivă, care sunt 
ţinute, însă, să colaboreze între ele, având 
fiecare la dispoziţie mijloace de control 
asupra celeilalte. Cele trei categorii de 
organe ale puterii – legislativ, executiv şi 
judecătoresc – se bucură de autonomie 
funcţională. Caracteristica esenţială a acestui 
tip de regim politic constă în 
responsabilitatea politică a guvernului în faţa 
parlamentului. Guvernul este pivotul central 
al regimului şi are misiunea de a concilia 
raporturile dintre parlament şi şeful statului. 

Regimul parlamentar, un produs al 
istoriei, se înfăţişează ca: 

 Regim parlamentar dualist (regim 
parlamentar prin teoria echilibrului); 

 Regim parlamentar monist (regim 
parlamentar prin teoria responsabilităţii 
unilaterale a guvernului). 

    a. Regimul parlamentar dualist se 
caracterizează prin responsabilitatea 
colectivă a guvernului în faţa adunării, dar şi 

˝the rights of citizens have no guarantee of 
being respected - and this because - those 
who hold the political power are taking 
functions not by electoral procedure, but 
using force, and the government exercises 
power in a manner totally arbitrary and lose 
it through the force." [7]    
     The authoritarian and totalitarian regimes 
represent specific modalities for adjusting of 
power relations between state and citizen, 
between state and society. The historical 
analyzes prove two aspects related to the 
undemocratic regimes: 
 The totalitarian regimes are fragile 

and precarious regimes, even if they 
represent apparently stable, strong 
and oppressive constructions; 

 It is possible that the same political 
system "to pass - show Pasquino - 
through a frequent succession of 
authoritarian regimes, even with 
some democratic interludes". [8] 

2.3. The directorial regime – the power is 
held, in its fullness, by a college elected by 
the legislative for a determined period but 
impossible to revoke before the fulfillment 
of the mandate. The college, once formed, 
becomes irresponsible towards legislative 
politically and may cancel or modify the 
acts. These elements distinguish the 
directorial regime as well as the 
parliamentary regime and presidential 
regime. The executive is not appointed by 
the head of state, like in the parliamentary 
regime, but it is elected by the legislative 
power. Once elected, the executive cannot be 
dismissed, as in the parliamentary regime. 
Compared to the presidential regime, the 
directorial regime is distinguished by its 
dependence "ad origin" of the legislative 
power and through the collegial character of 
the executive. [9] 
2.4. The parliamentary regime is 
characterized by flexibility and dynamism 
and is based on a clear distinction between 
the two powers: legislative and executive, 
which are kept, however, to work together 
having every available means of controlling 
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în faţa şefului de stat. Este un regim de 
tranziţie iar în forma sa tradiţională îşi 
propune să compatibilizeze două concepţii 
asupra suveranităţii: suveranitatea de drept 
divin, care aparţine monarhului, cu 
suveranitatea poporului şi exigenţele 
regimului monarhic cu cele ale regimului 
reprezentativ. Parlamentarismul dualist a fost 
precedat de monarhia limitată şi cunoaşte 
instabilitate cu tendinţe spre monism. 

    b. Regimul parlamentar monist. În 
acest regim, guvernul este responsabil numai 
în faţa adunării alese prin vot universal 
direct. Guvernul poate avea asigurată 
majoritatea parlamentară în cameră (adunare) 
devenind un simplu „comitet”, sau invers, 
guvernul bucurându-se de o dublă majoritate 
(electorală şi parlamentară) transformă 
parlamentul într-un „automat legislativ” al 
propriului său program. Din perspectiva 
întregului sistem politic, regimul parlamentar 
mai poate fi clasificat în regim bipartid sau 
de tip anglo-saxon, care se caracterizează 
prin existenţa unei majorităţi parlamentare 
confortabile, pe durata întregii legislaturi şi 
alternanţa la putere a două formaţiuni 
politice principale (şeful guvernului este 
liderul partidului pentru care electoratul a 
optat) şi regim multipartid parlamentar sau 
de tip „latin” caracterizat prin existenţa 
„pluripolară” a mai multor partide, fapt care 
determină o majoritate parlamentară 
fluctuantă şi instabilitatea guvernului. Corpul 
electoral nu are nicio contribuţie, nici la 
alegerea primului ministru, nici la 
modificarea majorităţii, care rezultă din 
combinaţiile parlamentare sau din deciziile 
luate de stafurile partidelor.  

   Traseul regimului parlamentar este, 
de fapt, drumul parcurs de la monarhia 
absolută la monarhia limitată, de la monarhia 
limitată la monarhia parlamentară. Este o 
„democraţie mediatizată” spunea Maurice 
Duverger, deturnată prin releul clasei 
politice. 

2.5. Regimul prezidenţial are la bază 
ideea separării organice accentuate a puterii 
de stat, modelul de referinţă fiind cel 

the other. The three categories of organs of 
power - legislative, executive and judicial – 
enjoy the functional autonomy. The essential 
feature of this type of political regime 
consists of the political responsibility of 
government before the parliament. The 
Government is the central pivot of the 
regime and has the task of reconciling the 
relationship between the parliament and the 
head of state. 
The parliamentary regime, a product of 
history, appears as: 
 the dualist parliamentary regime 

(parliamentary regime by the 
equilibrium theory); 

 the monist parliamentary regime 
(parliamentary regime by the 
unilateral responsibility theory of 
government). 

   a. The dualist parliamentary regime is 
characterized by the collective responsibility 
of government before the assembly, but also 
before the head of state. It is a transitional 
regime and in its traditional form aims to 
make compatible the two conceptions of 
sovereignty: the sovereignty of divine right, 
which belongs to the monarch, with the 
sovereignty of the people and the demands of 
the monarchical regime with those of 
representative regime. The dualist 
parliamentarism was preceded by the limited 
monarchy and knows instability with 
tendencies towards monism. 
   b. The monist parliamentary regime. In 
this regime, the government is responsible 
only before the assembly elected by direct 
universal vote. The government may have 
assured the parliamentary majority in the 
room (assembly) becoming a simple 
"committee" or vice versa, the government 
enjoying a double majority (electoral and 
parliamentary) transform the parliament into 
a "legislative automaton" of his own 
program. From the perspective of the whole 
political system, the parliamentary regime 
may also be classified under two-party or of 
type Anglo-Saxon regime, which is 
characterized by the existence of a 
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american instaurat prin Constituţia de la 
1787. 

Trăsăturile acestui regim politic sunt 
următoarele: 

a. „Stricta repartizare a atribuţiilor 
între puterea legislativă şi puterea executivă;   

    b. Independenţa celor două puteri 
marcată prin faptul că, în principial, ele nu 
dispun de instrumente de presiune reciprocă 
pentru adoptarea deciziilor;  

     c. Monocefalismul executivului şi 
caracterul reprezentativ al şefului statului, 
care este în acelaşi timp şi şeful acestuia, ales 
prin sufragiu universal direct ori printr-un 
grup de electori ; 

d. Guvernul nu este un organ colegial 
şi solidar, membrii săi răspund individual 
numai în faţa şefului statului;  

e. Şeful statului, guvernului sau 
administraţiei, nu poate fi demis din funcţie 
de către parlament, dar nici el nu poate 
dizolva parlamentul .” [10]    

Avantajele unui astfel de sistem sunt: 
egalitatea puterilor, ambele legitimate prin 
sufragiu universal, inexistenţa presiunii 
dintre puteri. Nu se pune problema 
ameninţării sau demiterii guvernului, 
respectiv dizolvarea forului legiuitor. Totuşi, 
unele raporturi de neutralitate reciprocă 
există. De exemplu: Administraţia  
americană are nevoie de acordul Senatului la 
numirea unor funcţionari publici, a 
judecătorilor Curţii Supreme sau pentru 
perfectarea unor tratate internaţionale. Un 
dezavantaj al regimului prezidenţial îl 
constituie pericolul alunecării spre aşa 
numitul „prezidenţialism” care se 
caracterizează prin acapararea de către şeful 
statului a tuturor prerogativelor puterii. 

Un regim constituţional „pur”, perfect 
încadrabil în scheme preelaborate nu există. 
Din această cauză, sunt de interes în studiul 
regimurilor politice şi regimurile mixte, care 
reprezintă produsul unor combinaţii de 
elemente aparţinând unor regimuri politice 
diferite, în special regimului prezidenţial şi 
parlamentar. Exemplele sunt numeroase dar 
există posibilitatea grupării lor în trei 

comfortable parliamentary majority, during 
the whole parliamentary term and alternation 
in power of two main political formations 
(the head of government is the leader of the 
party for which the electorate opted) and 
multiparty parliamentary regime or of type 
"Latin" characterized by the existence of 
"multipolar" of several parties, fact which 
causes a fluctuating parliamentary majority 
and the instability of the government. The 
electoral body has no contribution, nor the 
election of the prime minister, nor the 
modification of majority, which resulting 
from parliamentary combinations or from the 
decisions taken by the staff of parties. 
The route of the parliamentary regime is, in 
fact, the road from the absolute monarchy to 
limited monarchy, from the limited 
monarchy to parliamentary monarchy. It is a 
"democracy publicized" said Maurice 
Duverger, diverted by the relay of political 
class. 
2.5. The presidential regime is based on the 
idea of the accentuated organic separation of 
state power, the reference model being the 
American established by the Constitution 
from 1787. 
The features of this political regime are: 
   a. „The strict distribution of tasks between 
the legislative and executive power; 
   b. The independence of the two powers 
marked by the fact that, in principle, they do 
not have reciprocal pressure instruments for 
the decision-making; 
   c. The single-head of the executive and 
representativeness of the head of state, who 
is at the same time its head, elected by direct 
universal suffrage or by a group of electors; 
   d. The government is not a collegial organ 
and severally liable, its members 
individually respond only to the head of 
state; 
   e. The head of state, government or 
administration cannot be dismissed by 
parliament, but even he cannot dissolve the 
parliament.” [10]    
The advantages of such a system are: the 
equality of powers, both legitimated by 
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categorii: 
 Regimul convenţional în care are 

preeminenţă parlamentul, primul-ministru 
aflându-se sub conducerea şi controlul 
acestuia;  

 Regimul prezidenţial hegemonic 
în care puterea deplină aparţine preşedintelui 
pentru că există majoritate ca suport al 
preşedintelui şi majoritate favorabilă în 
organul legislativ; 

 Regimul intermitent prezidenţial 
unde preşedintele şi primul-ministru îşi 
partajează atribuţiile executive în funcţie de 
opţiuni. 

2.6. Regimurile ţărilor socialiste sunt, 
în majoritatea lor, regimuri totalitare. Aceste 
regimuri sunt caracterizate, pe scurt, de 
elemente definitorii precum: o sursă 
doctrinară unică, socializarea proprietăţii, 
partidul unic, refuzul separaţiei puterilor în 
stat, contopirea organelor de partid cu cele de 
stat, manipularea maselor, cultul 
personalităţii conducătorului infailibil, 
unanimitatea dirijată în alegeri, ignorarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale, cu 
implicarea aparatului represiv în viaţa socială 
şi personală.  

2.7. Regimurile totalitare 
      Totalitarismul este extrema dură a 

regimului autoritar. Această manifestare 
ideologică nedemocratică este o „formă de 
regim dictatorial bazat nu doar pe teroare, ci 
şi pe sprijinul maselor mobilizate printr-o 
ideologie preconizând schimbări sociale 
radicale şi care presupune un control complet 
al statului şi scoaterea în afara legii a 
opoziţiei.” [11]    

Dicţionarul enciclopedic francez 
˝Larousse˝ne propune o definiţie a 
totalitarismului mult mai scurtă dar 
cuprinzătoare în semnificaţii: „sistem politic 
în care statul, în numele unei ideologii, 
exercită controlul asupra tuturor activităţilor 
individuale.” [12]    

Dicţionarul on line ˝Reverso˝ introduce 
în definiţie un element esenţial, şi anume 
partidul unic:  „Totalitarismul este un sistem 
politic în care partidul unic nu tolerează nicio 

universal suffrage, the lack of pressure 
between the powers. There is no question of 
the government's threat or dismissal, 
respectively the dissolution of the legislative 
forum. However, there are some reports of 
mutual neutrality. For example: the 
American Administration needs the Senate 
agreement to the appointment of civil 
servants, judges of the Supreme Court or for 
perfecting of some international treaties. A 
disadvantage of presidential regime is the 
slippage towards so-called "presidentialism" 
which is characterized through the seizure by 
the head of state of all the prerogatives of 
power. 
A constitutional regime "pure", perfect 
framed in pre-elaborate schemes doesn´t 
exist. Because of this, there are of interest in 
the study of political regimes and the mixed 
regimes, which represent the product of 
some combinations of elements belonging to 
different political regimes, especially the 
presidential and parliamentary regime. The 
examples are numerous, but there is the 
possibility of grouping them into three 
categories: 
 the conventional regime in which the 

parliament has preeminence, prime 
minister being under its direction and 
control; 

 the hegemonic presidential regime in 
which the full power belongs to the 
president because there is the 
majority support for the president and 
the favorable majority in the 
legislative body; 

 the intermittent presidential regime 
where the president and the prime 
minister share their executive duties 
depending on options. 

2.6. Regimes of the socialist countries are, 
mostly, the totalitarian regimes. These 
regimes are characterized, briefly, by 
defining elements such: a single doctrinal 
source, the socialization of property, the 
single party, the refusal of separation of 
powers in state, the fusion of the party 
organs with those of state, the manipulation 
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opoziţie.” [13]     
Regimul politic totalitar este 

caracterizat prin confiscarea întregii puteri 
politice de către un partid sau un lider care 
ajunge la putere fără a fi desemnat prin 
alegeri libere. În regimurile totalitare 
societatea şi fiecare cetăţean al ei sunt 
subordonate în totalitate unui centru de 
putere care hotărăşte, în exclusivitate, asupra 
destinului şi mersului dezvoltării acestora. 
De cele mai multe ori puterea de stat este 
reprezentată de partidul unic care răspunde 
voinţei unui lider de partid care este şi şeful 
statului. Ideologia totalitară, comunistă sau 
fascistă, este opusă conceptului de societate 
deschisă. 

2.7.1. Caracteristicile regimurilor 
totalitare, aşa după cum sunt apreciate de 
autori consacraţi şi citate de cei mai puţin 
consacraţi, sunt următoarele: 

a) ” În fruntea regimului totalitar 
se află un lider politic care impune o 
conducere «de mână forte» şi nu împarte 
puterea cu nimeni , deşi, normal, aparatul de 
stat este structurat pe verigile cunoscute; 

b) Programul de guvernare 
totalitară este fundamentul ideologic impus 
printr-o doctrină oficială şi dominantă, orice 
altă ideologie fiind contestată şi, în ultimă 
instanţă, înlăturată; 

c) Decizia politică se 
concentrează în vârful piramidei structurilor 
de partid care dobândeşte trăsăturile unui 
«partid unic»; 

d) Cele mai multe regimuri 
politice autoritare au degenerat în dictaturi.”  
[14]    

În ce constă fenomenul totalitar? se 
întreabă renumitul sociolog şi politolog  
francez şi evreu, Raymond Aron. El 
consideră că următoarele cinci caracteristici 
sunt principale în definirea fenomenului 
totalitar:   

„1. Fenomenul totalitar intervine într-
un regim care acordă unui partid monopolul 
activităţii politice. 

2. Partidul monopolist este animat sau 
este înarmat cu o ideologie căreia îi conferă o 

of the masses, the cult of personality of 
infallible leader, the unanimity directed in 
elections, the ignoring of the fundamental 
rights and freedoms, with the involvement of 
the repressive apparatus in the social and 
personal life. 
2.7. The Totalitarian Regimes 
       The totalitarianism is the tough extreme 
of the authoritarian regime. This 
undemocratic ideological manifestation is a 
"form of dictatorial regime based not only on 
terror, but also on the support of the 
mobilized masses through an ideology 
predicting the radical social changes and 
which assumes a full control of the state and 
the outlawing of the opposition." [11] 
The French encyclopedic dictionary 
˝Larousse˝ proposes a definition of 
totalitarianism much shorter but 
comprehensive in the meaning: "political 
system in which the state, in the name of an 
ideology, supervises all individual 
activities." [12] 
The ˝Reverso  ̋ online dictionary introduced 
into definition an essential element, namely 
the single party: "The totalitarianism is a 
political system in which the single party 
does not tolerate any opposition." [13] 
The totalitarian political regime is 
characterized by the confiscation of the 
entire political power by a party or a leader 
who comes to power without being freely 
elected. In the totalitarian regimes the society 
and every its citizen are fully subordinated to 
a center of power which decides, exclusively, 
on the fate and gait of their development. 
Most times the power of state is represented 
by the single party which responds to the 
will of party leader who is also the head of 
state. The ideology of totalitarian, 
communist or fascist, is opposed to the 
concept of open society. 
2.7.1. The characteristics of totalitarian 
regimes, as are appreciated by consecrated 
authors and quotes by the less well-known 
are the following: 
     a) "At the head of the totalitarian regime 
is a political leader who imposes a leadership 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice , Nr. 4/2014 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 4/2014 

 
 142

autoritate absolută şi care, prin urmare, 
devine adevărul oficial al statului. 

3. Pentru a răspândi acest adevăr 
oficial, statul îşi rezervă, la rândul său, un 
dublu monopol: monopolul mijloacelor de 
constrângere şi pe cel al mijloacelor de 
convingere. Ansamblul mijloacele de 
comunicare - radioul, televiziunea, presă – 
este condus, comandat de stat şi de cei care îl  
reprezentantă. 

4. Majoritatea activităţilor economice 
şi profesionale sunt controlate de stat şi 
devin, într-o oarecare măsură, parte 
integrantă a statului. Dat fiind că statul este 
inseparabil de ideologia sa, majoritatea 
activităţilor economice şi profesionale poartă 
amprenta adevărului oficial. 

5. Dat fiind că orice activitate va 
deveni de acum activitate de stat şi dat fiind 
că orice activitate va fi supusă ideologiei, o 
greşeală comisă în cadrul unei activităţi 
economice sau profesionale este simultan o 
greşeală ideologică. De unde, rezultă, 
desigur, o politizare, o transfigurare 
ideologică a tuturor greşelilor posibile ale 
indivizilor şi, în concluzie, o teroare care 
este, în egală măsură, poliţienească şi 
ideologică. (...) Fenomenul este perfect 
atunci când aceste elemente sunt reunite şi 
îndeplinite deplin.” [15]  

 
Concluzii (Despre imperfecţiunea 

regimurilor politice) 
Dată fiind poziţia modestă de pe care 

abordez această problematică, de un deosebit 
nivel doctrinar, nu pot să nu recunosc că 
aceste concluzii finale nu-mi aparţin decât în 
mică parte. Cel după care mă inspir, 
bucurându-se de o notorietate bine meritată, 
este sociologul şi politologul francez 
Raymond Aron. Acesta consideră justificat că 
cele două mari categorii de regimuri politice 
(democratice şi nedemocratice) sunt la fel de 
imperfecte. Aşa după cum este bine 
cunoscut, regimurile democrate sunt prin 
esenţa lor pluraliste. Chiar sub acest aspect 
se ascunde imperfecţiunea evidentă şi 
paradoxală în acelaşi timp. Jean–Jacques 

of  
«strong hand» and does not share the power 
with anybody, although, normally, the state 
apparatus is structured on the known links; 
     b) The totalitarian government program is 
the ideological foundation imposed by a 
dominant and official doctrine, any other 
ideology being contested and, ultimately, 
eliminated; 
     c) The political decision focuses on the 
top of the pyramid of the structures party 
which acquires the characteristics of a 
«single party»; 
     d) The most authoritarian political 
regimes have degenerated into dictatorships. 
"[14] 
What is the totalitarian phenomenon? asks 
himself the French and Hebrew renowned 
sociologist and politologist, Raymond Aron. 
He considers the following five 
characteristics are mainly in defining the 
totalitarian phenomenon: 
"1. The totalitarian phenomenon intervenes 
in a regime that grants to a party the 
monopoly of political activity. 
2. The monopolist party is animated or is 
armed with an ideology to which it confers 
an absolute authority and which, therefore, 
becomes the official truth of the state. 
3. To spread this official truth, the state 
reserves oneself, in turn, a double monopoly: 
the monopoly of the means of coercion and 
that of the means of persuasion. The 
assembly of the means of communication - 
radio, television, press - is led, commanded 
by the state and those who represent it. 
4. The majority of economic and 
professional activities are controlled by the 
state and become, to some extent, integral 
part of the state. Given that the state is 
inseparable from its ideology, the majority of 
economic activities and professional bears 
the imprint the official truth. 
5. Given that any activity will become from 
now activity of state and given that any 
activity will be subject to ideology, a made 
mistake within an economic activity or 
professional is simultaneously an ideological 
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Rousseau „condamnă fără rezerve facţiunile, 
organizaţiile parţiale şi partizane ale 
cetăţenilor, din interiorul Republicii. Simone 
Weil, într-unul din studiile sale despre 
partidele politice, recomanda interzicerea 
tuturor partidelor politice în scopul redării 
adevăratei democraţii puritatea, demosul 
reprezentând în mod direct şi nu 
reprezentativ voinţa poporului. Rivalităţile şi 
luptele intestine nu pot fi caracteristici ale 
unei democraţii autentice. Aron observă cu 
indignare că cetăţenii „sunt manipulaţi de 
mecanismele electorale, neplăcute 
întotdeauna şi deplorabile cel mai adesea. 
Partidele secretă, ca să spunem aşa, 
demagogia, ele îşi obligă adepţii să 
gândească în anumite limite, să apere 
anumite interese. ”Acesta este de părere că în 
prezent alegerile nu sunt decât o formă 
degradată a participării universale a 
cetăţenilor la treburile statului. Venind în 
sprijinul celor afirmate, sociologul francez îl 
citează pe Paul Valéry: „politica a fost vreme 
îndelungată arta de a împiedica oamenii să se 
amestece în ceea ce-i priveşte, ea a devenit 
arta de a-i întreba despre cee ce nu ştiu.”            

Dar, susţine Aron, „se poate face o 
distincţie între imperfecţiunile evidente ale 
regimurilor constituţionale – pluraliste şi 
imperfecţiunea esenţială a regimurilor cu 
partid monopolist.”                      Între cele 
două tipuri de regimuri se nasc contradicţii 
severe dar nici unul nu întruneşte aprecierea 
generală a ceea ce numim perfecţiune. „ Ar fi 
o nesăbuinţă din partea noastră să afirmăm 
că unul dintre aceste regimuri este bun şi 
celălalt este rău, că unul reprezintă binele şi 
celălalt răul. Ambele regimuri sunt ca atare 
imperfecte.” Trebuie să discernem, însă, în 
mod logic şi lucid, asupra naturii 
imperfecţiunii şi a felului în care aceste 
imperfecţiuni afectează socitatea, în 
ansamblul ei, şi frânează dezvoltarea. În 
democraţii imperfecţiunea este de fapt, pe 
când în regimurile nedemocratice cu partid 
unic, imperfecţiunea este esenţială. 
Regimurile democratice „dezvoltă” un gen 
diferit de imperfecţiune, mai mult chiar, fac 

mistake. From where, it results, of course, a 
politicization, an ideological transfiguration 
of all possible mistakes of individuals and, in 
conclusion, a terror that is, in equal measure, 
of the police and ideological one. (...) The 
phenomenon is perfect when these elements 
are pooled and fully fulfilled."[15] 
 
Conclusions (About The Imperfection of 
The Political Regimes) 
Given the modest position on which I 
address this matter, of a particular doctrinal 
level, I cannot but recognize that these final 
conclusions do not belong to me only to a 
small part. The one who inspires me, 
enjoying a well-deserved notoriety, is the 
French sociologist and political scientist 
Raymond Aron. This considers justified that 
the two major categories of political regimes 
(democratic and undemocratic) are equally 
imperfect. As it is well known, the 
democratic regimes are in their essence 
pluralist. Even in this aspect, the obvious and 
paradoxical imperfection hides at the same 
time. Jean-Jacques Rousseau "unreservedly 
condemns the factions, partial and partisan 
organizations of citizens from inside the 
Republic. Simone Weil, in one of her studies 
of political parties, recommended the 
banning all the political parties for the 
purpose of playing back to real democracy 
the purity, the demos directly representing 
and not representative the will of people. The 
rivalries and the intestines struggles cannot 
be characteristics of an authentic democracy. 
Aron considers with indignation that citizens 
˝are manipulated by the electoral 
mechanisms, always unpleasant and most 
often deplorable. The parties secrete, so to 
speak, the demagogy, they compel their 
adherents to think within certain limits, to 
defend certain interests." This considers that 
in present the elections are nothing but a 
degraded form of universal participation of 
citizens in the state affairs. In support the 
stated above, the French sociologist quotes 
Paul Valéry: " the politics was for a long 
time the art of preventing people from 
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din imperfecţiune un statut veleitar, o 
tendinţă de autoapreciere ideologică 
superioară şi arogantă. În realitate aceste 
regimuri „sunt imperfecte fie datorită 
excesului de oligarhie, fie datorită excesului 
de demagogie, şi aproape întotdeauna 
datorită limitării eficienţei.” Imperfecţiunea 
datorată excesului de oligarhie este extrem 
de vizibilă atunci când „în spatele jocului 
partidelor se disimulează atotputernicia unei 
minorităţi.” Excesul de demagogie este 
perceptibil „atunci când, în cadrul luptei 
partizane, grupurile uită necesităţile colective 
şi sensul binelui comun.” Imperfecţiunea 
regimului cu partid monopolist, deţinător al 
întregii puteri şi care dezvoltă tipul de 
guvernământ de felul partidului-stat, este de 
o altă natură, în contradicţie şi luptă directă 
cu ceea ce consideră a fi fundamentul 
malefic al unei societăţi decadente. 
Imperfecţiunea, în acest caz „este de altă 
natură şi este fundamentală.” [16]                                                                            
Imperfecţiunile regimurilor politice, 
indiferent de felul acestora, se leagă, printre 
multe altele, şi de acţiunile statului, ca 
manifestare a ideologiei regimului politic, de 
constrângere prin etatism la un gen de 
libertate, bine delimitată. Înstrăinarea prin 
etatism este un proces  de diminuare a 
libertăţii şi a libertăţilor, ce se proclamă 
garantate, prin dependenţa individului faţă de 
stat, prin mecanismele politice statale. 
Alienarea este un rezultat al constrângerii, al 
servituţii forţate, al sclavajului, sub forme 
directe sau mascate, al deposedării de rodul 
muncii şi de proprietate, al dominaţiei în 
general. „Definim înstrăinarea prin etatism, 
procesul de diminuare a libertăţii individului 
prin dependenţa sa faţă de stat, mecanismele 
statale reprezentând constrângeri la 
realizarea condiţiei umane. Etatismul apare 
ca o imixiune a statului în viaţa individului, 
printr-o exagerare a rolului şi funcţiilor sale, 
acţiune concretizată în degradarea societăţii 
civile, în suprimarea drepturilor şi libertăţilor 
individului şi colectivităţii implicit.” [17] 

 
 

interfering in what concerns them, it has 
become the art of asking about what they do 
not know." 
But, says Aron, "one can make a distinction 
between the obvious imperfections of the 
constitutional- pluralist regimes and the 
essential imperfection of the regimes with 
monopolist party." 
Between the two types of regimes severe 
contradictions are born but none meets the 
general appreciation of what we call 
perfection. "It would be a recklessness of us 
to say that one of these regimes is good and 
the other is bad, that one represents the good 
and the other represents the evil. Both 
regimes are as such imperfect." We must 
discern, however, logically and lucidly, over 
the nature of imperfection and the manner in 
which these imperfections affect the society, 
as a whole, and hinder the development. In 
democracies the imperfection is in fact, 
while in the undemocratic regimes with 
single-party, the imperfection is essential. 
The democratic regimes "develop" a 
different genre of imperfection, moreover, 
make from imperfection a veleitar statute, a 
tendency to superior and arrogant ideological 
self-estimation. In reality, these regimes "are 
imperfect either due the excess of oligarchy, 
or due to the excess of demagogy, and 
almost always due to the limitation of the 
efficiency." The imperfection due to the 
excess of oligarchy is highly visible when 
"behind the game of the parties it is 
dissimulated the omnipotence of a minority." 
The excess of demagogy is perceptible 
"when, in the partisan struggle, the groups 
forget the collective needs and the sense of 
the common good." The imperfection of the 
regime with monopolist- party, holder of the 
entire power and that develops the type of 
the governing of the party-state way, it is of 
another nature, in contradiction and direct 
struggle with what it considers to be the 
malefic foundation of a decadent society. 
The imperfection, in this case, "is of another 
nature and is fundamental." [16] 
The imperfections of political regimes, 
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