
 

 

Regimuri politice în perioada interbelică 

Clasa a X-a - pag. 96 – 103 – din manual 

1. Regimuri democratice 

2. Regimuri totalitare 

 

1. Regimuri democratice: s-au menținut în statele în care democrația, era 

suficient de consolidată pentru a face față ascensiunii extremismului de 

stânga sau de dreapta. Aceste state au fost: Franța, Marea Britanie, 

S.U.A, Belgia, Olanda, Luxemburg, țările nordice, Elveția. 

Regimul politic democratic se caracterizează prin: 

- Vot universal; 

- Separarea puterilor în stat; 

- Pluralism politic; 

- Libertăți individuale; 

- Consacrarea principiilor democratice în legea fundamentală. 

2. Regimuri totalitare: 

a) Fascismul -  doctrină politică naționalistă, de extremă dreaptă, ce 

urmărea să obțină măreția națiunii prin expansiune teritorială pe 

seama altor state. Fascismul s-a dezvoltat după 1920  în Ungaria, 

Italia, Bulgaria, Portugalia, Spania, Grecia. 

- Octombrie 1922 – Benito Mussolini organiza „Marșul 

asupra Romei” la care au participat 40.000 de „cămăși 

negre” pentru preluarea puterii. 

- 30 octombrie 1922 – regele Victor Emanuel al III-lea l-a 

numit pe Mussolini șef al guvernului. 

- Între anii 1925 – 1926 în Italia s-a instaurat un regim 

dictatorial. 

  



 Identificați principiile ideologice fasciste în „Discursul 

lui Mussolini” în Parlament, la 3 ianuarie 1925 – din 

manual la pag. 98. 

b) Comunismul -  mișcare de extremă stângă bazată pe ideologia marxist 

– leninistă. Aceasta avea ca scop construirea societății comuniste, 

etapă în care statul, cât și clasele sociale urmau să dispară. 

- Vladimir Ilici Lenin susținea necesitatea unei revoluții care 

să înlocuiască „dictatura burgheziei” cu „dictatura 

proletariatului” în Rusia. 

c) Nazismul (național – socialismul – ideologia rasei) – este ideologia 

care l-a propulsat pe Adolf Hitler spre putere în Germania. Național – 

socialismul era o ideologie de extremă dreaptă, antidemocratică, 

antiliberală și anticomunistă; S-a instaurat în martie 1933 când 

parlamentul german i-a acordat lui Hitler puteri depline în stat. 

 

 Citiți textul lecției și identificați câte un paragraf care 

vi se pare caracteristic pentru fiecare dintre cele trei 

ideologii. Discutați cu membrii familiei concluziile 

desprinse din lectura acestor texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


