
 
 

 

 

EDUCAŢIE JURIDICĂ 

Autorităţile care exercită funcţii esenţiale într-un stat 

• o autoritate care să creeze legi – Parlamentul (care în ţara noastră are două camere: 
Camera Deputaţilor şi Senatul), ce exercită astfel puterea legislativă;  

 

• o altă autoritate care să pună în aplicare legile – Guvernul şi Preşedintele ţării, ce exercită  
puterea executivă;  

 



 
 

 

 

• o autoritate care să asigure respectarea legilor şi să îi sancţioneze pe cei care le încalcă – 
Justiţia, adică judecătorii care exercită astfel puterea judecătorească  

 

Aceste puteri sunt egale ca importanţă şi independente. Dacă vreuna dintre aceste puteri 
se amestecă în luarea deciziilor de o altă putere, intervine Curtea Constituţională pentru a  
îndrepta situaţia creată.  

 



 
 

 

Omul nu poate trăi singur în societate. Are nevoie de familie, prieteni, amici, oameni 
necunoscuţi. Pentru a nu se crea probleme între aceste categorii, omul are nevoie de reguli care 
să menţină ordinea în societate şi să ocrotească toţi indivizii.  

Omul este liber. Dar libertatea lui nu trebuie să deranjeze alte persoane cu care vine în 
contact. Altfel, se ajunge la conflict, iar unele persoane pot avea de suferit. Astfel, intervine legea 
ca să facă dreptate. Nu uita: Libertatea ta se întinde până acolo unde întâlneşte libertatea 
celuilalt. 

Atât timp cât respectăm legea suntem în siguranţă toţi. De fapt, legea descrie libertatea 
fiecăruia. Cine nu respectă legea riscă să-şi piardă libertatea. 

 

LEGILE ŞI RESPECTAREA LOR 

Legea este folosită la mod general pentru a indica orice act normativ. Cel mai important act 
normative este Constituţia României. Toate ţările au constituţie ce se adoptă prin Referendum 
de către populaţie. În Constituţie se arată ce fel de stat avem, care sunt drepturile şi îndatoririle 
cetăţenilor, cum se aleg reprezentanţii, care sunt principalele autorităţi şi instituţii publice, cum 
se votează legile.  

Principiile Constituţiei sunt dezvoltate de legi. Legile sunt adoptate de către Parlament. 
După adoptarea în Parlament prin votul majorităţii parlamentarilor, legile se promulgă de către 
Preşedinte şi se publică în Monitorul Oficial al României. Din acel moment legile devin obligatorii. 

Există şi acte normative ce se adoptă doar la nivel de judeţ  sau de localitate (de ex: 
hotărârile Consiliului Judeţean). 

Guvernul emite şi el hotărâri, ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă. În cadrul şedinţelor de 
Guvern actele normative nu se votează, cid oar se dezbat, după care sunt adoptate de către 
primul-ministru. 

Conducătorul ţării este Preşedintele. El este ales pentru un mandate de 5 ani de către 
cetăţenii cu drept de vot. Preşedintele emite decrete. 



 
 

 

TOŢI CETĂŢENII SUNT EGALI ÎN FAŢA LEGII. 

Atunci când se încalcă o lege aveam două tipuri de consecinţe: o persoană care are de 
suferit prin încălcarea drepturilor sale şi un vinovat care trebuie sancţionat. Uneori şi victima are 
partea ei de vină. 

Exemplu: îţi scoţi câinele la plimbare într-un parc de joacă păentru copii, unde câinele îşi 
face nevoile. Ai încălcat două reguli: una care îţi interzice să intri cu câinele în acel perimetru 
special prevăzut ca loc de joacă pentru copii şi alta care îţi spune că trebuie să strângi 
excremenetele făcute de câinele tău, într-o pungă. Consecinţe: te poate vedea un poliţist care-ţi 
va aplica o amendă sau nu te vede nimeni şi poţi pleca acasă. Dar, după tine poate veni o mamă 
cu un copil mic ce se joacă în locul destinat lui, atinge excrementele câinelui tău şi se 
îmbolnăveşte. 

 

NIMENI NU POATE INVOCA DREPT SCUZĂ NECUNOAŞTEREA LEGILOR. 

Este obligaţia noastră, ca cetăţeni, să cunoaştem legile din ţara în care trăim. 

Oare ce trebuie să facem dacă vedem oameni care nu respect legea? Să presupunem că 
ai luat diploma de bacalaureat şi te prezinţi la un concurs de admitere la facultate. În timpul 
examenului observi că un coleg copiază şi răspunde la aproape toate întrebările, fiind declarat 
admis. Tu ai respectat regulile, el nu. Cu toate acestea el a obţinut un loc la facultate, iar tu, nu. 
Te simţi neîndreptăţit? Da, normal. Oare nu ar fi fost mai bine să anunţi organizatorii de această 
încălcare a regulilor, atunci când ai observat că acel concurrent trişează? 



 
 

 

 

Dacă toată lumea ar respecta regulile, atunci şi tu ai fi în siguranţă. De aceea este bine să 
iei atitudine. Cine greşeşte trebuie să-şi asume vina şi, eventual, să plătească. Dacă tu închizi 
ochii, cel care greşeşte va fi încurajat să încalce legea că ştie că nu i se mai întâmpla nimic. Şi alţii 
care văd sau află de acest lucru, vor fi încurajaţi să încalce legea, iar tu care alegi că respecţi legea, 
vei fi privit ciudat de către ceilalţi. Îţi doreşti acest lucru? 

 
Exemplu: eşti în autobuz şi observi cum 

o altă persoană este agresată. Ai trei opţiuni: 
prima este să stai liniştit ca să nu fi observant, 
fiind mulţumit că nu se ia de tine; a doua este ca 
tu să intervii în conflict şi să aperi victima; iar 
cea ce-a treia este să anunţi organele 
competente să resolve această situaţie. Tu ce ai 
face? Ce varianţă alegi? 

 

Dacă eşti martorul unui incident, legea nu te obligă să anunţi poliţia decât pentru fapte 
foarte grave. Dar, oare, de ce ar trebui, totuşi, să luăm atitudine la comiterea unei ilegalităţi 
comise împotrive altei persoane? Răspunsul este simplu: pentru că ne pasă. Trebuie să-I 
susţinem pe cei ce respect legea , indiferent dacă ceilalţi ne aprobă sau nu. 


