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ORGANIZAREA STATALĂ A PUTERII –
DE LA ARISTOTEL LA CONTEMPORANEITATE
Alexandru ARSENI, Veronica POZNEACOVA
Universitatea de Stat din Moldova
Viața parlamentară ca și cea politică de astăzi operează permanent cu sintagmele „republica parlamentară” și „republica
prezidențială”, fără a cunoaște esența autentică și semnificația lor. Forma de guvernământ ca organizare a puterii de stat
este cunoscută și pe larg expusă încă din Antichitate în lucrările, mai cu seamă, ale lui Aristotel. Respectiv, pornind de
la cele expuse mai sus, putem concluziona că ideile lui Aristotel sunt esențiale pentru știința dreptului, în general, și cea
a dreptului constituțional, în particular. Studiului dat este dedicat cercetării formelor de guvernământ prin prisma ideilor
exprimate de marele filosof, fiindcă anume capitolele Politicii și ale Eticii nicomahice, în care gânditorul certetează schimbarea formelor de guvernământ, oglindesc, pe de o parte, originalitatea gândirii lui Aristotel, iar, pe de altă parte, reprezintă
și o actualitatea practică în cadrul științei dreptului constituțional contemporan.
Cuvinte-cheie: constituție, lege, formă de guvernământ, formă de organizare statală a puterii, monarhie/ regalitate,
aristocrație, politia, tiranie, oligarhie, democrație, „bună-guvernare”.
STATE ORGANISATION OF POWER - FROM ARISTOTLE TO THE PRESENT
The parliamentary life, like today's political life, constantly operates with the phrases “Parliamentary Republic” and
“Presidential Republic” without knowing their true essence and meaning. The form of government, as an organisation
of the state power, has been known and widely described since ancient times in a large number of works, in particular
those of Aristotle. So, we could conclude that Aristotle’s ideas are crucial for the legal science in general and
constitutional law in particular. This research is dedicated to the study of different forms of government through the
prism of the ideas expressed by the great philosopher. The Nicomachean Ethics and Politics, in which the thinker investigates
the changing forms of government, reflect, on the one hand, the originality of Aristotle’s thinking and, on the other
hand, has practical relevance in the science of modern constitutional law.
Keywords: Constitution, Law, form of government, form of State organisation of power, monarchy/royalty, aristocracy,
police, tyranny, oligarchy, democracy, “good governance”.
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