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TEME PROPUSE:
EPOCA CONTEMPORANA
I. Regimuri politice postbelice.
1. Regimuri politice, democratice si totalitare.
II. Romania si integrarea euro-atlantica.
1. UE – parteneriat si integrare.
2. NATO.
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REGIMURI POLITICE POSTBELICE

LECȚIA

1

Regimuri politice, democratice si totalitare.
Trasaturile regimurilor politice democratice
Trasaturi esentiale:
-principiul suveranitatii poporului;
-principiul separatiei puterilor in stat(respecta si apara drepturile cetatenesti,
dreptul de vot, libertatea de opinii, libertatea personala);
-se bazeaza pe pluripartidism si pe pluralismul valorilor;
In epoca moderna regimurile politice democratice s-au afirmat in diverse tari: SUA,
Marea Britanie si Franta.
Noi pasi spre democratie
Sfarsitul Primului Razboi Mondial a adus schimbari importante in plan politic,
economic, social, legislativ, determinand pasi importanti spre democratie
In Europa Imperiile austro ungar,german si rus, simboluri ale practicilor autoritare s-au
prabusit lasand loc unor regimuri parlamentare
exceptie a facut Rusia unde s-a instalat dictatura partidului comunist(bolsevic)
S-au constituit noi state nationale, unele erau republici: Austria, Polonia,
Cehoslovacia, Findlanda, Tarile Baltice. Dupa 1918 sub presiunea revendicarilor
populatiei in aproape toate statele s-au adoptat reformele democratice.In unele tari
indeosebi in centrul si SZud estul europei a fost legiferata Reforma agrara;in Marea
Britanie, Germania, SUA, femeile au obtinut dreptul de vot.
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Amenintari la adresa democratiei
Tari reprezentative pentru modelul democratic au fost Franta, Marea Britanie,
SUA.Au fost si optiuni pentru regimuri nedemocratice. In unele tari s-a instalat
totalitarismul(bolsevismul

in

Rusia,

fascismul

in

Italai,

nazismul

in

Germania).Acestora li s-au adaugat tarile cu regimuri autoritare, trasatura esentiala
fiind supravietuirea regimului prin adoptarea unei masuri impotriva celor care ar fi
putut submin aordinea existenta.In 1939 in majoritatea statelor din Europaexistau
regimuri autoritare de diferite nuante.
Regimuri democratice reprezentative
Franta: In plan politic Franta era republica avand un presedinte ales si un guvern
care raspundea in fata Parlamentului. In 1919 au fost adoptate masuri importante
precum legea contractelor colective de munca si ziua de munca de opt ore. In anii
crizei economice inceputa in 1932 democratia a fost supusa la grea incercare caci
acum s-au activizat fortele nationaliste de extrema dreapta :"Crucile de Foc",
"Actiunea

Franceza"ele

se

pronuntau

impotriva

libertatilor

democratice,

a

parlamentarismului si a "regimului partidelor". Pe plan extern in marile probleme
internationale Franta colabora cu Marea Britanie.Din 1936 ambele state au inceput sa
promoveze o politica de cedare in fata actiunilor revizioniste ale Germaniei si Italiei.
Marea Britanie: Dupa anul 1918 Marea Britanie a pierdut primul loc in lume pe
plan economic care era ocupat de SUA, dar ramane un adintre marile puteri mondiale
cu cel mai intains imperiu colonial.
Era o monarhie constitutionala (parlamentara) cu vechi traditii democratice.S-au
afirmat

Partidul

Conservator,

Partidul

Laburist(muncitoresc)

si

Partidul

Liberal.Aceasta pierde suprematia mondiala pe mare in urma conferintei de la
Washington(1921-1922). In 1935 guvernele conservatoare au promovat o politic
externa "conciliatorista" fdacand concesii Germaniei in speranta prevenirii unui nou
razboi mondial.
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Statele Unite ale Americii: Au iesit consolidate din primul razboi mondial
devenind prima putere mondiala.In plan politic avem un regim democratic bazat pe
partide politice: Partidul Republican Conservator si Partidul Democrat (favorabil unei
politici economice si sociale mai putin traditionale.Pana in 1933 a existat o
administratie republicana.Aceasta administratie a avut de facut fata si unor chestiuni
dificile create de prohibitia bauturilor alcoolice introdusa in 1920 si mai ales de criza
economica declansata in 1929.
In 1933 are loc o schimbare importanta pe scena politica a SUA prin victoria in
alegerilor prezidentiale a candidatului Partidului democrat FRANKLIN DELANO
ROOSVELT.Acesta a fost ales de patru ori consecutiv presedintepana la decesul din
1945.
Regimurile politice totalitare (1918-1939)
Trasaturile regimurilor totalitare
Totalitarismul cunoaste forme diverse:bolsevismul in Rusia, fascismul in
Italia(1922), nazismul( national socialismul in Germania -1933)
Trasaturi comune:
-ideologie proprie;
- monopolul partidului unic in conducerea societatii;
-teroarea;
- inlocuirea principiului separatieii puterilor in stat si cumularea puterii de catre
conducatorul statului;
- cultul personalitatii conducatorului;
- controlul statului asupra tuturor sectoarelor;
Regimurile

totalitare

au

fost

produsul

ideologiilor

extremiste

de

stanga(bolsevismului, comunismilui) sau de dreapta( fascismul si national socialismul)
Adeptii bolsevismului(comunismului ) considerau ca adevarata democratie era in
societatea fara clase, fapt care s-a produs in Rusia incepand cu anul 1917.
In Italia si Germania regimurile totalitare s-au instalat in contextul nemultumirilor de
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dupa 1918.
Intre aceste regimuri au existat si deosebiri: bolsevismul a instaurat dictatura
proletariatului, a Partidului Comunist.
In Germania nazista s-a pus accent pe inarmare si au exaltat ideea de stat: Italia si
de rasa:Germania.
Exercitii:
1. Realizati o comparatie intre regimul totalitar si regimul democratic evidentiind
tresaturile caracteristice ale fiecaruia.
2. Care sunt elementele specifice regimului din SUA?
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ROMANIA SI INTEGRAREA EURO-ATLANTICA

LECȚIA

1

UE – parteneriat si integrare.
Noi relatii intre statele europene.
Uniunea Europeana se bazeaza pe o comunitate ce evolueaza catre uniunea
economica si monetara.
Uniunea Europeana are misiunea de a organiza relatii intre statele membre prin:
- promovarea progresului economic si social( realizarea pietei unice incepand din
1993, lansarea monedei unice europene din 2002)
- afirmarea identitatii europene pe scena internationala
- stabilirea cetateniei europene
- crearea unui spatiu al libertatii, securitatii si justitiei( strans legat de functionarea
pietei unice si de libera circulatie a persoanelor)
- mentinerea si dezvoltarea acquis-ului comunitar(ansamblul textelor juridice)
Constitutia semnata de sefii celor 25 de state membre trebuie ratificata in anul
2005 de fiecare stat membru in parte.
In urmatorii doi ani dupa ratificare constitutia europeana intra in vigoare.
Romania si Uniunea Europeana.
Romania a fost una din primele tari din Europa Centrala care a initiat demersuri pe
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langa UE pentru dezvoltarea de relatii comerciale.
La 1 februarie a fost semnat Acordul European de Asociere intre Uniunea
Europeana si statele membre, conform caruia partile isi asum ao serie de obligatii si
recunosc ca o conditie importanta a aderarii la Comunitate o reprezinta armonizarea
legislativa.
Cele trei criterii de aderare stabilite de Consiliul european in 1993 la Copenhaga
sunt:
- criteriul politic;
- institutii stabile care garanteaza democratia , statul de drept, drepturile omului si
respectul pentru minoritati;
- criteriul economic-o economie de piata functionala;
- asumarea obligatiilor de stat memmbru prin preluare acquis-ului comunitar,
adoptand legislatia comunitara si existenta acapacitatii administrative pentru aplicarea
si urmarirea acestei legislatii, iar negocierile cu Romania au fost deschise in februarie
2000.
Exista 31 capitole de negociere, iar in 2004 Romania a inchis toate capitolele de
negociere urmand ca aderarea sa la Uniunea Europeana sa fie efectiva la 1 ianuarie
2007

Exercitii:
1. Evidentiati trasaturile comune ale tarilor membre ale UE.
2. Care subt criteriile de aderare stabilite de Consiliul European la Copenhaga?
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LECȚIA

2

Dimensiunea politica a interactiunii Romaniei cu NATO.
Dupa Revolutia din decembrie 1989 s-a realizat un consens politic privin politica
externa a Romaniei de apropiere fata de structurile euro-atlantice -Uniunea Europeana
(UE) si Organizatia Tratatului Atalnticului de Nord(NATO)
De la inceputul anului 1992, NATO a initiat o politica de dialog si cooperare cu fostele
state membre ale Tratatului de la Varsovia infiintand Consiliul de Cooperare Nord
Atlantic.
Etapele largirii NATO
In ianuarie 1994 Romania a semnat programul Parteneriatului pentru Pace(PpP), o
initiativa lansata de NATO si o oportunitate in vederea apropierii de Alianta.
In 1995 Romania a devenit candidata la integrarea in structurile Aliantei.
In 1997 a fost lansat parteneriatul strategic Romania- SUA, tara noastra devenind
membru de facto al NATO.
Romania sprijina strategia aliantei pe linie politica- militara.
In 1999 Romaniei i se stabileste un plan de actiune pentru aderare ca obiect cadru al
reformei interne in domeniile politic, militar, de justitie si securitate.
Atacurile teroriste di 11 sept 2001 asupra SUA au reliefat necesitatea unei comunitati
internationale in lupta contra terorismului.
In aprilie 2004 la Bruxelles a avut loc oficial ceremonia de primire a Romaniei si a
altor state in NATO.
In anul 2007 armata are ca obiectiv sa devin aprofesionista, interoperabila cu
fortele NATO si capabila sa participe la misiuni dintr-un spectru foarte larg.
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Exercitii:
1. Descrieti succint evenimentele cele mai importante care au condus la integrarea
romaniei in NATO.
2. Aratati contributia Romaniei ca membra NATO.
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