Presedintele Romaniei
Rolul Presedintelui:
Presedintele Romaniei reprezinta statul roman si este garantul independentei
nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii. El vegheaza la
respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. In acest
scop, Presedintele exercita functia de mediere intre puterile statului, precum
si intre stat si societate.

Alegerea Presedintelui:
Presedintele Romaniei este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber
exprimat.Este declarat ales candidatul care a intrunit, in primul tur de
scrutin, majoritatea de voturi ale alegatorilor inscrisi in listele electorale.In
cazul in care niciunul dintre candidati nu a intrunit aceasta majoritate, se
organizeaza al doilea tur de scrutin, intre primii doi candidati stabiliti in
ordinea numarului de voturi obtinute in primul tur. Este declarat ales
candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

Durata mandatului:
Mandatul Presedintelui Romaniei este de cinci ani si se exercita de la data
depunerii juramantilui. Presedintele Romaniei isi exercita mandatul pana la
depunerea juramantului de Presedintele nou ales. Mandatul Presedintelui
Romaniei poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de
catastrofa.

Numirea Guvernului:
Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de primministru si numeste Guvernul pe baza votului de incredere acordat de
Parlament. In caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului,
Presedintele revoca si numeste, la propunerea primului-ministru, pe unii
membri ai Guvernului.

Consultarea Guvernului:
PResedintele Romaniei poate consulta Guvernul cu privire ;a problemele
urgente si de importanta deosebita.

Atributiile PResedintelui Romaniei:
Presedintele Romaniei are de indeplinit urmatoarele atributii: in domeniul
politicii externe de a desemna un candidat pentru functia de prim-ministru,
revoca si numeste pe unii membri ai Guvernului,se consulta cu Guvernul in
privinta pricipalelor probleme,adreseaza mesaje Parlamentului, referitoare la
pricipalele probleme politice ale natiunii,acorda gratierea individuala, confera

decoratii si titluri de onoare; in domeniul politicii externe el are atributia de a
incheia tratate internationale in numele Romaniei, negociate de Guvern,
aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor
diplomatice; in domeniul apararii el este comandantul fortelor armate si are
functia de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, declara cu
aprobarea Parlamentului, mobilizarea fortelor armate.

Masuri exceptionale:
Presedintele Romaniei instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de
urgenta in intreaga tara ori in unele unitati administrativ-teritoriale si solicita
Parlamentului incuviinatarea masurii adoptate, in cel mult cinci zile de la
luarea acesteia. Daca Parlamentul nu se afla in sesiune, el se convoaca de
drept in cel mult 48 de ore de la instituirea starii de asediu sau a starii de
urgenta si functionarea pe toata durata acestora.
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