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Editorial

De ce nu s-a predat Coaliþia?
DAN PAVEL
ci o judecatã de fapt. Dacã partidele componente
ale coaliþiei ºi coaliþia au urmãrit pãstrarea puterii,
aceastã constatare nu contrazice în vreun fel natura
politicii din oricare parte a acestei planete, inclusiv
în democraþiile liberale - urmãrirea cîºtigãrii
puterii ºi a pãstrãrii ei.
A spune cã miza coaliþiei a fost pãstrarea
puterii ne conduce cãtre un corelat logic al unei
sforþãri de acest tip. Dacã s-a depus atîta efort
pentru pãstrarea puterii, înseamnã cã actuala
coaliþie a fost în situaþia de a pierde puterea. Au
fost mai multe presiuni asupra coaliþiei, de naturã
exterioarã, cu mult mai puternice decît presiunile
interne. Actuala coaliþie s-a vãzut confruntatã, în
ianuarie ºi februarie 1999, cu douã violente
mineriade. Anul 1999 a fost anul cu cele mai
puternice miºcãri sociale ºi sindicale din întreaga
perioada postdecembristã. Pentru prima datã dupã
1996, opoziþia a fãcut puternice presiuni pentru a
provoca demisia guvernului ºi alegeri anticipate.
Nici una dintre aceste trei tipuri de presiuni nu a
reuºit sã clatine în mod serios coaliþia. Niciodatã
nu a existat o mai puternicã eroziune a încrederii
publice decît faþã de actuala coaliþie, cu toate cã o
mare parte din neîmpliniri s-au datorat unei
moºteniri dezastruoase de la predecesori. Dar anul
1999 a arãtat cît se poate de clar cã invocarea la
nesfîrºit a argumentului (real) al dezastrului lãsat
în urmã de pedeseriºti este o strategie care nu mai
poate masca lipsurile în ceea ce priveºte voinþa
politicã, eficienþa ºi compentenþa liderilor politici
ai coaliþiei.
Rezistenþa coaliþiei la cele douã mineriade
din 1999 a avut o relevanþã mult mai mare pentru
democraþia din România decît cea a trecerii
testului dur al unor miºcãri sociale. Mineriadele
din 1999 au fost atacuri periculoase la adresa
statului de drept, tentative de loviturã de stat, de

Marea mizã a actualei coaliþii
guvernamentale ºi parlamentare a fost pãstrarea
puterii. Abia pe locul al doilea în topul prioritãþilor
a fost ducerea la bun sfîrºit a reformei. Dacã miza
actualei guvernãri ar fi fost reforma, coaliþia nu
ar fi rezistat mai bine de trei ani. Pãstrarea puterii
a fost o mizã care nu a redus numai ºansele
reformei, dar a subminat serios ºansele electorale
ale partidelor coaliþiei. Funcþionarea coaliþiei celor
trei coaliþii (CDR- USD - UDMR) a prezentat de
la bun început o serie de particularitãþi1 . O serie
de profeþii politice arãtau, imediat dupã câºtigarea
alegerilor din noiembrie 1996, cã aceastã coaliþie
nu va rezista, mai ales din pricina eterogenitãþii
sale ideologice. Din noiembrie 1996, presa a
prezentat în permanenþã situaþia unei coaliþii fragile, care stã sã se prãbuºeascã în orice moment
sau care nu mai are de trãit decît câteva ore, zile,
sãptãmâni sau (în cel mai bun caz) luni2 . Aceºti
comentatori sau reporteri au pierdut din vedere dacã vreodatã au fost conºtienþi de acest lucru,
ceea ce este greu de crezut, fãrã cunoºtinþe solide
de politicã internaþionalã ºi politologie - cã aºa
sînt pretutindeni coaliþiile. La un moment dat, a
pãrut cã singura raþiune pentru care era posibilã
convieþuirea unor partide radical diferite ca tradiþie
istoricã, platformã ideologicã, legitimitate moralã
ºi politicã, era reforma. De altfel, aceasta a ºi fost
raþiunea de a fi a guvernãrii coaliþiei, aºa cum era
ea explicitatã în programul de guvernare. Dar cum
reformã nu se fãcea, iar coaliþia rezista, a fost
nevoie de o altã explicaþie decît aceea cã aceastã
coaliþie urmãreºte reforma. Ceea ce profeþii
politici ºi presa nu au sesizat a fost cã principala
raþiune de a fi a coaliþiei - anume deþinerea puterii
- a fost un suport extrem de puternic, de naturã a
rezista oricãror încercãri. Faptul cã actuala coaliþie
procedeazã astfel nu este o judecatã de valoare,
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înlocuire prin violenþã a instituþiilor ºi aleºilor prin
vot democratic. Ele au fost sprijinite de forþe
politice din opoziþia parlamentarã ºi
extraparlamentarã, iar dejucarea lor a fost o
victorie a democraþiei. De altfel, în timpul
mineriadei din ianuarie 1999, mai multe
organizaþii ale societãþii civile (Grupul pentru
Dialog Social, Alianþa Civicã, Solidaritatea
Universitarã, Asociaþia Foºtilor Deþinuþi Politici,
Liga pentru Apãrarea Drepturilor Omului,
Convenþia Medicilor Democraþi, Uniunea
Mondialã a Românilor Liberi, Asociaþia
victimelor mineriadelor, etc.) au organizat în
Bucureºti un marº de protest împotriva folosirii
violenþei politice, care ameninþã instituþiile statului
de drept3 . Dacã pînã la alegerile din noiembrie
1996 aceste organizaþii ale societãþii civile au
sprijinit simbolic sau chiar direct (unele dintre ele
fiind chiar membre componente ale CDR) forþele
democratice care au luat atunci puterea, dupã
aceea, din pricina unor conflicte de interese, dispute legate de valori ºi principii, a intervenit o
rãcire a relaþiilor, iar în unele cazuri un divorþ.
Numai cã în faþa primejdiei comune, s-a refãcut
legãtura intimã între coaliþie, mai ales CDR, ºi
organizaþiile societãþii civile. În situaþia respectivã
însã, asociaþiile societãþii civile au cerut partidelor
responsabile din opoziþie sã se solidarizeze
miºcãrii de susþinere a democraþiei ºi a statului
de drept, iar preºedintelui României sã instaureze
(dacã va fi cazul) starea de urgenþã. Pînã la urmã,
cu excepþia Partidului România Mare, care a fost
(prin liderul sãu Corneliu Vadim Tudor, dar ºi
prin filialele sale) implicat direct ºi indirect în
incitarea ºi organizarea mineriadelor, toate
partidele politice din România ºi-au afirmat
sprijinul faþã de salvarea democraþiei. Demersul
coaliþiei a fost sprijinit de toate forþele politice ºi
civice responsabile. Chiar ºi la Râmnicu-Vâlcea,
unde minerii gãsiserã un sprijin în bandele locale,
în sprijinitori ai partidelor recþionare, dar ºi în
rîndul ºomerilor, al disponibilizaþilor, ceea ce a
dus la confruntãri violente cu forþele de ordine,
dupã aceea, restul cetãþenilor - care alcãtuiau

majoritatea - au organizat un marº în sprijinul
democraþiei ºi al coaliþiei actuale.
Ceea ce nu reuºiserã mineriadele prin forþã
erau sã reuºeascã numeroasele miºcãri sociale ºi
greve. Pentru prima datã în istoria postcomunistã
a României, cele mai mari centrale sindicale s-au
unit pentru a face revendicãri specifice. CNSLRFrãþia, Blocul Naþional Sindical, Cartel ALFA
ºi CSDR au început pe 23 noiembrie 1999 un
program de proteste care s-a sfîrºit abia pe 22
decembrie. Memorandumul încheiat în primãvara
lui 1999 de cei patru coloºi sindicali a funcþionat
în mod neaºteptat. Problema a fost cã activitatea
sindicalã a depãºit limitele ei, implicîndu-se în
revendicãri de naturã politicã. Cu toate cã urmarea
reprezentarea intereselor muncitoreºti, ale unor
ramuri defavorizate, miºcarea sindicalã a fost
mereu suspectatã în aceastã perioadã de a fi fost
manipulatã de cercuri antireformiste, de grupuri
de interese care nu priveau cu ochi buni
perspectivele integrãrii europene. Chiar în luna
dinaintea Conferinþei de la Helsinki - unde exista
speranþa cã în sfîrºit România va fi nominalizatã
pentru a începe negocierile de aderare la Uniunea
Europeanã - protestele sindicale nu numai cã sau intensificat, dar au cãpãtat o accentuatã formã
politicã. Într-o scrisoare deschisã cãtre naþiune
ºi conducãtorii ei, conducerea CNSRL-Frãþia
afirma cã singura soluþie de depãºire a situaþiei
de crizã a þãrii era schimbarea primului ministru
Radu Vasile ºi a guvernului. Din cauza presiunii
miºcãrilor sociale, dar ºi a lipsei de performanþe
ale premierului, în întreaga presã s-a vorbit despre
amînarea schimbãrii lui Vasile pînã dupã
reuniunea de la Helsinki. Era evident cã România
nu putea fi prezentã acolo în stare de instabilitate,
cu premierul abia schimbat. Dar sindicatele nu
au vrut sã accepte ideea cã este un moment care
þine de interesele naþionale ale României, aºa cã
cu cît se apropia momentul Helsinki, cu atît se
intensificau revendicãrile sindicale ºi cele politice.
Unele dintre manifestãri au avut un caracter violent. Astfel, pe 5 noiembrie 1999, Prefectura
Braºov ºi trupele de ordine au fost sãlbatic atacate
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de muncitori, în rîndurile cãrora cei mai agresivi
erau provocatori infiltraþi (membri ai lumii interlope, personaje cu dosar penal). Pagubele au fost
considerabile, iar în apropierea aniversãrii miºcãrii
muncitoreºti anticomuniste, sindicaliºtii au vrut
sã punã pe Prefecturã simbolurile comuniste4 . La
Bucureºti, apoi în toatã þara, cîteva zile dupã aceea,
ceferiºtii au blocat circulaþia trenurilor pentru mai
multe zile, pricinuind pagube considerabile
economiei naþionale ºi persoanelor particulare.
Pînã la urmã, organele judecãtoreºti au hotãrît cã
greva era ilegalã. Pe 11 noiembrie 1999,
aproximativ o mie de muncitori de la Petrotub
Roman au blocat drumul E 85, ca sã taie calea
privatizãrii propriei întreprinderi. Fondul
Proprietãþii de Stat tocmai semnase un contract
de privatizare cu firma Tubman International.
Pînã la urmã, guvernul sau diferitele sale ministere
ºi agenþii au negociat cu greviºtii întreruperea
protestelor, reluarea lucrului, satisfacerea unora
dintre revendicãri. Oricum, coaliþia a rezistat la
un asalt despre care se prevãzuse (sau poate chiar
se urmãrise) a duce chiar la sfîrºitul guvernãrii
acesteia. În cele mai multe dintre cazuri, grevele
ºi miºcãrile sociale ale anului 1999 au fost doar
amînate pentru anul electoral 2000.
Anul 1999 a întãrit tendinþe începute
imediat dupã noiembrie 1996: preluarea puterii
economice ºi a structurilor clientelare a fostelor
partide aflate la guvernare. Numeroasele
scandaluri care au afectat credibilitatea partidelor
din coaliþie nu au fost atît legate de eºaloanele
superioare de conducere, ci de conducerile locale,
judeþene sau municipale. Prin urmare, este clar
ce a þinut la un loc coaliþia. Deþinerea puterii,
împãrþirile fãcute prin algoritm au permis fiecãrui
partid sã îºi consolideze poziþiile în diferite
sectoare economice (industrie, agriculturã,
comerþ, turism, transporturi, export-import, etc.),
dar ºi influenþa în teritoriu (administraþie, poliþie,
judecãtorii, diferite inspectorate). Fiecare partid
al coaliþiei ºi-a satisfãcut astfel interesele în
teritoriu. Dar aceastã dependenþã de resurse a
împiedicat miºcarea liberã în cîmpul politic,
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limitînd opþiunile legate de pãrãsirea coaliþiei sau
tentativele de a face alianþe electorale în afara ei.
În momentul în care studiem felul în care a
evoluat coaliþia în 1999, elementele cele mai
importante care trebuie luate în considerare sînt
relaþiile dintre diferitele pãrþi componente ale
coaliþiei. De la caz la caz, raporturile dintre partide,
ca ºi stabilirea generalã a consensului au urmat
regulile unei geometrii cu dimensiuni variabile.
Studiul actualei coaliþii are elemente fascinante,
tocmai din pricina faptului cã nimic nu este
prestabilit. Numai cã o asemenea flexibilitate a
relaþiilor din cadrul coaliþiei a determinat o
funcþionare mult mai greoaie decît ar fi fost normal a coaliþiei.
Cea mai problematicã relaþie din cadrul
coaliþiei a fost cea dintre PNÞCD ºi PD.
Conflictele s-au desfãºurat mai ales în jurul
problemelor restituirii proprietãþilor agricole, al
caselor naþionalizate, al privatizãrii I.A.S.-urilor.
De fiecare datã a trebuit ca între interesele
personale sau de grup (reprezentate de deputatul
Lupu sau ministrul Mureºan, din partea PNÞCD,
sau de senatorul Triþã Faniþã, din partea PD) sã
fie nevoie de o mediere din partea liderilor
partidelor respective sau de o înþelegere în cadrul
coaliþiei. Pînã la urmã, în majoritatea cazurilor,
s-a ajuns la înþelegeri, la consens. Problema a fost
cã dacã se pornea de la bun început de la ideea
unor înþelegeri, nu s-ar fi pierdut atîta timp,
energie ºi nici popularitate în ochii alegãtorilor.
Una dintre cele mai problematice prezenþe
în cadrul actualei coaliþii a fost cea a UDMR-ului.
Disputele generate de dezbaterile asupra Legii
învãþãmîntului nr. 85/1995 au fost dramatice, în
special cînd a fost vorba despre discutarea în
comisii, iar apoi de supunerea la vot a art. 123,
care se referã la dreptul minoritãþilor naþionale de
a organiza învãþãmîntul de stat în limba maternã.
Numai istoria felului în care s-a votat asupra
Ordonanþei 36 de modificare ºi completare a Legii
învãþãmîntului ar merita un studiu separat. Nu au
fost puþine cazurile cînd în Senat sau în Camerã,
reprezentanþii partidelor au mers împotriva
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înþelegerilor din coaliþie. Astfel, atitudinea unui
George Pruteanu (pe vremea aceea senator
PNÞCD) era sã provoace pãrãsirea coaliþiei de
cãtre UDMR. Lucrul a fost cu atît mai grav cu
cît, în general, UDMR a fost elementul component cel mai stabil ºi loial al coaliþiei, votînd constant în sensul înþelegerilor cu partenerii, în
interesul coaliþiei. Cînd a venit însã vorba de o
susþinere din partea partenerilor de coaliþie în sens
invers, lucrurile nu s-au mai desfãºurat în interesul
coaliþiei. Pînã la urmã, logica predominantã a
coaliþiei (consens & compromis) a condus în
Senat la înþelegeri între putere ºi opoziþie. Chiar
senatorii PDSR au promis acceptarea tuturor
articolelor de lege în schimbul prevederii
articolului 184, potrivit cãruia instituþiile de
învãþãmînt superior multiculturale sînt coordonate
de un prorector ales dintre cadrele didactice care
predau pe liniile corespunzãtoare culturii ºi limbii
de predare (deci în limba minoritãþilor). Sã se fi
creat atunci o platformã pentru o posibila coaliþie
de dupã alegerile din anul 2000? Vom mai vedea.
Coaliþia a funcþionat în 1999 fãrã organe
formale de conducere. De aceea, între sistemul
nervos al coaliþiei ºi organele ei de funcþionare
(în plan executiv, legislativ, administrativ, al
funcþionãrii la nivel local) a existat o lipsã de
corelare. Cele mai multe dintre soluþiile ºi
înþelegerile negociate de liderii coaliþiei nu au fost
respectate de la bun început sau a fost nevoie de
multe eforturi. Dupã ce organele de conducere
de tipul COCOPO au fost ridiculizate în presã, a
existat o anumitã reluctanþã de a mai apela la ele.
Dar aceasta a afectat profund funcþionarea
coaliþiei. Cel mai tare s-a vãzut acest lucru în
Parlament ºi mai ales la Camera Deputaþilor, unde
în comisii sau la votul în plen se vota cu totul
altfel decît în spiritul înþelegerilor din coaliþie.
Adesea, senatorii ºi mai ales deputaþii au votat în
conformitate cu interese personale, locale, sau de
grup, dar care difereau de interesele coaliþiei sau
ale partidului din care ei fãceau parte. Intervenþia
partidelor în sensul corectãrii acestor
disfunctionalitãþi nu a dus întotdeauna la

rezultatele aºteptate, pentru cã mulþi dintre
senatori ºi deputaþi au pãrãsit partidele sau
coalitiile pe listele cãrora au intrat de fapt în cele
douã camere.
Întãrirea coaliþiei prin funcþionarea ei în timp, ca
ºi prin rezistenþa la diferitele provocãri au avut în
1999 cîteva consecinþe benefice, în ciuda scãderii
popularitãþii. Dacã în sondajele de opinie coaliþia
a scãzut dramatic5 , ca urmare a dezamãgirii
publice faþã de deteriorarea nivelului de trai,
promovarea în parlament a anumitor legi ale
reformei, sprijinirea anumitor iniþiative în cadrul
guvernului ºi administraþiei, toate acestea au creat
premisele consolidãrii sprijinului politic a
diferitelor pãrþi componente ale coaliþiei.
Activitatea cabinetului Radu Vasile a fost din
multe puncte de vedere o continuare a stilului
inaugurat de cabinetul Ciorbea. Stilul guvernãrii
prin ordonanþe guvernamentale, dintre care multe
ordonanþe de urgenþã, lipsa unei coordonãri de
cãtre primul ministru a diferitelor programe de
reformã, au dus la acumularea unor nemulþumiri
faþã de activitatea acestui cabinet6 . Ca ºi în cazul
lui Ciorbea, pînã la urmã schimbarea lui Radu
Vasile din funcþia de prim-ministru a fost o
realizare a coaliþiei. Dar problema care se pune
aici este a responsabilitãþii preºedintelui Emil
Constantinescu în desemnarea ca premieri a unor
personaje care nu se potriveau cu fiºa acelui post.
S-ar putea însã afirma, pe baza analizei
felului în care au funcþionat cabinetele de dupã
noiembrie 1996, cã acesta a fost domeniul de
activitate în care coaliþia a funcþionat cel mai bine.
Nu au fost demisii din Cabinetul Vasile, nici
certuri violente sau puncte asupra cãrora sã nu se
fi gãsit pînã la urmã un consens. De altfel, numãrul
exagerat de ordonanþe de tot felul spune mult
despre stilul de lucru în echipa de acolo. Iar cînd
premierul Vasile a fost schimbat, echipa a rãmas
aceeaºi, cu douã excepþii (miniºtrii de externe ºi
ai muncii ºi protecþiei sociale, care nu au vrut sã
îºi mai continue activitatea, din motive diferite,
fiind înlocuiþi de oameni din acelaºi partid).
În 1999, activitatea legislativã din cele douã
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camere ale parlamentului a fost încununatã de
cîteva succese ale actualei coaliþii. Au fost
înregistrate la cele douã camere aproximativ 500
de acte normative, dintre care 170 de naturã
economicã. Din 1997 ºi pînã în septembrie 1999,
au fost finalizate 506 legi, între care ºi ordonanþele
simple sau de urgenþã ale cabinetelor Ciorbea ºi
Vasile. Doar 37 dintre legile votate în 1999 au
fost publicate în Monitorul Oficial, promulgate
sau în curs de promulgare sînt 7 legi. Se aflã în
dezbaterea plenului Camerei Deputaþilor 53 de
proiecte de legi, iar în dezbaterea plenului
Senatului 35. În comisiile economice de
specialitate ale Camerei se aflã 45 de proiecte legislative, iar în cele ale Senatului 227 . Dintre legile
importante votate, unele legi au fost esenþiale
pentru reforma economicã (Legea 133/1999
pentru stimularea întreprinzãtorilor privaþi, pentru
înfiinþarea ºi dezvoltarea întreprinderilor mici ºi
mijlocii 8 ; Legea privind unele mãsuri de
accelerare a reformei; Legea de modificare a Legii
101/1998 privind Statutul BNR), reforma
proprietãþii (Legea pentru reconstituirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor agricole ºi a celor
forestiere, cunoscutã mai ales sub numele de
legea Lupu), reforma moralã (Legea privind
accesul la propriul dosar ºi deconspirarea
securitãþii ca poliþie politicã), reforma educaþiei
(Legea privind modificarea ºi completarea Legii
învãþãmîntului nr. 84/1995).
Felul în care s-a acþionat pentru dezbaterea
în comisii, iar apoi pentru votarea în cele douã
camere ale parlamentului a Legii pentru
reconstituirea dreptului de proprietate în
agriculturã meritã a fi cercetat ca un studiu de caz
cu privire la felul în care funcþioneazã coaliþia
CDR - USD - UDMR. În ciuda unor conflicte
majore de interese, care nu erau în special interese
de grup, ci mai ales între interesele personale ale
unor reprezentanþi ai partidelor coaliþiei (în special deputatul þãrãnist Vasile Lupu ºi senatorul
pedist Triþã Fãniþã), funcþionarea la vîrf a coaliþiei,
ca ºi negocierile care au avut loc la nivelul
grupurilor parlamentare au condus dupã îndelungi
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tensiuni, amânãri, la votarea legii. Chiar ºi dupã
promulgarea legii de cãtre preºedintele României,
dezbaterile furtunoase care au intervenit nu au
fãcut decît sã dovedeascã deosebirile esenþiale
între reprezentanþii coaliþiei ºi cei din opoziþie.
La fel s-a întîmplat ºi cu privire la Legea privind
modificarea ºi completarea Legii învãþãmîntului,
care a pus coaliþia la grea încercare ºi care continuã
ºi acum a fi contestatã de opoziþie ºi de voci din
presã. În schimb, atunci cînd a venit vorba despre
aplicarea legii privind accesul la propriul dosar
s-a vãzut cît de radicale sînt deosebirile între chiar
partidele componente ale coaliþiei. A devenit astfel
dificil de deosebit între interesele partidelor (sau
mai bine zis ale unor lideri ai acestora) din coaliþie
ºi cele din opoziþie.
Chiar dacã a fost promulgatã de cãtre
preºedintele României, Legea privind accesul la
propriul dosar ºi deconspirarea securitãþii ca
poliþie politicã continuã sã provoace tensiuni în
cadrul actualei coaliþii, ba chiar reconfigurãri de
poziþii care aratã cît de fragilã este aceastã alianþã
politicã din anumite puncte de vedere.
Nominalizarea de cãtre PD a unor candidaþi
prestigioºi, foºti disidenþi sau oponenþi (Mircea
Dinescu, Andrei Pleºu), dar care au fost membri
ai Partidului Comunist Român, a fost o încãlcare
a literei ºi spiritului legii. Legea prevede ca din
Colegiul Consiliului Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii ca poliþie politicã sã nu facã
parte persoane care au fãcut sau fac parte din
partide politice.”9 PD a încãlcat legea în mod
deliberat, pornind de la considerentul cã sã
vedem cine va avea curajul sã îi respingã pe
Dinescu ºi Pleºu. În mod paradoxal la comisiile
juridice reunite ale celor douã Camere nu au avut
curajul sã respingã aceste douã candidaturi. În
schimb, au respins candidatura lui H.R.
Patapievici (propus de PNÞCD), fãrã a fi avut
motive legale. Chiar ºi aliatul cel mai apropiat al
PNÞCD din Convenþia Democraticã, anume
PNL, prin preºedintele sãu, Mircea Ionescu
Quintus, a votat împotriva candidatului
PNÞCD 10 . Pe bunã dreptate, cel respins pe
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CDR-USD-UDMR, media de zile la care apãrea
o lege a fost de 13-14 zile, pe mãsurã ce interesele
divergente ale componentelor coaliþiei ºi-au spus
cuvîntul, media a fost tot mai ridicatã, iar procesul
de vot tot mai greoi. În 1997, media zilelor de
stagiu petrecut de o lege în cele douã camere a
fost de 90-100 de zile. în 1998, media a fost de
150-170 de zile. S-au înregistrat chiar recorduri
negative. Astfel, cu toate cã pornise ca ordonanþã
de urgenþã a Cabinetului Ciorbea, Legea de
modificare ºi completare a Legii învãþãmîntului
a stat în parlament 750 de zile13 . Legea privind
reorganizarea CEC în societate bancarã pe acþiuni
a stat 569 de zile, în timp ce Legea pentru
prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii banilor a avut
de aºteptat 536 de zile. Un alt record a fost cel de
644 de zile la Legea datoriei publice, pe cînd
Legea privind facilitãþi pentru dezvoltarea
turismului rural a avut nevoie de (numai!) 411
zile.
Presa a sesizat diferenþele de stagiu petrecut
în camere, în funcþie de apartenenþa politicã a
preºedintelui uneia dintre ele (þãrãnistul Ion
Diaconescu la Camera Deputaþilor, pedistul Petre
Roman la Senat)14 . Astfel, în timp ce Legea
privind transportul pe CFR (propusã de Traian
Basescu, ministrul PD al transporturilor) a stat în
Senat doar 64 de zile, în Camerã a þinut-o 543 de
zile. Dar asemenea divergenþe între partidele
coaliþiei au afectat adesea interesele categoriilor
sociale ºi profesionale ale cãror interese aceste
partide pretind cã le reprezintã în Parlamentul
Romaniei. De pildã, Legea privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului 9/1998 referitoare la
instituirea sistemului de cupoane pentru
agricultori, dupa ce a fost promovatã de Cabinetul
Ciorbea pe 30 ianuarie 1998, a fost finalizatã la
Camerã în numai 13 zile, dar la Senat a trebuit sã
aºtepte 197 de zile, ceea ce a fãcut-o aproape
inutilã, pentru cã în vremea aceasta, s-a arat de
primãvarã, s-a semãnat, s-a recoltat din nou ºi sa reluat un nou ciclu de însamînþãri de toamnã.
La fel s-a întîmplat cu procedurile rapide legate de aprobarea ordonanþelor de urgenþã privind

nedrept de comisiile respective, a putut sã scrie
cã de zece ani existã o mare coaliþie informalã,
peste capul partidelor ºi al ideologiilor, care, în
forme diverse ºi cu o reprezentare variabilã, dar
cu o prezenþã constantã, s-a aflat mereu la putere.
Opþiunile acestei mari coaliþii sînt cunoscute:
toate exprimã dorinþa de a menþine în centrul
puterii oamenii, clienþii, relaþiile, complicitãþile
ºi alianþele strategice ale vechiului regim.”11
Reacþia de a te simþi nedreptãþit este fireascã, dar
de aici ºi pînã la a expune o teorie conspiraþionistã
cu privire la putere este o cale lungã. În realitate,
este vorba despre altceva. Iar legea deconspirãrii
securitãþii ºi a accesului la dosare tocmai acolo
þinteºte. Anume, cãtre posibilitatea ca foste cadre
ale securitãþii ºi grupuri de interese care deþin
dosare sã ºantajeze politicieni din toate partidele,
inclusiv din cele ale actualei coaliþii, aºa cum pot
fi ºantajate personalitãþi intelectuale, culturale,
diplomatice, militare, din puterea juridicã. Dar a
ºantaja pe cineva aflat la putere ºi a deþine puterea
sînt lucruri diferite. Marea coaliþie nu este altceva
decît suma de indivizi particulari care sînt
ºantajabili, dar nu ceva care sã fie mai puternic
decît coaliþia venitã la putere în noiembrie 1996.
Confuziile logice ºi politologice ale lui Patapievici
nu sînt însã lipsite de o oarecare bazã. Prin
controlul sau ºantajul exercitat asupra unor
personalitãþi cheie ale partidelor coaliþiei, coaliþia
este împiedicatã sã funcþioneze cum trebuie.
Comportamentul preºedintelui liberal Quintus
este semnificativ în acest sens. Chiar ºi aºa, dacã
ar fi fost adevarat ce scrie eseistul de la 22, atunci
legea deconspirãrii nu ar mai fi fost votatã
niciodatã. Probabil cã se va rãzgîndi cînd plenul
parlamentului va vota pentru includerea sa în
Colegiul Consiliului de studiere a dosarelor
securitãþii.
Cu toate acestea, pe agenda nerealizãrilor
figureazã o mulþime de legi importante care
aºteaptã a fi votate în Parlament12 . Dintr-un total
de 449 de legi restante la parlament, 30 de proiecte
se aflã acolo din 1997, 143 dateazã din 1998, iar
286 sînt din 1999. Dacã la începutul coaliþiei
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fost fenomenul fracturilor dintre deciziile luate
de liderii politici ai partidelor coaliþiei ºi
comportamentul, chiar votul celor din grupurile
parlamentare ale coaliþiei. Asemenea discrepanþe
s-au vãzut tot timpul, dar cel mai deranjante au
fost cînd interveneau în momentele cheie ale
votãrii legilor restituirii proprietãþii sau ale
accesului la dosarele Securitãþii.
Multe din nerealizãrile din Parlament nici
nu pot fi puse însã în mod direct pe seama coaliþiei
de la putere sau pe seama moºtenirii guvernãrii
anterioare. Ele sînt expresia unor carenþe majore
ale Constituþiei din 1991 (cum ar fi mult discutata
identitate dintre funcþiile celor douã camere), ale
regulamentelor de funcþionare a camerelor (ceea
ce a dus la propunerea înfiinþãrii Comisiei ordinii
de zi, formatã din liderii partidelor politice,
înfiinþarea instituþiei primei citiri a proiectelor de
lege ºi desfiinþarea cvorumului, reducerea
timpului de lucru total petrecut de parlamentari
în plen ºi creºterea timpului în comisii, finalizarea
rapoartelor comisiilor permanente în termen de
60 de zile de la înregistrarea iniþiativei legislative, limitarea duratei luãrilor de cuvînt, înfiinþarea
de noi subcomisii18 ). Cu toate acestea, faptul cã
actuala coaliþie nu a fãcut nimic în sensul
amendamentelor constituþionale ºi modificãrii
regulamentelor celor douã camere nu face decît
sã arate o viziune mediocrã cu privire la rolul
reformator al coaliþiei.
Din multe puncte de vedere, coaliþia
funcþionat cel mai deficitar la nivelul local
(judeþean ºi al localitãþilor urbane ºi rurale). De
fapt, acolo de multe ori alianþele ºi interesele locale au ascultat de alte considerente decît cele
înalte ale coaliþiei. La nivelul judeþelor ºi
localitãþilor au fost ºi cele mai spectaculoase
treceri dintr-un partid într-altul, nu numai în
interiorul coaliþiei, dar ºi din opoziþie cãtre putere,
mai ales dupã pierderea de cãtre PDSR ºi aliaþii
sãi a alegerilor din 1996, iar începînd cu mijlocul
lui 1998, în sens invers, dinspre putere cãtre
opoziþie. Dacã liderii politici au gãsit la nivel înalt
cãile de a merge împreunã, de a face alianþe, liderii

stimularea investiþiilor directe, regularizarea
datoriei fostei Companii Române de Petrol, taxa
pe valoare adãugatã, impunerea veniturilor
realizate de persoanele fizice, care au avut nevoie
de 349, 446, 377 ºi 363 de zile în Parlament.
Existã o disproporþie majorã între
activitatea propriu-zisã a Parlamentului ºi
inundatia de ordonanþe venite din partea
executivului. Specialiºtii din partea guvernului
lucreazã neglijent, ceea ce favorizeazã revenirea
frecventã cu alte ordonanþe de urgenþã pentru a
corecta ordonanþe de urgenþã defectuoase. Aici
este o deficienþã majorã a actualei coaliþii
guvernamentale ºi parlamentare, care pare a se
organiza conform unor fracturi de competenþe ºi
atribuþii între cele douã puteri în stat, cea
legislativã ºi cea executivã. Coaliþia ar fi putut sã
valorifice avantajul de a fi fost nu a government
of “separated powers”, ci - aºa cum se discuta în
politica modernã a lumii - a government of separated institutions sharing powers15 . Nici instituþia
prezidenþialã nu a fãcut prea mult pentru a corecta
aceste neajunsuri ale coaliþiei. Singurele sale
intervenþii în coaliþie au fost în momentele de
crizã. Ceea ce a lipsit la toate aceste nivele
instituþionale a fost preocuparea pentru institutional building. De aceea, se poate spune cã - în
ciuda faptului cã a rezistat provocãrilor ºi a
continuat sã funcþioneze - de fapt coaliþia nu a
fost o instituþie a exercitãrii puterii (în sens
constructiv). De unde ºi crearea impresiei de
improvizaþie politicã. Fenomenele absenteismului
nemotivat16 ºi lipsei de cvorum în momentele
dezbaterii unor legi esenþiale pentru reformã nu
sînt altceva decît reflectarea modului defectuos
în care coaliþia ºi pãrþile sale componente s-au
organizat ºi mobilizat în momentele esenþiale, ale
lipsei de disciplinã ºi de responsabilitate a aleºilor
poporului. Iar fenomene precum votul în
necunoºtinþã de cauzã sau frauda votului, care sau manifestat atît în cadrul partidelor de la putere,
cît ºi al celor din opoziþie, ies din cadrul unei
analize a unei stãri normale de fapte, necesitînd
un alt tip de abordare17 . Mult mai grav decît atît a
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locali nu au uitat uºor umilinþele de pe vremea
FSN-ului, ºicanele din campaniile electorale. Au
fost numeroase cazurile cînd filialele diferitelor
judeþe au presat asupra partidelor din care fãceau
parte pentru a ieºi din coaliþie (mai ales în cazul
PD, dar ºi în acela al PNÞCD sau PNL) sau mãcar
de a guverna singuri, fãrã anumiþi parteneri de
guvernare (în cazul PNÞCD). De fapt, unul dintre
semnalele cele mai clare cu privire la accentuarea
diferendelor la nivel local este cã de vreo doi ani
încoace PNL vrea sã meargã pe liste separate de
cele ale CDR în alegerile locale.
Actuala coaliþie parlamentarã ºi
guvernamentalã a ratat startul în îndeplinirea
reformei. Apropierea anului electoral ºi faptul cã
a rezistat pînã în acest an creeazã premisele pentru
a nu rata finalul mandatului. Sînt cîteva argumente
în sensul posibilitãþii recuperãrii timpului pierdut,
pe ultima sutã de metri:
- scadenþa (de multe ori depãºitã, mai
ales dacã ne referim la datele limitã
fixate de diferiþi lideri ai coaliþiei sau
prim-miniºtri) anumitor iniþiative ale
reformei, privatizãrii, restructurãrii
(cum ar fi lichidarea în acest an a
Fondului Proprietãþii de Stat);
- posibilitatea realã ca România sã
primeascã ajutoare substanþiale de la
Uniunea Europeanã, FMI, Banca
Mondialã;
- efectul hotãrîrii de la Helsinki cu
privire la începerea negocierilor de
aderare a României la UE;
- previziunile cu privire la
îmbunãtãþirea indicatorilor producþiei
industriale, activitaþii economice,
îmbunãtãþirii nivelului de trai;
- posibilitatea de a lua mãsuri
economice de tip popular sau populist, care pot aduce voturi.
Nu se va putea finaliza analiza asupra actualei
coaliþii decît la sfîrºitul ei. Abia atunci se vor putea
trage concluziile ºi abia atunci vom ºti, în urma
dezvãluirilor din campania electoralã ºi de dupã,

o mulþime de informaþii inedite cu privire la
coaliþia CDR-USD-UDMR. Pînã atunci, ne
mulþumim cu analize parþiale, incomplete, de
etapã.
Pentru o abordare largã a problemelor actualei coaliþii
în primii doi ani de guvernare, vezi studiul în douã pãrþi,
Dan Pavel, Performanþa coaliþiei ? Rãmînerea împreunã,
Sfera Politicii, nr. 65, decembrie 1998, ºi 66, ianuarie 1999.
De asemeni, vezi ºi Dan Pavel, Leviathanul bizantin.
Analize, atitudini ºi studii politice (Iasi: Polirom, 1999).
2
Dintr-o listã extrem de lungã, iatã numai cîteva titluri:
O noapte de coºmar. Riscul ruperii coaliþiei sau al unei
remanieri de faþadã, inutile, este major!, Ziua, 22
noiembrie 1997; Coaliþia în derivã, România liberã, 16
ianuarie 1998; O coaliþie bolnavã, România liberã, 11
iunie 1998;”Coaliþia funcþioneazã doar pe hîrtie,
Curentul, 26 octombrie 1998; Coaliþia guvernamentalã a
încãlcat ieri toate înþelegerile din seara precedentã.
PNÞCD, PNL, PD, UDMR s-au rãzboit ºi s-au cãlcat în
picioare în Parlament. PD îºi pregãteºte ieºirea din coaliþie
la începutul lunii martie, Cotidianul, 30 octombrie 1998;
“Cristian Dumitrescu anticipeazã începutul sfîrºitului
disoluþiei CDR, Ziua, 16 noiembrie 1998; Þãrãniºtii ºi
liberalii demoleazã coaliþia, Curentul, 14 octombrie 1999;
Mai ºubredã ca oricînd. Coaliþia a supravieþuit celei mai
negre zile din viaþa sa: 13 octombrie 99, Adevãrul, 14
octombrie 1999.
3
Vezi în acest sens, grupajul Lovitura de stat eºuatã.
Societatea civilã în apãrarea ordinii de drept, 22, nr.4, 26
ianuarie- 1 februarie 1999.
4
Atacatorii au vrut sã instaleze pe Prefectura vechea
stemã de bronz cu secera ºi ciocanul, Adevãrul, 6-7
noiembrie 1999.
5
Scorurile obþinute de coaliþie ºi de diferitele sale
componente în cei trei ani ºi mai bine trebuie raportate în
primul rînd la rezultatele alegerilor din noiembrie 1996.
Atunci, cele trei coaliþii au obþinut în Camera Deputaþilor
/ Senat urmãtoarele scoruri: CDR - 30,17% / 30,70%, USD12,93% / 13,15%, UDMR- 6,64%/ 6,82%. Ca urmare a
reîmpãrþirii mandatelor, scorul în cele douã camere a fost:
CDR- 35,57% /37,06%, USD- 15,45% / 16,08%, UDMR7,29% / 7,69%. Prin urmare, majoritatea parlamentarã era
de 58,31% în Camera Deputaþilor ºi de 60,83% în Senat.
Un sondaj din martie 1997 al lui Metro Media Transilvania
(în cadrul Barometrului de Opinie Publicã, finanþat de
Fundaþia Soros) indicã urmãtoarele rezultate: CDR- 51%,
USD- 6%, UDMR - 4%. Totalul era de 61%. În noiembrie
1998, un sondaj fãcut de aceeaºi agenþie arãta urmãtoarele
scoruri: CDR- 31%, PD- 12%, UDMR- 4% (total pentru
1
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coaliþie 47%). În noiembrie 1999, în cadrul aceluiaºi
Barometru de Opinie Publicã, finanþat de Fundaþia Soros,
sondajul fãcut de CURS indica urmãtoarele scoruri: CDR17%, PD- 6%, UDMR - 5% (total coaliþie 28%).
6
O comparaþie între activitatea dinainte ºi cea de dupã
1996 este semnificativã, mai ales în ceea ce priveste
ordonanþele date în perioada vacanþelor parlamentare. Între
noiembrie 1992 ºi noiembrie 1996, Cabinetul Vãcãroiu a
emis 19 ordonanþe de urgenþã ºi 213 ordonanþe simple, pe
perioada vacanþelor parlamentare. În perioada decembrie
1996 - 1 septembrie 1999, Cabinetele Ciorbea ºi Vasile au
emis 288 ordonanþe de urgenþã ºi 322 de ordonanþe simple, în vacanþa parlamentarã.
7
Pentru aceastã situaþie a legilor economice, vezi articolul
Parlamentul rãmîne o maºinã de vot neperformantã,
Curentul, 30 decembrie 1999.
8
Aceastã importantã lege a reformei economice a fost
practic decapitatã de cãtre cabinetul Vasile prin ordonanþe
de urgenþã, nefiind de aceea funcþionalã.
9
Lege privind accesul la propriul dosar ºi deconspirarea
securitãþii ca poliþie politicã, Articolul 8, paragraful 8.
10
Pentru deconspirarea preºedintelui liberal Quintus, vezi
dezbaterea de la GDS, la care chiar acesta a participat,
reprodusã în Am respectat legile Atenei cînd mi-a fost
bine, le respect ºi cînd nu mi-e bine, 22, nr. 3, 18-24
ianuarie 2000.
11
H.-R. Patapievici, Marea coaliþie, 22, nr. 2, 11-17
ianuarie 2000.
12
De pildã, în domeniul legilor economice, îºi aºteaptã
rîndul urmãtoarele proiecte de lege: reeºalonarea datoriilor
societãþilor comerciale ºi ale companiilor naþionale cãtre
bugetul de stat, scadente la data de 31.12.1998; aprobarea
O.G. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare;
privatizarea societãþilor comerciale; elaborarea Legii
patronatelor; statutul funcþionarilor publici; stimularea
plãþilor obligaþiilor faþã de bugetul de stat; publicitatea;
creºterea eficienþei energetice.
13
Pentru toate aceste cifre, vezi Diana Pana, 750 de zile
pentru adoptarea unei legi. Parlamentul indiferenþei,
Curentul, 21 septembrie 1999.
14
Vezi tot articolul “750 de zile” din Curentul.
15
Vezi în acest sens Richard E. Neustadt, Presidential
Power and the Modern Presidents. The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan (New York: The Free
Press, 1990), p. 29.
16
Daca absenteismul la lucrãrile în plen este cauzat ºi de
insistenþa prea mare pe cvorum, lipsa de la lucrãrile pe
comisii nu mai are scuze, mai ales cînd este vorba despre

SP nr. 78/2000

legi esenþiale ale reformei, legi pe care actuala coaliþie avea
tot interesul de a le susþine. Este ilustrativ în acest ultim
sens scandalul din vara anului trecut, cînd comisiile juridicã
ºi pentru agriculturã nu ºi-au putut þine ºedinþele din pricina
lipsei cvorumului. Cu toate cã era vorba de dezbaterea
legii privatizãrii I.A.S.-urilor ºi de legea retrocedãrii din
agriculturã, tocmai senatorii coaliþiei lipseau. Pentru
amãnunte, vezi Senatorii n-au chef sã-ºi strice vacanþa.
Abonatul plãtit din bani publici nu se afla în aria de
acoperire a Senatului, Adevãrul, 3 august 1999.
17
Este vorba despre felul în care s-a votat Ordonanþa de
Urgenþã nr. 16/1999 privind scutirea la plata taxei de
reclamã ºi publicitate, precum ºi a majorãrilor de întîrziere
aferente. În afara de faptul cã votul a afectat presa
independentã, precum ºi niºte încercãri de a repara anumite
nedreptãþi din trecut, ziariºtii au descoperit cã pe lista celor
care votaserã împotriva erau o mulþime de senatori care
lipseau din salã ºi chiar din localitate (Radu F. Alexandru,
Teodor Meleºcanu, Viorel Cataramã, Elena Preda,
Octavian ªtireanu, etc.). Pentru amãnunte, vezi Ordonanþa
16/1999 a cãzut prin fraudã. Hoþie pe faþã în Senatul
României, Ziua, 24 septembrie 1999.
18
Amãnunte despre aceasta în Comisia de Regulament
revoluþioneazã sistemul de funcþionare a Camerei
Deputaþilor, România liberã, 1 iunie 1999, precum ºi în
Disensiunile dintre funcþionari ºi aleºii poporului
afecteazã activitatea Legislativului, România liberã, 2
octombrie 1999.

DAN PAVEL - Absolvent al Facultãþii de
Filosofie, Universitatea Bucureºti.Doctor în
filosofie. A fost director de cercetare la
Institutul de Studii Politice de Apãrare ºi Istorie
Militarã. A fost redactor-ºef adjunct la revistele
22 ºi Polis. Autor al lucrãrilor Bibliopolis ºi
Etica lui Adam. Sau de ce scriem istoria. Recent a publicat Cine ºi de ce? Interviuri despre
politicã ºi alte tabuuri.
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Minoritãþile naþionale
DAN OPRESCU *
1. Generalitãþi
Anul 1999 ar putea fi caracterizat drept
unul de stagnare în ceea ce priveºte politicile
faþã de minoritãþile naþionale din România, cu
importanta excepþie a minoritãþii romilor, unde
au fost fãcuþi însemnaþi paºi înainte, mai cu
seamã comparativ cu situaþia de dinainte de
alegerile din Noiembrie 1996.
Întîi de toate, iatã elementele de stagnare:
- sistemul protecþiei minoritãþilor naþionale,
sistem actualmente în vigoare, a fost iniþiat
de feluritele guvernãri iliesciene între 19901995, ºi a rãmas practic neschimbat, deºi
el a fost alcãtuit potrivit unei anumite
comenzi politice, cea a momentului
aceluia, ºi doar din perspectiva grupãrii
aflate atunci la conducerea treburilor
publice (reamintesc ºi cã din aceastã
grupare guvernantã au fãcut parte partide
nationaliste, xenofobe ºi izolaþioniste,
precum PRM sau PUNR);
- baza clientelarã a actualului sistem de
protecþie a minoritãþilor naþionale este
reprezentatã în plan legislativ de articolul
4 din Legea Electoralã (Legea nr. 65 din
15 Iunie 1992), prin care organizaþiile nonguvernamentale ale respectivelor minoritãþi

-

-

* Avertisment:: Aceste pagini reprezintã
numai punctul de vedere al celui care le
semneazã, fiind o simplã continuare a
articolului Politici publice pentru minoritãtile
naþionale din România (1996-1998), publicat
în revista Sfera Politicii nr. 66, Ianuarie
1999, pp. 13-18.
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pot participa la alegeri, ºi devin reprezentate
în Camera Deputaþilor dacã un candidat deal lor adunã cel putin 5 la sutã din media
voturilor de care au nevoie reprezentanþii
partidelor politice;
iniþial, acest sistem a fost imaginat pentru
a contracara influenþa UDMR, din punct de
vedere, legislativ ºi electoral, dar ºi din
pricini de propagandã internã ºi externã;
dupã Noiembrie 1996, cînd UDMR a intrat
în coaliþia de guvernãmînt, liderii maghiari
au remarcat faptul cã: (1) reformarea
sistemului iliescian este ceva deosebit de
dificil; (2) energia pe care o reformã
semnificativã a sistemului de protecþie a
minoritãþilor naþionale din România ar
implica-o ar fi întîrziat, probabil, realizarea
obiectivelor corporatiste pentru realizarea
carora UDMR a primit votul maghiarimii
din þara noastrã; (3) în definitiv, sistemul
clientelar iliescian nu ameninþa în nici un
fel îndeplinirea obiectivelor UDMR, avînd
avantajul suplimentar cã (4) întregul sistem
costa destul de puþin  e.g.: pentru 1999,
numai circa 40 de miliarde de lei, o micã
picãturã în oceanul bugetului de stat; este
de prevãzut cã acest sistem va continua ºi
în perioada imediat urmãtoare, în principal
deoarece este ieftin ºi dã bine;
subsidiile alocate, de la buget, organizaþiilor
membre în Consiliul Minoritãþilor
Naþionale contribuie, printre altele, la
coruperea eventualului spirit asociaþionist
de care astfel de organizaþii ºi asociaþii, ca
parte a societaþii civile, s-ar cuveni sa dea
dovadã; deoarece paralele vin automat, sub
formã de pensie alimentarã, conducerile
acestor organizaþii nu cheltuiesc banii
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pentru proiecte ºi programe în vederea
menþinerii tezaurului cultural al
minoritãþilor, de pildã, ci în principal pentru
întãrirea lor organizatoricã, în detrimentul
altor organizaþii ºi asociaþii, care însã nu
au avut norocul sã-ºi trimitã un reprezentant
în Parlament;
- truþer-ismul ºi hrebe-nismul îºi
continuã, aproape nestingherite, acþiunea
lor dizolvantã; în 1999, numai în varã, presa
centralã a semnalat cazuri de excursii ale
copiilor olimpici la limba maternã în
strãinãtate (în Italia, excursie la care au
participat ºi copii ai parlamentarilor,
inclusiv unii care nu obtinuserã rezultate
deosebite la respectivele olimpiade), în
paralel cu prezeþa, în Nordul Moldovei, a
altor olimpici (de fapt, chiar a
olimpicilor), cu profesorii lor cu tot;
- festivalurile de tip folcloric, poreclite
acþiuni, prin care o minoritate naþionalã
sau alta ar urma sã se prezinte, întîlniri
urmate de consistente chiolhanuri, au
continuat nesminþit;
- evident, o bunã parte din aºa-numita presã
a minoritãþilor naþionale, presa ce apare pe
banii contribuabilului, din alocaþiile de la
bugetul de stat, este la fel de terna ºi de
neprofesionistã ca întotdeauna cînd se face
un lucru ce evitã competiþia.
Cu toate nenumãratele ezitãri ºi
neîmpliniri, dacã se judecã în context Sud-Esteuropean, politicile publice pentru minoritãþile
naþionale din România apar drept unele
încununate de succes; un articol, din 1 Iulie
1999, din Washinton Post, semnat de James
Rosapepe, ambasadorul Statelor Unite la
Bucureºti, dãdea ca exemplu þara noastrã pentru
rezolvarea paºnicã ºi democraticã a problemei
naþionale. Chiar dacã acel articol (la fel ca ºi
unele laude cam exagerate venite dinspre
preºedintele Bill Clinton) se referea la situaþia
din România în contextul tragediei iugoslave
ºi al intervenþiei NATO în Kosovo, totuºi se

SP nr. 78/2000

12

poate spune cã, din satelit, þara noastrã apare
realmente drept o zonã în care conflictele ºi
tensiunile interetnice se aflã la un nivel subcritic. Cinismul acestor evaluãri nu a scãpat
analiºtilor din România, dupã cum evaluãrile
respective au trezit revolta  probabil de
circumstanþã  a anumitor activiºti UDMR.
2. Desfãºurãri legate de minoritatea
maghiarã
Desigur, responsabilitatea principalã
pentru stagnarea din sistemul protecþiei
minoritãþilor naþionale revine actualei coaliþii
guvernamentale, cu unele circumstanþe
agravante pentru UDMR. Dacã 1998 a fost anul
în care UDMR a cãutat sã impunã opiniei
publice ºi clasei politice din România ideea unei
universitãþi de stat cu limba de predare
maghiarã, 1999 va rãmîne, probabil, drept anul
în care accentul s-a mutat pe restituirea
bunurilor comunitare, mai cu seamã în zona
transilvanã.
Oricîte compromisuri tactice va fi avut
de fãcut UDMR pentru a mulþumi cît mai multã
lume (inclusiv coaliþia guvernamentala, cea atît
de fragilã de la reuniunea NATO de la Madrid
încoace), cred cã nu existã decît foarte puþine
scuze pentru neducerea la îndeplinire a unui
obiectiv strategic, care priveºte nu doar viitorul
ungurilor din România, ci pe al tuturora:
proiectul Legii minoritãþilor naþionale. Lasînd
totul pe ultima parte, inevitabil electoralã, a
actualei guvernãri, supunerea la votul
parlamentar a proiectului de Lege a
minoritãþilor naþionale, UDMR ºi-a asumat
riscul ºi, deci, ºi responsabilitatea previzibilului
eºec. Numai dacã politicienii UDMR vor ºti sã
foloseascã exceptional de favorabila
conjuncturã instituþionalã ºi internaþionalã (e.g.:
preºedinþia OSCE în anul 2001 etc.) se va putea
miºca acest bolovan politic de neclintit de vreo
zece ani încoace.
Povestea altui proiect de lege, cea
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împotriva tuturor formelor de discriminare, ar
merita sã fie spusã cîndva, mãcar pentru a
pricepe înlãnþuirile de elemente obiective,
subiective ºi subiectiviste care, toate laolaltã,
au fãcut sã intrãm în anul electoral 2000 fãrã
ca mãcar proiectul acestei legi sã fi ajuns în
faþa Guvernului sau Parlamentului. Evident, cei
care pierd cel mai mult din întîrzierea votãrii
Legii împotriva discriminãrii sînt tocmai romii
(în vreme ce interesele corporatiste ale
maghiarimii din România sînt practic
indiferente faþã de existenþa sau inexistenþa unei
asemenea legi). Probabil cã îndrãzneaþa 
pentru þara noastrã  amestecare a feluritelor
tipuri de discriminare (de la cea rasialã la cea
întemeiatã pe orientarea sexualã), ce
caracterizeazã acest proiect de lege, va sorti
eºecului, pe termen scurt, ºi aceastã iniþiativã
nobilã, mai ales într-un an electoral ca 2000.
Anul 1999 a fost ºi anul în care UDMR
a socotit de cuviinþã sã-l înlocuiascã pe
ministrul delegat pe lîngã Primul Ministru
pentru minoritãþile naþionale; mãsura în care
aceastã schimbare a fost determinatã (ori doar
influenþatã) de necesitatea unui compromis de
putere între diferitele aripi ale UDMR nu
constituie tema acestor rînduri. Fapt este cã,
din Februarie, în loc de Tokay Gyorgy, unul
dintre cei 25 de deputaþi ai acestei formaþiuni
politice, a venit Eckstein-Kovacs Peter, unul
dintre cei 11 senatori ai UDMR. Se pare cã
principala acuzã  dacã a existat vreuna  la
adresa ministrului Tokay a fost aceea cã era
prea gentleman. Dincolo de o evidentã
schimbare a stilului de a aborda problematica
minoritãþilor, se va mai fi petrecut ºi o oarece
modificare a personalului de concepþie ºi
execuþie din DPMN (un nou consilier al
ministrului, un director înlocuit cu un altul, o
colaborare mai dificila cu unii dintre directori,
compensatã însã de o colaborare mult mai facilã
cu altii, modificãri aduse regulamentului de
ordine interioarã etc.) Personal, cred cã vor mai
avea loc modificãri de personal în cadrul

DPMN, iar unele dintre ele cred cã vor putea fi
calificate drept dramatice în articolul de
bilanþ ce va da seamã de anul 2000. Pe de
altã parte, discreþia mediaticã a ministrului
Tokay a fost din plin compensatã de prezenþa
aproape masivã a ministrului EcksteinKovacs la televiziune ºi în paginile ziarelor.
Mi se pare evident faptul cã UDMR
va subzista pe redutele guvernãrii ºi dupã
alegerile generale din toamna anului 2000,
întrucît toatã lumea e de acord cã aºa ceva
dã bine în strãinãtate (pînã ºi Bill Clinton
ne-a lãudat pentru asta), iar în interior existã
actualmente o percepþie potrivit cãreia, în
definitiv, politicienii udemeriºti sînt de o
modestie exemplarã, în sensul cã, la nivelul
Guvernului central de la Bucureºti, se
mulþumesc cu foarte puþin, votînd în schimb
extrem de disciplinat în Parlament, pentru
susþinerea coaliþiei. Aºa se face cã semnalele
dinspre PDSR (dar ºi dinspre ApR etc.), care
s-ar putea sã cîºtige alegerile din 2000, sînt
foarte favorabile referitor la prezenþa la
guvernare a UDMR. Probabil cã, pentru
urmãtorii cinci ani, UDMR se va afla în
coaliþia guvernamentalã, indiferent cine va
mai fãcea parte din acea coaliþie.
În acelaþi timp, pe mãsurã ce se vor
apropia alegerile, întîi cele locale, apoi ºi cele
generale, este de prevãzut o relativã înãsprire a
retoricii folosite de linia radicalã din UDMR,
linie care este, în esenþã, în favoarea unei
provincializãri a politicii ungurilor din
România, prin militarea în vederea obþinerii
autonomiei locale în regiunile unde minoritatea
maghiarã formeazã majoritatea populaþiei.
Linia radicalã se opune, astfel, liniei
liberale, care preconizeazã participarea la
Guvernul central de la Bucureºti în schimbul
satisfacerii cererilor UDMR (în domeniul
învãþãmîntului universitar, al administraþiei locale etc.). Este de aºteptat ca linia radicalã
sã susþinã (cu cîtã credibilitate internã ºi
externã, se ºtie) cã ungurii din România ar fi
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persecutaþi, cã ar fi vremea sã se cînte
prohodul ungurimii din Transilvania, cã
actuala conducere a UDMR a trãdat þ.a.m.d.
Ceea ce a mers la electoratul din 1990, 1992
sau 1996 va merge ºi la electoratul din 2000,
în principal deoarece componenta umanã a
acestui electorat a rãmas neschimbatã.
Electoratul UDMR îl constituie, pînã acum,
maghiarimea din România, care a dat dovadã,
în repetate rînduri, de disiplinã ºi unitate.
Veritabila problemã ontologicã a UDMR o
reprezintã însã strategia de adoptat pentru
perioada de dupã 2004-2005, cînd este posibil
ca electoratul captiv sã înceapã a vota mai
împrãºtiat, adicã normal, pe o bazã politicã,
iar nu doar etnicã. Desigur, probleme
comparabile vor fi întîmpinate de toate
partidele ºi grupãrile politice din România, în
forme specifice, însã asupra UDMR efectele
ar putea fi devastatoare (de pildã, netrecerea
pragului electoral pentru intrarea în Parlament).
Ceea ce ar fi rãu, pentru toatã România ºi pentru
toþi locuitorii ei.
Pentru perioada urmãtoare însã,
lucrurile se vor petrece în liniºte, adicã:
baronii îºi vor vedea în continuare de
afaceri (ºi de realegerea în Parlament),
radicalii vor continua sã facã numai
zgomot (în definitiv, lupii tineri nu mai sînt
chiar aºa de tineri, ºi nici chiar aºa de
flãmînzi cum erau între 1990-1996). Anul
1999 este ºi anul în care talibanii din
UDMR au fost extrem de dezamãgiþi de
proba moderaþiei care a venit dinspre liderii
FIDESZ de la Budapesta, de pildã cu ocazia
acelei sãrbãtori a maghiarimii care este
cunoscutã sub numele de ªcoala de la
Balvanyos, ºi care în 1999 a avut loc la
Tuºnad. În compesaþie însã, tocmai aceºti
radicali liberi din UDMR vor administra o
bunã parte din fondurile pe care Ungaria le
va pune la dispoziþia ungurimii transilvane
pentru înfiinþarea unei universitãþi private cu
predare în limba maghiara; personal, sînt
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optimist în privinþa viitorului apropiat, pentru
cã toatã lumea va avea parte de cîte ceva, fie
acesta de ordin ideologic, politic sau material.
Avem un oarece rãgaz (mai degrabã
geopolitic decît economic) pînã prin anul
2010, sã realizãm desprinderea decisivã de
Rãsãritul cel gri ºi sã ne atîrnãm de Europa
cea adevãratã, de Europa-cea-nu-doarcartograficã. Probabil cã apoi vor interveni
doi factori majori, la scarã internaþionalã: (1)
o anumitã crizã economicã ºi (2) relansarea
Rusiei în calitate de mare putere (cel de-al
treilea factor, China, va exista ºi el, dar
deocamdatã nu-l pot desluºi). Sîntem
nepregãtiþi, pentru acea vreme, ce stã sã vinã.
ªi în anul 1999 a continuat sã functioneze
din plin paradoxul Tokes: preºedintele de
onoare al UDMR, simbolul izbucnirii
Revoluþiei din Decembrie 1989 ºi al eroismului
Timiºoarei etc., este totodatã ºi cel mai acerb
critic al actualei conduceri efective (adicã
executive) a UDMR. Tokes Laszlo
demonstreazã eficienþa criticii din interiorul
sistemului; el nu poate fi dat afarã din partid,
cãci atunci partidul ºi-ar renega propria-i
legitimitate disidentã anti-comunistã ºi
revoluþionarã, iar criticile sale, defel discrete,
þintesc extrem de precis (chiar dacã ºi extrem
de slab: e.g.: cine sã-l ia în serios pe episcopul
Tokes atunci cînd el spune cã, în România,
ungurimea este persecutatã sau cã ea este chiar
pe cale de dispariþie etc.  din moment ce
UDMR face parte din coaliþia guvernamentalã
ºi, practic, ºi-a vãzut obþinute toate principalele
revendicãri_::). Dar eficienþa criticãrii
sistemului din lãuntrul sãu n-a fost priceputã
de alþi oameni politici, cum ar fi Victor Ciorbea,
Adrian Severin sau Radu Vasile, iar aceºtia au
trebuit sa plãteascã scump din punct de vedere
politic ispita criticãrii din afarã. Cine vrea sã
schimbe o structurã, mai ales una de tip politico-ierarhic ºi administrativã cum e un partid,
trebuie sã rãmînã în interiorul ei.

14

Bilanþ 99
UDMR este pe o cale a normalizãrii,
cu alte cuvinte a dez-etnicizãrii ºi a politizãrii;
în jurul anului 2005, dacã nu se petrece vreo
catastrofã în zona noastrã geopoliticã, procesul
politizãrii UDMR se va fi apropiat de sfîrºit.
Actualmente este dificil de apreciat cam ce soi
de partid va fi UDMR peste 5 ani, dar sînt
serioase ºanse sã arate mai degrabã precum
actualul PUNR, decît sã semene cu actualul
UDMR. Electoratul de acum al UDMR încã
face dovada unui admirabil stoicism faþã de
politicienii care-l reprezintã; e de prevãzut cã
devotamentul actual al maghiarimii din
România pentru cauzã va atinge un prag critic
aproximativ tot în jurul anului 2005. În orice
caz, calea spre normalizare, adicã politizare,
este inevitabilã, iar anul 1999 a avut cîteva
semne în aceastã direcþie; penuria de personal
calificat (penurie pe care o suportã toate
partidele din þara noastrã) nu a împiedicat
actuala conducere a UDMR sã se dispenseze
de un om ca Toni Niculescu, ºi încã în niºte
condiþii pe care, eufemistic, le-aº putea
caracteriza drept lipsite de delicateþe.
La aspectele pozitive pe care le-a adus
anul 1999 maghiarimii din România, la loc de
frunte s-ar cuveni sã fie pusã apariþia noului
cotidian Kronika.
-

3. Politici publice pentru romi

O bunã parte a ceea ce se numeºte
problematica romilor din România este
comunã cu cea a populaþiei majoritare,
indiferent de naþionalitate. Dar în afarã de
dificultãþile tranziþiei de la post-comunism
la capitalismul ce va sã fie, romii suferã de
aditionale handicapuri, printre care, probabil,
cel mai important este discriminarea, cu
întreaga sa moºtenire venitã din adîncurile
istoriei. Cînd întîlneºti în ziarele normale,
main-stream, anunþuri de tipul Angajãm
personal pazã. Exclus romi sau Vînd
garsonierã în bloc fãrã þigani pe scarã, acesta

nu poate sã fie decît un semn sigur cã, la noi
în þarã, ceva este în neregulã, ºi încã cu multã
lume. Iar acest lucru ni l-a spus Uniunea
Europeanã: aveþi grijã de romii voºtri, pentru
cã ºi ei sînt cetãþeni ai României, iar situaþia
a destui dintre ei este inacceptabilã pînã ºi
dupã standardele româneºti. Odatã cu Agenda
2000 (un raport al Comisiei Europene despre
situaþia din þãrile ce candideazã la intrarea
în Uniunea Europeanã), ºi apoi an de an, în
rapoartele de evaluare a progreselor pe care
þãrile-candidate le-au fãcut pe calea aderãrii
la structurile europene, s-a considerat cã
îmbunãtãþirea semnificativã a situaþiei
romilor din þara noastrã este unul dintre
puþinele criterii politice pe care România
trebuie sã le îndeplineascã pentru a-i fi luatã
în serios candidatura. Se vede treaba cã
trebuie sã vinã organismele internaþionale sã
ne spunã sã avem grijã de cetãþenii noºtri, de
copiii noºtri etc.
Dupã pãrerea mea, asupra necesitãþii
abordãrii curajoase ºi generoase a
problematicii romilor nu poate exista, în
România, decît un consens politic (la care,
desigur, nu participã partidele ºi grupãrile
extremiste, de felul PRM). Pe de o parte, în
România, ca fel ca pretutindeni în Europa,
romii au tendinþa de a vota mai curînd partide
de stînga sau de centru-stînga, deoarece
retorica acestor partide include protecþia
socialã (eventual cea de tip etatist-paternalist,
cum o preconizeazã la noi PDSR); romii ar
fi, aºadar, din punct de vedere electoral, un
fel de electorat captiv, iar acest lucru a fost
foarte bine înþeles de gruparea politicã din
jurul lui Ion Iliescu (fie cã ea s-a chemat FSN,
FSDR sau PDSR). Etatismul, clientelismul
ºi, parþial, corupþia (de pilda cea legatã de
încãlcarea embargoului impus Iugoslaviei
etc.) i-a îmbogãþit pe destui romi, iar
rezultatele se cam vãd în bunãstarea afiºatã
de aceºtia. Mai nou, ºi ApR-ul lui Meleºcanu
ºi-a dat seama de potenþialul electoral al
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romilor (potenþial, totuºi, marginal; la alegeri
foarte strînse însã, voturile romilor pot face
diferenþa dintre a cîºtiga sau a pierde
alegerile), cultivînd unele organizaþii ale
romilor, organizaþii ce s-au aratat receptive
ºi dispuse sã se punã la remorca viitorilor
cîºtigãtori ai alegerilor din toamna anului
2000.
Pe de altã parte, grupurile politice ale
actualei coaliþii guvernamentale se preocupã
de problematica romilor deoarece ea este o
condiþionalitate în vederea înfãptuirii
scopului strategic, integrarea României în
structurile vest-europene ºi euro-atlantice.
Din aceastã pricinã, cel mai bine ar fi dacã
toatã problematica romilor ar fi, pur ºi
simplu, depolitizatã în raport cu orice politicã
de partid; din aceastã pricinã, cred cã forma
cea mai potrivitã de elaborare a unei strategii
nationale pentru romi este aceea a unui program PHARE, care sã oblige practic orice
guvern sã meargã îninte pe drumul
îmbunãtãþirii situaþiei romilor, inclusiv prin
stîrpirea discriminãrilor de tot felul.
Proiectul PHARE RO9803.01, prin
care Guvernul României, prin DPMN,
primeºte suma de 2 milioane de euro pentru
dezvoltarea unei strategii naþionale pentru
romi, precum ºi pentru testarea acestei
strategii prin programe-pilot, se aflã
actualmente în faza decisivã a licitaþiei
managementului proiectului; probabil cã pe
la jumãtatea lunii Martie 2000, acest proiect
va deveni operaþional, iar Guvernul va avea
la dispoziþie expertiza celor mai buni experþi
din România ºi din strainãtate în domeniul
politicilor publice ºi în cel al problematicii
romilor. Probabil cã pînã la sfîrºitul anului
2000 va putea sã fie publicatã ºi supusã
dezbaterii publice o aºa-numitã Carte Albã,
care sã continã propunerea de strategie
naþionalã pentru romi a Guvernului ºi a
Grupului de Lucru al Asociaþiilor Romilor
(GLAR).
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Proiectul PHARE RO9803.01 este
întîrziat cu mai multe luni faþã de planul iniþial;
partea bunã a acestei întîrzieri o reprezintã
faptul absolut remarcabil potrivit cãruia, fãrã
bani PHARE, acest proiect a demarat, de fapt,
ºi a intrat chiar într-o fazã destul de avansatã.
Ceea ce reprezintã originalitatea absolutã a
abordãrii din þara noastrã este parteneriatul
activ, direct, al elementelor guvernamentale cu
societatea civilã, îndeosebi cu organizaþiile ºi
asociaþiile romilor. Anul 1999 a înregistrat mai
multe reuniuni ale asociaþiilor romilor din
România (Mangalia, Predeal, Sibiu, Bucureºti
etc.), unde s-au stabilit principiile
parteneriatului cu Guvernul, parteneriat
consfinþit de Protocolul dintre GLAR ºi DPMN
din 3 Mai 1999; potrivit acestuia, experþii
delegaþi de GLAR fac parte integrantã din Subcomisia Interministerialã pentru Romi (SIR),
la paritate cu reprezentanþii diferitelor
ministere, ºi avînd aceleasi drepturi cu aceºtia
din urmã. Mai mult încã, existã doi copreºedinþi ai SIR, unul desemnat de Guvern,
iar celãlalt de cãtre GLAR. ªedintele SIR se
desfãºoarã cu o peridiocitate lunarã, fiind dedicate atît analizãrii schiþelor de strategie
sectorialã (în domeniile: educaþie, sãnãtate,
culturã etc.), cît ºi discutãrii principiilor
generale dupã care se va structura viitoarea
strategie naþionala pentru romi.
Chiar mai importantã decît rezultatul
lucrãrilor propriu-zise ale SIR este atmosfera
de încredere reciprocã instalatã în interiorul
acestui sub-comitet; guvernamentalii au avut
prilejul sã vadã cã romii pot prezenta specialiºti
în domenii foarte variate, iar nu doar activiºti
cu revendicãri maximale ºi unilaterale, iar, pe
de altã parte, reprezentanþii GLAR au putut
pricepe de visu cã nu toþi funcþionarii
guvernamentali sînt niºte rasiºti corupþi sau
niºte incompetenþi rãuvoitori.
Spre deosebire, poate, de alte þãri din
Europa Centralã ºi de Rãsãrit, în România, din
pricini istorice, avem norocul sã existe ºi sã
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activeze o remarcabilã elitã a romilor; acest fapt
a fost, în primãvara anului 1999, recunoscut
pe plan international prin promovarea
sociologului Nicolae Gheorghe în funcþia de
consilier pentru problematica romilor la
Biroul OSCE de la Varºovia. Trebuie sã
mãrturisesc aici cã lipsa lui Nicolae
Gheorghe din miºcarea romilor din România
se simte, chiar dacã destui vor fi încercat sã
umple vidul lãsat de acesta. Remarcabil
este însã faptul cã liderii ºi activiºtii romi de
la noi din þarã continuã parteneriatul cu
Guvernul, sesizînd ocazia istoricã ce se oferã

sub forma elaborãrii apropiatului program
naþional (altfel spus, a strategiei naþionale)
pentru romi. Este înca o dovadã a maturitãþii
politice la care a ajuns elita romilor.
ªi alte þãri din Europa Centralã ºi de
Est posedã, sau sînt în curs sã elaboreze,
strategii naþionale pentru romi; dar România
este singura þarã unde asemenea programe de
amploare sînt elaborate cu participarea
directã ºi ab initio a reprezentanþilor romilor.
Iar în România aceºti reprezentanþi posedã o
netãgãduitã legitimitate, fiind aleºi în mod
democratic la adunãrile naþionale ale
asociaþiilor romilor.

DAN OPRESCU  Nãscut în 1953. Doctor
în filosofie al Universitãþii Bucureºti (1992).
Senior Associate Member la St Antony s College, Oxford University (1990-1991). În
prezent este ºeful Oficiului Naþional pentru
Romi din cadrul Departamentului pentru
Protecþia Minoritãþilor Naþionale, Guvernul
României.
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Reforma Ministerului de Interne
OVIDIU MAICAN
De multe ori aflãm în mass - media sau
vedem cu proprii noºtri ochi unele aspecte negative ale activitãþii autoritãþilor publice implicate
în asigurarea ordinii publice. Ne referim aici la
Ministerul de Interne, cu diversele sale
componente.
Aspectele negative se referã la incompetenþa,
corupþia, abuzurile, amatorismul, necorelarea
acþiunilor organelor de ordine. Toate aceste
aspecte negative se datoreazã în primul rând
sistemului de organizare al organismelor cu
atribuþii în domeniul ordinii publice.
În primul rând, la noi nu se face o distincþie clarã
între apãrare, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã,
toate fiind considerate pãrþi componente ale
sistemului naþional de apãrare, denumire în
contextul actual ridicolã, învechitã ºi ineficientã,
la fel ca ºi denumirea de “comandant suprem,
care nu existã în þãrile NATO ºi UE.
În nici o þarã civilizatã, de exemplu, poliþia sau
pompierii (componente ale Ministerului de Interne în România) nu sunt considerate ca fãcând
parte din sistemul naþional de apãrare.
În þãrile membre ale NATO ºi ale UE se face o
deosebire clarã între justiþie, apãrare, ordine
publicã ºi siguranþã naþionalã. Mai mult decât atât,
structurile cu atribuþii în domeniul justiþiei, ordinii
publice ºi siguranþei naþionale sunt în cea mai
mare parte demilitarizate, ceea ce nu este cazul la
noi. În România, structurile ce aparþin justiþiei,
ordinii publice ºi siguranþei naþionale au încã o
organizare de inspiraþie sovieticã, ceea ce
împieteazã asupra ºanselor þãrii noastre de
admitere în structurile euro - atlantice. Ca sã fim
mai preciºi, ne referim la faptul cã progresul
indiscutabil realizat în reforma Ministerului
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Apãrãrii Naþionale ºi a Ministerului de Interne
contrasteazã cu reforma palidã existentã pânã
acum la nivelul Ministerului de Justiþie ºi a
serviciilor secrete, creând un grav dezechilibru.
Pentru mãrirea atuurilor þãrii noastre în cursa
pentru NATO trebuie sã existe un nivel similar
de reformã la nivelul tuturor structurilor ce þin de
justiþie, apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã.
În România, actuala organizare a Ministerului de
Interne este diferitã deocamdatã de situaþia
existentã în þãrile civilizate, cât ºi de ceea ce a
existat în þara noastrã pânã în 1947.
În primul rând, Ministerul de Interne era o
structurã demilitarizatã, care avea în subordinea
sa ºi administraþia localã, prefecþii fiind numiþi
de cãtre ministrul de interne.
În al doilea rând, de ordinea publicã se mai ocupã
ºi Jandarmeria, structurã militarã ce aparþinea de
Ministerul de Rãzboi (vechea denumire a
Ministerului Apãrãrii), cu atribuþii mai ales în
mediul rural.
Tot sistemul de asigurare a ordinii publice era
copiat dupã modelul francez.
Acest model existã în linii mari în Franþa în aceeaºi
configuraþie pânã astãzi, consacrând douã instituþii
principale de asigurare a ordinii publice (Poliþia,
structurã civilã aparþinând de Ministerul de Interne ºi Jandarmeria, structurã militarã aparþinând
de Ministerul Apãrãrii).
În lume existã douã modele de asigurare a ordinii
publice.
Primul, cel monist, prezent în þãrile anglo - saxone
ºi în Germania atribuie asigurarea ordinii ºi liniºtii
publice numai unei poliþii civile, ai cãrei membri
sunt funcþionari publici.
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Al doilea model (francez), dualist, instituie douã
instituþii cu atribuþii în domeniu, o Poliþie
demilitarizatã ºi o structurã militarã, cu atribuþii
similare cu ale Poliþiei ºi acþionând în mediul rural sau în oraºele mici ºi care are diverse denumiri
(Gendarmerie în Franþa, Olanda, Belgia, Austria,
Jandarma în Turcia, Carabinieri în Italia ºi Chile,
Guardia Civil în Spania, etc.).
În România, Ministerul de Interne este alcãtuit
din Poliþie, Jandarmerie, Pompieri, precum ºi recent - înfiinþatele Garda de Coastã, Poliþie de
Frontierã ºi noua UM 0215.
Pânã în 1947, panorama era cu totul diferitã.
Asigurarea ordinii publice ºi a siguranþei naþionale
cãdea în seama Ministerului de Interne (prin
Poliþie ºi Siguranþa Statului) ºi a Ministerului
Apãrãrii (sau de Rãzboi) prin Jandarmerie. Poliþia
era alcãtuitã din funcþionari publici (deci era un
organism fãrã caracter militar) iar Jandarmeria era
o structurã militarã. Poliþia îºi desfãºura activitatea
în mediul urban iar Jandarmeria mai ales în mediul
rural, prin intermediul posturilor de jandarmi din
fiecare comunã. În mediul urban, Jandarmeria era
reprezentatã de formaþiuni specializate (regimente
de jandarmi cãlãri ºi pedeºtri), iar în mediul rural
mai avea unele atribuþii pe linia asigurãrii
siguranþei naþionale.
Siguranþa Statului (creatã în 1907), avea
competenþe în domeniul siguranþei naþionale
(arestãri, percheziþii, etc), cooperând în acest sens
cu structurile specializate ale Serviciului Secret
de Informaþii ºi în sectorul tulburãrilor ºi
ameninþãrilor grave la adresa ordinii publice.
Dupã 1947, Ministerul de Interne a fost organizat
dupã model sovietic, situaþie care din pãcate s - a
perpetuat pânã în 1999.
Astfel, Ministerul a fost transformat într - o
organizaþie militarã, aflatã sub controlul strict al
Partidului Comunist.
În structura sa au fost incluse Miliþia (noua
denumire a Poliþiei), Direcþia Generalã a
Securitãþii Statului, Comandamentul Trupelor de
Securitate (fosta Jandarmerie), Pompierii ºi
penitenciarele. Era o copie fidelã a organismului
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omolog din U.R.S.S (M.V.D).
Poliþia a fost transformatã în Miliþie, dupã model
sovietic ºi militarizatã, iar Jandarmeria preluatã
de la Ministerul Apãrãrii. Spre deosebire de
Jandarmerie, care era cu adevãrat o forþã de
menþinere a ordinii publice, trupele de securitate
au fost concepute ca o forþã de represiune, având
drept scop înãbuºirea cu arma a oricãrei opoziþii
împotriva regimului totalitar. Asigurarea ordinii
publice în mediul rural a cãzut tot în sarcina
Miliþiei.
Poziþia privilegiatã în cadrul Ministerului de Interne o deþineau Securitatea Statului ºi Trupele
de Securitate. Aceste trupe (copia fidelã a trupelor
NKVD din URSS) erau garda pretorianã a
regimului comunist, fiind mult mai bine dotate ºi
plãtite ºi considerate mult mai fidele decât armata
regulatã. Acest grad de fidelitate era asigurat printr
- un numãr dublu de comisari politici faþã de
unitãþile armatei ºi prin alte avantaje (de exemplu,
unitãþile de securitate nu erau scoase la munci
agricole ca unitãþile militare obiºnuite). Trupele
de Securitate aveau în principal ca atribuþii paza
obiectivelor importante (sedii ale partidului,
poduri, aeroporturi, ministere, etc.) ºi represiunea
armatã a oricãrei rezistenþe împotriva sistemului
politic. Aceste trupe au fost cele care au înfãptuit
în cea mai mare mãsurã colectivizarea. Trupele
de Securitate, Securitatea Statului ºi justiþia
militarã au fost cei trei piloni ai puterii politice ai
Partidului Comunist.
Dupã 1989, situaþia a rãmas în mare aceeaºi.
Miliþia, deºi s - a transformat în Poliþie, din punct
de vedere al structurii, organizãrii ºi mentalitãþilor
a rãmas în unele privinþe aceeaºi.
A fost creatã din nou Jandarmeria, care acum face
parte din Ministerul de Interne ºi nu mai
îndeplineºte rolul de poliþie militarã, existând în
acest scop Poliþia Militarã din cadrul Ministerului
Apãrãrii Naþionale.
Direcþia Generalã a Penitenciarelor (în prezent tot
militarizatã) a trecut în subordinea Ministerului
Justiþiei.
A fost creatã Unitatea Militarã 0215, ale cãrei
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atribuþii sunt neclare pânã astãzi ºi care pânã în
1999 a îndeplinit mai mult rolul de poliþie politicã.
Trupele de Grãniceri au fost trecute în 1991 de la
Ministerul Apãrãrii Naþionale la Ministerul de
Interne.
Pompierii aparþin ºi ei de Ministerul de Interne,
fiind în continuare un corp militarizat.
Pentru a vedea care ar fi în perspectivã direcþiile
de reformare ºi modernizare ale Ministerului de
Interne, trebuie sã înfãþiºãm ºi situaþia din mai
multe þãri, cu îndelungi tradiþii democratice.
Cel mai bine ar fi sã începem cu Franþa, din al
cãrei sistem de asigurare a ordinii publice
România s  a inspirat.
Pe teritoriul francez ordinea publicã este asiguratã
de Police Nationale (parte a Ministerului de Interne - Ministere de l Interieur) ºi Gendarmerie
Nationale (parte a Ministerului Apãrãrii Ministere de la Defense).
Gendarmerie Nationale (Jandarmeria francezã) îºi
desfãºoarã activitatea în mediul rural ºi în orasele
mici (ceea ce înseamnã 95% din teritoriu ºi 50%
din populaþie), fiind prezentã mai puþin în oraºele
mari. Cel mai înalt for al sãu este Direcþia Generalã
a Jandarmeriei Naþionale (Direction Generale de
la Gendarmerie Nationale), condusã de un înalt
funcþionar civil.
Jandarmeria francezã este o forþã cu mult mai
specializatã decât omoloaga ei românã.
Aceasta este demonstrat de structura ei (2
subdiviziuni principale, formaþiuni specializate ºi
alte unitãþi) :
- Jandarmeria Departamentalã (Gendarmerie
Departamentale) îºi desfãºoarã activitatea în toate
cele 100 de departamente ale Franþei ºi are ca
misiune principalã asigurarea siguranþei publice,
precum ºi alte misiuni militare, administrative ºi
judiciare;
- Jandarmeria Mobilã ( Gendarmerie Mobile) are
ca atribuþii menþinerea ordinii în cursul
manifestaþiilor publice ºi al tulburãrilor. Este
echivalenta formaþiunilor de scutieri din cadrul
Jandarmeriei noastre.
Formaþiunile specializate ale Jandarmeriei
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cuprind :
- Garda Republicanã (Garde republicaine) asigurã
protocolul vizitelor oficiale, precum ºi securitatea
sediilor Preºedinþiei, Senatului ºi Adunãrii
Naþionale ;
- Jandarmeria Transporturilor Aeriene (Gendarmerie des transports aeriennes) asigurã securitatea
aeroporturilor civile, aplicã reglementãrile în
domeniul aeronautic ºi efectueazã anchetele
accidentelor aeriene ;
- Jandarmeria Armamentului (Gendarmerie de
lArmament) este responsabilã cu securitatea
fabricilor de armament ºi a arsenalelor militare
- Grupul de Securitate ºi Intervenþie al
Jandarmeriei Naþionale (Groupe de Securite et
d”Intervention de la Gendarmerie Nationale GSIGN) cuprinde unitãþi cum ar fi Grupul de
Intervenþie al Jandarmeriei Naþionale (Groupe
dIntervention de la Gendarmerie Nationale GIGN), Escadronul de Paraºutiºti de Intervenþie
al Jandarmeriei Naþionale (Escadron Parachutiste
dIntervention de la Gendarmerie Nationale EPIGN) ºi Grupul de Securitate al Preºedintelui
Republicii (Groupe de Securite du President de
la Republique - GSPR).
În sfârºit, la capitolul alte unitãþi, putem menþiona
urmãtoarele :
- Jandarmeria Aerianã (Gendarmerie de lair) care
asigurã paza bazelor aeriene militare ;
- Jandarmeria Maritimã (Gendarmerie Maritime)
se ocupã cu paza porturilor ºi arsenalelor navale,
etc.
Partea componentã a Jandarmeriei cea mai
vizibilã publicului ºi care se aflã în contactul cel
mai apropiat cu cetãþeanul obiºnuit este
Jandarmeria Departamentalã. Are ca atribuþii
asigurarea ordinii ºi liniºtii publice, efectuarea de
anchete judiciare, arestãri, percheziþii ºi alte
dispoziþii ale magistraþilor, constatarea
accidentelor ºi a altor evenimente mai serioase,
efectuarea de intervenþii urgente, etc.
Jandarmeria Departamentalã este organizatã din
punct de vedere ierarhic, la nivel naþional, (în
ordine descrescãtoare), în regiuni, circumscripþii
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(districte), legiuni, grupuri, companii, brigãzi ºi
posturi de jandarmi.
În activitatea de efectuare a anchetelor penale, a
arestãrilor ºi percheziþiilor, jandarmii
departamentali, ca ºi poliþiºtii, sunt subordonaþi
ºi ascultã dispoziþiile judecãtorilor de instrucþie.
În acelaºi timp, Jandarmeria departamentalã este
ºi ea specializatã la rândul ei. Astfel, în afarã de
jandarmii departamentali obiºnuiþi, existã echipe,
brigãzi ºi secþii de cercetare (corespunzãtoare
respectiv companiilor, grupurilor ºi legiunilor de
jandarmi) a cãror unicã activitate este efectuarea
misiunilor de poliþie judiciarã. Plutoanele de
supraveghere ºi intervenþie, existente pe lângã
companii, supravegheazã zonele cu o delincvenþã
ridicatã ºi pot acorda un ajutor rapid în caz de
evenimente grave.Brigãzile de prevenire a
delincvenþei juvenile au ca misiune principalã
ajutorarea minorilor aflaþi în dificultate. Unitãþile
rutiere supravegheazã ºoselele ºi se ocupã în egalã
mãsurã atât cu prevenirea, cât ºi cu cercetarea,
constatarea ºi reprimarea infracþiunilor grave
generatoare de accidente.Unitãþile de munte au
misiuni de supraveghere ºi salvare, având rolul
principal în operaþiile de salvamont
(salvamontiºtii fiind în subordinea lor). Mai existã
ºi secþii aeriene, dotate cu avioane ºi elicoptere,
precum ºi brigãzi fluviale.
Cea de - a doua subdiviziune principalã a
Jandarmeriei este Jandarmeria Mobilã, alcãtuitã
din escadroane (mobile, mixte sau blindate) ºi
plutoane speciale de securitate. În cadrul
escadroanelor existã echipe uºoare de intervenþie
ºi plutoane uºoare de intervenþie, special antrenate
în arestarea persoanelor foarte periculoase, a
conducãtorilor de manifestaþii periculoase ºi în
îndepãrtarea baricadelor în timpul tulburãrilor de
stradã.
Alte 2 formaþiuni se ocupã de asigurarea securitãþii
celor mai importante autoritãþi ºi personalitãþi în
stat. Este vorba de Garda Republicanã ºi Grupul
de Securitate ºi Intervenþie al Jandarmeriei
Naþionale.
Garda Republicanã pãzeºte sediile Preºedinþiei,

Senatului, Adunãrii Deputaþilor ºi a altor instituþii,
iar escadroanele sale de cavalerie asigurã paza
masivelor forestiere, uneori intervine ºi la
restabilirea ºi asigurarea ordinii publice în Paris.
Paza imediatã a Preºedintelui Republicii este în
competenþa Grupului de Securitate al
Preºedintelui Republicii.
Cea mai cunoscutã ºi poate cea mai importantã
componenta ã G.S.I.G.N. este G.I.G.N, una dintre
cele mai cunoscute si mai eficiente forþe
antiteroriste, având ca sarcinã principalã
reprimarea actelor de terorism politic (dar nu
numai).
Ultima componentã a G.S.I.G.N este E.P.I.G.N.
Misiunea acestuia sunt operaþiunile contra
banditismului ºi terorismului, precum ºi cãutarea
persoanelor desfãºurate în medii geografice
dificile.
Jandarmeria Armamentului are drept atribuþii
paza arsenalelor militare ºi a întreprinderilor de
stat producãtoare de armament ºi protecþia zonelor
adiacente acestora.
Jandarmeria Transporturilor Aeriene, a cãrei
activitate curentã se aflã sub autoritatea
directorului Aviaþiei Civile, protejeazã
aeroporturile civile, unele avioane cu încãrcãturi
speciale, vegheazã la respectarea reglementãrilor
în domeniul aeronautic ºi efectueazã anchetele în
caz de accidente în domeniul aviaþiei civile.
Jandarmeria Maritimã are atribuþii similare cu cele
ale Pazei de Coastã (Coast Guard) din Statele
Unite ale Americii. Astfel, pe lângã paza
arsenalelor navale ºi a porturilor militare,
supravegheazã apele teritoriale franceze, asigurã
operaþiile de salvare maritimã, prevenirea ºi
combaterea poluãrii ºi protecþia mediului marin,
respectarea legilor în domeniul maritim ºi al
pescuitului, precum ºi anchetarea (sub autoritatea
judecãtorilor de instrucþie) tuturor încãlcãrilor legii
sau a accidentelor în apele teritoriale franceze.
Cea de - a doua principalã instituþie cu atribuþii în
domeniul ordinii publice este Poliþia Naþionalã
(parte componentã a Ministerului de Interne Ministere de l Interieur).
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Acest minister, pe lângã alte componente, are ca
elemente principale 3 direcþii generale (Direcþia
Generalã a Administraþiei - Direction Generale
de l Administration, Direcþia generalã a
Colectivitãþilor Locale, echivalenta D.A.P.L. de
la noi - Direction Generale des Collectivites Locales ºi Direcþia Generalã a Poliþiei Naþionale Direction Generale de la Police Nationale) ºi 4
direcþii, cea mai importantã fiind Direcþia Apãrãrii
ºi Securitãþii Civile (Direction de la Defense et
de la Securite Civiles).
Ministerul de Interne francez are ca misiuni
principale administrarea teritoriului (cum se
întâmpla ºi în România pânã în 1947, dar nu se
întâmplã în prezent, ceea ce este mai bine, pentru
cã nu poþi încredinþa administrarea teritoriului
naþional unei structuri încã militarizate) ºi
garantarea securitãþii cetãþenilor si a proprietãþii.
Poliþia francezã este condusã de Directorul General al Poliþiei Naþionale, numit de Consiliul de
Miniºtri.
Poliþia Naþionalã este alcãtuitã dintr - o direcþie
administrativã, 5 direcþii (Direcþia Centralã a
Poliþiei Judiciare - Direction Generale de la Police Judiciaire, Direcþia Centralã a Securitãþii
Publice - Direction Generale de la Securite
Publique, Direcþia Supravegherii Teritoriului Direction de la Surveillance du Territoire, Direcþia
Generalã de Control a Imigraþiei ºi de luptã contra angajãrii clandestinilor - Direction Generale
du Control du l Imigration et de la Lutte contre
lEmploi des clandestins ºi Direcþia Centralã a
Informaþiilor Generale - Direction Generale des
Renseignements Generaux), Inspectoratul General al Poliþiei Naþionale, precum ºi unele servicii
active ºi unitãþi subordonate direct directorului
general.
Cea mai importantã dintre aceste direcþii, Direcþia
Generalã a Poliþiei Judiciare cuprinde atât servicii
centrale, cât ºi teritoriale. Serviciile centrale sunt
reprezentate de 4 sub - direcþii.
Prima sub  direcþie, cea a afacerilor criminale
(având drept atribuþii lupta contra criminalitãþii
organizate, cu excepþia celei economico -
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financiare), cuprinde mai multe servicii (divizia
de logisticã operaþionalã, oficiul central de
represiune a banditismului, oficiul central de
represiune a traficului cu fiinþe umane, divizia a
5  a, care se ocupa de combaterea infracþiunilor
împotriva vieþii ºi a bunurilor, divizia a 6  a, care
luptã contra atentatelor la siguranþa statului ºi a
ameninþãrilor subversive sau teroriste, a traficului
cu arme, muniþii, materiale explozive, nucleare,
biologice ºi chimice ºi divizia a 7  a, care combate
traficul de stupefiante).
A doua sub - direcþie este cea a afacerilor
economice ºi financiare, având 4 divizii în
componenþa sa (divizia de logisticã operaþionalã,
a 8 - a divizie, care se ocupã de combaterea
infracþiunilor din domeniul dreptului afacerilor,
a fraudelor fiscale ºi a corupþiei publice, divizia a
9  a, numitã ºi Oficiul Central pentru reprimarea
marii criminalitãþi financiare, reprimã spãlarea
banilor murdari, escrocheriile ºi fraudele
informatice ºi divizia a 10  a, care luptã împotriva
falsificãrilor, în special de bani).
A 3 - a sub - direcþie este cea a poliþiei tehnico ºtiinþifice, care în afarã de divizia de logisticã
operaþionalã, are 3 servicii centrale ºi un Centru
Naþional de Cercetãri, Documentare ºi Formare.
Serviciile teritoriale ale Poliþiei Judiciare sunt
reprezentate de Direcþia Regionalã a Poliþiei
Judiciare din Paris ºi Serviciile Regionale de
Poliþie Judiciarã, în numãr de 19 (fiecare având
în aria sa de competenþã de la 2 la cel mult 8
departamente). Fiecare serviciu regional are 3
secþii (tehnic, criminal, economic ºi financiar),
corespunzãtoare sub - direcþiilor de la nivel central.
Direcþia Centralã a Securitãþii (Siguranþei) Publice
are atribuþii similare cu Poliþia de Pazã ºi Ordine
de la noi. Acoperã prin activitatea sa zonele cele
mai urbanizate, adicã Parisul ºi 1628 de localitãþi.
Unitatea de bazã este circumscripþia de siguranþã
publicã, cu o largã autonomie, iar subordonate
acestor circumscripþii, comisariate sub divizionare, birouri de poliþie ºi posturi de poliþie.
În structura acestei Direcþii intrã mai multe unitãþi,
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cele mai interesante de amintit fiind Grupurile de
Intervenþie ale Poliþiei Nationale (în numãr de 9,
în marile oraºe franceze), având ca atribuþii lupta
împotriva criminalitãþii violente ºi intervenþia în
situaþii excepþionale (terorismul criminal, luarea
de ostatici, revoltele în închisori, etc).
Direcþia Supravegherii Teritoriului (sau DST) este
un serviciu de securitate care dispune de atribuþii
specializate de poliþie criminalã (ceea ce înseamnã
cã poate efectua arestãri, percheziþii ºi alte
operaþiuni de poliþie criminalã, numai în cazuri
ce þin de siguranþa statului ºi numai pe teritoriul
francez). D.S.T. - ul îndeplineºte 3 tipuri de
misiuni. Acestea sunt contra - spionajul, contra terorismul ºi protecþia patrimoniului economic ºi
ºtiinþific. Pe lângã acestea, în ultima vreme,
trebuiesc luate în considerare ºi alte ameninþãri,
cum ar fi (proliferarea armelor nucleare, chimice
ºi bacteriologice, criminalitatea organizatã, etc.).
La nivel central D.S.T are 5 sub  direcþii
(contraspionaj, siguranþã naþionalã, terorism
internaþional, relaþii internaþionale ºi
administrativ), iar teritorial are 7 direcþii regionale
ºi 4 birouri de legãturã în alte þãri.
Direcþia Generalã a Informaþiilor Generale
(Renseignements Generaux - RG) este însarcinatã
cu centralizarea informaþiilor destinate
Guvernului, apãrarea intereselor fundamentale ale
statului, colaborând ºi la misiuni de siguranþã
internã ºi supravegheazã jocurile de noroc ºi a
cursele de cai. Are în componenþa sa 4 directorate. Directoratul de analizã sau de sintezã se
ocupã de prevenirea ºi combaterea terorismului,
precum ºi de supravegherea grupurilor
periculoase pentru siguranþa naþionalã. Al doilea
directorat, cel de analizã, este responsabil cu
sinteza ºi analiza informaþiilor din domeniile economic, social ºi corporatist. Directoratul al treilea
are ca atribuþii observarea grupurilor rasiale ºi a
celor extremiste. Al patrulea directorat este cel
de resurse ºi metode, având competenþe în
problemele de personal, logisticã, administrative
ºi de buget.
O altã Direcþie Generalã a Poliþiei este

D.I.C.C.I.L.E.C., care vegheazã la respectarea
reglementãrilor franceze ºi comunitare cu privire
la circulaþia transfrontierã, prevenirea ºi
combaterea imigraþiei clandestine, fiind prezentã
în aeroporturi, porturi, gãri ºi autogãri.
Serviciile active ale Poliþiei Naþionale sunt 3
(Serviciul Central al Companiilor Republicane de
Securitate, Serviciul de Cooperare Tehnicã
Internaþionalã al Poliþiei ºi Serviciul de Protecþie
al Înaltelor Personalitãþi).
Companiile Republicane de Securitate sunt 
unitãþi mobile, formând rezerva generalã a Poliþiei
Naþionale , iar Serviciul de Protecþie al Înaltelor
Personalitãþi are ca obiectiv protecþia înaltelor
oficialitãþi franceze ºi strãine.
Mai existã ºi unele servicii ºi unitãþi subordonate
direct Directorului General al Poliþiei Naþionale.
Unitatea de Coordonare a Luptei Anti - Teroriste
(U.C.L.A.T.) este însãrcinatã cu coordonarea
eforturilor anti - teroriste ale poliþiei, colaborând
cu alte instituþii specializate. Unitatea de
Coordonare ºi de Cercetãri Anti - Mafia
(U.C.R.A.M.) este similara UCLAT - ului în
domeniul luptei anti - Mafia.
Misiunea de Luptã Anti - Drog (M.I.L.A.D.)
coordoneazã activitatea tuturor componentelor
Poliþiei angrenate în lupta împotriva drogurilor ºi
a spãlãrii banilor. Unitatea de Cercetãri, Asistenþã,
Intervenþie ºi Reprimare (R.A.I.D) este o unitate
specialã a Poliþiei Naþionale care intervine
împotriva tuturor formelor de banditism sau alte
evenimente grave, fiind omoloaga naþionalã a
celor 9 G.I.P.N. - uri locale.
În sfârºit, altã direcþie a Ministerului de Interne
francez este Direcþia Apãrãrii ºi Securitãþii Civile (DDSC). Misiunea sa este apãrarea oamenilor
ºi a bunurilor contra accidentelor ºi dezastrelor
naturale sau tehnologice. Cuprinde sub-direcþia
de prevenire ºi protecþie a populaþiei, cea de
administrare ºi modernizare (dezvoltare), cea a
serviciilor de salvare ºi de pompieri, cea a
serviciilor de salvare ºi a securitãþii civile,
misiunea de apãrare ºi de continuitate a vieþii
naþionale ºi inspecþia securitãþii ºi apãrãrii civile,
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etc.
La nivel local, apãrarea civilã revine prefecþilor,
primarilor ºi pompierilor (voluntari, profesioniºti
civili ºi militari). Circa 80% dintre pompieri sunt
voluntari. Singurele formaþiuni de pompieri
militari sunt batalionul de pompieri maritimi de
la Marsilia ºi Brigada de pompieri din Paris
(ambele subordonate Ministerului Apãrãrii).
La nivel de departament existã un Serviciu
Departamental de Incendii ºi Salvare (Service
Departamental dIncendie et de Secours S.D.I.S), condus de un ales local. Alte ministere
cu competenþe în domeniul apãrãrii civile sunt
Ministerul Apãrãrii, Ministerul Mediului ºi
Amenajãrii Teritoriului, Ministerul Sãnãtãþii,
Industriei, Agriculturii, etc.
O altã þarã al carei sistem de asigurare a ordinii
publice este foarte similar cu al nostru este Italia.
Aici existã o forþã de ordine demilitarizatã,
acþionând în marile oraºe (Polizia di Stato) ºi o
forþã militarã, cu atribuþii în mediul rural ºi urban
(Arma dei Carabinieri, Carabinierii în limba
românã, echivalentul Jandarmeriei noastre).
Spre deosebire de Franþa sau de România,
Carabinierii au o dublã subordonare, faþã de
Ministerul de Interne ºi de Ministerul Apãrãrii.
Dependenþa faþã de Ministerul Apãrãrii existã
numai în probleme de personal (recrutare,
avansare, regim disciplinar, etc), Ministerul de
Interne ocupându - se de dotare, platã, activitate
curentã.
Dintre acestea douã, este mult mai interesant de
studiat Corpul Carabinierilor, la fel de profesionist
ºi de specializat ca ºi omologul sãu francez, fiind
organizat în mai multe divizii, Divizia
Administrativã, Teritorialã, Poliþie Militarã,
Mobilã ºi Specialã.
Divizia Teritorialã a fost organizatã potrivit
structurii administrativ - teritoriale a statului, în
comandamente interregionale, regionale,
provinciale, companii ºi staþii (unitatea de bazã),
situate mai ales în mediul rural ºi în unele districte
ale marilor oraºe. ªi în cadrul Diviziei Teritoriale
existã unitãþi specializate. Este vorba aici despre
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unitãþile operaþionale ºi unitãþile de informaþii
existente la nivelul comandamentelor provinciale.
Mai existã ºi detaºamente de pe lângã tribunalele
provinciale, aflate sub autoritatea judecãtorilor de
instrucþie din punctul de vedere al atribuþiilor de
poliþie judiciarã.
În cadrul posturilor de frontierã exista unitãþi de
carabinieri care vegheazã la aplicarea
reglementãrilor privind imigraþia. În Sardinia ºi
Sicilia sunt plasate câte un escadron de infanterie
uºoarã helipurtatã al Carabinierilor.
Divizia de Poliþie Militarã acþioneazã în cadrul
unitãþilor Armatei de Uscat, al Marinei ºi Aviaþiei.
Divizia Mobilã are atribuþii în materia apãrãrii
naþionale, precum ºi acþiuni de combatere a crimei
organizate, menþinerea ordinii ºi intervenþia în caz
de calamitãþi naturale. Acestei divizii îi este
subordonatã Brigada de paraºutiºti “Folgore”(care
include ºi Batalionul de carabinieri – paraºutiºti
“Tuscania”). Batalionul cuprinde “Gruppo di
Interventio Speciale - GIS formaþiune
antiteroristã ce combate mai ales terorismul politic. De combaterea terorismului criminal se ocupã
“Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza NOCS, (formaþiune componentã a Poliziei di
Stato).
În sfârºit, Divizia Specialã cuprinde un numãr de
unitãþi foarte specializate (regimentele de
cavalerie ºi de cuirasieri, secþia de luptã anti - drog,
cea de asigurare a sãnãtãþii publice, grupul de pe
lângã Banca Italiei, Centrul de investigaþii
ºtiinþifice, unitatea ecologicã, detaºamentele de
pazã ale Preºedinþiei, Senatului, Camerei
Deputaþilor ºi Curþii Constituþionale, grupul
executiv special, serviciul aerian, cel naval ºi
centrul canin).
Secþia de luptã anti - drog (existentã în Roma,
Milano ºi Napoli) se ocupã de reprimarea
traficului de droguri. Secþia de asigurare a sãnãtãþii
publice, localizatã în aceleaºi oraºe ca ºi cea anti
- drog ºi lucrând sub autoritatea Ministerului
Sãnãtãþii, supravegheazã calitatea alimentelor,
medicamentelor de uz uman ºi animal,
insecticidelor, iar unitatea ecologicã lucreazã în
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cadrul Ministerului Mediului, având drept scop
prevenirea ºi combaterea infracþiunilor împotriva
mediului.
Grupul de carabinieri de pe lângã Banca Italiei
asigurã escortarea transporturilor bancare ºi
combate falsificarea de bani, valori, instrumente
de credit, timbre. Centrul de investigaþii ºtiinþifice
este în realitate un laborator de poliþie ºtiinþificã,
susþinând activitatea de anchete a Corpului
Carabinierilor.
Regimentul de cuirasieri al Carabinierilor ºi
detaºamentele de pazã ale Senatului, Camerei
Deputaþilor ºi Curþii Constituþionale pãzeºte
clãdirile instituþiilor mai sus - menþionate.
Detaºamentul de pazã al Preºedinþiei asigurã paza
persoanei Preºedintelui Republicii în timpul
deplasãrilor ºi în interiorul palatului prezidenþial,
la fel ca ºi omologul sãu francez (GSPR).
Regimentul de cavalerie al carabinierilor are
numai atribuþii ceremoniale.
Grupul Executiv Special combate criminalitatea
organizatã la nivel naþional, fiind organizat în 3
secþii (terorism, criminalitate organizatã ºi rãpiri
de persoane). Serviciul Aerian asigurã sprijinul
aerian. Serviciul Naval are aceleaºi atribuþii ca ºi
Jandarmeria Maritimã francezã.
Omologul spaniol al Jandarmeriei franceze ºi al
Carabinierilor italieni este Guardia Civil.
În principal are aceeaºi dublã subordonare ca ºi
Arma dei Carabinieri italianã (Ministerul Apãrãrii
ºi Ministerul de Interne), existând ºi o anumitã
subordonare din punctul de vedere al activitãþii
curente ºi faþã de Ministerul de Finanþe, în ceea
ce priveºte atribuþiile fiscale.
Guardia Civil face parte din Secretariatul de Stat
al Securitãþii, la rândul sãu element component
al Ministerului de Interne, fiind structuratã atât
teritorial, cât ºi pe specialitãþi.
Serviciul Aerian desfãºoarã activitãþi în mai multe
domenii (operaþii de salvamont, combaterea
traficului de droguri, a contrabandei ºi a imigraþiei
ilegale, paza aeroporturilor, etc.). Serviciul
Montan se ocupã cu operaþiunile de salvare,
supravegherea activitãþilor de vânãtoare ºi pescuit

în mediul montan, asigurarea ordinii publice în
staþiunile de schi, etc. Serviciul Maritim are
aceleaºi atribuþii ca ºi Jandarmeria Maritimã
francezã.
Grupurile de Securitate Rurale furnizeazã ajutor
în caz de calamitãþi, participã la prevenirea ºi
combaterea incendiilor, asigurã paza temporarã
a unor clãdiri ºi reprimã mainfestaþiile de stradã
sau din închisori. Detaºamentul de Cavalerie
contribuie la înlãturarea urmãrilor calamitãþilor
naturale, prevenirea ºi combaterea incendiilor,
asigurarea securitãþii clãdirilor publice ºi a
personalitãþilor foarte importante ºi participã la
parade ºi alte acte comemorative.
Serviciul Judiciar are atribuþii de poliþie judiciarã
(la fel ca ºi în cazul Jandarmeriei Departamentale
franceze), fiind structurat într - o divizie de
delincvenþã, una de investigaþii ºi criminalisticã
ºi o unitate centralã operativã. În acelaºi timp,
are grupuri specializate pe diferite tipuri de
infracþiuni, iar pe plan teritorial este reprezentatã
prin companii. Serviciul Fiscal are ca misiuni
combaterea contrabandei, fraudele, falsificãrile de
orice fel (falsificarea de bani, pirateria pe computer, etc.), a traficului de droguri ºi alte substanþe
periculoase, etc.
În cadrul structurii Guardiei Civil este prezent ºi
un Serviciu de Deminãri (sau Pirotehnic), iar
Serviciul de Arme (Armament) asigurã procesul
de omologare, control, inspectare, circulaþie,
conservare ºi întreþinere a armamentului ºi a
materialelor speciale.
La sfârºit, meritã menþionatã ºi unitatea
antiteroristã a Guardiei Civil, Unidad Especial
d’Intervencion – UEI, (având o omoloagã în
Poliþia spaniolã, Grupo Especial d‘Operaciones
– GEO.
Dupã analizarea þãrilor de mai sus, cu un sistem
dualist de asigurare o ordinii publice, vom trece
ºi la analiza situaþiei din þãrile cu un sistem monist.
Este vorba aici despre Germania.
În Germania, datoritã caracterului federal al
statului, activitatea poliþiei este foarte
descentralizatã în comparaþie cu alte þãri europene,
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existând o poliþie descentralizatã, coordonatã de
guvernele landurilor ºi o poliþie centralizatã,
condusã de guvernul federal, asigurarea ordinii
ºi liniºtii publice fiind o competenþã împãrþitã între
guvernul federal de la Bonn ºi guvernele celor 16
landuri. Ca o consecinþã, existã un ministru federal de interne ºi 16 miniºtri de interne ai
landurilor.
Poliþia descentralizatã este condusã de cãtre
guvernele landurilor numai din punctul de vedere
al activitãþii curente, iar guvernul federal este
responsabil în ceea ce priveºte dotarea, plata ºi
regimul disciplinar. Guvernele landurilor suportã
din punct de vedere financiar instruirea ºi cazarea.
Poliþia descentralizatã este structuratã pe mai
multe componente specializate :
- Schutzpolizei, corespunzãtoare secþiilor pazã ºi
ordine ºi evidenþa populaþiei de la noi ;
- Bereitschaftpolizei, echivalenta Jandarmeriei
Mobile franceze ;
- Kriminalpolizei, egalã cu serviciile cercetãri
penale, judiciar ºi criminalistic ale poliþiei de la
noi ;
- Poliþia de Trafic sau Circulaþie
(Autobahnpolizei) ;
Poliþia
Maritimã
ºi
Fluvialã
(Wasserschutzpolizei).
Schutzpolizei (prescurtat Schupo) are ca atribuþii
menþinerea ordinii ºi liniºtii publice, evidenþa
populaþiei, precum ºi investigarea infracþiunilor
mai puþin grave sau încãlcarea regulilor de trafic.
Infracþiunile mai grave cad în sarcina
Kriminalpolizei (Kripo în limbajul obiºnuit).
Kriminalpolizei - ul din fiecare land sau oraº mai
mare este împãrþit în mai multe grupuri. Fiecare
grup, la rândul sãu, este divizat în unitãþi separate, intitulate KK :
- Grupul 1 (crime violente ºi foarte periculoase,
cuprinzând KK 11 - cercetarea crimelor, KK 12 infracþiuni referitoare la viaþa sexualã ºi persoane
dispãrute, KK 13 - explozivi, incendii, arme de
foc ºi infracþiuni contra mediului, KK 14 - ºantaje
ºi rãpiri) ;
- Grupul 2 ( crima organizatã, incluzând KK 21 -
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infracþiuni legate de droguri, KK 22 - furt
organizat ºi ascunderea organizatã a mãrfurilor
furate, KK 23 - infracþiuni în lumea afacerilor ºi
infracþiuni pe computer, KK 24 - alte cazuri de
crimã organizatã, corupþie) ;
- Grupul 3 ( infracþiuni contra proprietãþii ºi
combaterea traficului de droguri, ceea ce
înseamnã KK 31 - tâlhãrii ºi jafuri, KK 32 - furturi
ºi tãinuirea de bunuri furate, KK 33 - înºelãciuni,
jocuri de noroc, falsificare de bani, KK 34 - trafic
de droguri) ;
- Grupul 4 ( cercetãri ºi cazier judiciar, etc, adicã
KK 41 - protecþia martorilor, KK 42 - infracþiuni
împotriva legilor strãine, KK 43 - cazier judiciar).
Bereitschaftpolizei (sau Bepo) acþioneazã în caz
de demonstraþii, adunãri publice, vizite oficiale,
reuniuni sportive, protecþia persoanelor ºi a
proprietãþii, cãutarea criminalilor periculoºi ºi a
persoanelor dispãrute, etc.
În sprijinul Bepo ºi Kripo mai acþioneazã ºi unele
unitãþi specializate ale poliþiei (SEK ºi
MEK).Speziale Einsatz Kommando (SEK) se
ocupã cu terorismul criminal (eliberarea ostaticilor
ºi arestarea teroriºtilor), arestarea criminalilor
foarte periculoºi ºi alte misiuni specifice.Mobile
Einsatz Kommando (MEK) sunt unitãþi care
lucreazã sub acoperire, misiunea lor fiind aceea
de a observa ºi urmãri persoanele suspectate de
comiterea unor infracþiuni foarte grave.
Poliþia Maritimã ºi Fluvialã supravegheazã
traficul maritim ºi fluvial ºi aplicarea
reglementãrilor referitoare la acestea. Poliþia
Rutierã se ocupã de investigarea accidentelor auto,
de aplicarea legislaþiei rutiere.
La nivelul întregii Germanii acþioneazã douã
agenþii federale (poliþia centralizatã), având
competenþe pe întregul teritoriu federal (spre
deosebire de poliþia descentralizatã, care
acþioneazã numai pe teritoriul fiecãrui land federal în parte). Este vorba aici despre Oficiul Federal al Poliþiei Criminale (Bundes Kriminal Amt
- BKA) ºi Poliþia de Frontierã (Bundesgenzschutz
- BGS).
BKA - ul are competenþe în ceea ce priveºte
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falsificarea de bani, traficul de droguri între
landuri, jafurile bancare, rãpiri, contraspionaj ºi
alte infracþiuni foarte grave. Pentru ca o infracþiune
sã fie investigatã de BKA, trebuie ca aceasta sã
se producã pe teritoriul mai multor landuri
federale ºi în afara teritoriului federal. În acelaºi
timp, centralizeazã ºi sintetizeazã datele privitoare
la situaþia infracþionalã, þine legãtura cu instituþiile
similare strãine ºi sprijinã poliþiile landurilor la
cerere.
Unitatea sa de securitate se ocupã de asigurarea
protecþiei Presedintelui federal, a Cancelarului, a
miniºtrilor federali ºi a înaltelor personalitãþi
strãine care viziteazã Germania precum ºi a
sediilor Preºedinþiei, Cancelariei federale, a
ministerelor federale ºi a Curþii Constituþionale
de la Karlsruhe.
BGS - ul are o arie de preocupãri mult mai largã
decât îi aratã denumirea.
În primul rând, supravegheazã graniþele
Germaniei, împiedicând pãtrunderea ilegalã a
strãinilor, a crimei organizate ºi a drogurilor. În
apele teritoriale germane se ocupã cu aplicarea
legislaþiei mediului.
În interiorul teritoriului federal, are competenþe
ºi în ce priveºte siguranþa transportului aerian ºi
feroviar.
Cea mai cunoscutã parte componentã a BGS este
Grupul 9 de asigurare a pazei de frontierã
(Grenshutzgruppe - 9 sau GSG - 9, cum este
cunoscutã de toþi), care se ocupã de combaterea
terorismului politic, fiind una din cele mai
cunoscute, mai eficiente ºi mai respectate formaþii
antiteroriste.
Recent, conducerea Ministerului de Interne român
a anunþat în cadrul unei conferinþe de presã atât
schimbãrile efectuate, precum ºi noile direcþii ºi
mãsuri de reformare ºi restructurare a ministerului.
Mãsurile intenþionate în viitor se materializeazã
în mare mãsurã în diverse proiecte de acte normative înaintate Parlamentului. Aceste proiecte
redau o viziune modernã asupra problemelor ce
trebuie rezolvate. Din pãcate, aceste proiecte vor
fi analizate de Parlament, a cãrui eficacitate lasã

foarte mult de dorit, apãrând riscul ca
ineficacitatea parlamentarã sã compromitã
pachetul de reforme necesare într - un domeniu
atât de important ºi de sensibil al vieþii publice.
Proiectele tind sã transforme Ministerul de Interne
într - o structurã modernã, în mare parte
demilitarizatã, care sã fie capabilã cu adevãrat sã
asigure apãrarea ordinii publice.
Astfel, ca o dovadã a descentralizãrii, Brigada de
Combatere a Crimei Organizate ºi Corupþiei a
trecut din subordinea Ministerului de Interne în
cea a Inspectoratului General al Poliþiei.
Direcþia Generalã de Investigare a Criminalitãþii
a fost desfiinþatã ºi contopitã cu Direcþia Generalã
de Informaþii ºi Protecþie Internã (aceste douã
direcþii, acum una singurã, erau urmaºele UM
0215), parte a structurii Inspectoratului General
al Poliþiei. Tot din aceeaºi structurã (I.G.P) face
parte ºi Detaºamentul pentru Intervenþii ºi Acþiuni
Speciale (cunoscut sub prescurtarea D.I.A.S).
Au fost înfiinþate atât Serviciul de Poliþie pentru
Intervenþie Rapidã al Direcþiei Generale de Poliþie
a Municipiului Bucureºti, cât ºi Detaºamente de
Poliþie pentru Intervenþie Rapidã în cadrul a 13
inspectorate judeþene de poliþie (similar celor 9
GIPN ale poliþiei franceze), intenþionându - se în
viitor existenþa unor astfel de detaºamente în
fiecare judeþ.
La nivelul Jandarmeriei au fost înfiinþate Brigada
Specialã de Intervenþie a Jandarmeriei (fosta
BAOLP - Brigada de Asigurare a Ordinii ºi
Liniºtii Publice, care s - a aflat în structura
Inspectoratului General al Poliþiei), precum ºi
formaþiuni de pazã ale aeroporturilor
internaþionale ºi ale obiectivelor diplomatice. În
acelaºi timp, au fost create opt batalioane mobile
de jandarmi (alcãtuite numai din profesioniºti) în
opt municipii reºedinþã de judeþ (în perspectivã
proiectându - se alcãtuirea unor astfel de
batalioane în fiecare judeþ). De asemenea, ºi
Brigada Mobilã de Jandarmi Bucureºti este
formatã numai din profesioniºti.
A fost restructuratã Poliþia de Frontierã, prin
contopirea fostei Direcþii a Poliþiei de Frontierã,
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a Comandamentului Naþional al Grãnicerilor ºi a
unor servicii ale Poliþiei de Transporturi Navale.
De altfel, în þãrile NATO ºi UE de vreo 20  30
de ani nu mai existã trupe de grãniceri.
De asemenea, a fost creatã Garda de Coastã (parte
componentã a Poliþiei de Frontierã), prin
însumarea Marinei Grãnicereºti ºi a unor unitãþi
de transporturi navale. Denumirea de Gardã de
Coastã mai existã de exemplu ºi în SUA, dar
denumirea este singura asemãnare cu modelul
american.
Au mai fost de asemenea reorganizate
Inspectoratul General al Corpului Pompierilor
Militari, Direcþia Generalã de Paºapoarte, Strãini
ºi Probleme de Migrãri, ºi sistemul de învãþãmânt
al Ministerului.
Având în vedere toatã aceastã panoramã a situaþiei
din mai multe þãri europene precum ºi reformele
deja înfãptuite, trebuie continuatã reforma
Ministerului de Interne, începutã cu adevãrat abia
din ianuarie 1999.
Ministerul ar trebui sã fie demilitarizat în cea mai
mare parte ºi sã se ocupe ºi de administraþia localã.
Ministrul de Interne ar trebui sã numeascã
prefecþii, iar DAPL - ul sã fie desfiinþat sãu trecut
în structura Ministerului de Interne ( cum era ºi
pânã în 1947 în þara noastrã ºi cum este ºi în
prezent în Franþa ).
Poliþia trebuie sã fie demilitarizatã (cum se
intenþioneazã în proiectul de lege cu privire la
Statutul Poliþistului) ºi trecutã parþial sub
autoritatea consiliilor locale ºi judeþene. Serviciile
de evidenþa populaþiei, pazã ºi ordine ºi circulaþie
ar trebui trecute din punctul de vedere al activitãþii
lor curente la autoritãþile locale, potrivit
exemplului britanic.În structura Poliþiei ar trebui
desfiinþate anumite servicii inutile în contextul
actual (poliþia economicã ºi serviciul cercetãri
penale). Poliþia economicã este indicatã numai în
cazul unei þãri cu o economie de stat ºi planificatã.
Mai mult, în actualul context, atribuþiile poliþiei
economice se suprapun într - o mare mãsurã cu
cele ale Gãrzii Financiare, ceea ce provoacã
tensiuni ºi ineficienþã. Denumirea de Gardã
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Financiarã este preluatã din Italia (Guardia di
Finanza). ªi în Italia Guardia di Finanza este o
structurã militarã, numai cã în sistemul italian nu
existã poliþie economicã.
Serviciile judiciar ºi de cercetãri penale ar trebui
contopite. Separarea activitãþii lor, existentã în
prezent, conduce la distorsionarea, fragmentarea
ºi pierderea informaþiilor necesare în anchetele
penale. Aceastã separare nu a existat în poliþia
românã pânã în 1947 ºi nu este prezentã nici acum
în poliþiile moderne.
Activitatea Jandarmeriei are nevoie de un grad
mai ridicat de specializare ºi de extindere, luând
ca model Jandarmeria francezã, Carabinierii
italieni ºi Guardia Civil spaniolã. Atribuþiile sale
de pazã ºi ordine în domeniul urban ar trebui
restrânse, concomitent cu lãrgirea atribuþiilor sale
în mediul rural (în prezent aproape inexistente).
Ar fi foarte indicatã reînfiinþarea posturilor de
jandarmi în mediul rural, coroboratã cu
concentrarea întregii activitãþi a poliþiei în mediul
urban. Este foarte necesarã ºi creºterea numãrului
profesioniºtilor din Jandarmerie ºi reducerea
numãrului militarilor în termen. O altã posibilã
soluþie ar fi încadrarea posturilor de jandarmi din
mediul rural mai ales cu militari în termen.
Specificul problemelor din mediul rural nu
reclamã prezenþa unor profesioniºti. Activitatea
profesioniºtilor din Jandarmerie ar trebui
concentratã în mediul urban ºi pe misiuni de
restabilire a ordinii publice (scutieri), antiteroriste,
paza unor obiective deosebit de importante, etc.
Ar fi necesarã extinderea atribuþiilor Jandarmeriei
ºi în domeniul transporturilor aeriene civile, ceea
ce înseamnã competenþe de investigare a
accidentelor ºi incidentelor aeriene, precum ºi
asigurarea pazei de cãtre jandarmi la toate cele
17 aeroporturi civile, nu numai la cele 4
aeroporturi internaþionale.
Iar în ceea ce priveºte altã extindere a specializãrii
Jandarmeriei, ar fi probabil cazul ca jandarmii sã
coordoneze activitatea salvamontiºtilor (cazul
francez), precum ºi sã contribuie la combaterea
infracþionalitãþii în domeniul silvic. Ca argumente
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putem menþiona numeroasele accidente montane
încheiate tragic, precum ºi imposibilitatea de a
stopa infracþiunile din domeniul silvic. În acelaºi
timp, ar fi indicatã ºi crearea unor formaþiuni
aeropurtate sau helipurtate de jandarmi, care sã
intervinã rapid în caz de pericole grave ºi în
condiþii de mediu dificile (similar EPIGN - ului
francez sau carabinierilor italieni).
Este necesarã clarificarea ºi delimitarea precisã a
atribuþiilor BAOLP ºi DIAS, deoarece, potrivit
afirmaþiilor oficiale ºi a articolelor din presã,
ambele formaþiuni au participat la capturarea lui
Miron Cozma la Floreºti, în februarie 1999.
BAOLP ar trebui sã rãmânã o formaþiune mobilã
de intervenþie, iar DIAS sã se ocupe de cazurile
grave de terorism criminal, cazurile mai puþin
grave de terorism criminal rãmânând în aria de
activitate a detaºamentelor locale de poliþie pentru
intervenþie rapidã. Aceasta cu atât mai mult cu
cât în statele europene înfãþiºate mai sus, o astfel
de delimitare este foarte clarã ºi foarte riguroasã,
existând formaþiuni specializate pentru ambele
genuri de activitãþi. De altfel, mai existã ºi Brigada
Antiteroristã a SRI, care ar trebui sã se ocupe de
prevenirea ºi combaterea terorismului politic
(pânã acum nefiind foarte clar, cel puþin din punct
de vedere oficial cu ce se ocupã aceastã
formaþiune), precum ºi structurile specializate ale
Ministerului Apãrãrii Naþionale (Subunitatea
pentru Misiuni Speciale, unele unitãþi ale Poliþiei
Militare), ale SPP. Pânã la momentul actual, nu
se face o distincþie în þara noastrã între terorismul
politic ºi cel criminal.
Tot în structura Ministerului de Interne ar fi
indicatã ºi includerea unui serviciu de
contraspionaj, urmând ca o parte a Poliþiei sã se
ocupe de arestãrile ºi percheziþiile în cazuri ce þin
de siguranþa naþionalã, potrivit tandemului existent în þãrile NATO ºi UE (SUA - CIA ºi FBI,
Marea Britanie - MI 5 ºi Special Branch din Scotland Yard, Germania - BFV ºi BKA, etc.).
Bineînþeles cã acestea trebuie corelate cu
reformele necesare la nivelul organizãrii
serviciilor secrete.

Pompierii trebuie demilitarizaþi în cea mai mare
parte ºi profesionalizaþi (prin eliminarea din corpul
pompierilor a militarilor în termen), iar controlul
ministerului sã fie mult mai mic faþã de situaþia
actualã. În acelaºi timp, este indicatã includerea
pompierilor în structurile Apãrãrii Civile,
concomitent cu transferarea Apãrãrii Civile de la
Ministerul Apãrãrii Naþionale la Ministerul de
Interne (ceea se ºi intenþioneazã de cãtre
conducerea ministerului).
Ca o concluzie, se poate afirma cã reforma din
Ministerul de Interne este una din cele mai
avansate, putând servi drept exemplu pentru multe
alte ministere, bilanþul Ministerului pe 1999 fiind
unul din puþinele puncte luminoase (probabil una
dintre vestitele  luminiþe ) ale reformei
gerontocrate, impotente, paralitice ºi schioape din
anul trecut.

Ovidiu Maican - a absolvit Facultatea
de Drept, Universitatea Bucureºti. Lector
universitar la Catedra de Drept a Academiei
de Studii Economice din Bucureºti. Este
doctorand în drept la Facultatea de Drept a
Universitãþii Bucureºti.
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Amintiri cu Emil Bodnãraº (II)
Urmare din numãrul trecut

Tov. N. GOLDBERGHER
Ne-a predat…
Tov. E. BODNARAª
Acesta a fost în trei exemplare fãcut. El
a avut un exemplar. Acesta este deci documentul
original.Aici sunt consemnate pe scurt rezultatele
primei consultãri de 1a 13 iunie, hotärîrile ºi
imediat, ca urmare a hotãrârii de la 13 iunie, un
prim bilanþ a situaþiei forþe1or, cum stãm. Asta
priveºte hotãrâri1e lui 13 iunie, renunþarea la
formu1a g. Hotãrât acþiune deschisã. Maniu cu
toþi; generalii cu toþi; generalii plus reprezentanþii
partidelor, pentru cã noi ºtiam cã Maniu are
rezerve.
Comitetul militar; lupta împotriva
armatelor, privind generalii, 1egãtura telegraficã
cifratã.
ªedinþa de joi 15 iunie. ªi aici vedeti
situaþia forþelor militare ºi a efectivelor
muncitoreºti la Malaxa, la CFR, la STN, la
Lemetru, la Gaz ºi electricitate.
Pe urmã niºte puncte care privesc
indicaþia de a studia situaþia forþelor proprii.
Criterii genera1e, formaþii patriotice,
arestarea aparatului de stat, acþiuni, mobi1izarea
formaþiuni1or patriotice, înarmare, eliberarea
internaþi1or politici, capturare de la nemþi. Asta a
servit ºi la o discuþie într-o ºedinþã. S-a pus ipoteza
dacã refuzã invitaþia.
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Legalizarea întregii acþiuni. Recrutare,
pregãtire premilitarã
Asigurarea ordinei interne. Situaþia într-un sector al frontului.
Situaþia .forþe1or germane la data de 15 iunie.
La 15 iunie noi am avut prevãzutã o ºedinþã.
Situaþia forþelor germane, în zona interioarã
674.000 nemþi în total. În zona frontului 16 divizii
de infanterie, 3 divizii blindate, o divizie moto.
În Mo1dova 4 divizii plus 5 divizii blindate.
În zona etapelor uite cîte avem la Ialomiþa,
Cãlãraºi, Buzãu, în Capitalä avem 5.000. În
imediata apropiere a Capitalei 11000.
Forþe proprii militare, uite ce avearn noi : 5.500
la 15 iunie plus un batalion de grãniceri, 1 batalion
de paraºutiºti, 12 care de luptã plus 8 tunari la
centrul de instrucþiuni M.Bravu.Pe urmã
Dãmãceanu a mai adus din alte pãrþi.
Asta este de la ºedinþa din 24 iunie 1944. Noi
de obicei veneam pregãtiþi la ºedinþe. Acuma nu
ºtiu dacã punctele au fost dinainte stabilite sau
dupã ºedinþä. Stabilirea guvernului, desemnarea
titularilor, la rãzboi, la interne, aviaþie .
Participarea lor la 1ucrãri1e pregãtitoare. Neam gândit sã-i alegem din timp, care sã ne ajute
pe noi.
Date fiind efectivele astea slabe ºi cum în
Bucureºti erau douã obiective de jandarmi cu
efective complete, adicã 4.000 oameni, pe
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generalul Anton 1-am recrutat ºi am reuºit ºi omul
a lucrat.
Documentul acesta era înainte de ºedinþã pentru
cã spune Majestatea Sa regele, pentru cã dacã era
numai pentru noi mai era
nevoie de acest M.S.
Probleme cu caracter general ºi acuma practic de
execuþie.
Sînt înºirate probleme cu caracter special militar.
Urmeazã planul de detaliu. Dupã consultare a
rezultat acest plan. Acþiunea po1iticã. Echipe de
patrioþi 200 de echipe.
Tãrãniºtii începuserã ºi ei sã - ºi pregãteascã
anumite formaþii pe care noi nu le-am admis.
Efectivul necesar pe bazã de calcul, acþiunea
interioarã, acþiunea exterioarã, acþiunea aliaþi1or.
Ce le-am cerut lor sã facã. La o zi dupã declanºare,
acþiunea noastrã. Noi nu ºtiam cã ei vor porni la
20 august.
Realitatea este cã s-a produs la Z - 2, în loc de
Z + 1.
Soluþii pentru rezolvarea acþiunii militare;
soluþia întîia, normalã; soluþia doua, minimalã.
Anexe la asta.
La partea doua acþiunea militarã, cu toate
detaliile, cum trebuie sã se desfãºoare acþiunea
militarã ºi aºa s-a executat.
Noi ne-am camuflat în acþiune dupã alarma de
exerciþii. Planu ãsta îl ºtiu ºi nemþii ºi nu li.se pare
suspect cînd autoritãþile române apar cu trupe pe
o stradã, spuneau cã fac repetiþii ºi noi în spatele
acestuia am putut sã ne dezvoltãm planul nostru
insurecþional.
Aici vor trebui explicate ºi le vom putea da,
Dãmãceanu ºi eu.
Repartizarea forþelor pe sectoare. Obiectivele
germane, iatã ºi cu indicarea armatei ºi patrioþilor.
Obiectivele germane în continuare cu indicativele
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lor.
Obiective române acum. La fel cum vor trebui
ocupate, armata ºi patrioþii. Erau acþiuni
combinate.
Aici situaþia forþelor în Oltenia. Probabil tot în
legãturã cu asigurare zonei în cazul unor evadãri.
Acolo eram tari in Oltenia. Aveam 6500 oameni
acolo. Noi acolo ne gândeam la o eventualã
retragere, retriere, în munþi.
Persoanele care urmau sã fie arestate, respectiv
de care sã ne ocupãm atent. Toþi cu axa.
Aici sunt însemnãri se vede de la unul din
ºedinþele comitetului militar în legãturã cu situaþia
pe front ºi zona interioarã, situaþia forþelor ºi
modul de acþiune. La început atac prin surprindere
sau prin capturare.
Aici am mai gãsit un ºir de tipãrituri din
ilegalitate, probabil cã le aveþi, nu este sigur cã
pe toate.
Aici ne-au rãmas acte pentru un prizonier
sovietic, fãcute în tiparniþa noastrã, dar n-a mai
fost nevoie. Tot aºa imprimate, prelucrate,
documente false.
ªtiþi cã primele decrete regale au apãrut tot cu
sigiliu fals fãcut de noi.
Aici sînt un ºir de buletine ºi note informative.
Aici este ºi Mirel în continuare ºi serviciul secret
cu care aveam legãtura.
Documentele din primele zile dupã 23 August.
Ele nu au nevoie de explicaþii. pentru cã fiecare
vorbeºte. Trebuie sã mai cãutãm noi, pentru cã
trebuie sã fie în arhiva Ministeru1ui de Interne
un ºir de materiale care intereseazã.
Aici sînt fotografii, diferite acte de teroare
fasciste. Asta este pãdurea Jilava. Sînt fie luate
de la prizonieri nemþi, fie le-am gãsit la Gestapo.
Unele sînt din Belgrad. Aici sînt documente cu
trenul morþii din Iaºi.
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Nu ºtiu dacã aveþi asemenea documente, dar
trebuie adunate, pentru cã se descoperã ºi cîte un
porc de cîine cu asemenea ocazii.
În notele lui Mirel sînt asemenea referiri, trebuie
identificate, vãzute.
Asta este caseta care 4 luni n-am putut s-o
descuiem, cã nu i-am gãsit cheia. Asta era a
comandamentu1ui nostru militar. Asta am fãcuto în 1943 cu Filipescu.
Cînd Rãdescu a pornit acþiunea lui îndreptatä
împotriva partidului ºi se gîndea la o loviturã, noi
am ascuns - o în casa unde locuiam pe strada H.
nr.5, unde 1ocuieºte acuma Gaston, în pod între
niºte grinzi, a fost acoperitã cu cãrãmidã ºi a
tencuit - o, ºi noi am uitat de ea. Atunci venise
Ana Pauker, venise Luca, ºi era puþinã fierbere.
Pe urmã mi - am, amintit de ea ºi i - am spus lui
Gaston s - o caute, ºi mai tîrziu a gãsit - o. La
cîþiva ani s - a gãsit caseta asta.
Acuma puneþi mîna serios sã vedeþi aceste
documente.
Tov. NICULESCU—MIZIL
Cred cã primul lucru care trebui sã - 1
facem este sã intocmim un inventar. Dupã aceea
cred sã dactilografiem, pentru ca sã nu lucrãm cu
ele.
Tov. N. GOLDBEGHER
Noi avem o experienþã mai bunã în aceastã
privinþã, fotografiem ºi lucrãm cu fotocopii. Avem
douã rînduri de fotocopii, putem lucrã în douã
echipe ºi atunci lucrãrile merg mai uºor, noi aceste
foiþe nu le þinem aºa, le lipim pe o hîrtie, pentru
ca ele sã poatã fi tratate.

nu au fost în arhiva. Militarã, ci în arhiva
Comitetului Central. ªtiu cã le - am predat lui
Pintilie, la dispoziþia tovarãºu1ui Gh.Gheorghiu
- Dej.
Tov. N. GOLDBERGHER
Noi nici o scrisoare origina1ã nu avem. Existä
la noi copii.
Ele s - au fãcut prin tov. Pîrvulescu, când el era
directorul Institutului de Istorie a Partidului.Unde
pot fi aceste scrisori ? În douã locuri, ori sînt la
Comisia Controlului, ori sînt în Arhiva Biroului.
Politic, care s - a creat mai târziu, dar ºi acolo
existã o serie de documente care nu ni sau
predat.
Acuma sã sperãm cã pe baza hotãrîrii
Birouiui Politic se organizeazã Arhiva
Comitetului Central ºi cã. toate aceste documente
o sã ajungã într - un singur loc, pentru cã nu se
poate ca documente de o asemenea importanþã
pentru istoria partidului sã fie la Comisia
Controlului. Originalele sã fie la un singur loc ºi
sã existe fotocopii cu care dupã aceasta sã se
lucreze, pentru cã. aici sînt 90% documente
istorice ºi astea sînt foarte importante.
Noi avem o scrisoare de la Moscova,
pentru septembrie, cu participarea României la
rãzboi, unde pun chestiunea sã se dea stenograme.
Noi cînd am auzit am zîmbit, dar acuma numai
zîmbesc deboc. Acuma putem pune la dispoziþie
fotocopii.
Tov. E. BODNARAS
Mie acuma îmi pare bine cã caseta asta s
- a rãtãcit ºi nu s - a gãsit, pentru cã altfel am fi
predat - o.

Tov. E. BODNARAS
Eu nu ºtiu unde sînt scrisorile care le am primit de la tov. Gh.GheorghiuDej ºi care
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Arhivã
Tov. N. GOLDBERGHER
Nu de mult vine la mine un tovarãº de la
Craiova ºi îmi spune cã are actele tov.
Gh.Gheorghiu - Dej, cînd era la Craiova. Îi spun
dã - mi - le. El spune, le - am predat lui Voicu.
Imediat î1 întreb pe Voicu, el spune cã nu le - am
primit. Discutând cu acest om el spune dar trebuie
sã le fi dat lui Roºianu. Omul spune foarte
probabil, pentru cã a doua zi a dus actele în maºinã
la tov. Roºianu ºi el a spus, foarte bine cã mi - ai
adus, pentru cã mai am ºi altele la mine.
Acuma nu puteam merge dupã Roºianu la
Sofia, dar a venit plenara ºi atunci am luat pe
Voicu, pe Roºianu ºi totuºi pînã în momentul de
faþä n - am dat de aceste acte. La regiunea Craiova
nu sînt, pentru cã toate documentele sînt aici, ei
pãstreazã numai arhiva curentã.
Tov. E. BODNARAS
Eu cred cã trebuie sã creem o echipä de
2 - 3 oameni care sã cerceteze.
Tov. Coliu a ridicat problema într - o
ºedinþã a Biroului Politic cã tov.Pîrvulescu are
un seif întreg cu documente, de care nimeni nu
ºtia.
Noi am pãstrat toate scrisorile tovarãºului
Gh.Gheorghiu - Dej din lagär.
Tov N. GOLDBERGHER
Noi am publicat în “Scînteia” ultima
scrisoare, dar este cu totul altceva cind pui în
muzeu un mulaj sau pui un articol din “Scînteia”.

Tov. N.GOLBERGHER
Ceea ce ne - aþi predat este o mare avere.
Sã vedem ce folosim deja de aici pentru expoziþia
de 23 August.

Tov. E. BODNARAS
Organizarea militarã. se poate folosi
foarte bine, pentru cã este acþiunea partidului.
Eventual vremelnic expuse origina1ele, sub sticlã.
Tov. NICULESCU MIZIL
Noi nu expunem originalele, ori
confecþionãm mulaje, care au valoarea
originalului, ori fotocopii scoatem. Avem un atelier care confecþioneazã la fel ca ºi aceste
materiale, pentru expoziþie.
Tov. E. BODNARAS
Studiaþi documentele
Tov. N. GOLBERGHER:
O sã 1uãm documentul, o sã punem intrebãri, care
intereseazã, ºi aºa o sã uºurãm situaþia.
Tov. NICULESCU MIZIL
Trebuie luat pe grupe ºi fiecare document exploatat, ce reprezintã ºi ce este legat de
el.
Tov. E. BODNARAS
Ce reprezintã, ce este legat de el ºi trebuie
o explicare intreagã, care o face vie, legatã. de
oameni.

Tov. BODNARAS
Sînt documente, chiar ºi o fiþuicã.
33.VII. 1959
GE. 2 ex.
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Societate de consum ºi dreptul consumatorilor
CÃTÃLIN CIUBOTÃ
Dezvoltarea economiei de piaþã în
secolele XIX ºi XX, a adus mutaþii importante
în structura vieþii economice ºi sociale.
Progresul tehnologic precum ºi creºterea
capacitãþii de procesare a informaþiei au generat
fenomene deosebit de complexe, uneori
contradictorii. Astfel, în societatea occidentalã,
pe fondul abundenþei, diversitãþii bunurilor ºi
serviciilor, precum ºi a liberei concurenþe a
apãrut o categorie sociala nouã, necunoscutã
pânã atunci în istorie, categorie care se definea
nu prin apartenenþa la un grup etnic, profesional
sau de altã natura ci prin plasarea sa în stadiul
final al ciclului productiv ºi anume: consumul.
La o analiza empiricã, acest final de secol
pare a prezenta ca numitori comuni: informaþia,
reþelele, globalizarea ºi consumerismul.
Cel puþin la suprafaþã, în noile condiþii,
consumatorul  definit generic drept persoana
care utilizeazã un bun sau un serviciu într-un scop
neprofesional - apãrea ca un mic rege, un rãsfãþat
al sistemului liberal. Consumatorul, în calitatea
sa de purtãtor al cererii de mãrfuri, joacã un rol
important în mecanismul de piaþã, constituind, în
acelaºi timp, elementul de referinþã al tuturor
acþiunilor întreprinse atât de producãtor cât ºi de
distribuitor. Mai mult, pe mãsurã ce o þarã sau
alta se dezvolta, cunoscând o anumitã stare de
prosperitate, rolul consumatorului devine din ce
în ce mai complex ºi un numãr din ce în ce mai
mare de entitãþi publice sau private sunt afectate
de comportamentul acestuia.
Problemele ivite s-au dovedit însã mult
mai complexe, astfel încât, economiºti de talia
lui Charles Gide au arãtat faptul cã  departe
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de a fi un rege al sistemului liberal,
consumatorul riscã sã devinã o victimã.
Luându-se în considerare interesele obiective
ale consumatorilor s-a putut constata cã aceºtia
sunt confruntaþi cu multiple probleme,
dezechilibre, ce se pot repercuta, uneori cu
consecinþe imprevizibile asupra întregului
corpus social.
S-a arãtat cã bunurile ºi serviciile
obþinute sau prestate consumatorului sunt
întotdeauna rezultatul intrãrii într-un raport cu
un agent economic specializat, agent care, chiar
dacã este onest, nu are întotdeauna aceleaºi
interese cu clientul sãu. În plus, explozia
tehnologicã ºi informaþionalã specificã celui deal cincilea ciclu industrial, început în anii 1970,
genera un raport net dezechilibrat sub aspectul
informaþional, agentul economic prin
competenþa sa profesionalã prezumatã, puterea
financiarã putând abuza de poziþia sa dominantã
în cadrul acestui raport. Noþiunile de consum
ºi consumator aparþin ºtiinþei economice, studii
ºi teorii în acest vast domeniu fiind realizate
de reprezentanþii ºcolii « utilitãþii marginale »
(Menger, Pareto, Walras etc) ºcoalã ce aborda
cu precãdere probleme de microeconomie. Iar
dacã abordãrile doctrinare nu au lipsit, în viaþa
socialã începând cu anii 1960, consumatorii
devin o adevãratã problemã. Pericolele aºazisei societãþi de consum au fost invederate încã
de la începutul deceniului 7 în lucrãri precum
Omul Unidimensional (Marcuse), Era
Opulenþei (Galbraith), sau Persuasiunea
Clandestinã (Vance Packard).
Într-un mesaj adresat naþiunii în 1962,
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preºedintele Kennedy vorbind de acest grup
economic important dar puþin ascultat, aratã
necesitatea fundamentãrii unei legislaþii de
naturã sã protejeze drepturile ºi interesele
legitime ale consumatorilor precum : dreptul la
securitate, dreptul de a fi ascultat, dreptul la
informare ºi dreptul de a alege. Se nãºteau
principiile-drepturi fundamentale ce stau la
baza legislaþiei în domeniu. Pentru prima oarã
în istorie, în Statele Unite consumatorii s-au
grupat  mai mult sau mai puþin intenþionat 
pentru a-ºi apãra interesele. Apare tot pentru
prima oarã prototipul avocatului militant pentru
drepturile colective ale consumatorilor în
persoana lui Ralph Nader.
Urmând exemplul american, þãrile
Europei Occidentale, au acordat o atenþie
sporitã problemelor consumatorilor, atât la
nivel naþional, cât ºi la nivelul comunitãþilor
europene, existând chiar o cvasi-competiþie în
acest sens. În acest context, pentru a se asigura
consumatorilor o veritabilã protecþie, era
necesar un sistem de norme juridice noi,
adecvate sistemului european de drept majoritar
romano-german. Astfel dacã în þãrile anglosaxone, reforma se realiza în principal pe cale
jurisprudenþialã, în Europa a fost necesarã
edictarea unor norme cadru ce priveau regimul
juridic al produselor defectuoase sau
periculoase, reguli referitoare la preþuri,
echilibru contractual, publicitate ºi domeniul
metodelor comerciale agresive. Acest ansablu
de norme aveau în principal un caracter macrojuridic în sensul cã ele luau în considerare
fenomenul de masã al consumului, socializarea
lui. În acest fel, interesele colective ale
consumatorilor erau protejate prin norme de
naturã preventivã, ce s-au structurat într-un
corpus coerent ce tinde în mod constant a
deveni o ramurã distinctã de drept, dreptul
consumatorului. Deºi, în ansamblu utile, aceste
reguli protective au fost supuse unor numeroase
critici dintre care reþinem :
- multitudinea de texte, ce creeazã

adevãrate sarcini, « servituþi » în dauna
agenþilor economici, de naturã sã paralizeze
activitatea economicã ;
- crearea în opinia consumatorilor a unei
atitudini, mentalitãþi pasive de « asistaþi » (s-a
evidenþiat faptul cã mult mai importantã ar fi
crearea unei mentalitãþi noi a consumatorilor,
decât crearea unor norme cu caracter protectiv,
care sporeºte birocraþia).
Disputele doctrinare din domeniul
juridic au pus în discuþie înþelesurile noi, pe
care în condiþiile date, noþiuni pilon precum
ordinea publicã, autonomia de voinþã, libertate
contractualã, ar trebui sã le aibã. Astfel, atât
în sistemele de drept romano-german cât ºi în
sistemele anglo-saxone de common law, au
apãrut preocupãri ale juriºtilor în domeniul
protecþiei consumatorilor. Drepturile ºi
interesele
consumatorilor,
drepturi
fundamentale conform aprecierii unanime,
s-au obiectivat în abordãri diferite. În dreptul
francez principala preocupare a fost aceea a
gãsirii unor pârghii juridice pentru asigurarea
unui echilibru contractual, de naturã sã
adapteze dreptul comun la exigenþele noii
viziuni asupra statului de drept ºi economiei
de piaþã. De importanþã deosebitã, era ºi crearea
unui cadru administrativ-instituþional care sã
punã în valoare normele existente. În principal
acesta are o strucurã ce implicã voinþa statalã
(un organism de regulã public ce coordoneazã
problemele consumatorilor) ºi societatea civilã
(o reþea de ONG-uri structurate dupã criterii
de audienþã ºi reprezentativitate, a cãror
principal scop este apãrarea drepturilor ºi
intereselor consumatorilor).
În zilele noastre, din perspectiva
globalizãrii se tinde spre o anumitã
uniformizare, apropiere a concepþiilor,
independentã de sistemul de drept cãreia îi
aparþin. Un exemplu bun este evoluþia politicii
UE în domeniu.
Conform Tratatului de la Roma din 1957
politica privind consumatorii nu a fãcut obiectul
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unei politici aparte pentru Comunitãþile
Europene. Întâlnirea Europeanã la vârf din
1972 a decis cã îmbunãtãþirea condiþiilor de
viaþã ºi a nivelului de trai comunitar, unul din
obiectivele fundamentale (înscris în preambulul
Tratatului CE) implicã protecþia sãnãtãþii ºi
securitãþii consumatorilor. Aceastã întâlnire la
vârf a constituit punctul de plecare a
iniþiativelor UE, având ca orientare specificã
promovarea intreselor consumatorilor.
Recunoaºterea drepturilor specifice ale
consumatorilor la nivelul CEE a fost fãcutã pentru
prima oarã printr-o rezoluþie a Consiliului din 14
aprile 1975, folosindu-se printr-o interpretare
extensivã dispoziþiile generale ale Tratatului de
la Roma. Acest program preliminar enunþã cele
cinci drepturi fundamentale ale consumatorului:
dreptul la protecþia sãnãtãþii ºi securitãþii, dreptul
la protecþia intereselor economice, dreptul la
repararea daunelor, dreptul la informare ºi
educare, dreptul la reprezentare.
Pentru realizarea mãsurilor descrise în
programul preliminar, datã fiind absenþa unor
reglementãri precise la o politicã privind
consumatorii, de-a lungul timpului s-au folosit

douã prevederi ale Tratatului de la Roma ca bazã
legalã pentru o acþiune specificã în domeniul
protecþiei consumatorilor : art 100 ºi 235.
Prin Tratatul de la Maastrich(1992), art 129
A, politica privind consumatorii a devenit o
politicã de sine stãtãtoare, cu obiective proprii,
prioritãþi proprii, instrumente proprii. Dupã
modificarile intervenite prin Tratatul de la
Amsterdam(1998), intrat în vigoare anul trecut,
cele cinci drepturi sunt consacrate expresis verbis.
În România nu se poate vorbi de o
inexistenþã a protecþiei consumatorului, ci doar
de un sistem protectiv diferit, existent înainte
de 1989, bazat pe un control administrativ
specific economiei planificate. Totuºi având în
vedere situaþia economicã actualã, precum ºi
cerinþele de armonizare cu legislaþia
comunitarã, legiuitorul se aflã într-o evidentã
dificultate generatã de faptul transpunerii unei
legislaþii specifice unei economii de piaþã
mature la realitãþile româneºti post 1990.
Eforturile de preluare a aquis-lui comunitar sunt
notabile, realizãrile României în domeniu,
situând-o într-o poziþie avantajoasã din
perspectiva integrãrii.

Cãtãlin Ciubotã - Avocat, cercetãtor la
Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei
Române, asistent universitar la Facultatea de
Drept a Universitãþii Ecologice.
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Bulgaria, zece ani mai buni
DANIEL CAIN
În deceniul scurs de la înlãturarea
regimului totalitar de tip comunist, Bulgaria
a cunoscut o tumultuoasã efervescenþã
politicã. O simplã analizã a realitãþilor
survenite în societatea bulgarã ºi cea
româneascã, de exemplu, scoate în evidenþã
existenþa multor similitudini dar ºi, în acelaºi
timp, a unei discrepanþe între vitezele cu care
s-au derulat procesele democratice din cele
douã þãri vecine. În doar zece ani, Bulgaria a
devenit din cel mai supus aliat al Moscovei
un pion al diplomaþiei americane în Balcani
iar independenþa afiºatã cu ostentaþie de Sofia a inflamat, la un moment dat, relaþiile
diplomatice cu Federaþia Rusã. Evoluþia
politicã a avut un curs sinuos iar societatea
bulgarã s-a aflat chiar în pragul declanºãrii
unui razboi civil care a fost evitat, în ultimul
moment, intr-o rarã clipã de luciditate a clasei
politice de la Sofia.
Declanºarea, dupã 1987, de cãtre
Mihail Gorbaciov, a unui complex proces de
restructurare a regimului comunist din URSS
ºi, automat, a celor din statele din blocul socialist din Europa Centralã ºi de Rasãrit a
marcat inceputul unor transformãri radicale
în interiorul societãþilor din acest spaþiu. În
Bulgaria, suflul nou al politicii Kremlinului
a fãcut posibilã articularea unei miºcãri
disidente, destul de firave, totuºi, care milita
pentru necesitatea aplicãrii unor reforme în
sînul societaþii ºi în interiorul structurilor de
putere. Moscova i-a sprijinit pe acei
reformatori din cadrul Partidului Comunist
Bulgar care au decis cã este nevoie de o
schimbare ºi cã Todor Jivkov  ce se afla în
fruntea partidului de 35 de ani  trebuia sã

renunþe la prerogativele sale. Este adevãrat,
organizatorii loviturii de palat din 10
noiembrie 1989 nu ºi-au închipuit cã
înlaturarea lui Jivkov va însemna sfîrºitul
regimului comunist din Bulgaria. Ei au fost
surprinºi de rapiditatea cu care s-au derulat
evenimentele iar acest merit revine forþelor
de opoziþie care au ºtiut sã-ºi coaguleze
eforturile.
Iniþial, noul lider comunist bulgar,
Petar Mladenov, s-a orientat imediat spre o
politicã de restructurare de tip
gorbaciovist, deci fãrã repunerea în discuþie
a socialismului. În primele declaraþii ale lui
Mladenov nu se vorbea nicãieri despre
renunþarea la rolul conducãtor al PCB, nici
despre schimbarea formelor de proprietate
sãu a sistemului, în întregime. Comuniºtii au
fost obligaþi la presiunea strãzii sã-ºi
reformuleze poziþiile iar acest merit revine
fragilei societãþi civile bulgare pe care o
mânã de intelectuali au încercat de câteva
luni sã o trezeascã din amorþire, prin diferite
forme de acþiune. Cîteva sute de mii de
oameni au ieºit în stradã la sfîrºitul lui 1989,
stimulaþi de apariþia a numeroase formaþiuni
politice de opoziþie, pentru a cere alegeri
libere. Partidul Comunist Bulgar (PCB) va
ceda la presiunile societãþii civile ºi va
renunþa la rolul sãu conducãtor. Comuniºtii
se pronunþã pentru introducerea unui sistem
pluripartid, pentru o economie de piaþã ºi
pentru un dialog imediat cu opoziþia. La
sfîrºitul lui ianuarie 1990, un congres
extraordinar al PCB decide rebotezarea
acestui partid, care devine Socialist, precum
ºi separarea funcþiilor de stat ºi de partid,
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care se împart între principalii actori ai
loviturii de palat prin care Jivkov a fost
înlãturat. Petar Mladenov preia prerogativele
de ºef al statului iar Andrei Lukanov devine
premier.
În ianuarie ºi februarie au fost
organizate discuþii la masa rotundã între
reprezentanþii Partidului Socialist Bulgar
(PSB) ºi opoziþie. Cã rezultat al acestor
negocieri, PSB ºi grupãrile de opoziþie au
semnat declaraþii comune privind tranziþia la
un regim democratic, precum ºi natura ºi
viitorul acestui sistem. Mesele rotunde au dus
la semnarea, în martie, a unei înþelegeri
privind proiectul de lege asupra schimbãrilor
din constituþie, sistemul electoral ºi partidele
politice. Practic, timp de douã luni, în Bulgaria au existat douã structuri paralele 
Adunarea Naþionalã ºi masa rotundã  care
au funcþionat precum douã vase
comunicante: deciziile luate în timpul
dezbaterilor din cadrul mesei rotunde
capatau putere de lege prin votul Adunãrii
Naþionale.
Cel mai semnificativ eveniment din
Bulgaria din prima jumãtate a lui 1990 au
fost alegerile din iunie pentru Adunarea
Constituantã, în timpul cãrora polarizarea
electoratului a devenit evidentã. Comuniºtii
au facut tot ce le stãtea în putinþã pentru a-ºi
îmbunãtãþi imaginea ºi a convinge populaþia
cã o rupseserã definitiv cu trecutul totalitar.
Opoziþia s-a raliat în jurul Uniunii Forþelor
Democrate, o organizaþie-cadru constitutitã
din miºcãri ºi asociaþii fidele pluralismului
ºi democraþiei. Datoritã lipsei timpului
necesar formãrii unor structuri regionale
puternice, conducerea acestei coaliþii a fost
nevoitã, fãrã succes, sã apeleze la imitarea
unor modele strãine. Campania electoralã
concentratã asupra terorii trecutului s-a
dovedit a fi inacceptabilã pentru mulþi dintre
bulgari.
Alegerile parlamentare din iunie 1990
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au fost cîºtigate de Partidul socialist, care
obþine 52,7% din voturi, în timp ce opoziþia
cîºtiga 36,2%. Victoria stângii s-a înregistrat
mai ales în zone rurale, în timp ce Opoziþia a
câºtigat în marile orase, inclusiv Sofia.
Primele alegeri libere ºi democratice nu au
dus la calmarea situaþiei în Bulgaria,
deoarece nu s-au obþinut acele rezultate dorite
de simpatizanþii UFD ºi de o parte a
populaþiei. Respingerea rezultatelor acestui
scrutin, recunoscute de observatorii
internaþionali, are cã rezultat apariþia unor noi
surse de tensiuni sociale. Studenþii
declanºeazã greva generalã ºi ocupã, iniþial,
clãdirea Universitaþii din Sofia. Gestul lor
este urmat de colegii lor din þarã ºi de
simpatizanþii UFD care organizeazã acþiuni
de protest în mai multe oraºe. Sindromul
Piaþa Universitãþii apare ºi în Bulgaria, în
iulie 1990, sub forma unui oraº al
adevãrului, construit din corturi, amplasate
în jurul Preºedinþiei ºi al altor clãdiri administrative. Ulterior, în noaptea de 26 august
este incendiat, în condiþii încã neelucidate,
sediul Partidului Socialist din centrul Sofiei.
Pe acest fond al nemultumirilor sociale,
în viaþa politicã din Bulgaria apare un semn
de intrare în normalitate. Preºedintele Petar
Mladenov este obligat sã-ºi prezinte demisia
în urma difuzãrii unei casete filmate în timpul
unor demonstraþii în decembrie 1989, în care
cerea intervenþia tancurilor pentru calmarea
situaþiei. Dupã lungi negocieri în Marea
Adunare Naþionalã (Constituantã), noul
preºedinte al þãrii este desemnat în persoana
liderului Opoziþiei, Jeliu Jelev. Acesta îºi
respectã angajamentele luate ºi îl propune în
funcþia de vicepreºedinte al Bulgariei pe
candidatul PSB. Jelev a devenit primul ºef
de stat necomunist al Bulgariei dupã
abdicarea þarului Simeon al II-lea, în 1946
iar alegerea sa a fost interpretatã cã o
modalitate de calmare a tensiunilor sociale.
Alegerea noului preºedinte al þãrii nu a
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fost în mãsurã sã domoleascã patima politicã
a populaþiei, bulgarii fiind cunoscuþi prin
înverºunarea cu care se avântã pe scena
politicã, trãsãturã, ce explicã, poate, lungul
ºir de asasinate care marcheaza istoria
modernã ºi contemporanã a acestei þãri.
Miºcãrile de stradã au continuat pe fondul
unei puternice crize economice ºi al
incapacitãþii guvernului socialist de a
guverna. A doua jumãtate a anului 1990 este
marcatã de mitinguri, acþiuni sindicale de
protest, greve ale studenþilor, de dispariþia
produselor de primã necesitate din magazine
ºi de o primã liberalizare a preþurilor.
Instabilitatea politicã este, de
asemenea, vizibilã. Doua guverne socialiste,
ambele conduse de premierul Andrei
Lukanov, au avut o scurtã existenþã. La
sfîrºitul lunii decembrie este format primul
guvern de coaliþie de dupã înlaturarea lui
Jivkov, în frunte cu independentul Dimitar
Popov. În componenþa cabinetului au intrat
reprezentanþi ai PSB, UFD, Uniunii Populare
Agrariene, precum ºi cîþiva independenþi.
Ministerele cheie au fost împarþite intre
socialisti ºi Uniunea Forþelor Democrate.
Prin formarea primului guvern de coaliþie de
la începutul perioadei de tranziþie,
distribuirea celor trei principale funcþii în stat
capãtã o nouã formulã: preºedinte (UFD) 
premier (independent)  preºedintele
Parlamentului (PSB). Noul cabinet a
moºtenit o situaþie economicã dezastruoasã,
cu lipsuri fãrã precedent ºi un declin rapid al
producþiei industriale. Mandatul sãu era, de
asemenea, limitat de rapiditatea cu care se
vota noua lege fundamentalã a þãrii, care
urma sã reglementeze noile raporturi dintre
stat ºi cetãþean într-o societate democraticã.
Discuþiile iscate în parlament în jurul
redactãrii noii Constituþii au declanºat un
scandal politic de proporþii care a dus la
declanºarea unei greve parlamentare ºi la
scindarea Uniunii Forþelor Democrate.

Fenomenul de scindare al UFD, în vara lui
1991, vine pe fondul unor speculaþii conform
cãrora exista un plan secret potrivit cãruia
opoziþia era infiltratã de agenþi comuniºti
care aveau drept þintã provocarea unor
tulburãri în rândul acesteia. Aceste
frãmântãri interne au avut drept efect principal scãderea încrederii electoratului în timp
ce, în plan secundar, au reuºit sã cureþe ºi sã
consolideze rândurile UFD. Deºi slabitã de
aceste lupte interne, UFD reuºeºte sã câºtige,
la un scor strâns, alegerile parlamentare din
octombrie 1991, scrutin ce a schimbat harta
politicã a Bulgariei post-comuniste. Victoria la limitã a opoziþiei în alegerile
parlamentare ºi locale din octombrie 1991
reprezintã un punct de rãscruce în istoria
contemporanã a Bulgariei. Fosþii comuniºti
nu numai cã pierd majoritatea absolutã pe
care au avut-o în Marea Adunare Naþionalã
dar sunt nevoiþi sã se împace cu rolul de
principalã forþã de opoziþie.
Deoarece UFD dispunea de numai
110 locuri din cele 240 ale noului parlament
s-a impus gãsirea unei forme de colaborare
cu reprezentanþii partidului minoritãþii turce
 Miºcarea pentru Drepturi ºi Libertaþi
(MDL). Noul guvern condus de preºedintele
UFD, Filip Dimitrov, s-a bucurat, iniþial, de
sprijinul tacit al MDL, partid care a evitat sã
participe la guvernare. Guvernul ºi grupul
paramentar al UFD au încercat sã transpunã
imediat în practicã programul electoral, mai
exact acea parte referitoare la decomunizarea
structurilor de stat. Au fost operate schimbãri
de personal în principalele instituþii ale
statului, precum Ministerul de Interne ºi cel
de Externe. De asemenea, au fost adoptate o
serie de legi prin care foºtilor nomenclaturiºti
li se interziceau, pe o anumitã perioadã,
anumite drepturi
civile.
Victoria UFD în alegerile generale
din toamna lui 1991 a fost urmatã, la doar
trei luni, ºi de reuºita în primele alegeri
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prezidenþiale desfãºurate într-un cadru
legislativ nou, cel al unui regim parlamentar
funcþional. Reprezentantul UFD, Jeliu Jelev,
a reuºit sã ciºtige, la balotaj, scrutinul
prezidenþial ºi sã devinã primul preºedinte
ales din istoria þãrii.
Odatã încheiat ciclul alegerilor,
guvernul avea cale liberã pentru a pune în
practicã programul de reforme anunþat.
Premierul Filip Dimitrov ºtia cã soarta
cabinetului sãu depindea de reuºita sãu de
eºecul politicii economice. Noii guvernanþi
nu dispuneau de date economice suficiente
care sã le dea o imagine clarã a economiei
Bulgariei ºi, în cadrul UFD, nu exista o
poziþie comunã în privinþa chestiunilor
economice. Grupul parlamentar al UFD era
constituit din numeroase grupuri ºi grupãri
de diferite culori politice care blocau sãu se
impotriveau realizãrii unor iniþiative legislative. Tranziþia spre economia de piaþã a avut
cã efect scãderea nivelului de trai, situaþie
care s-a dovedit a fi catastrofalã pentru o þarã
sãracã precum Bulgaria. Politicienii bulgari
se gãseau într-o mare dilemã. Pe de o parte,
Fondul Monetar Internaþional insista pentru
accelerarea privatizãrii, care putea face Bulgaria mult mai atractivã pentru creditorii
strãini, în timp ce, pe de alta parte, aplicarea
unui program de reforme le crea
guvernanþilor mari neplãceri. Aproape de la
început, guvernul s-a aflat sub ameninþarea
grevelor, manifestanþii considerînd cã unii
miniºtri sint principalii vinovaþi de scãderea
economicã ºi, implicit, de cea a nivelului de
trai al populaþiei. În Bulgaria, primii paºi ai
reformei au fost aspru criticaþi. Comunismul
a provocat un adevarat haos în minþile
oamenilor ºi în sistemul economic.
Privatizarea marilor unitãþi industriale nu a
putut fi realizatã iar reforma agrarã din
primavara lui 1992 nu dãdea roade, în acest
an înregistrându-se o serioasã scãdere a
producþiei economice.
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Aceste nemulþumiri au dus, în cele din
urmã, la pierderea sprijinului parlamentar ºi
la o rupturã definitiva între preºedintele Jelev
ºi guvern. Într-o conferinþã de presã,
susþinutã la sfirºitul lunii august 1992, la
reºedinþa sa de lânga Sofia, Jelev a acuzat
guvernul cã a declarat rãzboi confederaþiilor
sindicale, mass-mediei, opoziþiei din afara
parlamentului ºi cã este pe cale sã declanºeze
un rãzboi între instituþiile statului. Acuzaþiile
preºedintelui Jelev au dus la accentuarea
vizibilã a stãrii de tensiune din parlament, în
special între premierul Filip Dimitrov ºi
liderul MDL, Ahmed Dogan. Guvernul
bulgar nu a reuºit sã supravieþuiascã unui vot
de neîncredere solicitat parlamentului. Jocul
de culise al preºedintelui Jelev, al lui Ahmed
Dogan, al foºtilor comuniºti ºi al oamenilor
acestora infiltraþi în UFD a rãsturnat calculele
premierului. La 28 octombrie 1992, 120 de
deputaþi au votat împotriva guvernului, care
a primit numai 111 voturi pentru. Astfel a
fost înlãturat primul guvern anticomunist de
dupã 1989, act care a marcat începutul unor
negocieri ºi târguieli între diferitele grupãri
parlamentare pentru desemnarea noului cabinet.
Pentru formarea unui nou guvern cu
majoritate parlamentarã a fost nevoie de douã
luni de negocieri. În cele din urmã, la 30
decembrie este desemnat un cabinet condus
de independentul Liuben Berov, fost
consilier al preºedintelui Jelev. Guvernul
Berov a fost format cu sprijinul MDL, PSB
ºi al unui grup de deputaþi UFD. În momentul
în care Berov a preluat puterea, multã lume
se astepta cã el sã facã faþã greutãþilor cu mai
mare succes decât predecesorul sãu.
Fragilitatea sprijinului parlamentar,
pregãtirile partidelor politice pentru alegerile
anticipate, precum ºi frãmîntãrile din sânul
partidelor din coaliþia de guvernare au
pecetluit, înca de la început, soarta
guvernului Berov. Liuben Berov ºi-a petrecut
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o mare parte din mandatul sãu prin spitale
unde ºi-a tratat diferite afecþiuni cardiace. În
timpul guvernãrii sale, crima organizatã a
cuprins aproape toate sferele societaþii
bulgare. Atunci când Berov a fost nevoit, în
septembrie 1994, sã înainteze demisia
cabinetului sãu, situaþia în care se gãsea þara
se inrãutaþise vizibil în comparaþie cu sfîrºitul
lui 1992. Negocierile iniþiate de preºedintele
Jelev pentru formarea unui nou cabinet au
eºuat. Pur ºi simplu, nu mai exista
posibilitatea formãrii unei coaliþii de
guvernamânt în acea formulã a parlamentului
ºi, de aceea, liderii partidelor parlamentare
au considerat cã este binevenitã organizarea
unor alegeri anticipate.
Alegerile parlamentare din decembrie
1994 au fost câºtigate de socialiºti care au
obþinut, dupã redistribuirea voturilor, un
neaºteptat 51% din fotoliile noului
parlament. Cabinetul condus de tânãrul premier Jan Videnov s-a bucurat, timp de câteva
luni, de înþelegerea electoratului ºi a
comunitãþii internaþionale. Curând a devenit
însa clar cã Videnov, în ciuda vârstei sale,
era adeptul unei politici conservatoare,
punând mai presus de orice idealurile
Partidului Socialist. Videnov a evitat sã
adopte mãsuri nepopulare ºi sã aplice o
politicã coerenta de reforme în economie, de
teama sã nu piardã sprijinul populaþiei. În
curând, a devenit clar cã guvernul socialist
nu are de gând ºi nici nu are o strategie clarã
de reformare a societãþii bulgare. Pretinsa
politica de reforme promovate de cabinetul
Videnov
i-a nemulþumit pe investitorii
strãini ºi a obligat marile instituþii financiare
internaþionale sã afiºeze mult mai multã
circumspecþie în contactele cu Sofia.
Videnov a devenit din ce în ce mai izolat ºi
în ultimele luni ale guvernãrii sale nici nu a
mai ieºit din þarã. Marii creditori
internaþionali au refuzat sã mai finanþeze
cabinetul de la Sofia, care a fost, astfel, lipsit

de lichiditãþile indispensabile supravieþuirii
unei economii în agonie. Inflaþia a crescut
galopant iar nivelul de trai al populaþiei a
scãzut simþitor. Pierderea suportului electoral
a devenit vizibilã în timpul alegerilor
prezidenþiale, din noiembrie 1996, câºtigate
de candidatul UFD, Petar Stoianov.
Instabilitatea economicã duce,
inevitabil, la instabilitate politicã.
Înrãutãþirea nivelului de trai ºi lipsa oricãrei
perspective
i-a scos pe bulgari în stradã.
Pâinea a dispãrut de pe piaþã iar pensionarii
erau nevoiþi sã se plimbe cu tramvaiul pentru
a nu îngheþa de frig în apartamente. Videnov
a demisionat, în decembrie 1996, însã
aproape toþi miniºtrii sãi urmau sã-ºi pãstreze
portofoliile în viitorul cabinet socialist. Ideea
unui nou guvern socialist i-a nemultumit
profund pe bulgari care au declanºat o serie
de acþiuni de protest împotriva politicii
guvernanþilor. UFD, care a trecut printr-un
proces complex de restructurare în perioada
în care s-a aflat în opoziþie, a ºtiut sã
canalizeze nemultumirile populaþiei. Timp de
o lunã, zilnic, sute de mii de oameni au ieºit
în stradã pentru a cere alegeri anticipate. În
întreaga Bulgarie s-au desfãºurat acþiuni de
protest asemãnãtoare celor din Iugoslavia
împotriva regimului Milosevic. Întreaga þarã
a fost paralizatã de mitinguri ºi acþiuni de
nesupunere civicã a populaþiei. Situaþia s-a
agravat. În noaptea de 10/11 ianuarie 1997
au loc ciocniri intre forþele de ordine ºi
demonstranþii care au pãtruns în sediul
parlamentului. La 4 februarie situaþia din
întreaga þarã scãpase complet de sub control.
Drumurile din þarã erau blocate, în Sofia erau
amplasate baricade în intersecþii iar aproape
toatã populaþia se afla pe stradã. Liderii
politici bulgari au decis atunci, într-un moment de luciditate, sã cedeze la presiunea
strãzii, cã singura soluþie de dezamorsare a
situaþiei. Meritul revine noului preºedinte al
þãrii, Petar Stoianov ºi candidatului socialist
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însãrcinat cu formarea unui nou guvern,
Nikolai Dobrev. Dobrev a preferat sã renunþe
la mandatul sãu, în ciuda opoziþiei liderilor
sãi de partid. Liderii partidelor parlamentare,
convocaþi de preºedintele Stoianov, au decis
organizarea de alegeri anticipate ºi formarea
unui cabinet interimar. Primarul Sofiei,
Stefan Sofianski, a fost însãrcinat cu
formarea unui guvern care sã organizeze
alegerile parlamentare ºi, mai ales, sã
întreprindã primele mãsuri de restabilire a
situaþiei. În mai puþin de o lunã moneda
naþionalã, leva, s-a devalorizat fãrã precedent, dolarul ajungînd de la 500 la 3000 de
leva. Salariile populaþiei ajunseserã la mai
puþin de 10 dolari. Sofianski s-a achitat, farã
cusur, de aceste obligaþii ºi a beneficiat ºi de
sprijinul financiar necondiþionat al
Occidentului. Sofianski a fost primul premier
interimar care a încheiat un acord stand-by
cu FMI. Iar acest fapt demonstreazã, încã o
datã, cã declanºarea unei crize economice
fãrã precedent în Bulgaria a avut o motivaþie
de ordin politic.
Alegerile din aprilie 1997 nu au adus
nici un fel de surprize. Coaliþia formatã din
UFD ºi douã mici partide a obþinut o
majoritate liniºtitoare, de 60% din voturi, în
timp ce socialisþii au înregistrat cea mai grea
înfrângere de dupã 1989. Noii guvernanþi au
trebuit sã aplice un program de reforme sub
atenta supraveghere a FMI, care a instituit
în Bulgaria un consiliu monetar. Acesta este
un organism financiar care substituie, în bunã
mãsurã, prerogativele Bãncii Naþionale ºi
care nu mai da posibilitate guvernantilor de
a emite masa monetarã suplimentarã pe piaþã,
fãrã acoperire. Noul premier, Ivan Kostov,
liderul UFD, a preferat sã guverneze cu mânã
forte, chiar dacã aceastã manierã de
guvernare a fost criticatã de opoziþie. Kostov
a controlat atent atât activitatea majoritãþii
parlamentare, cit ºi situaþia din interiorul
propriului partid, pentru a evita apariþia unor
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surprize neplãcute.
Majoritatea bulgarilor au realizat cã
nu exista nici o alternativã mai blândã la
radicalismul cuprins în programul Uniunii
Forþelor Democrate. Experimentele încercate
de premierii Liuben Berov ºi Jan Videnov
nu au dus la nimic concret. Pentru a
conºtientiza acest adevãr bulgarii au plãtit un
preþ ridicat  patru ani pierduþi, întirziere care
s-a dovedit a fi fatalã pentru bunul mers al
tranziþiei din Bulgaria. De aceea, guvernul
UFD s-a bucurat de sprijinul necondiþionat
al populaþiei ºi al marilor finanþatori
internaþionali. Kostov s-a dovedit receptiv la
solicitãrile Occidentului ºi a ºtiut sã
foloseascã majoritatea parlamentarã pentru
a declanºa un amplu proces de armonizare a
legislaþiei interne cu cea europeanã. În cei
trei ani de la preluarea puterii, Kostov a
reorientat politica externã a þãrii, Bulgaria
devenind un instrument al politicii americane
în Balcani ºi un candidat care a fãcut paºi
semnificativi în cursa de aderare în structurile
europene. Guvernul de la Sofia a ºtiut sã
joace corect cartea Kosovo, în ciuda opoziþiei
interne faþã de sprijinul necondiþionat acordat
operaþiunii militare a NATO în Iugoslavia.
Inevitabil, în guvernarea fãrã
probleme majore a cabinetului Kostov au
aparut ºi semne de blazare ºi de autosuficienþã. Privatizarea obiectivelor
industriale ºi revigorarea economiei
naþionale lãsa încã de dorit. Corupþia
generalizatã în rândul administraþiei publice
ºi implicarea unor miniºtri în unele acorduri
dubioase de privatizare a unor obiective
industriale importante au provocat
nemulþumirea populaþiei ºi a investitorilor
strãini. Guvernanþii au fost sancþionaþi la
alegerile locale din toamna lui 1999, când
UFD a pierdut în unele mari oraºe care, în
mod traditional, se aflau sub controlul sãu.
Eºecul în alegerile locale ºi invitaþia adresatã
Bulgariei de a începe negocierile de aderare
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la Uniunea Europeana i-au oferit lui Kostov
prilejul efectuarii unei remanieri de substanþã
a cabinetului sãu. La sfîrºitul lunii decembrie
1999, zece miniºtri importanþi din guvern au
fost nevoiþi sã renunþe la portofolii.
Kostov a început sã relanseze dialogul
cu partidele din opoziþie ºi sã stabileascã, în
linii mari, structura unei coaliþii de
guvernãmânt care sã vinã la putere dupã
alegerile din 2001. Kostov este perfect
consþient cã UFD nu are nici o ºansã de a-ºi
pãstra majoritatea lejerã din parlament ºi
dupã 2001 ºi ºtie, de asemenea, cã socialiºtii
înca nu ºi-au revenit din ºocul eºuãrii
guvernãrii Videnov. În acest moment, din
afarã se fac presiuni pentru formarea unui
cabinet de coaliþie în care sã intre ºi partidul
minoritãþii turce. Liderii UFD ºi MDL par

sã fi uitat de controversele pe care le-au avut
în trecut ºi de atacurile dure la adresa unora
sau altora ºi se pregãtesc, în tãcere, pentru
preluarea puterii în vara lui 2001. Singura
problemã o poate constitui doar numele
viitorului premier, existînd ºanse mici ca Ivan
Kostov sã fie acceptat în aceastã funcþie ºi
dupã 2001. Cea mai plauzibilã variantã o
poate constitui candidatura primarului Sofiei,
Stefan Sofianski, unul dintre puþinii lideri
UFD acceptaþi fãrã rezerve ºi de celelalte
partide guvernamentale.
În doar trei ani, Bulgaria a reuºit sã
recupereze un handicap major în cursa pentru
integrarea în structurile europene ºi euroatlantice ºi sã dea o noua semnificaþie
modelului bulgãresc, atât de evocat, într-o
perioadã, de autoritãþile române.

Daniel Cain -Absolvent al Facultãþii de
Istorie Universitatea Bucureºti. Masterand
în cadrul Catedrei UNESCO de Studii SudEst Europene de pe lângã Universitatea de
Arte Bucureºti. Între 1995 - 1999, student al
Facultãþii de Istorie a Universitãþii de Stat
Sveti Kliment Ohridski din Sofia.
Corespondent al Agenþiei MEDIAFAX ºi al
PRO TV în Bulgaria ºi Macedonia.
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Paradigma conspiraþionistã (VII)
GEORGE VOICU
Prin manipulare ideologicã
O altã armã pe care conspiratorii ar folosio sistematic, cel puþin la fel de subtilã ºi de
eficientã precum cea a travestirii politice, cu care
dealtfel se înrudeºte profund, cîteodatã pînã la
indistincþie, ar fi cea ideologicã. Este vorba de
mijloacele de îndoctrinare politicã a populaþiei,
de teoriile false concepute pentru a seduce ºi
pentru a aboli discernãmîntul oamenilor, de un
fel de hipnozã colectivã cu ajutorul unui
Weltanschauung diabolic ºi impus social.
Rãzvan Codrescu defineºte cu exactitate acest
presupus truc prin care lumea este dominatã în
chip pervers: Lumea contemporanã ni se
înfãþiºeazã, în devenirea ei, sub aspect moral-spiritual, ca o ruinã premeditatã. Ea este victima
unor ideologii dizolvante, ce urmãresc o
manipulare mondialistã ºi al cãror succes este
condiþionat de transformarea omenirii într-o
massã [sic!] amorfã ºi dezrãdãcinatã, fãrã
memorie ºi fãrã transcendenþã, care sã rãspundã
neproblematic la comenzi ºi sã nu-ºi doreascã
decît ceea ce i se sugereazã.1 Diminuarea tradiþiei
în lumea modernã ar avea astfel o explicaþie
profundã
Ilie Neacºu, fostul ofiþer de securitate,
animator în prima parte a anilor 90 al
sãptãmînalului xenofob ºi antisemit Europa,
actualmente deputat PRM, a dat ºi el o
explicaþie, mult mai brutalã, acestui redutabil
mijloc manipulatoriu: Termeni ca democraþie,
pace, respect reciproc, tratative diplomatice sînt
vorbe în vînt, fluturate doar pentru amãgirea celor
sãraci cu duhul.2 Altfel spus, cine ia în serios
aceste cuvinte se dovedeºte ori un naiv, adicã un
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descalificat intelectual, ori, dimpotrivã, un ins
ipocrit, care joacã mefistofelic teatru, care se preface cã crede în ele pentru a atrage astfel în nada
lor alþi oameni, aºadar un ins care cu ºtiinþã
propagã aceste idei pentru ca oamenii creduli sã
fie duºi pe calea pierzaniei. Experþi în ticluirea
unor asemenea idei politice, ademenitoare precum
cîntecele de sirenã, au fost ºi sînt occidentalii ºi,
îndeosebi, evreii. (Sã nu uitãm cã, pentru cele mai
radicale discursuri conspiraþioniste, chiar ºi
creºtinismul este prezentat ca un asemenea cîntec
de sirenã prin care evreii au adormit multe popoare
în scop dominator3 .)
Tehnica aceasta de sugestie în masã ar fi
început sã fie folositã odatã cu revoluþia francezã
de la 1789. Protocoalele înþelepþilor Sionului,
falsul grosolan ºi de notorietate pus la cale de
Ohrana þaristã spre sfîrºitul secolului trecut pentru
a da argumente antisemitismului, sînt invocate
adesea ca o probã incontestabilã în acreditarea
ideilor conspiraþioniste. Radu Theodoru este un
pasionat inegalabil al acestor teze, pe care le
devoreazã cu o plãcere izbitoare, în ciuda
condimentelor marxiste în care sînt preparate ºi
care rãzbat strident: Conjuraþia mondialã a
plutocraþiei iudaice a aplicat cu iscusinþã strategia
Protocoalelor manipulînd în numele unor idei
abstracte, profitabile doar pentru vîrfurile acestei
plutocraþii. Revoluþia francezã în numele libertãþii,
fraternitãþii, egalitãþii a subjugat Franþa evreimii,
adîncind spectaculos diferenþa între bogãþia
financiarilor evrei ºi masele care au fãcut revoluþia
ºi care[,] manipulate abil, au lichidat parþial marea
proprietate funciarã autohtonã în folosul noilor
latifundiari evrei.4 Evreii deci ar fi imaginat
mereu teorii de pe urma cãrora ei ar fi cîºtigat
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întotdeauna. Radu Theodoru oferã în acest sens
exemple ce se vor zdrobitoare: imediat dupã
primul rãzboi mondial, spre a putea interveni ºi
þine în frîu noile state naþionale, sionismul a lansat
lozinca: drepturile minoritãþilor. Beneficiarii au
fost evreii. Dupã al doilea rãzboi mondial,
sionismul a lansat lozinca: drepturile omului.
Beneficiarii au fost evreii din fostul lagãr socialist.5
ªi autorul Nazismului sionist nu este
singurul care gîndeºte aºa. Opinii de acest gen se
întîlnesc în diverse publicaþii, cum ar fi, de pildã,
Puncte Cardinale. În acest lunar legionaroid sînt
prezentate teze cãrora li se acordã un prestigiu
filosofic occidental. Demostene Andronescu
prezintã pe larg ultima carte a lui Roger Garaudy,
Les Etats-Unis – avant-garde de la
décadence, unde un capitol este consacrat  se
aratã cu degetul  postulatelor ipocrit-umanitare
ale lumii occidentale (democraþia, drepturile
omului, libertatea) în numele cãrora îºi arogã
dreptul de a interveni oriunde ºi oricînd6 .
Ideea aceasta, chiar dacã nu exprimatã atît
de abrupt, e extrem de rãspînditã în cultura
românã, unde multe explicaþii ale fenomenelor
politice sau istorice pornesc de la axiomele
perfidei manipulãri. Manipularea, ºtiinþificã de
multe ori, alteori doar extrem de abilã, ar fi arma
cu ajutorul cãreia se creeazã  nu numai în
reprezentãrile colective  o supra-realitate, care
ascunde realitatea adevãratã. Aºa gîndeºte, de
pildã, Ioan Buduca, pentru care rasa
negustoreascã, dominînd financiar ºi politic
lumea, impune o percepþie deformatã a Istoriei,
falsul fiind, evident, în avantajul ei: Istoria o
scriu învingãtorii, ºtim prea bine. Dar ce ascund
ei prin propaganda lor? [ ] Surprizele sînt
nãucitoare, uneori. [ ] Au trecut mai bine de 60
de ani de la izbucnirea celui de-al doilea rãzboi
mondial ºi abia acum se aflã cã Hitler a fãcut
demersuri diplomatice stãruitoare ca sã-l evite.7
Iatã deci cum mai bine de o jumãtate de secol
Istoria a minþit, construind un alt adevãr decît cel
real ºi intoxicînd astfel minþile oamenilor, cãci,

dupã cum constatã Ioan Buduca, Hitler iubea
pacea, nu rãzboiul. ªi acest exemplu de mistificare
ideologicã a Istoriei nu-i singurul: antisemitismul
Führer-ului a fost un efect provocat de evreii înºiºi,
care, în 1934, declaraserã, prin Congresul Mondial
Evreiesc, un fel de embargou împotriva
Germaniei, rãzbunîndu-se astfel pentru cã aceastã
þarã ieºise, sub oblãduirea nazistã, din sistemul
financiar internaþional ºi, se înþelege, de sub
dominaþia evreiascã. Hitler n-a fãcut deci, prin
politicile sale antisemite, care aveau sã culmineze
cu Holocaustul, decît sã reacþioneze la o provocare
ºi la un pericol major. Citind eseul lui Ioan
Buduca, cititorul poate deduce cã ideea Führerului despre complotul mondial evreiesc nu era
deloc eronatã. Altfel spus, tot ceea ce s-a întîmplat
cu evreii sub regimul nazist ar þine de justiþie, de
aplicarea corectã a codului penal în cazul
infractorilor. Or, spune morala ce se desprinde
din textul lui Ioan Buduca, istoricii, dupã cum
ºtim cu toþii, s-au strãduit, timp de 60 de ani, sã-i
prezinte pe evrei ca pe victime
S-ar pãrea deci cã o concluzie precum
Singura certitudine este manipularea!
Manipularea maselor!8 exprimã bine filosofia
conspiraþionistã. Cum reuºesc însã aceºti
conspiratori, evrei(-sioniºti) sau occidentali sau
unguri, sã rãspîndeascã în lume ideile lor 
sar zice  maladive? Ion Cristoiu are un rãspuns la
aceastã întrebare, care i s-a revelat în urma a ceea
ce s-a petrecut în anii 90 în Iugoslavia: marile
trusturi de presã ºi televiziune îl þin închis pe
cetãþeanul obiºnuit într-o lume paralelã cu lumea
realã9 . Mediile de informare occidentale cunosc,
s-ar pãrea, adevãrul, dar livreazã societãþii
informaþii contrafãcute, pentru cã astfel s-ar apãra
în ochii opiniei publice “interesul occidental”.
Cultura occidentalã ar fi, din acest punct
de vedere, o culturã a falsului. Lucrul acesta îl
crede ºi îl afirmã, între mulþi alþii, dar într-un mod
mai rãspicat, Radu Theodoru. El oferã o
explicaþie acestei maºinaþiuni planetare: dacã
se are în vedere cã mass-media [este] condusã
de finanþa iudaicã10 , atunci mistificarea aceasta
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incomensurabilã devine o consecinþã logicã uºor
de extras.
Lobby-ul joacã ºi el un rol major în
aceastã amplã operaþie falsificatorie, clameazã
conspiraþioniºtii. N-ar fi vorba numai de lobbyul evreiesc internaþional, mult prea cunoscut de
toatã lumea pentru a mai stãrui asupra lui, ci ºi de
cel unguresc, perceput de unii conspiraþioniºti ca
fiind cel mai periculos, cel puþin pentru România
actualã. Gh. Dumitraºcu, senator PDSR ºi
colaborator constant la România Mare, e convins
cã ungurii practicã peste tot în lume un lobby
exacerbat, maniacal, fãrã egal, a cãrui orientare
este predominant anti-româneascã: Refuz sã cred
cã existã în lumea vreun stat, vreo etnie care sã
cheltuiascã atîta bãnet, imaginaþie ºi uriaºe
cantitãþi de minciuni pentru a-ºi denigra vecinii
din toate punctele cardinale, aºa cum o fac ungurii.
Aflu din presã, chiar înainte de 1989, cã acþionau
cu diabolicã perseverenþã chiar ºi prin America
de Sud sau prin Australia.11 ªi cum posturile
de Televiziune [sic] apusene sînt invadate de
unguri, acestea difuzeazã incontinent emisiuni
în care românii ar fi o naþiune formatã din niºte
þigani slavi, aduºi de la Roma, ºi din niºte þigani
autohtoni12 .
Dar dezinformarea profesionistã a
propriilor cetãþeni ºi, implicit, a lumii de cãtre
mediile occidentale nu este suficientã pentru
triumful sociologic al unei eronate reprezentãri a
realitãþii. Cei cu adevãrat pãgubiþi nu sînt, la
rigoare, cetãþenii occidentali, ci aceia est-europeni.
Or, pentru a le suci minþile acestora din urma,
conspiratorii trebuie sã ºtie totul, adicã adevãrul
adevãrat despre ei. Pentru aceasta, ei recurg la
a monitoriza societãþile foste socialiste, “verb
care traduce  susþine Sorin Dumitrescu 
spionarea legalã, chipurile, perfecþionatã13 . Alþi
jurnaliºti vorbesc chiar de spionaj sociologic,
pe care Occidentul (ºi mai ales SUA) l-ar practica
în societãþile post-comuniste. Dezvãluirea aceasta
ar fi fost fãcutã de doctorul în ºtiinþe istorice
Karen Haciaturev, care ar fi pus în evidenþã tîlcul
(subversiv) al anchetelor sociologice întreprinse
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de americani în Rusia. Indiscreþia acestor pretinºi
sociologi de peste ocean întrece  susþine ºi un
jurnalist român  mãsura: Pe autorii anchetelor
îi intereseazã [ ] cine a fost ales în Sovietul
Suprem al URSS în martie 1989, cine în sovietele
locale ºi regionale, cine a avut contacte cu
organizaþii din strãinãtate, cine a lucrat în aparatul
CC al PCUS, în comitete orãºeneºti, raionale ºi
regionale, cine a fost disident.14 Toate acestea 
s-ar zice  atenteazã grav la siguranþa statului rus.
Prin genocid sui-generis
ªi dacã toate acestea n-au efectele
scontate, conspiratorii  afirmã conspiraþioniºtii
 nu se sfiiesc sã recurgã la genocid, chiar dacã
acesta este drapat ºi ia forma unor procese aºazicînd obiective, accidentale, incontrolabile etc.
Între acestea, homosexualitatea, pornografia,
drogurile ºi, mai ales, bolile reprezintã pîrghiile
prin care societãþile sãnãtoase sînt slãbite, parþial
distruse, spre a fi apoi controlate de conspiratori.
Homosexualitatea, de pildã, îi apare unui autor
ca fiind încã o metodã de a distruge, programat,
România15 , acesta fiind scopul real al presiunilor
fãcute de diverse organizaþii internaþionale pentru
ca fapta în cauzã sã fie decriminalizatã. Acest
mijloc distructiv este însã mai degrabã benign,
dacã îl vom compara cu altele
Scenariile închipuite de conspirologi în
aceastã privinþã întrec, uneori, imaginaþia
convenþionalã. Autorii unei cãrþi susþin cã toate
lojile ºi grupãrile masonice sînt conduse la vîrf
de elita miºcãrii Sioniste într-un mod atît de diabolic încît nimeni din aceste loji masonice nu
cunoaºte adevãratul plan satanic al celor care-i
conduc din umbrã.16 Planul acesta e totuºi
cunoscut, în chip miraculos, de autori: Scopul
ascuns cunoscut doar de liderii miºcãrii Sioniste
este de a omorî 5 miliarde de oameni pentru a-i
putea controla pe cei care mai rãmîn ºi pentru a-i
exploata dupã cum doresc aceºti lideri Sioniºti.
Asta înseamnã de fapt sloganul «Noua Ordine
Mondialã»!17 Autorii nu observã postura în care
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se pun prin asemenea afirmaþii: din moment ce
numai liderii sioniºti cunosc planul diabolic,
rezultã logic cã autorii acestui ultim citat sînt
printre aceºtia. Dincoace de paradoxul involuntar,
se aflã, inventariate, mijloacele prin care planul
diabolic urmeazã sã se realizeze: drogurile,
alcoolul, tutunul, pornografia, prostituþia,
homosexualitatea, desfrîul, viruºii mortali (SIDA,
Ebola), violenþa, crimele, terorismul, conflictele
interetnice.18
Aceste consideraþii rãmîn totuºi mai
degrabã abstracte, cãci nu spun mare lucru despre
felul în care aceste mijloace sînt utilizate de
conspiratori. O imagine în acest sens se poate
desprinde din unele texte publicate în România
Mare. NATO  stã scris într-un articol, semnat
Violeta Durdan, din acest sãptãmînal  trimite
soldaþii bolnavi de SIDA în Congo. Omoarã, nu
omoarã, dar au misiunea sã violeze femei.19 E
limpede de ce: pentru a rãspîndi în acest fel SIDA.
Dar nu numai Africa este expusã acestui flagel,
ci ºi România, pentru care însã este folosit un alt
mijloc de inoculare a cumplitei maladii: Copiii
noºtri, transformaþi în cobai în urma unei campanii
de vaccinare împotriva rujeolei, rubeolei,
vaccinuri cerute de Ministerul Sãnãtãþii, netestate,
neverificate de nimeni. Ce conþin aceste
vaccinuri? Cînd se vor vedea urmãrile? Cine va
fi beneficiarul acestor monstruozitãþi? Am de pe
acum sentimentul cã nu mai este timp.20
Arsenalul criminal folosit de
conspiratori pe tot mapamondul este de o varietate
parcã inepuizabilã: Se va acþiona în aºa fel încît
la alegeri sã iasã preºedinþi oameni uºor de corupt,
care sã poatã fi lesne transformaþi în agenþi de
încredere, pãpuºi de cîrpã în mîinile marilor
regizori. [ ] Umanitatea trebuie epuizatã prin
disensiuni, urã, invidie, folosind mijloace de
torturã cum ar fi înfometarea ºi inocularea
anumitor boli. [ ] Se vor crea ºi multiplica, în
întreaga lume, loje masonice libere, în care vor fi
absorbite toate persoanele care au devenit sau sînt
pe cale sã devinã proeminente în activitatea
publicã, deoarece aceste loje vor reprezenta baza
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informaticã ºi cel mai bun mijloc de influenþã.
Apoi lojele vor fi subordonate unei administraþii
centrale, cunoscutã numai de iniþiaþi.21 ªi toate
acestea se vor întreprinde, se vor comite în scopul
obþinerii puterii mondiale absolute de cãtre un
misterios rege al Israelului: În momentul în
care regele Israelului îºi va aºeza pe capu-i «sacru»
coroana ce-i va fi oferitã de întreaga Europã,
atunci va deveni patriarhul lumii. Pentru ca acest
moment sã devinã realitate, se vor face multe
victime.22
Ideea cã obþinerea puterii planetare absolute necesitã un astronomic numãr de victime este
reiteratã ºi în alte articole semnate Violeta Durdan,
care furnizeazã totodatã amãnunte suplimentare
despre felul în care se desfãºoarã planul de
exterminare: Cei puternici SE PREFAC cã
acordã ajutor celor slabi, dar, de fapt, nu iau nici
o mãsurã, ba chiar încurajeazã rãzboaiele civile.
Pur ºi simplu, sînt prea mulþi oameni. Au avut
loc investigaþii, în urma cãrora s-a ajuns la
concluzia cã scurgerile radioactive din anumite
zone nu au fost accidentale. În diferite state, apa
potabilã este contaminatã cu dioxinã.23 În acelaºi
sens, susþine articolul, americanii au creat boala
secolului, o armã absolut cumplitã aflatã în
mîinile ucigaºilor: Prin eliberarea diferiþilor
germeni ºi viruºi, se testa capacitatea biologicã
de rezistenþã a organismului ºi stabilirea NOII
ORDINI MONDIALE24 [majusculele aparþin
autoarei  n.m.].
Se poate deja constata cã, între armele
genocidare, SIDA ocupã  în cadrul unor
discursuri conspiraþioniste  un loc certamente
privilegiat. Boala secolului ar fi  se susþine,
nu numai în România Mare, ci ºi în publicaþii
care se pretind pro-occidentale, proamericane, precum Ziua  o creaþie a
laboratoarelor americane, un rãspuns  socotit,
de unii lideri de opinie, ingenios, compatibil chiar
ºi cu valorile democraþiei  la problemele grave
ale suprapopulãrii planetei. Totul ar fi pornit 
pretinde Vladimir Alexe  de la Raportul Global 2000, un document  se spune  al Clubului
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de la Roma în care s-ar fi ajuns la concluzia cã e
necesar un agent sintetic cu ajutorul cãruia sã
se stopeze maltusiana, catastrofala creºtere
demograficã. Doctorul Aurelio Peccei ºi savanþii
din «Clubul de la Roma» sînt autorii aºanumitului «Raport Global 2000», în care propun
un plan de scãdere a demografiei [sic!] mondiale.
[ ] Prima recomandare «strict secretã» a
doctorului Peccei se referea la inocularea
controlatã a unui «agent sintetic» care sã atace
sistemul imunologic uman. [ ] Agentul urma
sã fie creat în laborator, împreunã cu antidotul
sãu. Numai dupã o reducere drasticã a demografiei
[sic!] mondiale (pînã la un maxim 2 miliarde de
locuitori pe Terra), tratamentul urma sã fie ºi el
administrat supravieþuitorilor, prezentat însã drept
o «descoperire bombã», de ultimã orã. 25
Proiectul acesta ar fi fost încredinþat autoritãþilor
americane, care, prompt, i-au sesizat miza ºi l-au
fãcut operaþional, dar în straºnic secret, în
laboratoarele de la Fort Detrick, în statul Maryland. Obiectivul sãu era acela de a gãsi un mijloc
de a preîntîmpina suprapopularea planetei.
Fabricarea în laborator a sindromului
imunodeficienþei dobîndite nu poate fi judecatã
decît prin raportare la catastrofalele consecinþe,
dupã anul 2000, ale exploziei demografice, ºi nu
ca un experiment în sine.26 Experimentul acesta
 pe care bunul simþ n-ar ezita sã-l catalogheze ca
absolut sinistru  capãtã aºadar aprecieri pozitive
din partea lui Vladimir Alexe, cãruia îi apare 
oricît ar pãrea de uimitor  ca fiind ceva bun.
Dincolo de aceste aprecieri, ziaristul de la Ziua
afirmã cã, odatã obþinut în laborator, virusul HIV
a fost inoculat deliberat mai întîi unor africani (în
cursul unei campanii de vaccinare contra variolei)
ºi apoi unor homosexuali americani, în aceastã
ultimã operaþie fiind implicat  pare-se  chiar
Papa Ioan Paul al II-lea. Din cele douã focare,
boala s-a rãspîndit irezistibil în întreaga lume.
Noua Ordine Mondialã preconizatã constã, între
altele,  susþine acelaºi ziarist  ºi într-o reducere
cu 2 miliarde de oameni a populaþiei globului,
îndeosebi în þãrile sãrace.
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Aceastã diminuare severã a populaþiei 
susþine Vladimir Alexe, intrînd cu aceasta în acord
cu ceilalþi conspiraþioniºti  se face nu numai pe
calea infectãrii cu HIV, care mãreºte rata
mortalitãþii, ci ºi prin alte mijloace, mai subtile,
care vizeazã reducerea ratei natalitãþii, efectul, în
ambele cazuri, fiind acelaºi: Agentul HIV face
parte din mijloacele biologice de dirijare a ratei
mortalitãþii, alãturi de rãzboaiele locale sau de
foamete. Pentru limitarea ratei natalitãþii, s-au
dezvoltat o serie de mijloace ale controlului
sarcinii. «Miºcarea de Eliberare a Femeii»
urmãreºte, printre altele, legalizarea avortului.
«Miºcarea homosexualilor» - care a luat o mare
amploare în ultimele decenii  este «ajutatã» din
umbrã deoarece homosexualii nu fac copii:
natalitate zero. De aceea sînt încurajate aºa-zisele
«cãsãtorii» între homosexuali. Potrivit unor
informaþii, «Noua ordine mondialã» va impune
un sistem sever de control al demografiei [sic!],
asemãnãtor celui practicat în China.27 Faptul cã
scontatul efect (diminuarea populaþiei) nu se produce, dimpotrivã, nu-l intimideazã cîtuºi de puþin
pe cel ce face asemenea afirmaþii. Aºa cum nu-l
intimideazã nici faptul cã toatã aceastã poveste a
producerii virusului HIV în laboratoarele
americane a fost lãmuritã exemplar28 ºi cã
reluarea ei astãzi nu e numai iresponsabilã ci ºi
ridicolã. Existã, s-ar pãrea, o teribilã seducþie
esteticã a ideilor de acest fel, izvorîtã, pesemne,
din gustul pentru spectaculosul SF sau pentru
misterul politic. Faptul cã sînt chiar americani,
unii celebri, precum regizorul Spike Lee, care cred
cã SIDA este o maladie fabricatã de guvern29 ,
ar putea fi un argument în acest sens.
Dupã unii conspiraþioniºti, existã însã ºi
alte mijloace de a omorî, mai perverse încã, pentru
cã ele nu se adreseazã corpului, ci sufletului.
Fiinþele umane nu-ºi vor mai aparþine deloc,
devenind pur ºi simplu maºini programate sã facã
ceva. E, dupã toate indiciile, un univers SF 100%,
ceea ce nu-i împiedicã totuºi pe conspiraþioniºti
sã-l crediteze ca atare, fãrã sã-l chestioneze în
vreun fel oarecare, cu atît mai puþin sã introducã
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vreo îndoialã. Este cazul, de pildã, al lui Cristian
Negureanu, care ia drept ºtiinþifice trãznãile
apãrute într-o carte30 ºi pe care le comenteazã
astfel: Evenimentul care va conduce la marcarea
oamenilor sub semnul Bestiei (implementarea
unui microcip care sã-i conecteze la computerul
de la Bruxelles, numit chiar Bestia) va fi, conform previziunilor CIA, o crizã cumplitã care va
lovi lumea pe 1 ianuarie 2000. Este vorba de faptul
cã programatorii computerelor au folosit, din
economie de spaþiu, doar ultimele douã cifre ale
anului pentru înregistrarea datei în memoria
calculatoarelor. Acest argument este valabil
pentru naivi. Totul a fost premeditat.”31
Cristian Negureanu nu e, desigur, naiv. El ºtie
tîlcul imprudenþei din lumea computerelor: în
fapt, totul a fost programat. Scopul final, dupã
luni de haos, foamete, criminalitate crescîndã etc.,
va fi acceptarea microcipului ºi recunoaºterea
Antichristului. Va fi proba supremã prin care
Dumnezeul lui Avram, Isaac ºi Iacov va testa pe
credincioºii sãi.32 Acestea ar fi planurile, aflate
deocamdatã în testare, în faza  s-ar zice  a
studiului de fezabilitate, ale Elitei Noii Ordini
Mondiale, sau ale celor ce urmãresc ocuparea
globalã33 .
Pentru alþii, însã, toate aceste scenarii SF
au deja trecut. Pentru unii, ele au chiar un trecut
considerabil, adicã istoric, suprapunîndu-se
istoriei însãºi. De exemplu, Toni Victor
Moldovan, medic anestezist de formaþie, crede
cã omenirea e supusã de mii de ani unui soi de
experiment (program) de inginerie geneticã de
cãtre fiinþe extraterestre. Biblia ar fi o mãrturie în
acest sens (care, deºi încifratã, poate fi totuºi
decodificatã). Aºa se face cã Dumnezeul din
Biblie ar fi de fapt Inginerul-ªef34 al acestui
program.
ªi medicul acesta anestezist nu e singurul
care crede în experimente pe care tereºtrii le-ar
îndura  cînd cu stoicism ignar, cînd cu revoltã
cunoscãtoare  din partea extratereºtrilor.
Povestea (politicã) a extratereºtrilor e crezutã ºi
de oameni de litere. Nu e vorba de autorii de

literaturã science fiction în exerciþiul funcþiei
lor, ci, de exemplu, de critici literari deveniþi critici
politici. Ioan Buduca, de pildã, parã sã creadã 
aflat sub inspiraþia ºi vraja unui american (Philip
J. Corso)  în asemenea stranii poveºti, din moment ce îºi informeazã cititorii, într-un editorial,
cã prãbuºirea comunismului a fost un aranjament
americano-sovietic (cu ocazia întîlnirii dintre
Reagan ºi Gorbaciov de la Reykjavik) de apãrare
a Terrei contra extratereºtrilor35 . Altfel spus, în
faþa apocalipticei ameninþãri a Pãmîntului de cãtre
OZN-uri militare, omenirea a trecut peste
neînþelegerile ideologice  devenite, în aceastã
situaþie dramaticã pentru soarta ei, complet
irelevante  ºi s-a unit monolitic, invadatorii
cosmici urmînd sã primeascã o ripostã
considerabil mai puternicã, cu un plus de ºansã.
Despre existenþa fiinþelor extraterestre care bîntuie
ameninþãtor Terra se ºtia demult în sferele înalte
ale puterii americane ºi sovietice, dar, din motive
obscure, totul a fost pus sub un straºnic secret,
pînã la zguduitoarele dezvãluiri ale lui Philip J.
Corso. E totuºi, s-ar putea spune, o poveste
frumoasã, în care binele (unirea planetarã) triumfã
(în intenþie, cel puþin) în lupta cu conspiratorii
cosmici, spre deosebire de celelalte versiuni, în
care principiul conspiraþional al rãului este  cum
am vãzut  suveran. Ioan Buduca nu ne spune
însã dacã între invadatorii extratereºtri
ameninþãtori ºi cei ce alcãtuiesc rasa
negustoreascã nãvãlitoare în fapt existã vreo
relaþie. Dar timpul nu e trecut
Cam acestea ar fi ipostazele mai
importante ori mai frecvente în cultura românã
ale  se cuvine o asemenea ortografiere Conspiraþiei. Metamorfozele pe care Conspiraþia,
unicã totuºi, le cunoaºte în practicile politice sînt,
orice s-ar spune, bogate, ºi cantitativ ºi calitativ.
Cu toate acestea, imaginaþia aceasta proiectivã
este prea puþin autohtonã. Existã o bogatã
literaturã universalã pe tema Conspiraþiei,
începînd cu Barruel sau Lucien de la Hodde,
trecînd prin Protocoalele înþelepþilor Sionului ºi
ajungînd la Pat Robertson ºi Roger Garaudy, care

49

SP nr. 78/2000

IdeoSfera
încheagã în cele din urmã o veritabilã culturã
conspiraþionistã. Cã este mai mult o sub-culturã,
poate chiar o contra-culturã, nu o culturã, conteazã
aici mai puþin. Autorii români nu aduc, practic,
în ciuda prolificitãþii lor, nici o idee originalã
în filosofia conspiraþiei, mãrginindu-se de cele
mai multe ori sã compileze idei de-a gata, nu fãrã
aproximaþii îngrijorãtoare ºi ºarje aiuritoare. Ceea
ce ei aduc nou este de ordin stilistic: o teribilã,
nestãpînitã febrã a exprimãrii, care atrage frecvent
dupã sine imprecaþia, trivialitatea, anacolutul,
neglijenþa gramaticalã, comedia involuntarã,
sensul pervers etc. etc. Nu e mult, dar e suficient
 s-ar zice  pentru a trage concluzia, ca bilanþ de
etapã, cã patrimoniul culturii universale a
conspiraþiei s-a îmbogãþit totuºi prin
contribuþia româneascã.
IV.
Virtuþile
conspiraþionismului

sau

mizele

Miza epistemicã  o mizã falsã
Conspiraþionismul se prezintã în primul
rînd, se poate constata acum, la capãtul acestei
lungi incursiuni prin labirintul sãu de idei, ca o
paradigmã apropriatã ºi folositã, nu fãrã pasiune,
de un grup numeros de autori ºi lideri de opinie.
Paradigmã vrea sã însemne, în acest caz, un set
de principii ºi de reguli, bine articulate sau doar
congruente, prin intermediul cãrora lumea se
reveleazã comprehensiv sau se face cunoscutã
raþional unei comunitãþi  sã-i zicem aºa intelectuale. Paradigmã înseamnã, ca de obicei,
asumarea de rigori, disciplinã, norme, procedee,
referinþe etc. de cãtre un grup profesional sau cultural relativ extins, nu doar de un individ izolat.
Nu putem avea de-a face cu o paradigmã în afara
unui minimal consens al unui grup anume asupra
principalelor ipoteze, axiome, principii, metode,
legi etc. Dacã lucrurile stau aºa, atunci, pentru
a concretiza, s-ar pãrea cã, aºa cum se poate vorbi
de paradigma marxistã sau de paradigma
structuralistã, s-ar putea vorbi  aºa cum am ºi
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fãcut-o pînã acum  ºi de paradigma
conspiraþiei. Într-o asemenea accepþiune,
paradigmele sînt, pentru comunitãþile ºtiinþifice
sau intelectuale, ceea ce sînt ideologiile pentru
comunitãþile politice: axiome, reguli, norme,
valori, principii etc. împãrtãºite social. ªi chiar
dacã în primul caz angajamentul pasional e mult
mai ºters, uneori chiar insesizabil, iar prejudecata
mai atractiv ambalatã, mai estompatã, în vreme
ce în conspiraþionism credinþa ºi ataºamentul
afectiv sînt izbitoare, ambele tipuri de demersuri
au, la o adicã, aceleaºi vulnerabilitãþi, izvorîte din
failibilitatea umanã, din inevitabilele prejudecãþi
al oricãrui subiect cunoscãtor, din relativismul
inerent oricãrei cunoaºteri. Constatarea aceasta
n-are nici o legãturã cu faptul cã partizanii
paradigmei conspiraþionale rareori, doar în mod
excepþional, acceptã eroarea, incertitudinea sau
relativizarea. Ea þine exclusiv de epistemologie
ºi spune doar cã nici o paradigmã nu este, cognitiv,
imbatabilã. Din punctul acesta de vedere, al erorii,
toate paradigmele sînt vulnerabile ºi, deci,
asemãnãtoare. Nu acelaºi lucru se poate însã
afirma ºi în privinþa virtuþilor sau capacitãþilor
propriu-zis epistemice (fie ele ºi numai potenþiale)
ºi praxiologice ale tuturor paradigmelor.
Demersul conspiraþionist este, epistemic, nul, ceea
ce nu se poate spune despre demersul de tip
ºtiinþific.
Dar cineva care adoptã serios
paradigma conspiraþiei se va strãdui mereu sã arate
cã demersurile sale sînt de acelaºi tip precum
cercetãrile ºtiinþifice, cã au aceeaºi naturã, cã
sînt (cel puþin) la fel de virtuoase epistemologic.
Pentru a face aceastã demonstraþie, el recurge,
cînd e serios, la un mimetism formal uneori
bine pus la punct, susþinut. Astfel, autorul care
uzeazã de paradigma aceasta creeazã adesea toate
aparenþele menite sã acrediteze, în mintea
cititorului, caracterul ºtiinþific al demersurilor sale.
Textele în cauzã folosesc uneori stilul cãrturãresc,
manierele ºi procedeele academice (ceea ce nu le
scuteºte, în toate cazurile, de trivialitate), citînd,
fãcînd trimiteri bibliografice, note lãmuritoare etc.
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Cîteodatã, ele chiar sînt  sau þin sã parã a fi 
produsul unui efort intelectual copleºitor, care
solicitã  prin simpla sa afirmare  respectul,
onorabilitatea de tip ºtiinþific. Documentaþia
folositã de autor  stã scris în introducerea unei
cãrþi din aceastã serie  însumeazã peste 15.000
de pagini.”36 O asemenea declaraþie e menitã sã
stîrneascã admiraþia cititorului, cãci atîta erudiþie
ºi atîta energie consumate pe altarul cunoaºterii
sînt calitãþi ieºite mult din comun. Ele devin astfel,
adicã prin sugestie, garanþii ale Adevãrului ce
stã scris între cele douã coperte. Amãnuntul cã,
între multele mii de pagini în care autorul a cãutat
neostoit marele adevãr, aflã cititorul imediat, la
loc de frunte stau cele care alcãtuiesc falsul notoriu
intitulat Protocoalele înþelepþilor Sionului e de
naturã, vai, sã submineze efortul declarat cu atîta
ostentaþie. Aceasta însã e valabil pentru un cititor
prevenit. Pentru celãlalt, intimidarea ar putea continua, cãci poate fi indusã ºi cu alte argumente.
De exemplu, la sfîrºitul cãrþii, este oferitã, pentru
cititorul deja complexat, ºi o bibliografie
selectivã, numãrînd vreo 150 de titluri. Dacã se
adaugã ºi cele 172 de note, se va putea constata
cã sînt create aparenþele unui respectabil produs
ºtiinþific. S-ar pãrea cã, într-adevãr, e vorba, în
asemenea cazuri, de ceea ce un cercetãtor a numit,
expresiv, înalta erudiþie paranoidã37 .
Totul e însã o pseudo-erudiþie. Pentru cã,
dincolo de simularea formalã a erudiþiei, ideile în
cauzã nu se disting calitativ, circulã într-un fel de
devãlmãºie ºi într-un tipar sintactic exasperant,
avînd pretutindeni  ºi cînd sînt semnate de
doctori ori de reputaþi senatori ºi cînd sînt
semnate de iluºtri anonimi ori autori patent ignari
 cam aceeaºi expresie. Existã aºadar un fel de
ubicuitate, chiar la scarã mondialã, a ideilor
conspiraþioniste  ele se plimbã ca norii pe cer,
dintr-o þarã într-alta, paternitatea lor fiind de cele
mai multe ori incertã. Sînt, din perspectivã
intelectualã, idei bastarde sau, din perspectiva
popularitãþii, idei folclorice internaþionale.
Spectacular ºi evazionist, aventuros ºi
pasional, conspiraþionismul are o considerabilã

putere de seducþie, oriunde pe glob, ºi încã demult,
aºa cã s-a creat în timp o bibliotecã de mãrime
impresionantã. Numeroasele cãrþi  observa
Daniel Pipes  le dau posibilitatea teoreticienilor
conspiraþiei sã-ºi citeze reciproc lucrãrile,
construind astfel un edificiu impozant de
pseudoerudiþie
autoreferenþialã. 38
Maimuþãreala aceasta academicã, cum califica
acelaºi cercetãtor mimetismul de acest tip, nu este
lipsitã de un anume succes, ceea ce conferã
scrierilor de acest gen, în ochii unora, o notã de
oportunism ºi, prin derivare, de onorabilitate,
cîteodatã chiar de validitate. ªi cînd se întîmplã
ca între cei convinºi de raþionamente
conspiraþioniste sã se numere ºi personalitãþi ale
vieþii publice, culturale sau politice, ºi  dupã cum
am vãzut  se întîmplã (nu numai în România, ci
ºi pe plan internaþional; bunãoarã, nume ca
Oswald Spengler sau Noam Chomsky
cauþioneazã, prin prestigiul lor simbolic,
gogoriþele conspiraþioniste), atunci ºansele de
persuasiune sînt mai mari. La aceastã judecatã
concurã ºi faptul cã discursul conspiraþionist
conþine cîteodatã ceva adevãr, ceea ce-i mãreºte
credibilitatea.
Dacã paradigmele sînt ochelarii (coloraþi)
prin care privim realitatea, atunci paradigma
conspiraþiei  vãzînd totul în negru  poartã
ochelari cu lentile fumurii. A vedea totul în negru
sau a nu vedea nimic par, în acest caz, lucruri
similare. Dramul de veracitate care poate fi uneori
depistat într-un discurs conspiraþionist se dizolvã
într-o imaginaþie acaparatoare, care nu cunoaºte
decît limitele (regulile) sale interioare. Proiecþia
asupra realitãþii a unei imagini suprarealiste are
capcanele ei psihologice. Lucrurile se petrec cam
aºa cum le descrie un personaj dintr-un roman:
Consecinþã, noi am inventat un plan inexistent
ºi Ei nu numai cã l-au luat de bun, dar s-au ºi
convins cã sînt cuprinºi în el de mult timp, sau ºiau identificat fragmentele proiectelor lor
dezordonate ºi confuze ca fiind momente ale
Planului nostru, detaliat potrivit unei logici
inconfundabile a analogiei, a aparenþei, a
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presupunerii. Dar dacã inventînd un plan ceilalþi
îl realizeazã, e ca ºi cum Planul ar exista, ba mai
mult, acum chiar existã.39 Totul se rezumã la a
stabili strînse determinãri sau univoce legãturi
cauzale de la imaginaþie la realitate (ºi aceasta,
desigur, nu poate fi decît imaginatã).
Paradigma conspiraþionistã constã nu
doar în aserþiunea cã existã conspiraþie în istorie,
ci în reducerea istoriei la conspiraþie. Conjuraþia
apare deci ca singura locomotivã a istoriei.
Conspiraþia este mai mereu infailibilã (cel puþin
în cazul evenimentelor istorice semnificative).
Eroarea provine nu atît din exagerare
(pardonabilã, la urma urmei), cît din absolutizare.
Pentru cã uneltirile sînt familiare istoriei, dar ele
rareori se bucurã de succesul scontat de autorii
lor. Constatarea aceasta s-a fãcut demult.
Experienþa ne aratã  scria Machiavelli  cã au
fost multe comploturi, dar cã prea puþine au
izbutit.”40
Nu conjuraþiile hotãrãsc istoria, se poate
spune, nu fãrã  acum, dupã atîta presiune
conspiraþionistã  un sentiment reconfortant. Mai
mult, pãrintele ºtiinþei politice susþinea mai
departe  vai, cu cîtã îndreptãþire!  cã un principe
nu trebuie sã þinã prea mult seama de uneltirile
împotriva sa atunci cînd poporul e de partea lui.
Dar dacã îi e duºman ºi îl urãºte, el trebuie sã se
teamã de orice ºi de oricine.41
Critica conspiraþionismului nu înseamnã
deci negarea conspiraþiei ca fapt istoric sau ca fapt
politic, ci negarea rolului fabulos care i se atribuie.
“Conspiraþia se referã la un act, teoria conspiraþiei
la o percepþie a realitãþii.42 Constatarea aceasta,
aparent banalã, este însã plinã de urmãri atunci
cînd conspiraþionismul ajunge  cum vom arãta
mai departe  ideologie politicã.
În plus, conspiraþiile sînt policentrice,
uneori concurente, adverse, intrînd în
interdependenþe strînse. Alteori  ºi poate de cele
mai multe ori  conspiraþiile suportã pe durata
derulãrii lor ample modificãri teleologice,
împrejurãri impredictibile obligîndu-le la
adaptare. Iatã de ce consecinþele lor finale sînt
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frecvent altele decît cele anticipate de autorii lor.
Or, paradigma în cauzã exclude pluralitatea
conspiraþionalã, stipulînd un agent conspiraþional
unic, filosofia ei fiind  cum bine observa Adrian
Miroiu într-un pãtrunzãtor studiu consacrat
marilor scenarii  monistã43 .
Ideea, pentru a lua un exemplu, cã evreii
ar reprezenta un monolit fãrã fisurã stã la baza
celor ce clameazã, în spaþiul european, nu numai
românesc, un teribil lobby evreiesc. Spre
deosebire de America, unde orice lobby, inclusiv
cel evreiesc, are statut legal ºi legitimitate, cuvîntul
neavînd în el nimic peiorativ, culturile europene
par sã-l demonizeze. Nicolas Weill a scris un
pãtrunzãtor articol pe aceastã temã, arãtînd cum
încãrcãturã semanticã a expresiei lobby evreiesc
în cultura francezã se rezumã la a vedea în evreime
un corp disciplinat ºi influent la modul irezistibilocult. Iudaismul, în lumea de astãzi, este  aratã
Nicolas Weill  o civilizaþie pluralã, divizatã,
zguduitã de forþe antagoniste, încercatã de
catastrofe ºi de constante miºcãri migratorii. Nici
miºcarea sionistã nu a fost lipsitã de contradicþii,
liderii israelieni intrînd adesea în conflicte cu
diaspora evreiascã. Concluzia e memorabilã:
Scurt, nu este nimic în istoria contemporanã a
evreilor care sã corespundã conþinutului expresiei
de «lobby evreiesc» aºa cum este ea folositã în
context francez.44
Exemplul acesta e în mãsurã sã arate cã
în orice acþiune socialã existã, chiar ºi atunci cînd
pare a fi vorba de reuºitã, ºi efecte neaºteptate,
paradoxale, indezirabile sau  poate, de ce nu? 
dezirabile, dar neanticipate, etc., care, finalmente,
o abat substanþial de la conceptul care, sã
presupunem, a generat-o. Din aceastã ilustrare se
poate vedea care este valoarea epistemicã a
paradigmei conspiraþionale. Pe cît de atrãgãtoare,
prin forma spectacularã ºi prin caracterul unitar
pe care-l afirmã, ideea cã devenirea lumii este
întotdeauna premeditatã ºi produsã de un acelaºi
agent omnipotent (ºi, de regulã, malefic) face din
omenire o existenþã de grad secund, inventatã
discreþionar, fãrã autonomie, lipsitã de consistenþã.
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Cãci dacã istoria, înainte de a se produce în act, sar produce ad litteram în imaginaþia conspiratoare,
sub suveranitatea strictã a acesteia, atunci realitãþii
i se atribuie o plasticitate totalã, pe care nu o are,
pe care nu o poate avea.
Dar, dupã paradigma aceasta, tot ceea ce
se întîmplã semnificativ în istorie (cu deosebire
în cea contemporanã) ar fi mai întîi voit ºi fãurit
(adicã prevãzut prin calcul sofisticat, în esenþã ºi
 de multe ori - în amãnunte, ceea ce ia forma
scenariului) de o inteligenþã pe cît de redutabilã
pe atît de rea. Operaþia aceasta, susþine discursul
conspiraþionist, este departe de a fi evidentã sau
observabilã; ea e prin definiþie ascunsã, cripticã,
dificil de sesizat. Strategia ei se defineºte prin
secret. Pentru a folosi expresia lui Daniel Pipes,
o mînã ascunsã,45 apasã butoanele sofisticatei,
infernalei maºinãrii conspiraþionale. Scenariul
dupã care mãdularul invizibil opereazã ar fi aºadar
inaccesibil oamenilor de rînd, care îl îndurã fãrã
a avea habar. Fiecare îºi îndeplineºte rolul
predestinat ºi are totodatã iluzia cã acþioneazã
potrivit propriei voinþe. S-ar pãrea deci cã
acþioneazã o lege perversã, care ar putea fi
formulatã astfel: cu cît omul are impresia cã este
mai liber, cã se bucurã de mai multã libertate, cu
atît el este mai determinat, cu atît el se dovedeºte
mai obedient în raport cu o voinþã exterioarã ºi
adversã. Omenirea în ansamblul ei s-ar afla deci
în mîinile unui pãpuºar planetar, ea supunînduse fãrã replicã  pentru cã nu e conºtientã de
condiþia sa  comenzilor lui. Acþiunea umanã 
îndeosebi cea semnificativã politic  ar fi deci
mereu efectul unei hipnoze irezistibile ºi
insesizabile care l-ar poseda pe actorul social.
Se poate acum vedea cu ochiul liber cã,
epistemic, paradigma reprezentatã de
conspiraþionism e o izbitoare paradigmã a erorii.
Nu în sensul absolut (adicã în acela cã n-ar fi
verificatã de nici un fapt istoric). Conspiraþia 
aºa cum am mai spus  nu lipseºte din istorie, dar
eficacitatea ei e totuºi accidentalã. Insuccesul e
regula statisticã a conspiraþiilor. Or, astfel stînd
lucrurile, nu existã nici un motiv de a concepe

conspiraþia ca pe un  pentru a-l parafraza pe
Lucien Goldmann  Dumnezeu ascuns al
istoriei. Dacã vom fi de acord cu Karl R. Popper
cã nu se poate prezice, raþional sau ºtiinþific,
mersul istoriei, cã istoria rãmîne întotdeauna
deschisã (ceea ce nu înseamnã cã nu poate exista
predicþie)46 , atunci nu va fi principial nici o
dificultate de a concluziona cã o asemenea
ºtiinþã profetico-aplicativã precum cea
reprezentatã de conspiraþionism nu existã ºi nu
poate exista. Parada de erudiþie pe care o face
cîte un conspiraþionist þine mai degrabã de
imposturã sau de exhibiþionism, cãci o asemenea
ºtiinþã sau învãþãturã pur ºi simplu nu existã
ºi nu poate exista. Este ºi motivul pentru care cei
ce cultivã paradigma conspiraþiei sînt autodidacþi
amatori care nu au afiliere instituþionalã ºi sînt
excluºi de instituþiile de autoritate47 ºtiinþificã.
Adrian Miroiu, în remarcabilul sãu studiu
din care am citat mai sus (Marile scenarii), aratã
cã ipotezele conspiraþionale se bazeazã nu numai
pe un tip de cunoaºtere teoreticã închipuitã,
excesivã, ci ºi pe o praxiologie idealizatã, utopicã
depãºind astfel considerabil condiþia cunoaºterii
ºi acþiunii umane. În ºtiinþa de tip academic
(sociologie, psihosociologie)  constatã Adrian
Miroiu mai departe  sigur atare modele nu existã;
ºi chiar de-ar exista, sigur cã nimeni nu ar fi atît
de optimist încît sã sugereze cã ele pot fi puse în
lucru. Filosoful român nu crede nici cã ar putea
fi vorba de o ºtiinþã a serviciilor speciale.
Cunoaºterea presupusã de teoriile conspiraþioniste
nu ar fi diferitã doar în privinþa gradului de
perfecþionare, ci ar presupune o naturã diferitã,
ceea ce lui Adrian Miroiu îi pare, pe bunã dreptate,
inacceptabil, demn de a fi respins în mod categoric. În faþa stãruinþei conspiraþioniste de a
acredita o cunoaºtere imposibilã, filosoful român
mãrturiseºte ceea ce-l încearcã: reacþia mea în
faþa freneziei scenariilor ºi conspiraþiilor e mai
curînd una de umilire: mã simt pus mai jos, în
opinia generalã, decît cred cã în mod rezonabil ar
fi sã fiu plasat48 . E un sentiment pe care îl
încearcã, desigur, orice om liber, care n-are cum
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sã nu se simtã dispreþuit, desfiinþat, anulat în faþa
judecãþilor conspiraþioniste. În acest sens cred cã
trebuie înþeleasã ºi constatarea lui Daniel Pipes
potrivit cãreia modul acesta de a vedea lumea,
lãsat fãrã replicã, te face sã te îndoieºti de toate,
punînd sub semnul întrebãrii însãºi viaþa.49 Cãci,
dacã ea este un fals sau ceva inautentic, ce preþ ar
putea avea?!
(va urma)
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O sursã de interes capital
LAURENÞIU CONSTANTINIU
Baza
documentarã
privind originile Rãzboiului
Rece a fost sporitã cu o sursã de
excepþionalã valoare prin
publicarea jurnalului personal al
diplomatului american Burton
Y. Berry, din perioada cînd el a
fost reprezentantul politic al
SUA în România (1944
1947)1 .
Dupã
constituirea
Comisiei Aliate de Control, în
urma semnãrii armistiþiului de
catre România (12 septembrie
1944), SUA au fost reprezentate
în acest organism prin generalul
CVR Schuyler. Jurnalul
acestuia  apãrut în traducere
româneascã 2

oferã
cercetãtorilor informaþii de cel
mai mare interes privind
începuturile acþiunilor de
comunizare a României sub
impulsul ocupantului sovietic ºi
avînd drept instrument de
execuþie Partidul Comunist din
România (din octombrie 1945,
Partidul Comunist Român).
Odatã cu tipãrirea
jurnalului lui Burton Berry,
istoricii se aflã în situaþia
Burton Y. Berry, Romanian
Diaries, 1944-1947, The
Center for Romanian Studies,
2000, 715 pagini.
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privilegiatã de a putea urmãri
acelaþi interval de timp din
perspectiva unui diplomat,
înzestrat cu un acut simþ al
observaþiei ºi cu o profundã capacitate de analizã. În absenta
relaþiilor diplomatice normale
(ele aveau sa fie restabilite dupã
semnarea Tratatului de Pace de
cãtre România, la 10 februarie
1947), Departamentul de Stat a
avut în persoana lui Burton
Berry un analist de forþã al
politicii sovietice într-o þarã
inclusã în sfera de hegemonie a
Moscovei.
Încã de la sfîrþitul lui august 1944, odatã cu venirea
misiunii OSS în România3 ,
SUA au urmãrit îndeaproape
comportamentul sovietic în
aceastã þarã. Spre deosebire de
Polonia, România era, în august
1944, o þarã cu structuri politice
proprii, cu forþe socialpolitice
care realizaserã desprinderea de
Germania ºi alãturaserã
România coalitiei Naþiunilor
Unite. În aceste condiþii, pentru
Washington,
conduita
sovieticilor în România apãrea
ca un test pentru viabilitatea
acordurilor dintre Aliaþi în
privinþa þãrilor eliberate de sub
ocupaþia sau controlul german.
Pe plan militar, politic ºi
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de intelligence, Statele Unite au
urmãrit prin generalul Schuyler,
Burton Berry ºi Frank Wisner
(þeful OSS în România, pînã la
începutul lui 1945) imixtiunile
întreprinse, tot mai frecvente þi
brutale, ale reprezentaþilor
sovietici în afacerile interne ale
României precum ºi sprijinul
total acordat comuniºtilor
pentru a-ºi asigura controlul
puterii.
În acest context, se
înþelege descurajarea lui Iuliu
Maniu care, la 8 decembrie
1944, a reluat, în conversaþia cu
Burton Berry (care o
consemneazã la 9 decembrie),
ideea devenitã obsesie pentru
cel care întruchipa rezistenþa
faþã de comunizarea ºi
sovietizarea
României:
abandonarea României de cãtre
Marea Britanie ºi SUA în
glacisul sovietic. El (Maniu 
n.n.) a spus cã dacã ar fi ºtiut cã
sovieticilor le va fi datã mînã
liberã în aplicarea condiþiilor de
armistiþiu, nu l-ar fi sfãtuit pe
rege sã semneze armistiþiul.
Maniu a avertizat cã Rusia
sovieticã a planificat în mod
deliberat
comunizarea
României în timp ce puterile
democratice observã în tãcere
( ). Cu o considerabilã emoþie,
domnul Maniu a întrebat dacã
America ºi Marea Britanie
doresc ca România sã devinã o
parte a Uniunii Sovietice. «Dacã
este aºa» a spus el «vã rog sãmi daþi un sfat în consecinþã,
cãci aceasta se poate aranja uºor,
chiar astãzi, aºa tîrziu cum este
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pot aranja lucrurile în avantajul
României mai bine decît sunt
în stare comuniºtii români»(p.
4445).
Dupã cum se ºtie, toate
încercãrile lui Iuliu Maniu  ca
dealtminteri ºi ale regelui Mihai
ºi ale altor exponenþi ai forþelor
democratice  de a afla
intenþiile reale ale Londrei ºi
Washingtonului în privinþa
României au primit rãspunsul
stereotip cã Aliaþii occidentali
doreau ca România sã rãmînã un
stat independent ºi suveran.
Jurnalul lui Burton Berry
înregistreazã toate momentele
semnificative ale agoniei
democraþiei româneºti, care a
primit lovitura de moarte odatã
cu instaurarea guvernului
Groza, controlat de comuniºti (6
martie 1945). Martor al luãrii
puterii de cãtre PCdR, ca urmare
a intervenþiei directe a URSS,
diplomatul american a redactat
douã texte de covîrºitor interes
pentru cunoaºterea metodelor
folosite de sovietici în vederea
instituirii controlului lor asupra
þãrilor aflate în sfera de influenþã
a Moscovei: Raportul Top Secret adresat de Burton Berry
preºedintelui SUA, în
septembrie 1946, ºi Metodele
sovietice utilizate în România,
primãvara 1944  iulie 1946
(pp. 467488).
Editoarea volumului,
acad. Cornelia Bodea, observã,
perfect întemeiat, cã Raportul
Top Secret se plaseazã între
Telegrama lungã a lui George
Kennan, din februarie 1946, ºi

articolul aceluiaºi, publicat sub
sigla X, în Foreign Affairs
(iulie 1947), constituind,
împreunã cu Raportul special al
trimisului preºedintelui Truman
în România ºi Bulgaria, Mark
Ethridge (noiembriedecembrie
1945), textele fundamentale
pentru elaborarea unei largi
strategii a Statelor Unite pentru
a se opune expansionismului
sovietic(p. 10).
Sursele
americane
(Schuyler, Berry, rapoartele
OSS etc.) vor trebui confruntate
 pentru a înþelege dinamica
declanºãrii Rãzboiului Rece 
cu izvoarele sovietice în curs de
investigare dintre care,
deocamdatã, cititorul român nu
dispune în traducere decît de un
set de documente privind cele
trei cãlãtorii ale lui A.I. Vîºinski
în România (19441946).4
Jurnalul lui Burton Berry
oferã nu numai informaþii
preþioase istoricilor, dar le pune
ºi probleme ce urmeazã a fi
soluþionate. Astfel, de exemplu,
la 20 ianuarie 1946, adicã scurt
timp dupã includerea în
guvernul Groza a cîte unui
reprezentant al PNT ºi PNL, în
urma venirii la Bucureºti a
Comisiei Aliate Tripartite
(VîºinskiHarrimanClarkKerr), Burton Berry noteazã cã
un comunist din cadrul
guvernului, binecunoscut
acestei Misiuni (misiunea
americanã  n.n.) ºi-a
exprimat, astãzi, într-o
conversaþie
particularã,
convingerea sa cã guvernul
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Groza nu avea intenþia sã aplice
mai departe Acordul de la
Moscova sau sã organizeze
alegeri libere ºi cã nici un
progres nu va fi fãcut în aceastã
direcþie fãrã noi discuþii ºi
înþelegeri între reprezentanþii
celor Trei Mari. Aceeaºi
persoana neidentificatã a
prezentat un program în trei
puncte care ar fi permis
organizarea de alegeri libere,
fiind, în acelaºi timp, acceptabil
pentru URSS ºi PCR.(pp. 342
343)
Este evident, interesant
de ºtiut cine a fost aceastã
persoanã al cãrui anonimat este
pãstrat de Burton Berry chiar ºi
în jurnalul sãu personal. Dupã
opinia noastrã, el va fi fost Belu
Zilber, care  astãzi se ºtie,
graþie arhivelor OSS 
întreþinea strînse legaturi cu
reprezentanþii serviciilor de
informaþii americane.
Acad. Cornelia Bodea,
eminentã specialistã în istoria
modernã a României, a editat
jurnalul lui Burton Berry cu o
rigoare exemplarã. Domnia Sa
a pus astfel la îndemîna
specialiþtilor un text de interes
capital nu numai pentru istoria
postbelicã a României, dar ºi
edificator petru împrejurãrile
trecerii de la Marea
Aliantãdintre SUAURSS
Marea Britanie, la confruntarea
EstVest, care avea sã se
desfãºoare pînã în 1989.
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TRILOGIE 1989
MIHAI CHIOVEANU
 . . î n c e p u t u l
inþelepciunii, probabil, este
recunoaºterea faptului cã ceea
ce a lãsat în urmã comunismul
este un talmeº balmeº
extraordinar
Timothy Garton Ash
Dupã lansarea în vara
acestui an a volumului
Fantasmele
Salvãrii.
Democraþie, naþionalism ºi
mit în Europa postcomunistã (Iaºi: Polirom,
1999), Vladimir Tismãneanu,
profesor de ºtiinþe politice la
University of Maryland, College Park, USA, revine în
atenþia publicului din România
prin publicarea volumului de
faþã - o antologie de texte
semnificative ºi polemice,
apãrute în traducerea excelentã
a Cristinei ºi a lui Dragoº
Petrescu.
Dupã analizarea în Mizeria
Utopiei a cauzelor ce au dus
la declinul ideologiei marxiste,
REVOLUÞIILE DIN 1989.
Între trecut ºi viitor, Vladimir
Tismãneanu coordonator,
Traducere de Cristina ºi
Dragoº Petrescu, Ed. Polirom,
Iaºi 1999, 287 p.
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revizitarea
disidenþei
intelectualilor din Europa de
Est de la Stalin la Havel în
Reinventarea Politicului ºi
evaluarea ºanselor proiectului
liberal în Fantasmele
Salvãrii, focalizarea asupra
Revoluþiilor din 1989 pare a fi
nu
doar
o
fericitã
coincidenþã ci ºi o necesarã
închidere a unui ciclu editorial.
Lãudabil în acest sens ºi
efortul editurii Polirom de a
þine pasul cu piaþa de carte
europeanã  volumul la care ne
referim a apãrut în primãvarã
la Routledge Press, London
sub titlul: The Revolutions of
1989.
..o mostrã a celor mai
valoroase eseuri pe marginea
revoluþiilor est-europene.
(Norman Naimark, Stanford
University), semnate de autori
celebri: Cauze (Daniel Chirot,
Leslek Kolakovski, Katerine
Verdery),
Semnificaþii
(S.N.Eisenstadt, Timothy
Garton Ash, Jeffrey C. Issac,
Tony Judt, G.M. Tamas, Jacek
Kuron), Viitor (Bruce
Acherman, Ken Jowitt,
Jacques Rupnik, Adam
Michnik, Mircea Mihãieº ºi
Jeliu Jelev) prin lucrãrile
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publicate, unele chiar în
România, sau prin rolul jucat
în evenimentele din ultimele
douã decenii, prezentul
volum* nu îºi propune sã
reproducã în termeni narativi
evenimentele trecutului
imediat. Apãrute între 1990 ºi
1996, textele surprind
dinamica percepþiei analiºtilor
ºi actorilor asupra seismului
1989. Structura cãrþii în sine
reprezintã o invitaþie la
regîndirea problemelor pe care
extincþia leninismului(Ken
Jowitt), dispariþia imperiului
exterior al Uniunii Sovietice
odatã
cu
bascularea
regimurilor comuniste ºi
destrãmarea acesteia le ridicã
în Est ºi în Vest deopotrivã.
Eliminarea acelei bipolaritãþi
raþional previzibile a
rãzboiului rece ºi retrasarea
geografiilor conceptual
simbolice,
continua
fragmentare ºi apariþia noilor
actori în spaþiul redus pînã nu
demult la ingratul statut de
borderland privesc, în opinia
multora dintre autori, în egalã
mãsurã Occidentul.
La un deceniu distanþã ºi
într-un context în continuã
transformare, revoluþiile care
au schimbat faþa Europei ºi a
lumii prin eliminarea cortinei
de fier rãmîn în actualitate atît
timp cît de pe ruinele colosului
roºu fuga înapoi ºi/sau
previziunea
istoricului,
sociologului, analistului politic, eseistului; pare a duce de
fiecare datã la concluzii
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diferite. Subiectul pare
inepuizabil cu atît mai mult cu
cît
noua
paradigmã
interpretaþionistã, ce are în
vedere acceptarea valorilor ºi
setului de norme ºi nu doar
importul
mimetic
al
instituþiilor atunci cînd
analizeazã ºansele democraþiei
în Europa de Est postcomunistã, pare a nu
simplifica deloc rãspunsul la
întrebarea lui Dahrendorf
privind posibilul eºec al
revoluþiilor.
Dacã în prima fazã se
poate spune ca revoluþiile lui
1989 au reuºit (T. Garton
Ash), rezultatul final al
tranziþiei,
oboseala
acumulatã ºi deziluziile
datorate uriaºelor aºteptãri ar
putea fi, de la caz la caz, unul
dezamãgitor. Poate tocmai
de aceea materialele grupate
în volumul de faþã nu-ºi
propun
sã
analizeze
dinamica, ritmul ºi orientarea
fiecãrei þãri în parte, ci insistã
mai curînd asupra liniilor de
interpretare ºi cauzelor
similare ºi mai puþin asupra
perspectivelor singulare.
Viteza cu care s-au prabuºit
regimurile comuniste, rolul
de eliberator involuntar al
Estului jucat de Gorbaciov,
dimensiunea sîngeroasã ºi
deturnarea revoluþiei în
România, absenþa ei în
Iugoslavia etc. pierd din
importanþã, autorii cuprinºi
în acest volum fiind
interesaþi mai curînd de

logica autodistructivã a
sistemului, desacralizarea
centrului politic, absenþa
zelului
misionar,
a
proiectelor salvaþioniste, a
elementelor charismatice
etc., interpretate drept semn
al transformãrilor radicale
produse în societãþile
sfirºitului de secol XX.
Reprezintã 1989, annus
mirabilis, momentul reintrãrii
în
clubul
select
al
democraþiilor occidentale a
statelor foste comuniste?
Dincolo de atmosfera de
carnaval a primilor ani
postrevoluþionari( Jelio Jelev),
reafirmarea în cercurile
intelectuale a Ex Occidente
lux ºi a nou creatului limbaj,
cu rol în formularea
comunitãþilor politice, paralela
fãcutã de Timothy G.Ash cu
primãvara popoarelor de la
1848 pare oarecum exageratã
 de altfel, optimismul
autorului a scãzut considerabil
în ultimul timp. Pe termen
lung revoluþiile din 1989 par
a reprezenta nu
un
asteroid..ci .. un vulcan politic. Liberale ºi non-utopice,
rectificatoare în viziunea lui
Habermas, care le plaseazã în
afara modelului tradiþional,
revoluþiile din 1989 reprezintã,
în primul rind, sfirºitul unui
..ciclu istoric început în
1917..(ºi) al unui lung rãzboi
ideologic
(Vladimir
Tismãneanu).
Bascularea regimurilor
comuniste în Europa de Est,
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vãzutã prea adesea drept
parte a renaºterii globale a
revoluþiei liberale la sfîrºit de
secol XX ºi consecinþã a
valului democratic universal,
nu reprezintã exclusiv un
triumf al liberalismului ºi
ideii de societate deschisã
decît, poate, pentru cei ce se
încãpãþîneazã sã rãmînã în
limitele interpretãrilor
moniste.
Infrîngerea
totalitarismului, dincolo de
iluziile autolaudative, poate
fi la fel de bine o cumpãnã
a apelor, apariþia unor noi
forme de clericalism, fundamentalism etnic ºi capitalism
antidemocratic fiind la fel de
posibilã în oricare dintre
cazuri (Bruce Ackerman).
 S f î r º i t u l
Istoriei(F.Fukuyama), al
 t i m p u r i l o r
eroice(G.M.Tamas) sau
doar al unei epoci
europene(Tony Judt)?
Respingerea acelor
realitãþi insuportabile ºi
afirmarea vechilor idei de
libertate a dus, pe lîngã
resurecþia moralã, la reiterarea
în interiorul spaþiului deschis
noilor formulãri a tradiþiilor
cultural-politice ale trecutului
interbelic, de multe ori antieuropean prin autoritarismul,
fascismul, corporatismul,
þãrãnismul promovat. Dacã
adãugãm aici rolul determinant al ereditãþii leniniste ºi
potenþialul creativ al zonei,
Europa de Est post-comunistã,
ºi nu doar Balcanii, pare a
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reprezenta mai curînd un
laborator experimental în care
retorica anticomunistã a noilor
elite poate deveni oricînd
superfluã. Pe de o parte,
explicarea
prãbuºirii
comunismului nu se mai poate
reduce astãzi la analizarea
colapsului politico-economic,
fãrã a þine cont de criza moralculturalã a sistemului (Daniel
Chirot). Pe de altã parte,
traducerea anti-comunismului
contraelitelor politice exclusiv
în termenii democraþiei este la
fel de eronatã.
Cu toate cã întoarcerea
la comunism pare puþin
probabilã  restauraþia de
catifea gãseºte la Adam
Michnik
o
explicaþie
pertinentã
în
natura
autolimitatã, antiideologicã ºi
antimachiavelicã a revoluþiilor

ºi în respingerea inutilului
neo-iacobinism
al
anticomuniºtilor  atît timp cît
rolul de anihilatori politici ai
acestuia a revenit în unele
cazuri chiar fostelor elite ºi
guverne din Est (Kolakovski),
spaþiul ex-comunist se
confruntã încã cu ceea ce ar
putea fi definit ca Ur-communism: corupþia, cinismul politic ºi modelele mentale ale
trecutului imediat. Deºi
Blues-ul post-totalitar face
dificilã sarcina analistului de
a pune un diagnostic exact în
fiecare caz (Jacques Rupnik),
revenirea în actualitate a
consideraþiilor lui Istvan Bibo
referitoare la mizeria micilor
state din zonã este încã
posibilã.
Marele
merit
al
volumului de faþã, dedicat

Revoluþiilor din 1989, constã
în primul rînd în eliminarea
 t i r a n i i l o r
certitudinii(D.Chirot).
Vãzute nu arareori drept,
revolte, refoluþii, restoluþii,
restauraþii, evenimentele din
1989 sunt privite de ochiul
critic al analistului ca subiect
de cercetare ºi bazã a
dezbaterilor aprinse, politice ºi
economice. Dincolo de
interesul viu ºi imediat al
fiecãruia dintre noi, datorat
implicaþiilor pe termen scurt
asupra ordinii politice
internaþionale, acestea devin
pentru profesionist ..o
neaºteptatã, fascinantã ºi
revelatoare imagine a modului
în care sistemele sociale
aparent stabile intrã în declin
ºi se prãbuºesc(Daniel
Chirot).

*

Între vizionarismul raþional
ºi fascinaþia absolutului
OLIVIA HORVATH
Dupã patruzeci ºi cinci de
ani în care societatea româneasca
a fost hrãnita cu polonicul cu
ideologia
marxistã
a
totalitarismului, este normal ca
Raymond Aron - Lupta de
clasã, Polirom, 1999, 261
pagini.
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Marx însuºi sã fi devenit un
subiect tabu. O carte care se
numeºte Lupta de clasã ºi care,
deºi nu se revendicã totuºi pleacã
de la filosofia marxistã, ar putea
sã parã o condamnare la moarte.
ªi totuºi, apariþia cãrþii lui
Raymond Aron satisface douã
necesitãþi: readucerea lui Marx în
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atenþia publicului român, ºi,
deoarece el nu poate fi nici ignorat
nici supraevaluat, înfruntarea lui
Marx cu o criticã coerentã ºi mai
ales logicã.
Atât Raymond Aron, cât
ºi cursul sãu, susþinut în anii 1956
- 57 la Sorbona ºi publicat astãzi
în România, au un singur cuvânt
definitoriu: logic. Sociologul Aron
nu are nevoie de o prezentare mai
amplã decât aceasta deoarece prin
logic se spune totul. În epoca sa,
atunci când majoritatea
intelectualilor
francezi
exaltaumarxismul, Raymond
Aron a fost un personaj contre
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courrent. Iar aceasta tocmai
pentru faptul cã a reuºit sã se
detaºeze de ºarmul ideologiei ºi
sã observe în mod obiectiv
plusurile ºi minusurile sale. Astfel,
în 1964, anul apariþiei La Lutte des
Classes, Jean-Paul Sartre, cel care
a fost întotdeauna plasat la polul
opus faþã de Aron, scria:
Marxismul, ca filosofie
generatoare a unei lumi ne-a smuls
din cultura moartã a unei burghezii
muribunde ce mai trãia doar din
propriul trecut.(Marxismus und
Existentialismus,1964) Cât de evident pasional este acest text în
comparaþie cu unul aronian, în care
sociologul aprobã o laturã a
marxismului, analizând-o raþional:
Este suficient ca minoritatea
privilegiatã sã primeascã o
fracþiune relativ importantã din
produsul naþional ºi inegalitatea va
fi un obstacol economic în calea
dezvoltãrii. Tocmai în cazul unor
astfel de societãþi, necesitatea
revoluþiei [în sens marxist] poate
fi (...) afirmatã
(p.231).
De altfel, însuºi Aron
declarã cã nu crede în posibilitatea
unei alegeri absolute între un Bine
ºi un Rãu. Spune mai degrabã cã
existã grade diferite de bine ºi rãu.
Astfel, el adoptã o poziþie
asemãnãtoare cu ideea ingineriei
sociale rawlsiene. Societatea nu
poate fi îmbunãtãþitã printr-un
bum revoluþionar, ci doar
amelioratã gradual. Aron nu
acceptã soluþii globale sau
adevãruri absolute, ºi acuzã
adoptarea acestora ideologiei
sovietice. El încearcã sã gãsescã
soluþia nu mai mult decât

echitabilã, deoarece este conºtient
de faptul cã inegalitãþile, deºi sunt
în adevãr o problemã, sunt
insurmontabile, în orice fel de
regim politic. Cu aceastã concepþie
Aron desfiinþeazã atât teoria
marxistã, cât ºi cea tocquvilleanã,
cele douã puncte de plecare ale
cãrþii în discuþie. Este interesantã
aceastã apropiere pe care o face
Aron între promotorul democraþiei
care, fiind naturalã omului, va
ajunge sã egalizeze societatea, ºi
promotorul aceleiaºi egalizãri, de
data aceasta însã prin revoluþie,
prin violenþã. Deºi ambii gânditori
constituie punctul de inspiraþie
pentru Aron, Tocqueville este
puþin menþionat în Lupta de clasã.
În fond, era normal ca Marx sã fie
adevãratul fundament de vreme ce
el este întemeietorul noþiunii de
clasã.
Scopul teleologic al
istoriei este pentru Marx, poate de
prisos a mai menþiona, societatea
fãrã clase, dispariþia statului.
Premisa pentru aceasta este însã
violenþa. Procesul începe cu
dezvoltarea economicã, continuã
cu polarizarea societãþii între douã
clase antagoniste, apoi intrã în
scenã pauperizarea absolutã a
clasei exploatate pentru a da
naºtere luptei de clasã. Aceasta din
urmã culmineazã în revoluþia
proletarã ºi transferarea puterii în
mâinile muncitorilor. Dictatura
proletarã urma sã fie esenþial
represivã pentru a conduce istoria
cãtre finalitatea ei. Hannah Arendt,
în eseul ei Despre violenþã, face o
diferenþã clarã între violenþã,
putere ºi forþã. Ea afirmã cã
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proletariatul lui Marx nu o posedã
decât pe prima, ºi aceasta deoarece
este un regim bazat pe mase alienate in care indivizii se pierd ºi
se supun. Puterea politicã a
proletariatului nu dispune practic
de legitimitate tocmai din cauza
violenþei
pe
care
se
fundamenteazã. Aron, la rândul
sãu, argumenteazã cã o minoritate
nu va putea fi condusã de o
majoritate, ceea ce este exact ceea
ce presupune teoria dictaturii
proletare. Astfel tot ce ar putea sã
înfãptuiascã revoluþia lui Marx ar
fi o schimbare a elitelor politice.
Mai exact, schimbarea unui regim
bazat pe comunicare, acord,
rivalitate, ºi conflict (p. 238),
adicã pe realitate, cu unul utopic,
siluit asupra societãþii prin puterea
unui adevãr suprem impus prin
violenþã.
Clasa proletarã este un
subiect asupra cãruia, mãcar în
parte, Aron este de acord cu Marx,
afirmând cã, dintre toate gupurile
societãþii industriale, muncitorii
sunt cei mai bine definiþi, atât din
interior cânt ºi din exterior. Deºi
tendinþa acestei clase nu mai se
îndreaptã cãtre unificare, grupul
dispune de o puternicã realitate,
atât obiectivã ct ºi subiectivã, (p.
233) pe când toate celealte clase
sunt total echivoce. Astfel indivizii
sunt nesiguri asupra grupului
cãruia îi aparþin, nu numai din
cauza neclaritãþii definiþiei
conceptului de clasã, ci ºi din
cauza mobilitãþii sociale
crescânde.
Ce este în fond o clasã
socialã? Aron o defineºte în
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termenii a trei principii:
anasmblurile socio-economice
diferenþiate pe principiul economic, ai cãror membrii se aflã
într-o relaþie de interdependenþã,
ºi în interiorul cãrora condiþia
socio-economicã a indivizilor este
asemãnãtoare. De aici, Aron
gãseºte în lupta de clasã nimic mai
mult decât definiþia lui homo
oeconomicus. Onul tinde spre
maximizarea utilitãþii. Aºadar,
dispariþia luptei de clasã se reduce
la soluþia împãrþirii echitabile a
produsului naþional, mãrul
discordiei. Teoria claselor
conduce negreºit cãtre teoria
puterii politice. Pe baza acestui
lucru ideologia stalinistã a
construit doctrina conform cãreia
regimul sovietic ar fi singura cale
spre adevãrul absolut, condiþia
necesarã pentru finalizarea istoriei.
Aceasta, ºi identificerea Partidului
cu proletariatul - fapt considerat
de sociologul francez o adevãratã
absurdiate - este justificarea puterii
absolute pretinsã de conducãtorii
comuniºti. Este impresionantã
puterea lui Aron de anticipare.

SP nr. 78/2000

Þinând cont de faptul cã îºi þinea
cursul in 1956, putem afirma cã
este unul dintre primii ºi poate
puþinii intelectuali vest-europeni
care au apreciat evenimentul
Ungar la adevãrata sa însemnãtate.
Folosind date empirice Aron oferã
în Lupta de clasã o imagine
clarvãzãtoare a comunismului, cu
atât mai impresionantã cu cât
blocul sovietic era analizat de dupã
Cortina de fier, fãrã un contact
autentic cu realitatea. El
demonstreazã contradicþia pe care
istoria o aduce teoriei marxiste:
revoluþia proletarã nu a fost urmatã
de societatea fãrã clase, aºadar,
încã existã clase în societatea
sovieticã, pretins comunistã.
Raymond
Aron
postuleazã toate premisele
prãbuºirii comunismului. El aratã
greºala pe care o comite occidentul
prin dezinteres. Observã
tendinþa irezistibilã cãtre
democraþie ºi are impresia cã
regimurile sovietice se vor
îmbunãtãþi gradual în virtutea
acestei tendinþe ºi cã vor evolua
cãtre relaxarea economicã, politicã
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ºi ideologicã; nu spune însã cã
acesta va fi ºi sfârºitul lor.
Întrebarea care se pune în aceastã
fazã este de ce nu a prevãzut
cãderea comunismului? O
explicaþie ar putea consta în modul
raþional de analizã a regimului, o
a doua ar putea fi Cortina de fier,
iar o altã explicaþie ar putea fi faptul
cã Lupta de clasã este de fapt un
curs univarsitar care cere o
oarecare imparþialitate. Cu toate
acestea, teoria lui Aron rãmâne
impresionant de vizionarã, mai
ales în cadrul trendului intelectual
francez din anii 50, 60.
Cartea lui Aron este mult
prea complexã pentru ca o scurtã
analizã sã o poatã cuprinde. Lupta
de clasã este un imperativ pentru
lecturã, ºi tocmai de aceea, deºi
tardiv, intrarea lui Raymond Aron
în spaþiul editorial românesc este
binevenitã. Dacã ar fi sã definim
cartea în douã concepte acelea ar
fi imposibilitatea prezicerii
viitorului ºi faptul cã structura
economico-socialã a unei societãþi
nu determinã niciodatã regimul
politic.

Semnala
James Adams
Urmãtorul – Ultimul rãzboi
mondial
Editura Antet. 380 pagini. 43.000
lei.
Lucrarea înfãþiºeazã modul
ipotetic în care ar putea decurge
un viitor rãzboi mondial (ultimul,
potrivit titlului).
Acest rãzboi va fi în primul rând
un “ rãzboi al informaþiilor “.
Aceastã noþiune are înþelesuri
(sensuri) diferite pentru diferitele
structuri politice, informative sau
de apãrare. Acest rãzboi nu va mai
fi dominat de cãtre clasicul soldat
cu puºcã, ci de cyber – cavaler.
Rãzboiul informaþiilor nu se
desfãºoarã numai în domeniul
militar, ci ºi în cel al terorismului,
crimei organizate, spionajului economic etc. Bomba cu Semtex ºi
automatul AK – 47 (vestitul
Kalaºnikov) vor fi înlocuite cu
viruºi, ploºniþe, viermi ºi bombe
logice. Toate aceste forme noi de
rãzboi informatic sunt atent
studiate ºi dezvoltate de cãtre
marile puteri economice ºi militare
prin laboratoare secrete ºi finanþãri
consistente ºi discrete. Ca un paradox, statele dispunând de cele mai
eficiente capacitãþi de rãzboi
informatic sunt ºi cele mai
vulnerabile.
Potrivit autorului, rãzboiul
informatic se desfãºoarã pe trei
planuri (administrarea percepþiei

informaþiei,
distrugerea
sistemelor informatice ale
adversarului ºi exploatarea
informaþiei ce se aflã la
dispoziþia inamicului).
În orice caz, cartea prezentatã ne
ajutã sã putem înþelege de unde
venim, unde ne aflãm ºi unde
ne îndreptãm.

Charles ºi Barbara Jelavich
Formarea statelor naþionale
balcanice 1804 – 1920
Editura Dacia. 400 pagini. 60.000
lei.
Cartea are în vedere mai ales
istoria modernã a ºapte
popoare balcanice (albanezii,
bulgarii, croaþii, grecii,
românii, sârbii ºi slovenii),
popoare cu un trecut istoric
foarte îndepãrtat de cel al
popoarelor din Occident. Spre
deosebire
de
statele
medievale vest – europene,
dezvoltarea naþionalã în
Balcani a fost încetinitã ºi
uneori împiedicatã de
dominaþia strãinã (în special
otomanã). Nicolae Iorga a
publicat în 1913 o lucrare
similarã
“ Istoria statelor
balcanice în epoca modernã “,
depãºitã întrucâtva
la
momentul de faþã. Spre
deosebire de Iorga, autorii
cãrþii de faþã recurg la o
abordare mai pragmaticã a
problematicii, acordând mai
multã importanþã aspectelor
politice,
sociale,
instituþionale, economice ºi
culturale. De asemenea,
istoria Imperiului Otoman e
ceva mai detaliatã. Lucrarea
autorilor americani nu este
prezentã pentru prima datã în
România, fiind respinsã de
cenzurã în 1982.
În prezent însã, cartea este
foarte ancoratã în actualitate,
datã fiind situaþia extrem de
complexã ºi de confuzã ce
existã în fosta Iugoslavie ºi,
în special în Kosovo.
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Andre Maurois
Istoria Angliei
Editura Orizonturi. 700 pagini.
43.000 lei.
Este o reeditare a acestei
cãrþi, prima traducere apãrând
în Romania în 1937, urmatã
de ediþii succesive. Cartea
începe cu prezentarea
specificitãþii mediului natural, care ºi-a pus amprenta
asupra
spiritualitãþii
britanice. Ne referim aici la
fidelitatea faþã de grup
(comunitate) ºi tradiþiile sale
(însã nu fidelitatea în sens
r o m ân e s c ) ,
sentimentul
religios sincer, gustul pentru
l e g a l i t a te º i d e z b a t e r i ,
ataºamentul faþã de o libertate
individualã disciplinatã,
echilibrul între interesele
personale ºi ale comunitãþii,
etc. Autorul considerã
parlamentarismul britanic
drept o culme a instituþiilor
politice. Pe lângã aceasta,
sunt surprinse foarte bine
geneza, rolul, importanþa ºi
raportul de forþe între clasele
sociale, precum ºi implicarea
acestora în viaþa politicã.
Meritã menþionatã prefaþa
autorului la prima ediþie în
românã a cãrþii : “ Ceea ce le
cer prietenilor mei români
este un singur lucru : sã
citeascã aceastã carte cu
multã seriozitate ºi sã se
strãduiascã a gãsi adâncile
rãdãcini istorice care înfig în
þãrâna veacurilor arborele
britanic “.
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