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Editorial

Cît de responsabili sunt
parlamentarii noºtri?
RÃZVAN GRECU

Ipoteza ºi metodologia

pe datele empirice ale alegerilor parlamentare din
anii 1996 ºi 2000 ºi încearcã sã identifice cît de
puternic sunt legaþi parlamentarii de circumscripþiile electorale în care aceºtia au fost aleºi,
astfel încît electoratul sã dispunã de un instrument
de control suficient de puternic pentru a determina
orientarea liderilor politici asupra input-ului1
politic al societãþii.
Analiza responsabilitãþii politice a liderilor se bazeazã, printre altele, pe prezumþia logicã
conform cãreia un parlamentar este cu atît mai
responsabil politic faþã de alegãtorii sãi cu cît
capacitatea sa de a candida în altã circumscripþie
decît cea iniþialã este mai micã. De aceea, articolul
va încerca sã analizeze, pe baza datelor empirice,
modul în care parlamentarii români sunt responsabili în faþa electoratului lor. Din acest punct de
vedere, rezultatele alegerilor din 1996 reprezintã
punctul de plecare a analizei empirice ºi ele vor fi
comparate cu cele din toamna anului 2000. De
asemenea, liderii analizaþi vor fi cei aparþinînd
partidelor care au reuºit sã acceadã în Parlament în
ambele legislaturi, excluzînd din aceastã categorie
reprezentanþii PRM ºi ai UDMR. Aceste partide
nu au fost luate în considerare în cercetarea de faþã
datoritã particularitãþilor lor în raport cu celelalte
partide politice. PRM este un partid politic
puternic personalizat, cu o structurã instituþionalã
extrem de instabilã ºi foarte puþin vizibilã. El este
creaþia personalã a liderului sãu ºi aduce foarte

Una dintre premisele importante pe care
este construitã, teoretic ºi constituþional, democraþia modernã o constituie responsabilitatea
guvernanþilor (în sens larg, adicã a reprezentanþilor desemnaþi ai electoratului) vis-á-vis de cei
pe care aceºtia îi reprezintã. Democraþia modernã
liberalã asigurã celui care deleagã o parte din
suveranitatea sa altor persoane, denumiþi generic
reprezentanþi, instrumente prin intermediul cãrora
acestora din urmã le sunt controlate ºi modelate
deciziile ºi comportamentele politice. Unul dintre
cele mai importante mijloace de control pe care
individul le are la dispoziþie pentru a modela
cîmpul ºi modul de acþiune a liderilor politici (sau
a elitei politice) este, oricît de ineficient este el
considerat, votul, adicã alegerea subiectivã între
doi sau mai mulþi competitori politici reali.
Acest articol analizeazã modul în care
electorul românesc reuºeºte sã controleze, prin
intermediul votului, comportamentul politic al
acelor pe care i-a delegat drept reprezentanþi în
diverse posturi elective în cadrul sistemului
politic. Întrucît aria de cercetare este extrem de
largã ºi un studiu de asemenea tip necesitã date
factuale care sã acopere selectarea liderilor la
diverse niveluri ale sistemului politic (consilieri
locali, primari, consilieri judeþeni, parlamentari),
analiza responsabilitãþii liderilor politici se axeazã
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puþine avantaje metodologice pentru cercetare de
faþã. În schimb UDMR, deºi o coaliþie de partide
ºi asociaþii politice, are o structurã internã foarte
bine definitã însã localizatã strict regional, numai
aberaþiile producþiei sistemului electoral permiþînd
acesteia sã obþinã reprezentanþi în Bucureºti, de
exemplu.

politicã va cuprinde capacitatea alegãtorului de a
exercita un control important asupra accederii
liderilor politici la funcþii de reprezentare parlamentarã. Putem spune cã responsabilitatea politicã
a parlamentarului este direct proporþionalã cu
capacitatea alegãtorului de a exercita acest control
care, bazat pe norme juridice cuprinse în legea
electoralã, este în principal un control politic.

Cum definim responsabilitatea
liderilor politici?

Pot fi controlaþi parlamentarii români
de cãtre alegãtori?

Este important de a distinge, înainte de a
trece la analiza empiricã, între douã tipuri de
responsabilitate politicã, distincte una de cealaltã,
dar extrem de importante pentru un sistem politic
democratic. Atunci cînd utilizãm conceptul de
responsabilitate politicã a liderilor (elitei politice),
trebuie sã avem în vedere distincþia între responsabilitatea verticalã, sau responsabilitatea faþã de
electoratul care i-a mandatat sã îi reprezinte interesele, ºi responsabilitatea orizontalã, sau sistemul de check and balances pe care democraþiile
moderne l-au instituit pentru a limita puterea altor
instituþii politice. Responsabilitatea verticalã (sau
responsabilitatea pe verticalã, mai bine spus)
defineºte un anumit tip de relaþie între reprezentanþi ºi reprezentaþi, pe de o parte, ºi între
reprezentanþi ºi grupuri de presiune sau de
interese, pe de altã parte. Responsabilitatea
verticalã nu implicã nici o responsabilitate legalã
pentru subiecþii ei, ea este mai curînd o responsabilitate politicã decît juridicã. În privinþa
responsabilitãþii pe orizontalã, aceasta se stabileºte
mai degrabã între instituþii ºi încearcã sã limiteze
puterile fiecãreia prin stabilirea unui control
reciproc. Acest tip de responsabilitate implicã
relaþii între instituþiile politice (Parlament, Guvern,
Preºedinþie etc.), instanþe judiciare comune
(tribunale, Curte Supremã de Justiþie) ºi chiar
instanþe speciale (Curte Constituþionalã).
În acest articol folosesc noþiunea de
responsabilitate politicã aºa cum l-am definit în
primul sens al sãu. Mai concret, responsabilitatea

Acest control de care aminteam mai
sus nu se exercitã doar prin simplul act de a
vota într-o anumitã circumscripþie pentru o
listã sau alta de candidaþi (în cazul scrutinului
pe listã) sau pentru un candidat sau altul (în
cazul scrutinului uninominal). Exerciþiul lui
trebuie sã depãºeascã aceastã graniþã: votantul trebuie sã deþinã capacitatea de a controla, pe cît mai mult posibil, accesul la funcþiile de reprezentare a candidatului/candidaþilor care a(u) deþinut aceste funcþii ca urmare
a unor momente electorale anterioare. Or
acest lucru se poate realiza numai dacã parlamentarii sunt obligaþi, prin norme juridice,
sã candideze în aceleaºi circumscripþii în care
au fost aleºi în legislaturile anterioare.
Aceastã caracteristicã de a eluda acest
aspect al controlului asupra reprezentanþilor
nu este necunoscutã în România, deºi i se dã
o importanþã mai micã decît unui alt tip de
control, acela al scrutinului uninominal.
Putem imagina un model fictiv potrivit cãruia
candidatul X este ales în circumscripþia Y la
timpul t1 pentru ca la timpul t2 acelaºi
candidat X sã candideze pentru circumscripþia
Z. În acest caz, capacitatea de control pe care
un alegãtor o are, fie el din circumscripþia Y,
fie din circumscripþia Z, este extrem de
limitatã, iar responsabilitatea faþã de electorat
a parlamentarului X este nulã.
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Tabel 1
Partid

Numãrul parlamentarilor
aleºi în aceleaºi
circumscripþii electorale

Numãrul parlamentarilor
aleºi în circumscripþii
electorale diferite

PDSR

58

10

PNL

11

3

PD

17

3

parlamentarã în Parlamentul trecut precum ºi de
numeroasele tensiuni apãrute în momentul
deciziilor asupra componenþei listelor electorale.
Un alt rezultat interesant relevat de datele
obþinute este cel al provenienþei parlamentarilor
care au candidat în altã circumscripþie electoralã
faþã de 1996. În marea majoritate a cazurilor,
aceºti parlamentari reprezintã importuri de datã
recentã a partidelor politice. Este cazul celor care
au plecat de la un partid la altul în timpul
legislaturii 1996-2000 ºi care au fost impuºi pe
liste în alte circumscripþii electorale decît în acelea
unde au obþinut mandatul de parlamentar în 1996.
Cazurile sunt cunoscute: George Pruteanu sau
Triþã Fãniþã, în cazul PDSR, Radu F. Alexandru
pentru PNL sau Sorin Lepºa pentru PD, aceºtia
neavînd, probabil, suficientã influenþã în noul
partid pentru a candida în aceleaºi circumscripþii
electorale.
Dacã elemente ale responsabilitãþii
politice apar din punctul de vedere al
circumscripþiei electorale în care candideazã, nu
putem susþine existenþa unui grad înalt al
reponsabilitãþii politice al parlamentarilor români.
Cel puþin pentru momentul electoral, incapacitatea
alegãtorului de a selecta candidatul sau candidaþii
preferaþi dintr-o listã a unui partid politic restrînge
posibilitatea sa de a responsabiliza politic actorii
politici. Responsabilitatea parlamentarului faþã de
alegãtor este prin urmare una secundarã: pentru
el esenþial este sã obþinã o cît mai bunã poziþionare
pe lista electoralã, ceea ce determinã o responsabilitate primarã faþã de liderii naþionali ai
partidului, mai ales faþã de preºedintele de partid.
Mai departe de timpul strict al alegerilor, ºi aici
intervine cultura politicã2 drept variabilã
explicativã, controlul politic al reprezentanþilor
este viciat de cultura politicã în principal
dependentã a majoritãþii românilor, ceea ce duce
la o responsabilitate minimalã a parlamentarului
faþã de comunitatea localã. Foarte puþini dintre
români se considerã actori ai sistemului politic iar
cei mai mulþi dintre noi nu ne imaginãm decît

Analiza celor trei partide politice alese ca
bazã a cercetãrii duc la rezultate surprinzãtoare,
care contrazic în mare mãsurã ipoteza de plecare a
articolului. O bunã parte din parlamentarii care au
obþinut mandate din partea electoratului atît în
1996 cît ºi în 2000 au candidat în aceleaºi
circumscripþii electorale, ceea ce ar fi putut
constitui o bunã bazã pentru exercitarea unui
control politic (este adevãrat, mult mai puþin
puternic) asupra candidaþilor. Datele obþinute
contrazic în aceeaºi timp criticile acide aduse
partidelor politice care ar propune candidaþi pe
care comunitatea localã nu îi poate controla
suficient de bine pentru a le reprezenta interesele.
Deºi critica modului în care candidaþii pentru
Parlament sunt selectaþi de cãtre partidele politice,
ºi în special de cãtre liderii de la vîrf ai acestora,
este întemeiatã, aceasta trebuie adresatã unui
proces de selectare ºi nu responsabilitãþii politice a
candidatului/parlamentarului faþã de comunitatea
care l-a ales. Exclusiv în momentul electoral,
aceastã comunitate are capacitatea de a exercita un
control asupra celor care au fost, ºi doresc în
continuare sã fie, parlamentari. Numãrul
parlamentarilor care au evitat în alegerile recente
comunitãþile care i-a mandatat sã le reprezinte în
1996 a fost, cel puþin faþã de aºteptãrile mele
iniþiale, foarte mic. Este la fel de adevãrat cã
prezenþa unui partid ca PNÞCD, în eventualitatea
în care ar fi reuºit sã acceadã în Parlament, ar fi
putut schimba acest raport þinîndu-se cont de
faptul cã partidul a avut o puternicã reprezentare
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subiecþi politici, ceea ce face ca acþiunile de
influenþare a deciziilor politice sã rãmînã izolate
într-un ansamblu general de neparticipare.
La fel de realã este slaba conectare a
parlamentarilor la cerinþele vieþii sociale locale, în
special datoratã absenþei legãturilor reale a
multora dintre aceºtia cu circumscripþia în care au
fost aleºi.3 Faptul cã ei sunt aleºi în aceeaºi
circumscripþie electoralã în douã mandate
succesive nu conduce neapãrat la concluzia cã
reprezintã realmente comunitatea respectivã. Ceea
ce vreau însã sã accentuez este diferenþa
conceptualã între reprezentare efectivã ºi
control/responsabilitate politic(ã). O comunitate
poate fi slab reprezentatã de un parlamentar care
nu face parte efectiv din respectivul grup, dar în
mãsura în care ea are posibilitatea ca în alegerile
viitoare sã refuze acordarea votului pentru acest
reprezentant, putem spune cã elemente ale
responsabilitãþii politice existã.

impunerea unor candidaþi preferaþi în circumscripþiile în care partidul are ºanse mai mari de
succes.
De asemenea, interesul alegãtorilor
pentru politicã este fundamental pentru
exercitarea unui control politic al aleºilor. Dacã
acest interes este slab sau doar declarativ,
responsabilitatea politicã a parlamentarilor este ºi
ea, la rîndul sãu, minimã. ªi aceasta pentru cã
democraþia nu produce îngeri în poziþiile de
decizie, ci doar permite guvernaþilor sã exercite
control asupra celor care iau decizii.
NOTE
Pentru conceptul de input, vezi David Easton A
Framework for Political Analysis, Prentice-Hall, Inc.,
Englewood Cliff, N.J., 1965.
2
Fiecare individ, indiferent de spaþiul cultural în care
trãieºte sau gradul de educaþie achiziþionat, deþine o
culturã politicã ce poate fi preponderent parohialã,
dependentã sau participativã. Concluzia aparþine lui
Gabriel Almond ºi Sidney Verba în studiul lor pe cinci
þãri asupra culturii politice, tradus în româneºte sub
numele de Cultura Civicã (Bucureºti: Du Style, 1995).
De aceea afirmaþiile unora dintre autorii de comentariu
politic din România potrivit cãrora românii nu au
culturã politicã sunt greºite. Unul dintre exemplele
relevante în acest sens este articolul d-lui Mircea
Stãnescu Anatomia unui faliment în Sfera Politicii,
nr. 87-88 din 2001.
3
Din acest punct de vedere ar fi interesant de aflat cîþi
dintre parlamentarii români trãiesc efectiv în
circumscripþiile în care au fost aleºi în 1996 ºi 2000.
Din pãcate, lipsa unor date referitoare la acest domeniu
precum ºi secretomania caracteristicã fac acest demers
de cercetare extrem de dificil.
*** Datele pentru analiza factualã au fost culese din
Cartea albã a democraþiei. Un ghid al instituþiilor
publice centrale din România, ed. a II-a, 1997, editatã
de Asociaþia Prodemocraþia, precum ºi din ziarul Ziua,
din data de 4 decembrie 2000, pag. 5.
1

În loc de concluzii
Atunci cînd vorbim despre responsabilitatea politicã a parlamentarilor români
evidenþiem de cele mai multe ori decuplarea lor
faþã de aºteptãrile ºi dorinþele electoratului.
Susþinem foarte des faptul cã alegãtorul nu îl poate
controla în nici un fel pe cel care l-a delegat sã-i
reprezinte interesele în Parlament. Dar facem, în
acelaºi timp, foarte rar diferenþa între un control (ºi
în acelaºi timp între o responsabilitate) în
momentul electoral ºi un altul (o alta) postelectoralã, ceea ce influenþeazã mecanismele
preopuse pentru îmbunãtãþirea lor. De exemplu,
vom propune degeaba votul uninominal drept
remediu al iresponsabilitãþii politice a parlamentarilor români atîta timp cît legea nu
stipuleazã clar imposibilitatea de a candida în altã
circumscripþie decît cea în care reprezentantul îºi
are domiciliul. Fãrã aceste modificãri, rezultatul
va fi nul: liderul de partid va avea în continuare
rolul principal în selecþia parlamentarilor prin

RÃZVAN GRECU  Facultatea de ªtiinþe
Politice, Universitatea Bucureºti, Master, An
II. Preparator, Universitatea Valahia,
Târgoviºte.
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Regimul parlamentar ºi teoria
separaþiei puterilor
RADU CARP
Textul de mai jos face parte dintr-o lucrare mai amplã denumitã Responsabilitatea
ministerialã politicã în dreptul comparat ºi tendinþele de raþionalizare ale regimurilor
constituþionale. Varianta de faþã a fost prezentatã la o conferinþã SRSP ce a avut loc în luna
septembrie a anului 2000.
Formularea clasicã a doctrinei sepa- posibil ca o putere sã exercite funcþiile atribuite
raþiei puterilor ºi rolul puterii judecã- unei alte puteri. În afarã de aceasta, persoanele
toreºti
care intrã în componenþa celor trei puteri nu pot
acþiona decât în cadrul uneia dintre aceste puteri.
Problema care revine constant în preo- În acest fel, fiecare putere va contrabalansa pe
cupãrile celor care încearcã sã construiascã un celelalte ºi nici o persoanã sau colectiv de
model al raportului între diferitele puteri ale sta- persoane nu va fi capabil sã controleze exerciþiul
tului este în ce fel exercitarea puterii executive, puterii într-un stat. În general, criteriul adoptat
esenþialã pentru realizarea scopurilor unui regim de Vile referitor la persoanele care exercitã
politic, poate fi controlatã în aºa fel încât sã nu diferitele funcþii atribuite puterilor nu este
intre în contradicþie cu aceste scopuri. Dintre acceptat ca fãcând parte din doctrina separaþiei
teoriile care au dat un rãspuns la aceastã proble- puterilor. De exemplu, Tudor Drãganu consimã, doctrina separaþiei puterilor este cea mai derã cã aceastã doctrinã reprezintã atribuirea
semnificativã, atât din punct de vedere al diferitelor funcþii ale statului unor organe
prestigiului intelectual, cât ºi din punct de distincte ºi independente unele faþã de altele2.
vedere al influenþei constante asupra structurilor
M..J.C. Vile descrie de fapt doctrina
instituþionale. Doctrina separaþiei puterilor, alã- purã a separaþiei puterilor, modul ideal în care
turi de conceptul de guvern reprezentativ ar trebui prezentat principiul potrivit cãruia
constituie pilonii regimurilor politice care pot puterile statului sunt separate. În realitate, nici
fi numite constituþionale.
unul dintre partizanii acestei doctrine nu a
1
Potrivit lui M.J.C. Vile , aceastã doctrinã preconizat aplicarea unei teorii similare în cazul
a separaþiei puterilor poate fi formulatã în modul vreunui regim politic.
urmãtor: pentru stabilirea ºi menþinerea
S-ar putea crede cã aceastã doctrinã
drepturilor ºi libertãþilor politice este necesar sã apare în forma ei purã în operele lui Montesexiste trei puteri, legislativã, executivã ºi quieu. În realitate, Montesquieu este, raportat la
judecãtoreascã. Fiecãrei puteri trebuie sã i se doctrinarii dreptului constituþional care au expliacorde exerciþiul unei funcþii proprii ºi sã nu fie citat diferite le raporturi între puterile statului,
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anumit sens, inspiratã de viziunea lui Montesquieu asupra puterii judecãtoreºti8. Aºa cum
remarca ºi Mauro Cappelletti9, deºi Montesquieu ºi-a propus sã descrie un sistem în care
drepturile individuale sunt garantate împotriva
intervenþiilor statale arbitrare, aplicarea teoriei
expuse în Spiritul legilor poate legitima abuzurile puterii executive sau ale celei legislative.

cel care s-a apropiat cel mai mult de formularea
unei asemenea doctrine pure. Montesquieu
expune în Spiritul legilor o doctrinã a separaþiei puterilor cãreia îi adaugã ºi elemente ale
teoriei checks and balances atunci când descrie
relaþiile între puterea executivã ºi cea legislativã.
Cu toate acestea, puterea judecãtoreascã (le
pouvoir de juger)  mai exact, puterea de a
judeca  nu poate avea atribuþii de control
asupra celorlalte douã puteri ºi, pe de altã parte,
independenþa puterii judecãtoreºti este absolutã,
în sensul cã nu poate fi controlatã prin
intermediul celorlalte puteri. Montesquieu
afirmã clar cã dintre cele trei puteri despre care
am vorbit, cea judecãtoreascã este oarecum
inexistentã (en quelque façon nulle)3. De remarcat cã în scrierile lui Montesquieu nu apare
in terminis principiul separaþiei puterilor în stat4.
Însã, aºa cum a remarcat Charles Eisenmann5,
descrierea modului de funcþionare a puterilor
tinde sã se suprapunã în multe privinþe cu unele
conotaþii moderne ale acestui principiu. Printrun abuz de limbaj ºi datoritã unor numeroase
interpretãri care au alterat însuºi fondul teoriei
expuse în Spiritul legilor, Montesquieu a
ajuns sã fie considerat ca fiind doctrinarul principal al separaþiei puterilor6. Cu toate acestea,
teoria lui Montesquieu reprezintã indiscutabil
un avans faþã de teoria guvernului echilibrat:
în timp ce pentru Montesquieu scopul funcþionãrii puterilor este garantarea libertãþilor individuale7, reprezentanþii celei din urmã teorii
subliniau faptul cã scopul raþionalizãrii raportului între puteri îl reprezintã asigurarea binelui
comun.
Reflecþia pe care Montesquieu o expune
referitor la puterea judecãtoreascã nu a rãmas
fãrã urmãri în ceea ce priveºte dezvoltarea
sistemului constituþional francez. În doctrinã a
fost exprimatã chiar opinia ca legea din 1624
august 1790 privind organizarea judiciarã, prin
care se interzicea judecãtorilor sã se pronunþe
asupra activitãþii administraþiei, a fost, într-un

Teorii asupra naturii puterii judecãtoreºti în sistemul de drept american
Acest tip de reflecþie asupra naturii
puterii judecãtoreºti este desigur diferitã de cea
pe care o va expune judecãtorul Marshall în
Marbury v. Madison (1812) ºi în Eakin v. Raub
(1825). În cazul Marbury v. Madison s-a pornit
de la afirmaþia cã prerogativele puterii
legislative sunt limitate prin Constituþia S.U.A.
ºi cã actele legislative contrare constituþiei nu
sunt legi, în caz contrar constituþiile scrise ar fi
încercãri absurde din partea poporului de a
limita o putere care ar fi, în esenþa ei, nelimitatã. Din acest motiv, un act al legislativului
care intrã în contradicþie cu constituþia nu poate
produce efecte obligatorii pentru organele
puterii judecãtoreºti. În opinia sa, judecãtorul
Marshall a ridicat urmãtoarea problemã: dacã o
lege este contrarã constituþiei ºi, în cadrul unui
proces, judecãtorii sunt puºi în faþa situaþiei de a
aplica atât constituþia, cât ºi acea lege, în
conformitate cu care act normativ se va judeca
acest caz? Deoarece constituþia este superioarã
oricãrui act al puterii legislative, puterea
judecãtoreascã poate aprecia constituþionalitatea
unei legi; în caz contrar, legislativul ar avea o
omnipotenþã realã ºi practicã, ceea ce nu
corespunde scopului edictãrii constituþiei ºi s-ar
anihila cea mai importantã îmbunãtãþire a
instituþiilor politice  constituþia scrisã. În
consecinþã, puterea judecãtoreascã se extinde
tuturor cazurilor care se nasc din interpretarea
Constituþiei10.
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În Eakin v. Raub Curtea Supremã a
S.U.A. se va pronunþa din nou asupra naturii
puterii judecãtoreºti: acestei puteri îi aparþine
dreptul de a interpreta legea, iar acest drept nu
contrazice autoritatea puterii legislative. Judecãtorul Marshall a afirmat cu aceastã ocazie cã
întreaga suveranitate a fost separatã în pãrþile ei
elementare ºi distribuitã mai multor puteri;
pentru ca puterea legislativã sã nu se pronunþe în
mod abuziv asupra actelor celorlalte puteri, s-a
intenþionat a se interpune puterea judecãtoreascã
ca o barierã adiþionalã. Puterea judecãtoreascã,
atunci când aplicã o lege neconstituþionalã,
comite un act de violare a Constituþiei11.

separaþiei puterilor, prin importanþa acordatã
puterii judecãtoreºti, natura sistemului american, de tip prezidenþial, bazat pe un executiv
puternic ºi având o putere discreþionarã, nu a
fost pusã sub semnul întrebãrii; s-a exprimat
chiar opinia cã sentinþa datã în cazul Marbury v.
Madison reprezintã ºi cea dintâi justificare a
puterilor discreþionare ale executivului
american12. Ideea care stã la baza regimului
parlamentar este aceea cã puterea trebuie sã
aparþinã celor care rãspund de exercitarea ei 
membrii executivului.13
Pânã în secolul XIX teoria separaþiei
puterilor reprezenta singura alternativã viabilã la
teoria guvernului echilibrat, potrivit cãreia
doar funcþia legislativã trebuie sã fie exercitatã
de mai multe puteri ale statului, în timp ce
celelalte funcþii trebuie sã fie în mod strict
separate14. Se considera cã toate celelalte posibilitãþi de organizare a puterilor statului puteau da
naºtere unor sisteme autocratice sau unor
guverne a cãror acþiune nu putea fi controlatã
sau limitatã. La începutul secolului XIX
climatul politic ºi teoriile constituþionale din
spaþiul continental devin din ce în ce mai puþin
favorabile impunerii doctrinei pure a separaþiei
puterilor. Separaþia extremã a puterilor este
negatã, însã importanþa doctrinei, resimþitã ca
parte a noii teorii a regimului parlamentar, este
frecvent afirmatã. Ideea de echilibru între
puteri, ce fãcea parte din teoriile pe care doctrina
purã a separaþiei puterilor le negase importanþa,
devine parte integrantã a regimului parlamentar.
În centrul teoriei regimului parlamentar,
aflatã la începuturile sale, a stat noþiunea de
armonie. Puterea executivã este vãzutã ca un
element de echilibru între forþele aflate în
conflict. Sistemul checks and balances face
parte din aceastã teorie, aºa cum fusese
conceput anterior, însã aplicarea sa urmeazã un
scop diferit: acela de a furniza modalitãþi de
echilibru între guvern ºi parlament într-un
climat politic din ce în ce mai marcat de

Caracteristicile regimului parlamentar în forma clasicã
Este însã important de reþinut faptul cã,
în pofida concepþiei sale legatã de puterea
judecãtoreascã ºi indiferent de felul în care poate
fi situat faþã de diferitele forme ale doctrinei
separaþiei puterilor, Montesquieu descrie, pentru
prima oarã în istoria teoriilor constituþionale,
caracteristicile regimului parlamentar: puterea
legislativã trebuie sã aibã dreptul sã examineze
modul în care legile sunt puse în executare de
cãtre guvern.
Regimul parlamentar, în forma sa
clasicã, presupune un executiv alcãtuit dintr-un
ºef de stat iresponsabil din punct de vedere
politic ºi un cabinet ministerial rãspunzãtor
pentru actele fãcute în exerciþiul atribuþiilor sale
ºi pentru actele ºefului statului. Apariþia ºi
impunerea regimului parlamentar, ca teorie
constituþionalã ce putea rezolva într-un mod
coerent problema raportului între puteri, a fost
posibilã datoritã tendinþei de a reduce rolul pe
care ºeful statului îl avea garantat în cadrul
diferitelor regimuri politice. În acest context ar
trebui menþionat cã, deºi doctrina ºi jurisprudenþa dezvoltatã în Statele Unite au dat
naºtere unei reformulãri adecvate a teoriei
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prezenþa în parlament a reprezentanþilor mai
multor categorii sociale, având interese greu de
conciliat. Separaþia puterilor continuã sã fie un
element important pentru obþinerea acestui
echilibru, aºa cum postula ºi teoria guvernului
echilibrat, însã elementele sale sunt modificate
pentru a corespunde noilor condiþii. Acest
proces de reformulare a fost reprezentat de
numeroase atacuri la adresa teoriei separaþiei
puterilor, luând chiar ºi forma unei negãri
absolute a acestei teorii, ca în cazul lui Walter
Bagehot.
În 1821 lordul John Russell publicã
Essay on the History of the English Government
and Constitution. Pentru Russell cel mai înalt
stadiu de dezvoltare al societãþii civile poate fi
atins de un sistem de guvernare ce are ca scop
atât garantarea libertãþilor individuale, cât ºi a
ordinii statale. Valoarea unui sistem de guvernare poate fi deci definitã în mãsura în care
aceste douã cerinþe sunt îndeplinite simultan.
Funcþia principalã a unui sistem de guvernare
modern este aceea de a produce armonie, în
aºa fel încât diferitele puteri sã acþioneze fãrã a
produce distorsionãri. Russell afirmã explicit
cã la o asemenea armonie se poate ajunge prin
introducerea regulilor ce caracterizeazã responsabilitatea ministerialã. Aceste reguli pot fi conciliate cu asigurarea principiului separaþiei puterilor, cu o singurã excepþie: puterea judecãtoreascã, a cãrei funcþie este aceea de a aplica
reguli generale la cazuri particulare.
Un alt autor care, pe aceeaºi linie,
descrie virtuþile regimului parlamentar, este P. F.
Aiken. În lucrarea A Comparative View of the
Constitution of Great Britain and the United
States of America, apãrutã în 1842, Aiken
susþine cã în Marea Britanie executivul ºi
legislativul lucreazã de comun acord, într-o mai
mare armonie decât în Statele Unite, sistemul
american, ale cãrui caracteristici, dupã cum am
vãzut, se apropie foarte mult de doctrina
separaþiei puterilor, fiind caracterizat prin

coliziunea directã a intereselor promovate de
legislativ ºi de executiv.
La jumãtatea secolului XIX se ajunge la
o negare a separãrii extreme a puterilor, subliniindu-se virtuþile regimului parlamentar care
garanteazã echilibrul între puteri. Însã acest
echilibru necesita o separaþie funcþionalã a puterilor. Probabil cã cea mai adecvatã formulare a
acestui punct de vedere o regãsim în aceastã
perioadã la Earl Grey. În Parliamentary
Government, publicatã în 1858, Grey descrie
regulile responsabilitãþii ministeriale, pe care o
vede ca parte integrantã a regimului parlamentar. Puterea executivã trebuie sã fie limitatã,
deoarece, în caz contrar, miniºtrii ºi-ar exercita
autoritatea în mod abuziv faþã de Camera
Comunelor. Din aceastã cauzã, membrii
guvernului trebuie sã fie responsabili în faþa
parlamentului, iar acest lucru nu înseamnã cã
puterea legislativã poate exercita atribuþii care sã
interfereze cu cele acordate puterii executive.
În The English Constitution, apãrutã în
1867, Walter Bagehot afirmã cã gândirea
constituþionalã a fost dominatã de teoria
guvernului echilibrat ºi de cea a separaþiei
puterilor, aceasta din urmã fiind definitã ca
supoziþia potrivit cãreia puterea legislativã,
executivã ºi judecãtoreascã sunt divizate ºi
încredinþate unor persoane diferite ºi nici una
din aceste puteri nu poate interfera în activitatea
celorlalte15. În locul acestora, Bagehot propune
o nouã teorie, caracterizatã prin fuziunea
puterii legislative ºi a celei executive. Elementul
central al acestui sistem este guvernul, cel care
poate face legãtura între cele douã puteri. În
interiorul legislativului se gãsesc douã categorii
de membri: cei care fac parte ºi din guvern, deci
pot reconcilia poziþiile celor douã puteri ºi
membri independenþi care tind sã contracareze
iniþiativele executivului.
Teoria regimului parlamentar care
încearcã sã garanteze un echilibru între
parlament ºi guvern nu poate fi identificatã nici
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cu doctrina separaþiei puterilor, cu toate cã existã
numeroase similitudini între cele douã abordãri
ºi nici cu viziunea lui Bagehot asupra fuziunii
între legislativ ºi executiv, cu toate cã, la fel ca ºi
aceastã teorie, neagã beneficiile unei separaþii
nete a puterilor. Regimul parlamentar, aºa cum a
fost teoretizat în secolul XIX, încearcã sã
concilieze cele douã puncte de vedere, aflate la
extremitãþile posibilitãþilor de organizare a
puterilor. Acest regim a fost conceput ca fiind
caracterizat de trei elemente :
 echilibru între executiv ºi legislativ;
 fuziunea puterilor legislativã ºi executivã; spre deosebire de doctrina separaþiei
puterilor, aceeaºi persoanã, ca membru al
cabinetului, poate reprezenta atât interesele
executivului, cât ºi pe cele ale executivului;
 subordonarea executivului faþã de lege;
membrii cabinetului trebuie nu numai sã
punã în aplicare, ci ºi sã respecte actele
edictate de parlament.
În afarã de aceste trei elemente care
caracterizeazã regimul parlamentar, existã
forme concrete prin care acest regim realizeazã
echilibrul între puteri. În primul rând, executivul
are prerogativa de a dizolva parlamentul sau,
atunci când este vorba de sistemul bicameral,
cel puþin camera parlamentului aleasã prin vot
direct. În al doilea rând, guvernul este obligat sã
demisioneze în momentul în care nu se mai
bucurã de încrederea parlamentului. Aceastã
regulã a rãspunderii politice a guvernului este
menitã sã contrabalanseze dreptul ºefului
statului de a dizolva parlamentul. În acest
sistem, puterile sunt obligate sã colaboreze; în
lipsa unei asemenea colaborãri, fiecare dintre
puteri poate determina apariþia unui dezechilibru care ar face ca sistemul sã nu poatã
funcþiona în forma în care a fost proiectat. În
cazul apariþiei unui conflict între cele douã
puteri, regimul parlamentar are la dispoziþie
anumite mijloace procedurale care, atunci când
sunt puse în practicã, restabilesc colaborarea
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preexistentã. Un asemenea conflict poate exista,
însã nu poate continua indefinit, tocmai datoritã
declanºãrii mijloacelor procedurale pe care
regimul parlamentar le pune la dispoziþie.
Principiile regimului parlamentar, în
felul în care au fost conturate în Anglia în
secolul XIX pentru a face posibilã o colaborare
între puterile statului, au exercitat o influenþã
deosebitã ºi asupra altor regimuri politice. Însã
rezultatele la care s-a ajuns prin transpunerea
caracteristicilor sale au fost extrem de diferite,
îndepãrtându-se uneori foarte mult de modelul
clasic. În consecinþã, este mult mai corect sã fie
luate în discuþie nu un tip de regim parlamentar,
ci diferite regimuri parlamentare care respectã,
în principiu, aceeaºi tendinþã de realizare a unui
echilibru între puteri. Este util a se face
diferenþierea între regimul parlamentar autentic16, clasic, preconizat din punct de vedere teoretic ºi regimurile politice care, deºi echilibrul
între puteri este consacrat prin texte constituþionale, pot fi considerate devieri ale regimului
parlamentar clasic.
Cauzele inadaptabilitãþii transpunerii
regimului parlamentar autentic în
cadrul sistemelor constituþionale contemporane
Acest regim, în forma în care a fost
descris în secolul XIX, nu caracterizeazã de fapt
în momentul de faþã nici un sistem politic. Pe de
o parte, chiar ºi în Marea Britanie prerogativa de
a dizolva parlamentul este exercitatã nu de ºeful
statului, aºa cum postuleazã modelul clasic, ci
de primulministru; dealtfel, atunci când ºeful
cabinetului recurge la aceastã prerogativã, nu
restabileºte un echilibru iniþial, deoarece nu
contracareazã un vot de neîncredere al parlamentului. În plus, regimul parlamentar, aºa cum
a fost descris iniþial, se baza în cadrul sistemului
politic englez pe ideea cã executivul depinde de
încrederea acordatã de parlament. Teoretic ºi în
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prezent Camera Comunelor poate sã determine
prin votul sãu îndepãrtarea unui guvern de la
putere. În realitate însã, relaþia între puterea
executivã ºi cea legislativã este inversatã.
Deoarece guvernul este compus din liderii partidului care deþine majoritatea în Camera Comunelor, acesta este sprijinit în iniþiativele sale de
parlament ºi nu are îndoieli referitoare la faptul
cã propunerile legislative pe care le iniþiazã vor
fi aprobate de cãtre legislativ. Din acest motiv,
potrivit lui Arend Lijphart17, regimul parlamentar britanic este atipic: nu guvernul este
dependent de încrederea acordatã de parlament,
ci dimpotrivã, exercitã o dominaþie accentuatã
asupra parlamentului. Pe de altã parte, s-a fãcut
simþitã prezenþa a ceea ce MirkineGuetzévitch
a denumit raþionalizare a regimului parlamentar18: includerea în textele constituþionale a
anumitor reguli ce caracterizeazã acest regim,
consacrate, în perioada în care se conturau
atributele modelului clasic, prin reguli
cutumiare.
În prezent, instituþiile regimurilor parlamentare se îndepãrteazã din ce în ce mai mult de
felul în care au fost definite iniþial. Chiar ºi
regimurile care s-au inspirat la origine din
experienþa britanicã prezintã caracteristici care
diferã foarte mult atât de regimul parlamentar
autentic, cât ºi de modelul westminsterian. Kurt
von Mettenheim19 dã ca exemplu în acest sens
Canada, care a alterat modelul parlamentar
clasic prin acordarea de puteri sporite provinciilor, potrivit unei devoluþii de tip federal ºi prin
mãrirea puterilor celei de-a doua camere prin
reforma constituþionalã din 1982, precum ºi
Australia. Cu toate cã nu acceptã faptul cã
sistemul britanic este în momentul de faþã
extrem de diferit faþã de felul în care a fost
descris în secolul XIX, Von Mettenheim admite
cã chiar ºi acest sistem ar putea sã nu fie imun
la eforturile de reformã instituþionalã.
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Noile prevederi regulamentare
privind funcþionarea Parlamentului
ªTEFAN DEACONU
MIHAI HORIA CUC
Schimbarea puterii în urma alegerilor
din noiembrie 2000 a dus ºi la schimbarea
raportului de forþe în Parlament ºi totodatã la
o schimbare, credem noi în bine, a activitãþii
celor douã Camere. Noile regulamente ale
camerelor Parlamentului, dând curs prevederilor constituþionale, cuprind norme ce
privesc statutul parlamentarului, organizarea
internã a Parlamentului, desfãºurarea lucrãrilor parlamentare precum ºi dispoziþii
referitoare la controlul parlamentar. Modificãrile ºi completãrile aduse la vechile
regulamente privesc în special urmãtoarele
domenii:
1. Statutul parlamentarului

articol a fost modificat astfel încât el sã
corespundã prevederilor constituþionale. În al
doilea rând, pentru ridicarea imunitãþii parlamentare nu mai este nevoie de întrunirea
votului a douã treimi din numãrul senatorilor
prezenþi ci de votul majoritãþii membrilor
Senatului. Tot ca o noutate, în cazul ridicãrii
imunitãþii este prevãzut un termen fix de 15
zile în care Biroul permanent trebuie sã
supunã dezbaterii plenului raportul întocmit
de Comisia juridicã privind vinovãþia senatorului în cauzã.
B. Regulamentul Camerei Deputaþilor
grupeazã normele referitoare la statutul
deputaþilor în capitolul IV, care este la rândul
lui grupat în 5 secþiuni: Imunitate parlamentarã, Incompatibilitãþi, Exercitarea mandatului de deputat, Absenþe ºi concedii ºi
Sancþiuni. Trebuie subliniat cã nici una din
prevederile acestui capitol nu a suferit
modificãri astfel încât pentru ridicarea
imunitãþii parlamentare a unui deputat este
nevoie, la fel ca ºi în cazul imunitãþii
senatorilor de votul majoritãþii membrilor
Camerei.

A. Numãrul senatorilor este stabilit
potrivit art.59 din Constituþie, prin legea
electoralã, în raport cu populaþia þãrii. În urma
alegerilor din 26 noiembrie 2000, Senatul se
compune din 140 de senatori, mai puþin cu 3
decât în legislatura precedentã, configuraþia
politicã a Senatului fiind urmãtoarea: PDSR 65 senatori; PRM - 37 senatori; PD - 13 senatori; PNL - 13 senatori; UDMR - 12 senatori.
2. Mãsuri de îmbunãtãþire a organiPrivitor la imunitatea parlamentarã
zãrii Parlamentului
noul Regulament a introdus câteva modificãri
foarte necesare. În primul rând imunitatea are A. Senat
ca scop nu numai protejarea senatorilor de  mãsuri de îmbunãtãþire a ordinii de zi
urmãrirea judiciarã ci ºi preîntâmpinarea
Biroul permanent are importante
urmãririlor abuzive, drept pentru care acest prerogative, în special în ceea ce priveºte
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organizarea ºedinþelor Senatului, stabilirea
ordinii de zi, organizarea relaþiilor cu parlamentele altor state ºi controlul serviciilor
Senatului. Pentru o eficientizare a activitãþii
Senatului s-au introdus unele noi modificãri
privind posibilitatea participãrii la ºedinþele
Biroului permanent a preºedinþilor grupurilor
parlamentare, precum ºi modalitatea de întrunire a Biroului permanent, iar în ceea ce
priveºte activitatea chestorilor aceºtia sunt
obligaþi sã prezinte la sfârºitul fiecãrei sesiuni
un raport cu privire la rezultatele controlului.
 mãsuri privind organizarea grupurilor parlamentare
Senatorii se pot organiza în grupuri
parlamentare care sã cuprindã minimum 7
senatori. Senatorii aleºi pe listele unei coaliþii
ºi care fac parte din partide sau formaþiuni
politice diferite se pot constitui în grupuri
parlamentare proprii ale partidelor sau formaþiunilor respective. Este o modificare introdusã ca urmare a creºterii pragului electoral
prin legea electoralã ce a avut drept consecinþã diminuarea numãrului de partide reprezentate în Parlament.
În ceea ce priveºte senatorii aleºi ca
independenþi sau deveniþi independenþi prin
pãrãsirea grupurilor parlamentare, prevederea
a rãmas aceeaºi, în sensul cã nu se pot asocia
între ei pentru constituirea unui grup parlamentar.
Pentru o mai mare acurateþe a textului
ºi o definire mai clarã a atribuþiilor ce se cuvin
fiecãruia s-au introdus câteva precizãri privind
atribuþiile ce revin Preºedintelui unui grup
parlamentar ºi modul de organizare ºi funcþionare a activitãþii în cadrul acestor grupuri.
 o mai bunã funcþionare a comisiilor permanente ºi sporirea operativitãþii acestora
Modificãrile aduse secþiunii privind
Comisiile parlamentare sunt în mare parte de
formã având în vedere o mai mare acurateþe a
textului. Aceste Comisii reprezintã organe de

lucru ale Senatului, înfiinþate cu scopul de a
pregãti activitatea de legiferare ºi de a realiza
tradiþionala funcþie de control a Parlamentului. Comisiile îºi adoptã propriul lor regulament de funcþionare care se supune spre
aprobare Biroului permanent. Prin noile modificãri este prevãzutã ºi posibilitatea revocãrii membrilor birourilor comisiilor permanente înainte de expirarea mandatului la
cererea grupului parlamentar pe care îl reprezintã, prin votul majoritãþii membrilor
comisiei.
Toate aceste comisii sunt nominalizate
în textul noului Regulament deoarece nu se
poate imagina un Regulament care sã nu facã
referire expresã la comisiile parlamentare
Tot ca o noutate este de semnalat cã
ºedinþele comisiilor pot avea loc în acelaºi
timp cu ºedinþele plenului dacã existã încuviinþarea acestuia din urmã, iar convocarea
ºedinþelor comisiei se face nu doar de
preºedintele acesteia ci ºi de vicepreºedintele
care îl înlocuieºte. Sunt modificãri bine venite
având în vedere necesitatea unei activitãþi mai
intense a celor douã Camere ºi în special a
Senatului care se confruntã cu o serie de acte
normative care trebuie adoptate de urgenþã.
 funcþionarea comisiilor de mediere ºi competenþa reprezentanþilor acestor comisii
Aceºtia pot hotãrî numai asupra
redactãrilor diferite adoptate de Camera
Deputaþilor la textele adoptate de Senat ºi se
vor pronunþa în aceste limite asupra
redactãrilor diferite. S-a avut în vedere aici
situaþia în care Camera Deputaþilor ºi-a extins
obiectul ºi a adoptat texte pentru care nu
fusese sesizatã ºi asupra cãrora Senatul nu se
pronunþase
 desfãºurarea procesului legislativ
Modificãrile intervenite în Regulament pe acest domeniu duc la o simplificare
ºi în acelaºi timp la o accelerare a procesului
de legiferare.
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Iniþiativa legislativã aparþine guvernului, deputaþilor, senatorilor, precum ºi unui
numãr de cel puþin 250.000 de cetãþeni cu
drept de vot. Aceºtia trebuie sã provinã din
cel puþin un sfert din judeþele þãrii, în fiecare
din aceste judeþe sau în municipiul Bucureºti
trebuind sã fie înregistrate cel puþin 10.000 de
semnãturi în sprijinul acestei iniþiative.
Proiectele de lege ºi propunerile
legislative se înainteazã Biroului permanent
al Senatului, care dispune sesizarea comisiilor
permanente, stabilind ºi termene fixe de
depunere a rapoartelor, precum ºi termenele
de depunere a amendamentelor la comisiile
sesizate în fond. Biroul permanent al
Senatului dispune repartizarea proiectelor de
lege ºi a propunerilor legislative comisiilor
permanente ale Senatului, þinând seama de
specializarea lor. Acestea întocmesc rapoarte
având în vedere amendamentele depuse de
senatori ºi avizele unor comisii de aviz ce au
preocupãri tangente în domeniile ce constituie
obiectul viitoarelor reglementãri. Dacã au fost
amendamente respinse de comisie ºi dacã se
cere susþinerea acestora în plen, se dezbat
doar amendamentele ºi se rezolvã prin vot,
apoi se supune votului în întregime raportul
comisiei dupã care proiectului i se dã votul
final.
 reglementarea procedurii de urgenþã printr-o
nouã secþiune în Regulament
Cererea Guvernului ºi propunerile
Biroului
permanent,
ale
grupurilor
parlamentare sau ale comisiilor permanente
se supun aprobãrii Senatului în ziua în care au
fost înregistrate, iar aprobarea procedurii de
urgenþã se face cu votul majoritãþii senatorilor
prezenþi la ºedinþã.
B. Camera Deputaþilor
ªi în cazul acestei camere s-au fãcut o
serie de modificãri referitoare la:
 mãsuri de îmbunãtãþire a ordinii de zi
Noul Regulament al Camerei Depu-
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taþilor oferã o soluþie mai rapidã pentru aprobarea ºi stabilirea ordinii de zi ºi reprezintã, în
opinia noastrã, una din principalele îmbunãtãþiri aduse vechiului Regulament. Deºi
Biroul permanent pãstreazã atribuþia alcãtuirii
proiectului ordinii de zi, apare o nouã
structurã în cadrul Camerei Deputaþilor 
Comitetul ordinii de zi  organ format din
preºedintele Camerei Deputaþilor, care
conduce lucrãrile acestuia, însã nu are drept
de vot ºi liderii grupurilor parlamentare sau
locþiitorii acestora. Comitetul ordinii de zi
hotãrãºte ºi asupra timpului afectat fiecãrui
grup parlamentar pentru luãrile de cuvânt în
ºedinþa Camerei. Noul Regulament al
Camerei Deputaþilor are scopul declarat de a
muta centrul de greutate al dezbaterilor
parlamentare de la ºedinþele plenului cãtre
comisiile parlamentare ºi ca urmare art.34.1
lit.b) precizeazã cã, în cazul dezbaterilor
generale asupra unui proiect de lege sau a
unei propuneri legislative, alocarea timpului
pentru luãrile de cuvânt este facultativã.
Aceastã prevedere sporeºte foarte mult
importanþa Comitetului ordinii de zi întrucât
acestuia îi revine atribuþia de a hotãrî dacã un
anumit proiect de lege meritã a fi discutat în
ºedinþa Camerei sau urmeazã a se trece direct
asupra votului.
Comitetul ordinii de zi primeºte ºi
prerogativa modificãrii ordinii de zi în cazuri
excepþionale, la propunerea Biroului permanent. De asemenea, el stabileºte ºi în ce zile se
vor desfãºura ºedinþele în plen, celelalte zile
lucrãtoare fiind afectate activitãþii în comisii,
în grupurile parlamentare sau în teritoriu.
Interesant de observat este prevederea
noului art.83.1 alin.3 unde se prevede cã în
prima ºedinþã a Camerei, dupã votul din
Comitetul ordinii de zi, liderii grupurilor
parlamentare au dreptul sã prezinte Camerei
poziþia grupului pe care fiecare lider îl
reprezintã faþã de ordinea de zi ºi faþã de
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programul de lucru. Aceastã prevedere are o
semnificaþie pur politicã, în sensul cã dã
posibilitatea grupurilor parlamentare mai
puþin numeroase sã-ºi exprime poziþia faþã de
modul în care s-a stabilit ordinea de zi,
disociindu-se astfel de rangul de prioritate
care i se acordã unei probleme sau alta. Din
punctul de vedere al desfãºurãrii procesului
legislativ norma regulamentarã menþionatã nu
are nici o eficienþã întrucât plenul Camerei nu
poate schimba ordinea de zi.
Un alt aspect important este modul în
care se iau deciziile în noul organism înfiinþat:
votul fiecãrui membru al Comitetului are o
pondere egalã cu proporþia grupului
parlamentar pe care îl reprezintã în numãrul
total al deputaþilor. Ca urmare dacã un grup
parlamentar reprezintã peste 50% din
numãrul deputaþilor, liderul grupului în cauzã
va putea stabili ordinea de zi aºa cum crede de
cuviinþã. Pe de altã parte, dacã un grup
parlamentar pierde din membrii sãi ca urmare
a unor demisii, procentul reprezentat de
respectivul grup parlamentar va scãdea ºi,
drept consecinþã, va scãdea ºi ponderea
votului liderului sãu în Comitetul ordinii de
zi.
Deºi noul mod de stabilire a ordinii de
zi poate pãrea oarecum nedemocratic, chiar
autocratic, considerãm cã aceastã schimbare
este binevenitã întrucât liderul grupului
parlamentar nu face altceva decât sã exprime,
însã într-o manierã mult mai rapidã, opinia
deputaþilor pe care îi reprezintã în Comitetul
ordinii de zi, iar pe de altã parte Regulamentul
prevede ºi anumite termene în care proiectele
de lege urmeazã a fi supuse votului. Ca
urmare, puterea Comitetului nu este discreþionarã aºa cum ar putea pãrea la prima vedere.
Un astfel de exemplu este prevederea art.79
alin.2 prin care se dispune cã Biroul permanent înscrie proiectele de lege ºi propunerile
legislative pe proiectul ordinii de zi în termen

de cel mult 7 zile de la primirea raportului
comisiei sesizate în fond.
O problemã interesantã se poate pune
în situaþia în care un anumit grup parlamentar
deþine mai mult de jumãtate din numãrul total
al deputaþilor. Regulamentul prevede cã nou
înfiinþatul Comitet al ordinii de zi lucreazã în
mod regulamentar în prezenþa a cel puþin
jumãtate din numãrul liderilor grupurilor
parlamentare. Totuºi în cazul arãtat mai sus,
n-ar fi suficientã decizia liderului grupului
parlamentar majoritar, de vreme ce lui îi
aparþine decizia finalã oricum? Considerãm
cã rãspunsul la aceastã întrebare nu poate fi
decât unul negativ întrucât rolul alegerilor
parlamentare într-o democraþie nu este numai
acela de a vedea care este opinia dominantã în
societate la un anumit moment, ci ºi de a
asigura opoziþiei dreptul de a-ºi expune
punctul de vedere.
 mãsuri privind funcþionarea comisiilor permanente
Conform noului Regulament, centrul
de greutate al activitãþii parlamentare se va
muta dinspre ºedinþele Camerei înspre
comisiile permanente ºi, ca urmare, ºedinþele
comisiilor pot avea loc concomitent cu
lucrãrile Camerei, în baza aprobãrii date de
Comitetul ordinii de zi. Totuºi, pentru a nu
împiedica adoptarea legilor datoritã lipsei de
cvorum, a fost introdusã o diferenþiere între
ºedinþele Camerei, apãrând ca o categorie
distinctã: ºedinþele de vot. Se precizeazã cã
ºedinþa de vot este cea organizatã în acest
scop, iar per a contrario celelalte ºedinþe sunt
destinate numai dezbaterii legilor, în cazul în
care Comitetul ordinii de zi alocã timp pentru
aºa ceva.
Pentru ca lipsa de cvorum sã nu
afecteze funcþionarea comisiilor permanente,
noul regulament permite liderului unui grup
parlamentar al cãrui reprezentant într-o
anumitã comisie absenteazã sã împuter-
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niceascã, în scris, pe un alt membru al respectivului grup sã-l înlocuiascã pe deputatul
absent.
În caz de conflict de competenþã între
comisii, Biroul permanent este cel care
soluþioneazã disputa, însã se introduce un
termen de ºapte zile în care este obligat sã ia
o decizie.
 mãsuri privind desfãºurarea procesului
legislativ
Modul în care o lege poate fi amendatã s-a schimbat total prin noul Regulament.
Astfel amendamentele nu mai sunt propuse în
plen, ci vor fi trimise de cãtre deputaþi,
grupuri parlamentare sau Guvern la comisia
sesizatã în fond, cu cel puþin 5 zile înainte de
data depunerii raportului. Dacã termenul de
depunere a raportului a fost redus la 5 zile,
termenul de depunere a amendamentelor este
de 3 zile.
Pentru propunerile legislative elaborate de cãtre o comisie parlamentarã amendamentele se depun la cea comisie în termen de
5 zile de la anunþarea în plenul Camerei
Deputaþilor.
Amendamentele se depun în scris ºi
motivat, sub semnãtura iniþiatorului, iar cele
ale Guvernului se depun sub semnãtura unui
membru al Guvernului. Asupra tuturor amendamentelor se pronunþã comisia sesizatã în
fond sau comisia specialã, iar avizul unei alte
comisii nu va fi solicitat decât în cazul în care
comisia sesizatã în fond considerã necesar.
Amendamentele a cãror acceptare ar duce la
modificarea bugetului de stat sau bugetului
asigurãrilor sociale de stat vor fi, totuºi,
transmise Guvernului, însã dacã în termen de
5 zile de la primire Guvernul nu se opune,
amendamentele vor fi considerate acceptate.
Existã o categorie de amendamente
care pot fi ridicate ºi în plenul Camerei ºi
anume cele de corelare tehnico-legislativã,
gramaticale ºi lingvistice. Pentru acestea
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avizul comisiei se dã oral de cãtre raportor, la
solicitarea preºedintelui Camerei.
Conform noului Regulament, un
proiect de lege nu poate fi dezbãtut pe articole
decât dacã au fost formulate amendamente, cu
respectarea prevederilor menþionate mai sus.
Dacã nu existã amendamente, un proiect de
lege nu poate fi dezbãtut sau supus votului
decât în totalitatea lui. Discutarea sau votarea
unui proiect de lege pe articole nu înseamnã
cã respectivul proiect va fi dezbãtut sau votat
pe fiecare articol în parte, ci doar articolele
asupra cãrora au fost aduse amendamente.
Durata dezbaterilor în plenul Camerei
a fost mult redusã întrucât fiecare grup
parlamentar nu se poate pronunþa decât printr-un
singur reprezentant, iar durata unei intervenþii
nu poate depãºi 5 minute. Pe lângã reprezentanþii grupurilor parlamentare, mai pot lua
cuvântul reprezentantul Guvernului, iniþiatorul proiectului de lege ºi raportorul comisiei
sesizate în fond. În cazul în care considerã
necesar, preºedintele Camerei poate supune
spre aprobare sistarea discuþiilor asupra unui
anume articol, chiar dacã nu s-au pronunþat
toþi cei enumeraþi anterior.
Votul final asupra unui proiect de lege
poate avea loc numai într-o ºedinþã consacratã
acestui scop ºi priveºte ansamblul reglementãrii. Ca o excepþie, Camera poate hotãrî, la
propunerea preºedintelui, ca votul final sã
priveascã pãrþi din ansamblul reglementãrii,
dar numai dacã aceste pãrþi constituie un
ansamblu unitar (spre exemplu, capitole). În
acest caz toate pãrþile proiectului de lege
trebuie supuse succesiv la vot, în aceeaºi
ºedinþã.
În vederea grãbirii armonizãrii legislaþiei României cu legislaþia Uniunii Europene, proiectele de lege alcãtuite în acest scop
urmeazã de drept procedura de urgenþã ºi vor
fi trecute de cãtre Biroul permanent cu
prioritate pe proiectul ordinii de zi.
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O ultimã modificare pe care o semnalãm este cea privitoare la cvorum. Conform
noului Regulament, prezenþa majoritãþii
deputaþilor nu este necesarã decât la votul
pentru adoptarea legii în ansamblul ei,
precum ºi atunci când se supune la vot
respingerea unui proiect de lege.
3. Controlul constituþionalitãþii

privind declaraþiile politice sãptãmânale.
Moþiunile
exprimã
poziþia
Parlamentului într-o anumitã problemã
politicã internã sau externã, urmând a fi
iniþiate de cel puþin o pãtrime din numãrul
senatorilor sau deputaþilor, dupã caz.
Între întrebãri ºi interpelãri existã
deosebirea cã, pe când întrebarea constã în
solicitarea de a rãspunde dacã un fapt este
adevãrat ori o informaþie este exactã, interpelarea constã într-o cerere scrisã, adresatã de
un parlamentar Guvernului sau unui membru
al acestuia, prin care se solicitã explicaþii
asupra politicii Guvernului în problemele
activitãþii sale interne sau, externe. Atât
întrebãrile cât ºi interpelãrile pot fi adresate în
nume individual, cât ºi al grupurilor
parlamentare, în acest caz fiind afectat un
timp corespunzãtor ponderii acestora în
cadrul camerei respective.
În ceea ce priveºte cererea de informare, aceasta este solicitatã de preºedintele
camerei sau de preºedinþii comisiilor, fiind
adresatã Guvernului sau celorlalte organe ale
administraþiei publice.

Înainte de a fi transmise spre promulgare, legile adoptate de una din camere, în
aceeaºi redactare ca ºi a celeilalte camere sunt
depuse la Secretarul general al camerei
respective în vederea exercitãrii dreptului de
sesizare a Curþii Constituþionale. În termen de
24 de ore de la depunere, preºedintele camerei
sau preºedintele de ºedinþã aduce la
cunoºtinþa parlamentarilor, în ºedinþa
plenului, aceastã depunere. Termenul de
sesizare a Curþii Constituþionale este de cinci
zile cu excepþia legilor adoptate cu procedurã
de urgenþã, în cazul cãrora termenul este de
douã zile.
Dacã legea este declaratã neconstituþionalã camera ai cãrei membri au fãcut
sesizarea este obligatã ca în termen de 30 de
5. Concluzii
zile sã dezbatã ºi sã hotãrascã asupra
înregistrãrii comunicãrii de neconstituþioFãrã îndoialã cã noile modificãri
nalitate. Stabilirea acestor termene fixe este aduse Regulamentelor Parlamentului constifãrã îndoialã o modalitate de eficientizare a tuie o premisã pentru îmbunãtãþirea activitãþii
activitãþii parlamentare.
acestuia în sensul accelerãrii procesului
legislativ, dar are influente ºi în plan politic,
4. Controlul parlamentar
þinând cont ºi de noua configuraþie a
Parlamentului. Crearea Comitetului ordinii de
Regulamentele celor douã camere zi din cadrul structurii de conducere a
cuprind importante prevederi legate de Camerei Deputaþilor sporeºte mult autoritatea
exercitarea controlului parlamentar. În liderilor grupurilor parlamentare asupra
cuprinsul lor este reglementatã pe larg propriilor lor grupuri, aceasta având drept
procedura moþiunilor, întrebãrilor, a inter- consecinþã o mai mare stabilitate guvernapelãrilor, informarea camerelor, adresarea mentalã, disciplina în cadrul fiecãrui partid
unor petiþii, iar în cazul Senatului noul asigurând respectarea protocoalelor semnate.
Regulament cuprinde ºi o secþiune nouã O atare situaþie ascunde ºi anumite pericole
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deoarece o exercitare lipsitã de tact a
autoritãþii liderilor grupurilor parlamentare
poate duce la tensiuni latente în cadrul
partidelor, iar eventualele rupturi ºi afilieri pot
afecta puterea decizionalã a unor partide.
Un alt pericol pe care îl ascund
prevederile noilor regulamente este acela de a
spori excesiv forþa decizionalã a partidului
majoritar. Astfel, acesta poate impune cu
relativã uºurinþã nu numai ce proiecte de legi
sã fie dezbãtute ºi în ce ordine ci chiar
eliminarea totalã a dezbaterilor în plen asupra
unei legi. Totuºi, un element pozitiv ar fi acela
cã se asigurã o comunicare permanentã între
liderii partidelor ºi se poate alcãtui un
program comun de acþiune în vederea
adoptãrii mai multor proiecte de lege dintr-un
anumit domeniu, aºa numita tehnica adoptãrii
,,pe pachete de legi. Acest fapt ar avea
consecinþe benefice nu numai din punct de
vedere al efectului social scontat al legilor
adoptate, dar chiar ºi din perspectiva unei mai
bune tehnici de redactare legislativã.
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Noii lideri ºi schimbarea
politicii româneºti
IULIA HUIU

Orice moment postelectoral este, în
mod firesc, pentru un partid politic, un
moment al bilanþului, al evaluãrii rezultatelor
obþinute, al repoziþionãrii ºi redefinirii pe
scena politicã. Încheierea unui ciclu electoral
ºi începerea altuia prilejuieºte o analizã a
succeselor ºi insucceselor unui partid politic,
o apreciere asupra mãsurii în care obiectivele
sale au fost atinse, cu toate consecinþele care
decurg de aici. Prin urmare, un moment
postelectoral poate fi ºi un moment al
schimbãrii în interiorul partidelor politice.
În aceastã tendinþã se înscriu ºi
schimbãrile la nivelul conducerii care au avut
loc la începutul acestui an în trei dintre
partidele româneºti: PDSR, PNÞCD ºi PNL.1
O privire mai atentã asupra modului în care s-a
produs schimbarea liderilor în aceste trei
partide, asupra motivaþiilor vizibile, a semnificaþiei ºi consecinþelor acestei schimbãri ar fi
în mãsurã sã punã în evidenþã atât asemãnãrile, cât ºi deosebirile dintre cele trei
cazuri.
Motivaþiile ºi maniera schimbãrii
Fãrã îndoialã, motivaþiile schimbãrii
ºi modul în care a avut loc aceasta sunt
diferite în fiecare din cele trei cazuri, ea fiind
într-un fel sau altul consecinþa rezultatelor

înregistrate la ultimele alegeri, în speþã a performanþelor sau contraperformanþelor acestor
partide în alegerile din noiembrie 2000.
Concret, schimbarea din cadrul Partidului Democraþiei Sociale din România a fost
cea mai previzibilã ºi mai puþin problematicã,
ea impunându-se în momentul în care fostul
ºef al partidului  Ion Iliescu  a redevenit
preºedintele României. Câºtigãtor al alegerilor ºi asumându-ºi singur guvernarea, PDSR
avea nevoie de un nou lider, care sã se bucure
de o imagine bunã atât în rândurile electoratului autohton, cât ºi pe plan extern. Or, soluþia
cea mai fireascã ºi cea mai aºteptatã era
Adrian Nãstase. Conferinþa Naþionalã Extraordinarã a PDSR s-a desfãºurat fãrã surprize,
premierul fiind singurul candidat ºi fiind ales
în unanimitate noul preºedinte al PDSR.
Animozitãþile din interiorul partidului ºi
eventualele dispute cu gruparea lui Nicolae
Vãcãroiu, pe care unii le anticipaserã, au fost
lãsate la o parte. Într-o atmosferã de consens, Ion Iliescu i-a predat ºtafeta premierului Nãstase, anunþându-ºi totodatã intenþia
de a reveni în partid dupã încheierea mandatului sãu. În spatele acestei unanimitãþi, care a
fost mai degrabã una de conjuncturã, existã
totuºi grupãri cu vederi ºi opinii diferite.
Modul mai mult sau mai puþin divergent în
care se vor manifesta acestea depinde, în bunã
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mãsurã, de prestaþia lui Adrian Nãstase, atât
ca preºedinte al partidului, cât mai ales ca ºef
al guvernului. De altfel, recent alesul
preºedinte al PDSR a pledat pentru unitatea
partidului, în perspectiva în care PDSR va
trece printr-o perioadã în care se va încerca
scindarea sa în favoarea unor grupuri de
interese.2 Aºadar, alegerea lui Adrian
Nãstase constituie doar un preambul ºi doar
una din variabilele care vor determina evoluþia PDSR-ului în perioada urmãtoare.
La polul opus din punctul de vedere al
motivaþiilor ºi modului în care s-a produs
schimbarea se situeazã PNÞCD-ul, unde am
asistat la cea mai spectaculoasã ºi, în acelaºi
timp, tensionatã schimbare de lideri. Fãrã
îndoialã, eºecul usturãtor al PNÞCD, care a
reuºit contraperformanþa, neegalatã de nici
un alt partid, de a deveni din principala forþã
politicã aflatã la guvernare o formaþiune
neparlamentarã este principala cauzã a modului în care au fost tranºate lucrurile la Congresul din 1921 ianuarie 2001. Delegaþii la Congresul PNÞCD au sancþionat fãrã drept de
apel fosta conducere, pe care au considerat-o
principala responsabilã de eºecul din alegeri,
propulsându-l în schimb, ca ºef al partidului,
pe Andrei Marga. Modul în care delegaþii din
salã au reuºit ca, prin schimbarea prealabilã a
statutului, sã impunã acceptarea candidaturii
la ºefia PNÞCD a lui Andrei Marga reprezintã
o premierã pe scena politicã româneascã.
Principalul strateg în aceastã competiþie
politicã a fost Vasile Lupu, care s-a retras din
cursa pentru ºefia PNÞCD pentru a-i face loc
lui Andrei Marga. Avându-l aºadar ca artizan
pe Vasile Lupu, întreaga miºcarea strategicã,
care s-a soldat cu alegerea lui Andrei Marga
ca preºedinte al PNÞCD, a constituit o surprizã
pentru restul clasei politice, rãsturnând toate
previziunile.
S-au fãcut multe speculaþii în legãturã
cu cei care ar sta cu adevãrat în spatele
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alegerii fostului ministru al educaþiei ºi care ar
fi regizat din umbrã schimbãrile spectaculoase de la Congresul PNÞCD. S-a spus chiar
cã Andrei Marga ar fi doar un preºedinte
intermediar, care va face loc ulterior altcuiva,
poate chiar fostului ºef al statului  Emil
Constantinescu.3 Nu ºtiu în ce mãsurã aceste
ipoteze sunt credibile ºi pot fi verificate sau
rãmân la nivelul unor simple speculaþii pe
care timpul le va infirma. ªi, chiar dacã aceste
ipoteze ar fi reale, nu cred în valabilitatea
unui calcul politic de acest tip pe termen lung,
mai ales în situaþia în care se aflã PNÞCD
acum. A crede cã Andrei Marga poate fi
sacrificat în acest mod înseamnã a-l
subestima pe noul preºedinte al PNÞCD. Cert
este cã, indiferent de ce jocuri s-au fãcut în
culise, Congresul i-a sancþionat pe cei care au
fãcut parte din vechea conducere a partidului,
dându-le un vot de blam, iar dacã Andrei
Marga ºi echipa lui se vor achita cu succes de
misiunea deloc uºoarã pe care ºi-au asumat-o
 refacerea PNÞCD-ului  atunci se vor
bucura de suficient capital politic pentru a-ºi
întãri poziþia în partid ºi pentru a invalida
orice calcule fãcute acum.
Ultimul în ordinea desfãºurãrii a fost
Congresul Partidului Naþional Liberal. Situaþia
postelectoralã a PNL este iarãºi una cu totul
diferitã, iar rezultatul obþinut de acest partid la
ultimele alegeri poate fi interpretat din douã
puncte de vedere antagonice: dacã ne
raportãm la pragul de 15 % în funcþie de care
un partid poate fi considerat mare sau mic4, pe
care PNL nu a reuºit sã-l depãºeascã în aceste
alegeri ºi dacã luãm în considerare faptul cã
PNL a devenit din partid aflat la guvernare un
partid de opoziþie, atunci se poate spune, întradevãr, cã rezultatele au fost sub aºteptãri;
dacã însã ne raportãm la pragul electoral ºi
þinem cont de faptul cã PNL a reuºit sã intre
singur în parlament, într-un moment în care
CDR ºi orice formaþiune asociatã cu aceasta a
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fost drastic sancþionatã de electorat, atunci PNL
s-a dovedit a fi un câºtigãtor. Participarea PNLului pe liste proprii, al cãrei artizan a fost
Valeriu Stoica (merit care nu i se poate nega, în
ciuda acuzaþiilor pe care i le aduc unii), a fost o
strategie corectã din cel puþin douã perspective:
pe de o parte, aceastã miºcare politicã s-a
dovedit a fi rezultatul unei viziuni pragmatice ºi
realiste asupra tendinþelor de evoluþie în politica
româneascã, iar corectitudinea ei a fost
confirmatã de alegeri; pe de altã parte, þine de
logica acþiunii partidelor politice sã participe
singure în alegeri. Principalul test pe care îl are
de trecut orice formaþiune politicã este chiar cel
al alegerilor, forþa sa politicã realã putând fi cel
mai bine mãsuratã prin participarea pe liste
proprii. Dincolo de acestea, însã, privite din
orice perspectivã, cele 7-8% obþinute de PNL
au plasat acest partid pe o poziþie destul de
delicatã pe scena parlamentarã, de unde ºi
disputele pe aceastã temã din interiorul PNL.
Pe acest fond postelectoral, Congresul
PNL din 1718 februarie a adus ºi el o serie de
clarificãri necesare, precum ºi schimbãrile mai
mult sau mai puþin previzibile de la nivelul
conducerii. Fãrã a exista o unanimitate în
alegerea noului lider, ca în cazul PDSR ºi într-o
atmosferã mai puþin încordatã ºi tensionatã
decât în cazul PNÞCD, alegerile din PNL au
prilejuit o competiþie democraticã ºi deschisã,
de pe urma cãreia cel mai mult de câºtigat are
chiar PNL-ul. În ciuda acuzaþiilor care i se aduc
noului preºedinte al PNL, dacã privim strict
faptele ºi acþiunile politice, fãrã a emite judecãþi
de valoare ºi fãrã a ne lãsa pradã prejudecãþilor
ºi impresiilor, nu se poate nega faptul cã
numele lui Valeriu Stoica se leagã de câteva
episoade importante, decisive chiar, din istoria
postdecembristã a PNL-ului: începând de la
Grupul de Reformare Politicã ºi Moralã a PNL,
continuând cu demersurile pentru unificarea
liberalã ºi pânã la ieºirea din Convenþie ºi mai
ales intrarea în parlament în 2000. Toate aceste

episoade care s-au materializat în unificarea,
întãrirea ºi reafirmarea pe scena politicã a PNLului îl au ca principal protagonist pe Valeriu
Stoica. Tocmai de aceea ºi din alte motive pe
care nu le voi lua în discuþie aici, alegerea sa la
ºefia PNL nu a fost nicidecum o surprizã, ci o
soluþie fireascã ºi raþionalã.
Semnificaþia schimbãrii
Dincolo de motivaþiile exterioare
diferite care au dus la schimbãri în structura
conducerii acestor partide sau de modul mai
mult sau mai puþin spectaculos în care s-au
produs aceste schimbãri, principala asemãnare
între cele trei cazuri þine de dubla semnificaþie
pe care o are alegerea noilor lideri: pe de o
parte, este vorba de o schimbare de generaþie în
politica româneascã, iar pe de altã parte asistãm
la o schimbare la nivelul atitudinii politice, al
manierei de înþelegere ºi abordare a jocului
politic. Practic, alegerea lui Adrian Nãstase, a
lui Andrei Marga ºi a lui Valeriu Stoica reprezintã ascensiunea unui nou tip de lider în
politica româneascã, mai apropiat de realismul
ºi profesionalismul de care este nevoie în lumea
politicului. Într-un cuvânt, ei reprezintã altceva
decât ceea ce s-a vãzut pânã acum din partea
ºefilor de partide de pe scena politicã
româneascã. Noua generaþie de lideri politici
este exponenta unui alt tip de gândire politicã,
mai pragmaticã ºi mai realistã. Un exemplu în
acest sens este programul pe care l-a propus
noul preºedinte al PNL, Valeriu Stoica, intitulat
Mandat pentru unitatea ºi forþa Partidului
Naþional Liberal5. El reflectã exact acest tip de
gândire, bazat pe o analizã obiectivã a vieþii
politice româneºti ºi pe o nouã viziune politicã
adaptatã noilor realitãþi globale.
Schimbarea liderilor þine însã ºi de una
din principalele funcþii ale partidelor politice 
aceea de selecþie a reprezentanþilor, a liderilor, a
persoanelor din interiorul partidului care sã
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ocupe funcþii. În mãsura în care noii lideri vor
confirma aºteptãrile ºi acþiunile lor vor marca în
mod pozitiv evoluþia partidelor pe care le
conduc, se poate spune cã cele trei partide ºi-au
îndeplinit aceastã funcþie. În aceeaºi ordine de
idei, schimbãrile de la începutul acestui an pot
fi privite ºi din perspectiva unuia din criteriile
pe baza cãruia se defineºte un partid puternic:
supravieþuirea ºi funcþionarea lui dupã
dispariþia liderului istoric. În acest sens, se
poate afirma cã toate cele trei partide s-au
îndepãrtat de liderii lor istorici. Dar, de aceastã
datã, nu mai poate fi pusã sub semnul întrebãrii
supravieþuirea lor fãrã liderul istoric. Din
contrã, tocmai aceastã mãsurã este cea care le
poate asigura supravieþuirea, mai ales în cazul
PNÞCD-ului, unde a avut loc ºi cea mai
dramaticã ieºire din scenã a liderului istoric.
Dacã, în ceea ce îi priveºte pe liberali,
intenþia de retragere a fostului preºedinte fusese
anunþata mai de mult ºi nu era condiþionatã de
rezultatul obþinut în alegeri, în cazul PDSR
situaþia este oarecum diferitã. Acest partid a
avut, fãrã îndoialã, un astfel de lider istoric în
persoana lui Ion Iliescu ºi se poate constata o
certã inerþie în privinþa propulsãrii altor
personalitãþi din rândurile partidului la acest
nivel. Aceastã apreciere poate fi probatã chiar ºi
numai dacã luãm în calcul modul în care PDSR
s-a încãpãþânat sã îl menþinã pe Ion Iliescu în
cursa prezidenþialã,6 în ciuda faptului cã de
numele acestuia erau legate o serie de
scandaluri (vezi firul roºu, afacerea Costea) ºi
cã au fost ridicate numeroase semne de
întrebare cu privire la constituþionalitatea
candidaturii sale. La momentul actual, acest
argument poate pãrea fals, dat fiind faptul cã
fostul preºedinte al PDSR a reuºit sã câºtige
cursa prezidenþialã. Însã nu trebuie sã uitãm
circumstanþele speciale în care Ion Iliescu a
redevenit preºedinte al României ºi, în plus,
este foarte probabil ca ºi o altã formulã venitã
din partea PDSR (spre exemplu cu Adrian
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Nãstase candidat la preºedinþie) sã fi avut câºtig
de cauzã în alegerile din noiembrie. Influenþa
pe care preºedintele Iliescu o poate exercita
încã asupra partidului din care provine nu
trebuie subestimatã, însã, prin alegerea lui
Adrian Nãstase, PDSR poate acum sã se
îndepãrteze de imaginea ºi mitul liderului
istoric, punând în locul acestuia pe unul din
reprezentanþii noului tip de lider politic de care
aminteam anterior.
Consecinþele schimbãrii
Afirmarea pe scena politicã a noii
generaþii de lideri poate reprezenta începutul
schimbãrii politicii româneºti. Alegerea noilor
lideri are, în sine, consecinþe pozitive, atât în
stânga, cât ºi în dreapta eºicherului politic, dar
nu constituie decât un prim pas. Desigur, a avea
lideri cu un alt tip de viziune politicã, cu calitãþi
de manageri politici este esenþial, însã, la rândul
lor, aceºti lideri nu pot lucra singuri. Oricum,
alegerea lui Adrian Nãstase, a lui Andrei Marga
ºi a lui Valeriu Stoica deschide câteva oportunitãþi în viaþa politicã româneascã.
Concret, PDSR are acum ocazia de a
ieºi de sub imaginea de urmaº al FSN-ului ºi de
a deveni un adevãrat partid social  democrat.
Prin alegerea lui Adrian Nãstase la ºefia PDSR,
România se aliniazã tradiþiei unor democraþii
occidentale în care primul-ministru este ºi
preºedintele partidului de guvernãmânt. Totodatã, în acest mod pot fi evitate crize politice de
tipul celor care au afectat guvernele Ciorbea ºi
Vasile, nemaiexistând riscul ca premierul sã
piardã sprijinul partidului care l-a propulsat.
Faptul cã PDSR a promovat acest nou tip de
lider este un semn bun, dar mai important este
ca schimbarea sã nu rãmânã doar la acest nivel.
Dacã deschiderea ºi atitudinea democraticã,
pro-europeanã a lui Adrian Nãstase nu va fi
dublatã de acþiuni concrete sau va continua sã
fie contrazisã prin declaraþii de tipul celor
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fãcute de preºedintele Iliescu la Focºani, atunci
PDSR riscã sã piardã aceastã ocazie. Rãmâne
de vãzut de ce parte a baricadei va alege sã se
situeze PDSR-ul ºi dacã va renunþa sã mai fie
un Ianus al politicii româneºti (aºa cum îl
numea unul dintre liderii politici), cu o faþã
îndreptatã spre occident  într-o atitudine mai
deschisã ºi mai democraticã ºi cu altã faþã
îndreptatã spre interior  cu pãstrarea unor
practici ce nu respectã regulile jocului
democratic, dintr-un anumit tip de inerþie
politicã.
În partea dreaptã a spectrului politic
situaþia stã cu totul altfel. Existã destule voci care
vorbesc despre iminenta sau posibila dispariþie a
dreptei, idee care nu þine însã seama de câteva
aspecte importante. În primul rând, alegerea lui
Andrei Marga este o ºansã datã PNÞCD-ului ºi
implicit dreptei politice. Având în fruntea sa o
nouã echipã (Andrei Marga  Vasile Lupu  Cãlin
Cãtãlin Chiriþã), PNÞCD are acum posibilitatea
de a se reînnoi ºi reface, chiar dacã situaþia în care
se aflã la momentul actual, fãrã a se putea
manifesta ºi afirma pe scena parlamentarã, este
una destul de delicatã. De altfel, au existat situaþii
ºi mai dificile pe care alte partide le-au depãºit
(vezi cazul liberalilor). În al doilea rând, singura
formaþiune de centru  dreapta rãmasã în
parlament  PNL, dupã ce ºi-a ales noua
conducere ºi ºi-a clarificat situaþia din interior,
poate trece la aplicarea strategiei sale, prin care îºi
propune sã solidarizeze pe toþi cetãþenii cu
opþiuni de centru-dreapta în jurul unui proiect
liberal de reconstrucþie a dreptei.7 A desconsidera
aceastã intenþie ºi a confunda semnarea protocolului cu PDSR cu o abandonare a dreptei ar fi o
eroare ºi s-ar înscrie pe aceeaºi linie cu speculaþiile
dinaintea alegerilor privind o foarte probabilã
intrare a PNL la guvernare alãturi de PDSR. Or,
evenimentele ulterioare au infirmat aceste
speculaþii.
Prin urmare, am asistat la începutul
acestui an la derularea unor episoade impor-

tante din evoluþia câtorva partide româneºti, la
ieºirea din scenã a unora dintre personajele
politice care au dominat ultimii ani ºi la afirmarea unei noi generaþii de lideri, caracterizatã
printr-o atitudine mai deschisã ºi mai
pragmaticã. Evoluþiile care vor avea loc în
continuare pe scena politicã româneascã vor
aduce, probabil, în prim plan ºi alte personalitãþi reprezentative pentru acest nou tip de
lider. Tocmai de aceea, va fi interesant de
urmãrit în ce mãsurã schimbarea începutã acum
prin ascensiunea noilor lideri va continua ºi
care va fi impactul ei concret asupra dinamicii
vieþii politice româneºti.
NOTE
1
În afarã de aceste trei partide, o schimbare, de data
aceasta în privinþa liniei politice, a survenit ºi în APR,
schimbare pe care nu îmi propun sã o iau în discuþie în
aceastã analizã. De asemenea, o competiþie interesantã
se poate anticipa ºi în cazul Partidului Democrat, care
îºi va alege noua conducere în luna mai.
2
Mihai Toader, Ovidiu Bancheº, Nãstase  unanimitate, Ziua, 20/21 ianuarie 2001.
3
Vezi Adrian Ursu, Calm aparent ºi încãierãri la scenã
deschisã, Adevãrul, 22 ianuarie 2001.
4
Unul din criteriile stabilite în teoria partidelor politice
pentru a defini un partid ca fiind mare sau mic se referã
la obþinerea a mai mult, respectiv mai puþin de 15% din
voturi.
5
Vezi Mandat pentru unitatea ºi forþa Partidului
Naþional Liberal, Ziua, 30 ianuarie 2001.
6
Vezi în acest sens ºi Dan Pavel, Cutremurul politic ºi
indolenþa liderilor, Ziua, 23 mai 2000.
7
Proiect privind Strategia politicã a Partidului
Naþional Liberal în perioada 2001  2004, Bucureºti,
16 februarie 2001.
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Corupþie
Corupþia politicã: substitut sau indicator al reformei?
GABRIEL RADU

Diferite analize ale stãrii de fapt din
România perioadei de tranziþie au adus frecvent în
dezbaterile politice fenomenul corupþiei. În majoritatea diagnozelor, conceptul de corupþie a fost
înþeles ca acel comportament deviat de la normele
acceptate al funcþionarilor publici, în scopul
servirii unor interese particulare.
În mod evident ºi unanim acceptat,
corupþie existã în toate societãþile, dar, dupã cum
s-a observat din punctul de vedere istoric aceasta
este mai prezentã în unele societãþi decât în altele,
ºi mai des întâlnitã în unele momente din evoluþia
unor societãþi decât în celelalte.
În condiþiile configurãrii unei pieþe libere,
jocul între cerere ºi ofertã a oferit ºi oportunitatea
folosirii ca mijloc de tranzacþionare a oportunitãþilor pe care corupþia le oferea actorilor politici.
Stabilirea unui contract social între alegãtori ºi
posibilii aleºi, în condiþiile democraþiei reprezentative ºi parlamentare, nu s-a putut realiza între 90
ºi 2000, decât în condiþiile unei tranzacþii în care
prezenþa corupþiei figura ca o clauzã subînþeleasã.
Corupþia prin promisiune
Dimensiunile majore pe care s-au axat
promisiunile electorale ale aspiranþilor la
guvernare în intervalul 1990-2000 au fost nivelul
de trai ºi starea de legalitate. Pretendenþii la
pârghiile Puterii, în cadrul seducþiei continue pe
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care au exercitat-o asupra electoratului, nu au reliefat în mesajele lor aproape niciodatã cã destinul
individului sau al clasei sociale cãreia îi aparþin
poate fi independent de regimul politic care îi
guverneazã, cu condiþia ca acesta sã fie unul
democratic.
O bunãstare acordatã exclusiv prin soluþii
administrative nu poate sublinia decât ignoranþa
sau imoralitatea actorului politic care o promite.
Utopia reglementãrii exclusiv prin intermediul
legii a calitãþii vieþii atrage o percepþie negativã a
instituþiei fundamentale a democraþiei: Parlamentul. Acuitatea percepþiei electoratului a fost
direct proporþionalã cu nivelul culturii politice a
acestuia la momentul respectiv. Cum realitatea
socialã de pânã acum a fost inamicul principal al
oricãrei guvernãri postdecembriste, echivocul
responsabilitãþilor Puterii în bunãstarea societãþii a
condus la îngrijorãtoarea lipsã de încredere în
instituþiile responsabile cu fericirea noastrã.
Astfel, în mod paradoxal, promisiunile din timpul
campaniilor electorale submineazã chiar imaginea
ºi credibilitatea instituþiilor vizate a fi preluate în
urma alegerilor prin contaminarea electoralã a
atribuþiilor ºi competenþelor acestora, dincolo de
cadrul legal. Prorogarea de competenþe, omnipotenþa demnitarului în orice sector al vieþii sociale
sau al politicii internaþionale, a antrenat o diminuare considerabilã a încrederii sociale, pe fondul
deteriorãrii nivelului de trai.
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unor raporturi sociale de naturã pur politicã, a atras
catalogarea clasei politice conducãtoare ca fiind
coruptã, lucru eficient în planul electoral al
oricãrei formaþiuni politice. Este însã adevãrat ca
în decorul pluralismului politic în curs de consolidare, tranzacþia politicã poate fi perceputã printr-un
reflex totalitar ca o corupþie în stare incipientã.
Schimbarea din 1996 poate fi explicatã
atât printr-o evaluare negativã de cãtre electorat a
realitãþilor prezente la acel moment, cât ºi promisiunilor fostei Opoziþii ºi, mai ales, speranþelor
într-o eticã a acþiunilor politice.
Mãsurile menite a întãri starea de legalitate ºi de combatere a corupþiei, a fãcut ca
reforma sã fie perceputã ca o politicã restitutivreparatorie. Pe de o parte, restituirea bunurilor mobile ºi imobile proprietarilor de drept (eºec rãsunãtor mai cu seamã în cazul caselor naþionalizate)
a indus în cadrul coaliþiei guvernante între 19962000 o tensiune între moralã ºi eficienþã; pe de altã
parte transferul de proprietate din cadrul
procesului de privatizare a evidenþiat vecinãtatea
apropiatã între esenþa negocierii politice ºi cea a
tranzacþiilor în sfera relaþiilor clientelare.
Întreaga construcþie instituþionalã anticorupþie nu poate reprezenta deocamdatã decât o luptã
cu efectele. Clarificarea fenomenelor de corupþie,
definirea expres normativã a acesteia, alegerea
eficientã a mijloacelor de luptã împotriva ei poate
face ca aceasta sã nu se mai substituie reformei.
Adecvarea mijloacelor de abordare a
fenomenului corupþiei în epoca globalistã, în
condiþiile creºterii inegalitãþilor sociale ºi a
amplificãrii injustiþiei sociale, face ca o clarificare
la nivelul mentalului colectiv sã devinã un imperativ al epocii actuale.

Promovarea legislativã a unui trai mai
bun  ex nihilo  nu poate fi într-un joc de sumã
nulã decât un trafic cu privilegii, o redistribuþie de
tipul unui Caritas politic.
Academicianul ungar Andras Sajo
considera cã ceea ce adesea este caracterizat drept
corupþie în Europa Centralã, este de fapt,
serviabilitate  un sistem complex, aproape
feudal, de patroni ºi clienþi care se dovedeºte a fi
foarte greu de eradicat. Comunismul a creat o
nomenclaturã obiºnuitã sã facã trafic de favoruri,
reflex încã activ în perioada tranziþiei.
Promisiunea politicã de întãrire a
autoritãþii instituþiilor statului prin prorogarea de
competenþe sporite a unor instituþii semnificã o
captatio benevolentie coruptã atât în esenþa sa, în
consecinþele sale, dar atrage ºi o rãspundere din
parte celui care acceptã o asemenea posibilitate,
autodegrevându-se de responsabilitatea pe care
democraþia liberalã i-o conferã.
Analiza lucidã a conþinuturilor promisiunilor electorale fãcute între 1990 ºi 2000 ar releva
posibilitatea ca orice tip de reformã sã fie fãcutã în
afara responsabilitãþii ºi iniþiativelor individuale, de
cãtre instituþii informe în schimbare de competenþe
ºi ale cãror costuri sã fie suportate doar de cãtre cei
care vor acest lucru. Numeroase sondaje de opinie
au reliefat faptul cã românii acceptã reforma ca o
necesitate, însã aceastã reformã sã-ºi manifeste
efectele, pe cât posibil, doar pânã la porþile propriei
întreprinderi, iar efectele benefice ale acesteia sã
poatã fi trãite plenar la nivel individual.
Motorul schimbãrilor politice l-a constituit într-o mare mãsurã acþiunea conjugatã a
promisiunilor ºi dezamãgirilor. Potenþialitatea ºi
realitatea erau însã purtãtori de corupþie fie ca
Modernizarea  proces supus inevitabil
intenþie expresã, fie ca rezultat. În aceste premise,
corupþiei. Corupþia în posttranziþie
corpul societal, prin liderii sãi de opinie identificã
starea de legalitate ca anticorpul apt sã înfrângã
În orice stadiu istoric al evoluþiilor
atât subdezvoltarea, cât ºi injustiþia socialã pe societãþii, s-a constatat o simultaneitate a
fondul corupþiei. Diagnosticul de corupþie aplicat modernizãrii ºi corupþiei. Din analiza vieþii
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politice engleze ºi americane între secolele 17-20,
Huntington observã cã punctul cel mai înalt al
corupþiei este atins în fazele revoluþiilor industriale, odatã cu apariþia unor noi surse de bogãþie,
pentru unii, respectiv de sãrãcie pentru alþii, odatã
cu apariþia unor noi clase cu noi pretenþii faþã de
guvern. Huntington determinã prezenþa germenilor corupþiei în procesele modernizãrii.
(Huntington, Samuel P.  Ordinea politicã a
societãþilor în schimbare, Polirom, 1999.)
Procesele de tranziþie, inevitabile oricãror
revoluþii politice contribuie într-un mod determinant la instalarea corupþiei prin crearea unor noi
surse de îmbogãþire ºi putere. Modernizarea aduce
o expansiune a puterii guvernamentale ºi, ca o
consecinþã, o mãrire a volumului activitãþilor
supuse reglementarii birocratice. Astfel, excesul
de legislaþie sporeºte posibilitãþile de corupere.
Daniel Treisman, un economist american
care a comparat modul de percepere al corupþiei în
89 de þãri, a identificat 5 factori principali care ar
explica nivelul de corupþie al unei þãri:
a. bogãþia
b. anii de democraþie
c. statele federale au o predispoziþie mai
ridicatã cãtre corupþie datoritã palierelor
mai numeroase de decizie ºi deci a mai
multor angajaþi
d. volumul redus al importurilor favorizeazã o competiþie mai redusã, care nu
poate distruge legãturile clientelare interne
e. religia. Þãrile de confesiune protestantã
sunt mai puþin înclinate cãtre corupþie decât
celelalte confesiuni.
În procesul de modernizare corupþia s-a
dovedit a fi o etapã obligatorie în Europa centralã
ºi de est. Având în vedere privatizarea ºi ocaziile
facile pentru corupþie pe care le-a oferit, întrebarea
care se pune acum este dacã în regiune poate sã
înceapã eradicarea acestui flagel.
În condiþiile cristalizãrii unui capitalism în
Europa esticã, confruntarea cu fenomenele negative generate de corupþie, a ajuns la maturarea unei
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strategii, pe baza eºecurilor suferite. De la lupta cu
efectele corupþiei prin înãsprirea represiunii sau
prin intervenþia legislativã asupra cauzelor
(mãrirea veniturilor factorilor de control,
reducerea birocraþiei etc.), se încearcã un remediu
ce foloseºte în exclusivitate instrumentele pieþei
libere:
a oferi ceva mai profitabil decât produsul numit
corupþie. Analizându-se imposibilitatea realã a
înlãturãrii corupþiei în unele sectoare, în Polonia s-a
acþionat asupra celor neafectate într-o mãsurã
considerabilã prin emiterea unor certificate ce pot
fi folosite ca o reclamã a propriei onestitãþi. Deºi
eficienþa acestei strategii nu este certã în viitorul
apropiat, se poate observa cã prezenþa oricãrei
competiþii reale nu înlãturã corupþia în totalitate,
dar îi aduce serioase prejudicii.
Dacã politizarea prin planificare a
economicului a amorsat nucleele corupþiei în
timpul socialismului, se aºteaptã ca economia
concurenþialã a politicilor sã înlãture monopolul
generator de corupþie.
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De la logica confruntãrii la
logica cooperãrii
FILON MORAR

I. RAÞIUNEA ªI OBIECTIVELE
PACTULUI DE STABILITATE
Dupã al doilea rãzboi mondial, Europa
occidentalã a arãtat cã pacea, prosperitatea
economicã ºi stabilitatea pot fi atinse printr-un
proces de integrare ºi cooperare. Eforturile
interne de la acea datã, concretizate în reforme ce conduceau spre democratizare ºi liberalizare ºi spre cooperarea între þãrile din
regiune au fost susþinute de un program de
asistenþã promovat în primul rând de Statele
Unite ºi Canada. Cu toate cã Pactul de
Stabilitate pentru Europa de S-E nu este vãzut
în genere ca o replicã peste 50 de ani a
Planului Marshal, aceeaºi viziune de ansamblu este dominantã: abordarea regionalã, ºi
aceleaºi obiective avute în vedere: depãºirea
animozitãþilor tradiþionale, a neîncrederilor
etnice, a suspiciunilor naþionale, a rivalitãþilor
politice prin dezvoltare economicã ºi
democratizare internã, prin cooperare ºi
integrare regionalã1. Prin Pactul de Stabilitate, iniþiativã a preºedinþiei germane a Uniunii Europene din prima jumãtate a anului
1999, se manifestã aceeaºi intenþie pacificatoare, stabilizatoare ºi purtãtoare de dezvoltare ºi prosperitate.
Sfârºitul istoriei, prin victoria definitivã ºi generalã a democraþiei ºi economiei

de piaþã, ºi instaurarea peste tot în lume a
stabilitãþii ºi prosperitãþii este încã departe,
deºi anunþatã acum zece ani. Experienþa
þãrilor din Sud-Estul Europei dovedeºte cã
pacea, stabilitatea ºi prosperitatea sunt încã
de construit. Simpla prãbuºire a unui sistem
politic ºi economic nu a fost similarã cu
intrarea aproape în mod mecanic într-o altã
ordine. Pentru a înlocui vechea stare de
lucruri este nevoie de eforturi ºi muncã
susþinutã, lucru la fel de valabil atât pentru
toate þãrile Est Europene dupã prãbuºirea
Cortinei de Fier, cât ºi pentru þãrile Vest
Europene dupã rãzboi.
La începutul secolului domina un
optimism molipsitor prin credinþa cã rãzboiul,
violenþa sunt barbarii ce þin de trecut, ireproductibile în societãþile civilizate. Totuºi, în
ciuda acestei credinþe, cele mai devastatoare
rãzboaie din istoria umanitãþii abia aveau sã
aibã loc. În mod similar, dupã rãsturnarea
regimurilor totalitare din Estul Europei,
iniþial sentimentul dominant a fost cel de
euforie ºi încredere în victoria democraþiei.
Însã, conflictele din Croaþia, Bosnia Herþegovina, Kosovo au arãtat cã stabilitatea ºi
prosperitatea trebuie provocate, create prin
eforturi susþinute. Tocmai la aceste eforturi
susþinute, sprijinite de comunitatea internaþionalã, invitã Pactul de Stabilitate þãrile din
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S-E Europei. Democraþia nu trebuie doar sã
câºtige ci ºi sã convingã, sã se menþinã prin
producerea efectelor cu care este asociatã de
regulã: pace, stabilitate ºi bunãstare.
Dezvoltarea economicã, prosperitatea, precum ºi stabilitatea politicã democraticã ºi maturitatea societãþii civile
reprezintã fundamentele care fac cea mai
improbabilã confruntarea ºi cea mai
probabilã cooperarea2. Aceasta pare sã fie
logica în jurul cãreia se articuleazã Pactul de
Stabilitate pentru Europa de S-E: prosperitatea ºi libertatea, cu alte cuvinte componenta economicã ºi politicã (economia de
piaþã ºi regimul democratic) sunt elementele
creditoare, facilitatoare ale pãcii ºi stabilitãþii.
Rezoluþia 1244 adoptatã de Consiliul
de Securitate la cea de-a 4011-a ºedinþã a sa
din 10 iunie 1999 care stabilea cadrul pãcii în
Kosovo susþine la punctul 17 eforturile Uniunii Europene ºi a organizaþiilor internaþionale pentru dezvoltarea unei abordãri
cuprinzãtoare în vederea dezvoltãrii economice ºi stabilizãrii în regiunea afectatã de
criza din Kosovo, inclusiv implementarea
unui Pact de Stabilitate pentru Europa de S-E
cu o participare internaþionalã largã pentru
promovarea democraþiei, prosperitãþii economice, stabilitãþii ºi cooperãrii regionale. În
aceeaºi zi, la Summitul de la Köln este lansat
Pactul de Stabilitate. Nu întâmplãtor documentul care vrea sã stabileascã coordonatele
pãcii într-o zonã zguduitã de conflicte trimite
la acest Pact ca modalitate de a facilita
stabilitatea ºi dezvoltarea printr-o abordare
regionalã ºi sprijin internaþional.
Se degajã astfel încã de la început
ideea cã pacea ºi prosperitatea, stabilitatea
politicã ºi dezvoltarea economicã sunt interconectate ºi se sprijinã reciproc, fiecare fiind
condiþie necesarã a celeilalte. Iar vehicolele
care pot facilita cele douã obiective sunt
cooperarea regionalã ºi sprijinul interna-
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þional.

Reiese astfel clar cã progresele în
direcþia pãcii, stabilitãþii ºi prosperitãþii în
Sud-Estul Europei prin intermediul Pactului
de Stabilitate depind în mod decisiv de o
dublã angajare: pe de-o parte, implicarea
activã ºi constantã a þãrilor din regiune în
procesul de reforme interne ºi cooperare regionalã ºi globalã, ºi, pe de altã parte, angajamentul comunitãþii internaþionale de a stabili
o traiectorie clarã a integrãrii þãrilor din
regiune în Europa ºi în structurile globale ºi
de a le furniza asistenþã financiarã ºi tehnicã.
Beneficiile majore ale acestei implicãri reciproce pe termen lung sunt predictibilitatea,
coerenþa ºi continuitatea procesului de
stabilizare ºi dezvoltare în Balcani, precum ºi
stabilitatea ºi integrarea europeanã ºi euroatlanticã3. Necesitatea susþinerii reciproce a
fost reafirmatã la Conferinþa de Finanþare de
la Bruxelles (29-30 martie 2000), când
partenerii Pactului de Stabilitate ºi-au arãtat
disponibilitatea de a sprijini financiar þãrile
din S-E Europei, dar s-a arãtat în acelaºi timp
cã asistenþa financiarã internaþionalã este
condiþionatã de adoptarea ºi implementarea
reformelor interne ºi aprofundarea procesului
de cooperare regionalã. Cu alte cuvinte þãrile
beneficiare trebuie sã dovedeascã cã vor sã se
ajute singure ºi cã depun ele însele eforturi
pentru a putea fi sprijinite.
Menþinerea de cãtre þãrile din S-E
Europei a acestor angajamente le deschide
calea spre integrarea în structurile europene ºi
euro-atlantice, fapt afirmat ºi reafirmat cu
claritate începând cu Summitul de la Köln.
Aceasta trebuie sã joace ca un stimulent ºi o
motivaþie pentru þãrile din regiune. De altfel,
alãturi de programele de asistenþã ºi de
politicile comerciale, politica de extindere
constituie unul din cele mai influente ºi des
utilizate instrumente în politica externã a UE4.
Oferirea perspectivei de integrare în UE îi
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oferã acesteia posibilitatea de a determina
þãrile candidate sã îndeplineascã anumite
criterii politice ºi economice sine qua non. Cu
alte cuvinte, pentru a face parte din spaþiul de
prosperitate ºi stabilitate europeanã este
nevoie de o serie de eforturi clar definite de
criteriile de la Copenhaga (1993).
De altfel, Uniunea Europeanã acþioneazã mai eficient ºi mai coerent dupã
conflicte, în procesul de construire a pãcii
decât în perioadele de crizã (e.g. Bosnia,
Kosovo) pentru cã este mai mult o putere
economicã decât politicã ºi militarã. Rolul de
mediator în conflict este asumat de UE numai
în cooperare cu ONU, OSCE ºi în special
SUA prin legãtura trans-atlanticã, aºa cum o
demonstreazã ºi intervenþiile în Balcani5.
Dialogul politic, mijloacele diplomatice ºi
economice sunt modalitãþile privilegiate de
acþiune ale UE, ceea ce indicã preferinþa
pentru persuasiune în detrimentul apelului la
coerciþiune6.
Pactul de Stabilitate pentru Europa de
S-E este un instrument facilitator al integrãrii
în structurile euro-atlantice însã, aºa cum se
afirmã în Declaraþia de la Sarajevo (30 iulie
1999), statele participante la Pactul de
Stabilitate îºi pãstreazã dreptul inerent de a
alege sau schimba aranjamentele de securitate
sau acordurile de asociere. Astfel, cu toate cã
Pactul constituie o precondiþie pentru integrarea în UE ºi NATO, el nu reprezintã o
condiþie obligatorie. Cu alte cuvinte, Pactul
nu este un instrument de presiune în direcþia
integrãrii euro-atlantice, ci unul de încurajare
a acestei opþiuni pe baza liberei exprimãri a
voinþei fiecãrui stat din regiune7.
Astfel, Strategia Pactului de Stabilitate pentru Europa de S-E constã în parcurgerea a 3 etape dintr-un demers gradual ºi
cumulativ: 1. stabilizare ºi normalizare prin
reforme interne sprijinite de comunitatea
internaþionalã; 2. Dezvoltarea relaþiilor bilate-

rale ºi multilaterale prin cooperare regionalã
ºi globalã; 3. Integrare în structurile euroatlantice ºi în cele internaþionale prin realizarea celor douã etape prealabile.
Reþeta Pactului de Stabilitate încapsuleazã o trecere de la reforme naþionale privind
democratizarea ºi liberalizarea, la mãsuri
efective de cooperare regionalã pentru depãºirea animozitãþilor între þãri ºi cetãþeni prin
contacte economice ºi culturale în special, ºi
în cele din urmã, în mãsura atingerii
obiectivelor intermediare necesare, integrarea
europeanã, ca recunoaºtere a progreselor în
aceste domenii.
II. STRUCTURA ªI DIRECÞIILE
DE DEZVOLTARE
Decizia constituirii Pactului de Stabilitate pentru Europa de S-E a fost luatã la
Summitul de la Köln (iunie 1999). Existã trei
tipuri de actori implicaþi în Pact: statele beneficiare (Bosnia, Albania, Croaþia, FYROM ºi,
datoritã schimbãrilor democratice din septembrie 2000, Republica Federalã Iugoslavia8),
statele facilitatoare (statele membre ale UE,
România, Bulgaria, Slovenia, Ungaria, Turcia,
SUA, Canada, Japonia, Federaþia Rusã) ºi
instituþiile internaþionale ºi regionale facilitatoare (Comisia Europeanã, OSCE, Consiliul Europei, ONU, NATO, UEO, OECD,
FMI, BM, BEI, BERD, procesul Royaumont,
CEMN, CEI, SECI). În total, 47 de þãri ºi 36
de instituþii internaþionale ºi regionale sunt
cuprinse în aceastã structurã.
România este atât stat facilitator cât ºi
beneficiar al Pactului. România are angajate
douã proiecte cu demarare imediatã, atrãgând
suma cea mai mare (336 milioane EURO)
alocatã în cadrul proiectelor de infrastructurã
cuprinse în quick start projects9.
Abordarea regionalã propusã în cadrul
Pactului de Stabilitate este motivatã ºi de
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faptul cã, aºa cum au demonstrat-o conflictele
din Bosnia ºi Kosovo, þãrile învecinate au
suportat apreciabile costuri politice ºi economice fãrã sã fie direct implicate în conflicte.
Potrivit unor estimãri ale FMI ºi BM, criza
din Kosovo ar fi determinat o regresie a economiilor Albaniei, Bosniei Herþegovina, Bulgariei, Croaþiei, RFI, FYROM ºi României10.
În ceea ce priveºte articularea Pactului
de Stabilitate, el este împãrþit pe trei mese de
lucru: 1. democratizare ºi drepturile omului;
2. reconstrucþie economicã, dezvoltare ºi
cooperare; 3. securitate. Acestea sunt coordonate de o masã regionalã ºi un coordonator
special numit de UE în consultare cu OSCE.
Coordonatorul special al Pactului, în persoana
dl. Bodo Hombach, prezintã rapoarte
periodice în faþa OSCE. Cele trei mese de
lucru ºi-au dezvoltat la rândul lor substructuri de lucru care sunt dedicate unor
probleme particulare. Aceste grupuri de
acþiune (task forces) sunt coordonate (sponsorizate) de organizaþii sau þãri.
Astfel, masa de lucru I cuprinde 7
grupuri de acþiune din cele 21, decise la
reuniunea de la Geneva, cãrora li s-a alãturat
din noiembrie 1999 procesul de la Szeged, o
iniþiativã a Ungariei ºi Comisiei Europene de
susþinere, prin înfrãþirea între oraºe ºi contacte
directe, a municipalitãþilor controlate de
forþele democratice din Serbia ºi a autoritãþilor din Muntenegru. Aceste grupuri de
lucru urmãresc reconcilierea etnicã prin respectarea drepturilor omului ºi a minoritãþilor
naþionale, buna guvernare cu accent pe
funcþionarea administraþiei publice centrale ºi
locale ºi a instituþiei Avocatului Poporului,
întoarcerea refugiaþilor, susþinerea unei massmedii libere ºi independente, cooperarea
parlamentarã, educaþie ºi tineret, promovarea
femeii. Succesele în aceste domenii depind în
bunã mãsurã de implicarea factorilor politici,
dar ºi de implicarea societãþii civile în procese
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de lungã duratã.
Masa de lucru II cuprinde 6 grupuri de
lucru vizând comerþul, infrastructura, reformele economice ºi mediul de afaceri, problemele de mediu, pregãtirea profesionalã ºi
dezvoltarea socialã.
Masa de lucru III cuprinde 8 grupuri
de lucru ce au drept domeniu de preocupare
combaterea crimei organizate ºi a corupþiei,
reforme în domeniul apãrãrii, controlului
armelor, deminãri, justiþie ºi poliþie, prevenirea dezastrelor, probleme legate de azil ºi
migrãri.
Atât mesele de lucru cât ºi grupurile
de acþiune îºi stabilesc planuri de lucru
(work plans) în conformitate cu obiectivele
Pactului. În mod evident, problema care se
ridicã într-o astfel de structurã este cea a
complementaritãþii ºi coerenþei prin coordonarea efectivã ºi eficientã a structurilor sau
sub-structurilor de lucru. Acesta este rolul
coordonatorilor grupurilor de lucru, a preºedinþilor si co-preºedinþilor meselor de lucru ºi
a coordonatorului special.
Trebuie de asemenea spus cã cele 21
de sub-mese de lucru se calcheazã în mare pe
cele mai importante teme care fac obiectul
capitolelor pentru negocierea integrãrii în UE
ºi constituie condiþii pentru aderarea la NATO,
ceea ce denotã caracterul pregãtitor al Pactului
în acest sens.
Preºedintele Ahtisaari a afirmat cã
Pactul de Stabilitate este un maraton, nu un
sprint. Cu toate cã este vorba de un proces pe
termen lung, ºi pe distanþele lungi timpul este
important, iar o nerãbdare constructivã
(constructive impatience) poate fi beneficã11. Aceasta în special pentru cã implementarea rapidã a proiectelor regionale poate
aduce o schimbare vizibilã în vieþile oamenilor din S-E Europei12. Dupã o primã etapã
de formulare a iniþiativelor ºi de identificare a
proiectelor, Pactul de Stabilitate se aflã, dupã
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Conferinþa Donatorilor de la Bruxelles, din
februarie 2000, la momentul adevãrului,
adicã în etapa de transpunere în practicã a
deciziilor ºi proiectelor.
Proiectele ºi iniþiativele regionale
cuprinse în pachetul de demarare imediatã au
drept obiectiv dezvoltarea infrastructurii,
promovarea ºi dezvoltarea sectorului privat,
sprijinirea reformelor instituþionale, încurajarea democratizãrii, reconcilierii ºi securitãþii, întoarcerea refugiaþilor, lupta împotriva
corupþiei ºi crimei organizate. Aceste prioritãþi au fost reafirmate ºi la masa regionalã de
la Thessaloniki (8 iunie 2000). Pentru susþinerea acestor proiecte, la Conferinþa
Donatorilor de la Bruxelles s-au identificat
2,4 miliarde EURO din care 1,8 miliarde vor
fi alocate proiectelor cu demarare imediatã13.
Crearea unor reþele de electricitate, gaz ºi
petrol, apã, telecomunicaþii, transport, informaþii, reþele bancare, financiare ºi culturale
care sã lege þãrile din regiune între ele ºi sã le
conecteze la UE este o modalitate de a depãºi
antagonismele regionale prin crearea unor
interdependenþe ºi a unui spaþiu comun, atât
material cât ºi cultural. Reiese astfel foarte
clar unul din principiile de bazã promovate de
Pact: crearea de interdependenþe ºi interacþiuni prin cooperare regionalã ºi globalã,
dezvoltarea unor interese comune economice
ºi politice fiind de naturã sã evite izbucnirea
unor noi conflicte.
III. EXPERINENÞA ÞÃRILOR
DIN CENTRUL ªI ESTUL
EUROPEI
Deºi nu se întrunesc aceleaºi condiþii,
momente iniþiale ºi contexte, þãrile Europei de
S-E, asemenea celor din Europa Centralã ºi de
Est înaintea lor sunt invitate ºi sprijinite sã
purceadã ºi sã continue reformele interne ºi sã
coopereze regional. Aceste acþiuni condiþio-

neazã în fapt asistenþa internaþionalã ºi perspectiva integrãrii în UE ºi aderãrii la NATO.
Beneficiul unui astfel de proces este dublu ºi
mutual. Dublu pentru cã poate aduce
stabilitate ºi prosperitate pentru þãrile S-E
Europene ºi Central ºi Est Europene. Mutual
pentru cã este ºi în interesul UE sã nu vadã
extins un astfel de model conflictual pe
continent ºi sã realizeze unitatea europeanã
sub valorile ºi principiile democraþiei ºi
economiei libere.
Presupoziþia care pare sã se aºeze
întregul raþionament pare sã fie cã dezvoltarea
economicã conduce spre stabilitate politicã ºi
cã regimurilor democratice prospere le este
inhibatã tendinþa conflictualã: între regimurile
democratice cu economii libere funcþionale
conflictele sunt puþin probabile, cooperarea,
compromisul, negocierea fiind principiile în
jurul cãrora se dezvoltã raporturile între ele.
Pactul de Stabilitate pentru Europa
Centralã ºi de Est (mai 1994 - martie 1995) s-a
înscris pe linia diplomaþiei preventive susþinutã de UE ºi SUA în regiune datoritã
îngrijorãrii ca tensiunile latente existente în
zonã sã nu conducã la confruntãri între
potenþiali membrii ai UE ºi NATO. Astfel,
þãrile din regiune au fost încurajate ºi
condiþionate sã-ºi rezolve problemele prin
încheierea de tratate de bunã vecinãtate, sã
încheie acorduri care sã regleze problemele
minoritãþilor ºi frontierelor14. Pactul de Stabilitate pentru Europa de S-E incorporeazã ºi el
o dimensiune preventivã, dar aºezatã ºi pe o
strategie post-conflict. Obiectivele ºi mijloacele sunt însã aceleaºi.
Întâlnirea într-un spaþiu comun euroatlantic a fãcut inutil în Europa Centralã ºi de
Est un demers care sã punã accentul pe
diferenþe ºi a încurajat dimpotrivã armonizarea ºi cooperarea prin cultivarea punctelor
comune. Centrul de greutate ºi eforturile
þãrilor candidate la UE ºi NATO a fost depla-
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sat spre o abordare pragmaticã, spre succesul
economic ºi perspectiva prosperitãþii ºi securitãþii într-un spaþiu euro-atlantic integrator.
Aceeaºi perspectivã este oferitã în mod
explicit ºi þãrilor din Europa de S-E la
Summitul de la Sarajevo (iulie 1999).
Integrarea în UE de exemplu reprezintã o
evoluþie naturalã din punct de vedere
geografic, cultural ºi istoric pentru þãrile din
Europa de S-E. Dar la fel ca ºi în cazul
Europei Centrale ºi de Est integrarea presupune ºi un construct: crearea ºi funcþionarea
unor instituþii ºi relaþii politice, economice,
administrative, juridice similare celor din UE.
Numai cã spre deosebire de Europa Centralã
ºi de Est unde este vorba de cooperare ºi
sprijin pentru consolidare democraticã, în
cazul Europei de S-E este vorba în aceastã
etapã de cooperare ºi sprijin pentru stabilizare
ºi normalizare.
Cooperarea regionalã este privitã ca
un test, ca un exerciþiu la scarã redusã în
perspectiva integrãrii europene. Þãrile S-E
Europene asemenea celor Central ºi Est
Europene trebuie sã dovedeascã cã pot
coopera politic, militar, economic, cultural la
nivel regional15. La Reuniunea de la Zagreb
(24 noiembrie 2000) dintre UE ºi statele din
Balcanii de Vest s-a reafirmat clar cã
integrarea Albaniei, Croaþiei, Bosniei-Herþegovina, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei ºi RF Iugoslavia în Uniunea Europeanã
va avea loc concomitent cu progresele
înregistrate de fiecare din aceste þãri în
construcþia democraticã, în reconcilierea ºi
cooperarea regionalã. Acest stimulent al
integrãrii europene este privit ca încurajator
pentru stabilirea între cele cinci þãri a unui
dialog politic, a unor convenþii de cooperare
regionalã, a unei zone de comerþ liber, a
cooperãrii în domenii sensibile ca lupta
împotriva corupþiei, crimei organizate,
imigrãrii ºi traficului ilegal.
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Instrumentele politice, juridice ºi
economice de bazã ale cooperãrii ºi
sprijinului UE pentru cele cinci state din
Balcanii de Vest sunt Acordurile de
Stabilizare ºi Asociere16 ºi programul de
ajutor financiar comunitar CARDS17.
În acelaºi timp, UE ºi NATO trebuie
sã treacã la rândul lor un test: sã dovedeascã
prin integrarea þãrilor din Europa Centralã ºi
de Est cã pot primi noi membri ºi cã perspectiva este deschisã ºi viabilã pentru þãrile din
Europa de S-E.
IV. LOCUL ROMÂNIEI ÎN
CADRUL PACTULUI DE
STABILITATE
România s-a implicat activ de la
început ºi a susþinut constant iniþiativa
constituirii unui Pact de Stabilitate pentru
Europa de Sud-Est. Este ºi în interesul
României sã nu vadã întreþinut sau extins un
focar de conflict atât de aproape de graniþele
sale, sã nu se nascã un fel de gol sau de spaþiu
instabil între ea ºi Uniunea Europeanã, sã nu
fie în proximitatea unui spaþiu neatractiv
pentru mediile de afaceri. Interesele sale sunt
deci complementare cu cele ale comunitãþii
internaþionale ºi în special ale structurilor
euro-atlantice.
De la 1 iulie a.c. România deþine copreºedinþia Mesei de Lucru I, sarcinã preluatã
de la Ungaria ºi pe care a încredinþat-o Sloveniei la 1 ianuarie 2001. Acest lucru nu este
întâmplãtor, recunoscut fiind faptul cã
România este un model în regiune pentru
modul în care ºi-a soluþionat problemele
etnice ºi frontaliere, problema majorã în
cadrul fostei Iugoslavii. Din poziþia de copreºedinte, România a asigurat coordonarea
grupurilor de lucru în cooperare cu noul
preºedinte al Mesei I, dl. Panayotis Roumeliotis
ºi coordonarea, alãturi de Coordonatorul
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Special al Pactului, dl. Bodo Hombach, cu
celelalte mese de lucru a cãror co-preºedinþie
este deþinutã în aceeaºi perioadã de þãri din
zonã cu care România are bune relaþii
bilaterale, trilaterale ºi multilaterale: Turcia
pentru Masa II ºi Bulgaria pentru Masa III.
De asemenea, prin deþinerea copreºedinþiei Mesei I a Pactului de Stabilitate
aflat sub egida OSCE, prin participarea la
troica OSCE ºi prin deþinerea preºedinþiei
troicii OSCE de la 1 ianuarie 2001, prin
deþinerea în prezent a preºedinþiei CEMN ºi
prin alegerea unui parlamentar român ca
preºedinte al Adunãrii Parlamentare a OSCE,
România poate sã-ºi concerteze toate
eforturile ºi sã joace rolul de catalizator
pentru construirea unui climat de stabilitate,
securitate ºi prosperitate atât în regiune cât ºi
în Europa.
Aceste multiple instrumente de care
dispune România reprezintã o importantã
oportunitate pentru atingerea scopurilor
majore de politicã externã ºi consolidarea
imaginii pe care þara noastrã ºi-a creat-o.
Este vorba în primul rând de posibilitatea de a demonstra capacitatea de cooperare ºi sprijinire a þãrilor din Balcanii de Vest.
Pactul de Stabilitate poate constitui un mijloc
de a grãbi procesul de integrare europeanã ºi
de aderare la NATO, cooperarea regionalã
fiind astfel un vehicul pentru accelerarea
integrãrii euro-atlantice. România poate
dovedi cã poate performa bine în cadrul unor
exerciþii la scarã mai redusã ca Pactul de
Stabilitate ºi cã este capabilã de aceeaºi
performanþã la o scarã mai extinsã, ca UE sau
NATO. Apoi, România îºi poate confirma
rolul esenþial de factor de stabilitate, furnizor
de securitate în zonã ºi de promotor al
cooperãrii regionale18. În acelaºi timp, prin
vizibilitatea sporitã ºi rolul central pe care îl
va avea în regiune România poate spori
încrederea investitorilor ºi mediilor de afaceri

internaþionale.
În ceea ce priveºte proiectele concrete
avute în vedere în timpul co-preºedinþiei
române asigurate de Ministerul Afacerilor
Externe, trebuie spus cã printre proiectele
româneºti ce se vor derula în cadrul Pactului
cea mai mare parte sunt propuse de ONG-uri,
singure sau în colaborare cu instituþii publice.
În spiritul Pactului de Stabilitate, din
noiembrie 1999, a luat fiinþã Grupul consultativ MAE-ONG-uri, conceput ca un forum
de formulare ºi susþinere a iniþiativelor ºi
proiectelor româneºti. Printre proiectele
româneºti deja realizate se numãrã organizarea, în februarie 2000, a forumului Descentralizare, democraþie, stabilitate în Europa de
S-E ºi crearea la Timiºoara a Centrului
euro-regional pentru democraþie. Aceste
iniþiative au la bazã ideea cã în faþa unor
probleme comune trebuie gãsite soluþii
comune aplicate printr-o abordare comunã.
Pe un plan mai general, sub co-preºedinþia românã s-a urmãrit atât aprofundarea
ºi cumularea evoluþiilor pozitive cât ºi creºtea
implicãrii ºi participãrii ONG-urilor ºi a
cetãþenilor, adevãraþii destinatari ai Pactului.
Doar o astfel de implicare ºi responsabilizare,
alãturi de angajamentul actorilor statali, poate
oferi soluþii viabile ºi de duratã pentru stabilizare, dezvoltare ºi securitate în regiune. Copreºedinþia românã a impulsionat dimensiunea umanã a Pactului, sprijinitã desigur în
continuare pe cea instituþionalã, dar încercând
sã deplaseze centrul de greutate al Pactului de
Stabilitate spre cetãþeni, spre proiecte cu
impact direct asupra interacþiunii ºi punerii
lor în legãturã.
Aceste dezvoltãri pozitive produse
sub co-preºedinþia românã au fost apreciate
de partenerii din cadrul Pactului la Reuniunea
Mesei Regionale ºi la Reuniunea de evaluare
a Mesei I pentru democraþie ºi drepturile
omului, ce au avut loc la Bucureºti în
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perioada 26-27 octombrie 2000. De notat cã, iniþialã a procesului de tranziþie, încrederea în
cu aceastã ocazie, RF Iugoslavia a fost instituþiile democratice scade. Astfel, în þãrile
primitã oficial în Pactul de Stabilitate.
est europene, partidele politice, parlamentul ºi
guvernul, instituþii fundamentale într-o
V. PROVOCÃRI LA ADRESA
democraþie reprezentativã, nu se bucurã de o
PACTULUI DE STABILITATE
încredere prea mare20. Pentru perioada de
tranziþie în þãrile Europei de S-E aceastã
Stabilitatea regionalã actualã este erodare a încrederii în instituþii democratice,
destul de fragilã, de aceea ea nu trebuie fie ºi din motive de eficienþã, constituie un
prezumatã a fi în mod necesar definitivã ºi risc real într-un mediu instabil ºi cu tradiþii
ireversibilã deoarece o serie de potenþiale autoritare21.
riscuri pot fi identificate.
Alãturi de aceste inconveniente ale
Situându-ne într-o dimensiune prospec- tranziþiei pentru cetãþeni, o parte a elitei
tivã, problemele cu care se poate confrunta politice ºi economice poate sã nu gãseascã aºa
Pactul de Stabilitate în viitor sunt: tergiver- uºor dialogul sau se poate considera
sarea acordãrii fondurilor necesare ºi imple- dezavantajatã de schimbãrile produse ºi, în
mentarea ineficientã a proiectelor reþinute19, consecinþã, poate opune rezistenþã reformelor
accentuarea unor tendinþe secesioniste, masca- interne.
Pe de altã parte un nou focar de
rea ºi nu soluþionarea tensiunilor existente,
izbucnirea unor noi conflicte, dezangajarea tensiune sau confruntare poate afecta toate
prematurã a finanþatorilor ºi retragerea sau þãrile din regiune ºi ridica obstacole abordãrii
diminuarea sprijinului statelor sau organi- regionale a Pactului. Problemele din Bosnia ºi
zaþiilor facilitatoare, cleptocraþia ºi corupþia, în special Kosovo nu par a fi definitiv reglate,
capacitatea administrativã redusã din þãrile incertitudini planând asupra viitorului comun
beneficiare, capacitatea administrativã ºi al Muntenegrului ºi Serbiei în Republica
instituþionalã a þãrilor din Europa de S-E a Federalã Iugoslavia. Schimbãrile democratice
absorbi fondurile alocate ºi de a implementa din Serbia în urma scrutinului din 25 septembrie 2000 nu rezolvã automat punctele sensiproiectele.
Este vorba deci de pericole ce vin din bile rãmase încã nesoluþionate. De asemenea,
douã direcþii: cea a statelor ºi organizaþiilor nici alegerile din 23 decembrie nu pot
facilitatoare ºi cea a statelor beneficiare, ceea produce singure aceste efecte. Alegerile din
ce susþine ideea dublei angajãri ºi a susþinerii Bosnia-Herþegovina au arãtat ascensiunea
reciproce drept cheie a succesului Pactului de naþionaliºtilor croaþi ºi sârbi, în timp ce
alegerile municipale din Kosovo (octombrie
Stabilitate.
În ceea ce priveºte pericolele la adresa 2000), deºi câºtigate de moderaþii albanezi,
atingerii obiectivelor Pactului ce pot veni din nu au condus la o completã reconciliere cu
direcþia statelor beneficiare, acestea par a fi trecutul ºi cu etnicii sârbi din provincia
cele mai însemnate. Este ºtiut cã tranziþia, cel Kosovo. Nu numai în provincia Kosovo se
puþin într-o fazã iniþialã, nu poate anula dintr- afirmã tendinþe separatiste: la Summitul UEodatã instabilitatea politicã, economicã ºi statele din Balcanii de Vest de la Zagreb (24
socialã, condiþiile de viaþã precare, ºomajul, noiembrie 2000) preºedintele Djucanovic a
inflaþia. Experienþa þãrilor din Europa reiterat iniþiativa de organizare a unui
Centralã ºi de Est aratã cã, faþã de perioada referendum în Republica Muntenegru privind
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independenþa.
Referitor la pericolele la adresa
Pactului ce pot veni din direcþia statelor ºi
organizaþiilor facilitatoare, pe lângã problema
continuãrii susþinerii financiare ºi tehnice a
procesului apare ºi problema coordonãrii.
Uniunea Europeanã de exemplu trebuie sã
evite ezitãrile din 1991 (independenþa
Croaþiei ºi Sloveniei), sã vorbeascã cu o
singurã voce ºi sã acþioneze împreunã, statele
membre dezvoltând poziþii concertate în
cadrul PESC pentru sporirea credibilitãþii ºi
eficienþei. De asemenea, crearea unei forþe de
reacþie rapidã europeanã convenitã la
Summitul de la Helsinki poate descuraja ºi
gera mai bine eventualele noi tensiuni în
Europa22. Uniunea Europeanã ºi NATO ar
trebuie sã facã cât mai clarã perspectiva integrãrii þãrilor din Europa de S-E propunândule un calendar mai concret pentru a se servi
mai eficient de acest instrument de încurajare
a reformelor în vederea creãrii securitãþii ºi
prosperitãþii în regiune.
Pe lângã aceste probleme, existã ºi
chestiunea coordonãrii unei structuri atât de
vaste ºi ramificate, cu atât de mulþi actori
implicaþi ºi trecerea mai rapidã de la retoricã
la fapte.
Prin intermediul Pactului de Stabilitate se poate depãºi imaginea recurentã ºi
foarte persistentã din literatura de specialitate
care foloseºte termenul balcanizare pentru a
descrie un tablou al instabilitãþii cronice, al
insecuritãþii endemice a unei întregi regiuni,
pe fondul animozitãþilor etnice ºi disputelor
teritoriale. Chiar ºi în spaþii foarte fluide din
acest punct de vedere ca Africa sub-saharianã
sau America Latinã termenul este folosit ca
emblematic. Succesul Pactului de Stabilitate
poate determina ca aceasta reprezentare
generalã sã-ºi piardã valabilitatea. De altfel,
referindu-se la acest cliºeu al Balcanilor ca
loc al instabilitãþii ºi conflictului, dl. Bodo

Hombach, Coordonatorul Special al Pactului,
arãta cã este în interesul reciproc ca Pactul sã
ducã la o europenizare a Balcanilor (în sensul
democratizãrii, stabilizãrii ºi dezvoltãrii) ºi nu
la o balcanizare a Europei (în sensul extinderii
zonei de instabilitate23.
NOTE:
Am asistat astfel la un proces în contra sens: cel de
dupã terminarea celui de-al doilea rãzboi mondial în
Europa Occidentalã ºi cel de dupã prãbuºirea
regimurilor comuniste în Europa de Sud-Est: Pentru
actualele state membre ale UE, procesul de integrare
care a demarat la începutul anilor 50 a adus atât o
remarcabilã stabilitate politicã cât ºi o spectaculoasã
creºtere a condiþiilor de trai. Dimpotrivã, procesul de
dezintegrarea din Europa de Sud-Est de-a lungul
ultimului deceniu a exacerbat sãrãcia ºi ura interetnicã, ducând la pierderea vieþii mai multor mii de
civili inocenþi. Compararea acestor douã cazuri aflate
la antipozi poate nu constituie o demonstraþie riguros
ºtiinþificã, dar furnizeazã un argument prima facie în
favoarea cooperãrii regionale ºi a integrãrii
progresive, Hans van der Broek, Time for
Enlargement in The Second Decade: Prospects for
European Integration after Ten Years of Transition,
Sdu Publishers, Hague, 1999, Chapter 5, p. 99 apud
World Bank, The Road to Stability and Prosperity in SE Europe. A Regional Strategy Paper, Chapter 1,
www.seerecon.org. De asemenea, în interlocuþiunea sa
la Conferinþa Regionalã de Finanþare (Bruxelles, 29-30
martie 2000), Christopher Patten, comisarul european
pentru relaþii externe, a susþinut la rândul sãu ideea cã
cetãþenii din Sud-Estul Europei trebuie sã înveþe sã
trãiascã împreunã în pace aºa cum popoarele din Vestul
Europei au fãcut-o acum 50 de ani. Vezi Regional
Founding Conference, Brussels, march 29-3, 2000,
Chairmans Conclusions, www.stabilitypact.org.
2
Aceeaºi idee este susþinutã ºi de Panaghiotis
Roumeliotis, actualul preºedinte al Mesei de lucru I din
cadrul Pactului de Stabilitate: In the absence of
institutions enabaling conflicts to be resolved and
differences to be transmuted into political debate,
confrontation is always a possibility, Panaghiotis
Roumeliotis, The Royaumont Process: An Initiative for
Stability and Good Neighbourliness in South Eastern
Europe, Thesis, vol. II, no. 3, autumn 1998, p. 16.
3
Niciodatã înainte Europa nu a avut ºansa sã fie unitã
ca o comunitate democraticã, niciodatã înainte Europa
nu a dat atâtea speranþe pentru o securitate, prosperitate
ºi stabilitate continentalã. Vezi pentru susþinerea
acestui punct Günter Burghardt, Fraser Cameron, The
Next Enlargement of the European Union, European
1
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Foreign Affairs Review, vol. 2, 1997, Kluwer Law
International, p. 7.
4
Karen E. Smith, The instruments of European Union
Foreign Policy in Jan Zielonka (ed.), Paradoxes of
European Union Policy, Kluwer Law Int., Hague,
1998, pp. 67-85. În acest fel, UE îºi utilizeazã mai bine
principalul sãu atu: forþa economicã ºi financiarã
pentru promovarea intereselor politice, prin
condiþionalitãþile ataºate prin Acordurile de Asociere.
Cu toate acestea, politica de extindere a UE nu este
implementatã sub pilierul II, de Politicã Externã ºi de
Securitate Comunã, ceea ce mãreºte riscul intrãrii în
conflict cu alte politici comune privind sprijinirea
þãrilor candidate pentru integrarea acquis-ului
communautaire, vezi pentru susþinerea acestui punct
Karen E. Smith, The making of EU Foreign Policy:
The Case of Eastern Europe, St. Martins Press, New
York, 1998 apud Antonio Missiroli, CFSP, Defence
and Flexibility, Chaillot Papers 38, Institute for
Security Studies, WEO, Paris, febr. 2000, pp. 41-42.
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Routlege, 1998, p. 34.
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Aceasta nu înseamnã absenþa acþiunilor coercitive, în
special economice sau politico-diplomatice, ci
existenþa unei anumite reticenþe pentru recursul la
astfel de acþiuni care întrerup dialogul ºi
interdependenþele. De altfel, incapacitatea de a acþiona
militar în afara cadrului NATO a europenilor constituie
unul din subiectele reformãrii UE: la Summitul de la
Helsinki s-a decis constituirea pânã în 2003 a unei forþe
europene de intervenþie rapidã de 50.000-60.000 de
militari care sã fie pregãtitã de intervenþie în cel mult
60 de zile ºi sã poatã fi susþinutã cel puþin 1 an. La 21
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apãrãrii din statele membre au hotãrât nivelul
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de exemplu, Franþa a propus o participare cu 12.000 de
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7
Totuºi RFI nu a fost pânã la Reuniunea Regionalã de
la Bucureºti (26 noiembrie 2000) pe de-a-ntregul
cuprinsã în acest Pact, chiar dacã ºi-a exprima aceastã
opþiune înainte de alegerile din septembrie 2000,
pentru cã nu îndeplinise condiþiile politice ºi
economice cerute. În acest sens, Pactul de Stabilitate
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poate fi considerat, prin efectele benefice evidente pe
care le poate genera, ca un instrument de încurajare a
democratizãrii ºi liberalizãrii.
8
Înainte ca aceste schimbãri sã survinã, beneficiarii, în
interiorul RFI, erau guvernul democratic muntenegrean, provincia Kosovo ºi forþele democratice sârbe.
9
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EURO) ºi autostrada Bucureºti-Giurgiu, parte a
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energie electricã, transportul gazelor naturale.
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S-E Europe. A Regional Strategy Paper, chapter 1,
www.seerecom.org. Estimãrile pierderilor suferite de
România doar în timpul conflictului din Kosovo
depãºesc 1 miliard de EURO.
11
Discursul coordonatorului special al Pactului de
Stabilitate, Bodo Hombach, la Summitul SEECP,
Bucureºti, 12 febr., 2000, www.stabilitypact.org.
12
Wolfensohn, Discurs la Conferinþa Regionalã a
Finanþatorilor, Bruxelles, 29-30 martie, 2000,
www.stabilitypact.org. Trebuie notat de asemenea cã în
þãrile asociate la UE cetãþenii considerã în genere cã
imaginea pozitivã privind UE este legatã în mare
mãsurã de motive economice: îmbunãtãþiri economice
graþie sprijinului UE (14%), progresul general datoritã
ajutoarelor din partea UE (10%) ºi mai puþin de cele
politice sau de securitate, Central and Eastern
Eurobarometer 1996, anexe, tabel 13, p. 81. De aceea,
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UE cu avantajele sale este un sprijin pentru reformele
interne, dar efectele îmbunãtãþirii economice ºi
impactul lor social trebuie sã fie cât mai curând
vizibile.
13
Estimãrile Comisiei Europene privind fondurile
necesare reconstrucþiei S-E Europei se situeazã între
60-100 de miliarde de EURO, Ian Black, Balkans
wait in vain for Western funds, The Guardian, 14
martie, 2000, p. 18.
14
Tratatele dintre România ºi Ungaria, între Ungaria ºi
Slovacia, între România ºi Ucraina sunt concludente în
acest sens, vezi ºi Tom G. Gallager, The West and the
Challenge to Ethnic Politics in Romania, Security
Dialogue, vol. 30, nr. 3, sept. 1999, Sage Publications,
pp. 295, 298.
15
De-a lungul timpului, þãrile Central ºi Est Europene
au realizat astfel de cooperãri bilaterale, trilaterale ºi
multilaterale. Exemple sunt instituþiile regionale
funcþionale create: SECI, SEECP, CEI, CEMN,
CEFTA. La conferinþa susþinutã la Academia Româna
(22 iunie 2000): România la ceasul integrãrii europene
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ºi euro-atlantice, ministrul de externe, dl. Petre Roman,
a arãtat cã la nivelul organizaþiilor regionale ºi subregionale s-au dezvoltat anticorpi regionali pentru
combaterea maladiilor regionale: problemele etnice,
religioase, frontaliere.
16
Dintre aceste cinci þãri, doar Macedonia a parafat un
astfel de Acord de Asociere ºi Stabilizare. Croaþia a
început negocierile pentru încheierea acordului.
Celelalte state se aflã în stadiul de elaborare a unor studii
de fezabilitate în perspectiva negocierilor unor astfel de
acorduri.
17
Programul CARDS dispune de un buget de 4,65 de
miliarde EURO pentru perioada 2000-2006, buget
asemãnãtor ca valoare cu cel acordat partenerilor
mediteraneeni prin programul MEDA. Pentru celelalte
þãri din Europa de Est, aceste instrumente au fost
Acordurile de Asociere ºi programul PHARE în
principal. Trebuie spus cã ºi de aceastã datã UE a inclus
pentru cele cinci state acordarea de preferinþe
comerciale asimetrice pentru stimularea exporturilor
spre þãrile membre UE
18
De amintit faptul cã sub preºedinþia românã a
Procesului de Cooperare din Europa de S-E (SEECP), sa adoptat la Bucureºti (12 februarie a.c.) Carta privind
Relaþiile de Bunã Vecinãtate, Stabilitate, Securitate ºi
Cooperare în Europa de S-E.
19
Ameninþarea din partea Bulgariei cã se va retrage din
Pact sub acest motiv, trebuie privitã cu rezerve ºi
conectatã mai curând cu problema liberalizãrii regimului
de vize în perspectiva alegerilor generale din 2001.
20
La nivelul întregii regiuni, 63% din cetãþeni nu au
încredere în partide, 54% în parlament ºi 49% în guvern,
în schimb 52% au încredere în armatã ºi 43% în
Bisericã, instituþii care nu se bazeazã în mod primordial
pe practici democratice, Bertelsmann Foundation, Costs,
Benefits and Chances of Eastern Enlargement for EU,
Bertelsmann Foundation Publishers, 1998, pp. 69-70.
Conform datelor publicate în noiembrie 2000 de CURS
în Barometrul de opinie publicã comandat de Fundaþia
pentru o Societate deschisã în România nivelul
încrederii este mai scãzut faþã de nivelul regional: 88%,
86% ºi 85% nu au încredere în Parlament, partide
politice ºi respectiv Guvern (pp. 19-20).
21
Totuºi trebuie sã ne ferim de judecãþi globale asupra
regiunii, situaþia din cele cinci þãri nefiind identicã,
dincolo de aspectele comune.
22
O capacitate militarã a UE ar completa forþa sa
economicã. Lecþiile din Croaþia, Bosnia, Kosovo au
demonstrat cã ameninþãrile cu sancþiuni economice nu
ajung pentru cã liderii naþionaliºti nu sunt preocupaþi în
mod primordial de prosperitatea economicã a
cetãþenilor, ci de problemele etnice ºi teritoriale.
23
Bodo Hombach, Discurs la Consiliul Parteneriatului
Euro-Atlantic, Florenþa, 20 mai, 2000, www.
stabilitypact.org. Chiar dacã utilizeazã în acelaºi mod
peiorativ termenul, Coordonatorul Special al Pactului îºi
exprimã optimismul cã balcanizarea îºi va pierde
semnificaþia actualã sub efectele acþiunii Pactului.
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Rusia sub Putin
COSMIN POPA

Introducere
Una dintre constantele producþiei
intelectuale referitoare la Rusia postcomunistã este aceea cã interpretarea evenimentelor ºi proceselor de acolo are loc în
interiorul unei paradigme furnizate de
revoluþia bolºevicã. Influenþaþi de omnipotentele mecanisme revoluþionare ºi de fascinaþia conducãtorului din istoria rusã,
specialiºtii contemporani cautã sã identifice
în succesiunea de lideri de la Kremlin un nou
Petru cel Mare, Lenin sau mai grav, Stalin.
Analizatã în profunzime ºi într-un
permanent dialog cu precedentele istorice,
perioada scursã de la destrãmarea Uniunii
Sovietice pânã în prezent pare a fi mai mult o
lungã tranziþie de la totalitarism la autoritarism ºi mai puþin o luptã permanentã între
democraþie ºi nondemocraþie.
Chiar dacã eclipsatã de marile sale
figuri voluntare, sub a cãror conducere Rusia
pare sã fi sãrit peste nenumãrate etape evolutive, istoria Rusiei postcomuniste se desfãºoarã în limitele binomului revoluþierestauraþie.
Ceea ce se întâmplã în Rusia condusã
de Putin, începând cu revenirea la imnul
URSS ºi sfârºind cu retensionarea relaþiilor
cu SUA nu reprezintã decât consecinþa logicã
a modului în care democraþia a fost instau-
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ratã ºi administratã în Rusia.
Atunci când ne punem întrebarea dacã
Rusia lui Putin este altceva în comparaþie cu
cea a lui Elþân, coordonatele fundamentale,
cum ar fi atitudinea faþã de proprietate, natura
sistemului politic ºi direcþiile majore de
politicã externã, ne aratã cã nu avem de a face
cu o altfel de Rusie. Cu toate acestea, Rusia se
aflã în faþa unei noi etape, etapã în care chiar
dacã sistemul politic, economic ºi instituþional format la sfârºitul secolului XX nu este
negat în totalitate el este serios amendat prin
recuperarea selectivã a moºtenirii sovietice.
Fidelã istoriei sale pline de paradoxuri, Rusia
a intrat în faza revoluþiei conservatoare1.
Precedente similare existã chiar în
timpul regimului sovietic ºi anume Noua Politicã Economicã (NEP). Decretatã de cãtre
Vladimir Ilici Lenin la Congresul al X-lea al
Partidului Comunist din Rusia, în esenþã,
NEP a constituit o mixturã între rudimente
economice capitalisme ºi limitãrile politice de
tip sovietic, prin care se permitea revenirea
parþialã la economia bazatã pe iniþiativa
privatã. Chiar dacã mai târziu a fost taxatã de
cãtre Stalin ca fiind un paleativ menit sã
asigure supravieþuirea socialismului în momente dificile, NEP a fost gânditã de Lenin ca
fiind o etapã de duratã, una din treptele cãtre
socialism în care capitalismul va furniza
materialul pentru construcþia socialismului.
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Moºtenirea lui Elþân
Venirea lui Vladimir Putin la putere a
avut loc pe fondul unei crize generalizate care
tindea sã aibã efecte dramatice pe toate
planurile.
Economic  criza financiarã din
toamna anului 1998 a demonstrat cã
liberalismul rus nu a fost în stare sã creeze o
economie bazatã pe producþie ci una finaciarspeculativã ºi în consecinþã, extrem de fragilã.
În acest timp, Rusia, ca ºi în cazul României,
a fost scena unei dezindustrializãri masive.
Social  mai mult decât la începutul
reformelor capitaliste, procesul de polarizare
socialã s-a accelerat, tendinþele conflictuale
fãcându-ºi simþitã prezenþa din ce în ce mai
des.
Sistemul instituþional  experienþa
federativã a Rusiei s-a dovedit a fi un eºec
total. În absenþa unor reguli imuabile ale
jocului, existenþa unitãþilor administrative
autonome faþã de centru a dus la dezarticularea mecanismelor statului ºi nu la eficientizarea lor. În consecinþã, subiectele federaþiei
încalcã normele constituþionale în mod
curent.
Sistemul politic  a continuat conflictul dintre cele douã puteri executive,
prezidenþialã ºi guvernamentalã. Preºedintele
cautã sã-ºi menþinã controlul asupra Executivului dar fãrã a fi responsabil de acþiunile
celui din urmã.
Ca niciodatã, situaþia Rusiei de la
sfârºitul anilor 90 se preteazã unei analize de
tip marxist. Este evident conflictul dintre
sistemul politic de tip liberal democratic ºi
regimul sau maniera în care a fost instaurat.
Aflatã într-un permanent conflict cu moºtenirea sovieticã, puterea democraticã din
Rusia s-a dovedit incapabilã sã elaboreze ºi sã
punã în practicã strategii de dezvoltare, fiind
nevoitã sã improvizeze continuu ºi sã

administreze nenumãratele crize secvenþiale.
Ca ºi în cazul marilor modernizãri
(perioada lui Petru cel Mare sau perioada
sovieticã), instaurarea democraþiei în Rusia
s-a redus la impunerea unor modele de
dezvoltare strãine, pe fondul unei filosofii a
puterii perene. Fie cã este vorba despre
începutul secolului al XVII-lea sau de
începutul celui de-al XXlea, puterea politicã
ºi statul în Rusia au rãmas sursele fundamentale de modernizare ºi schimbare. În toate
aceste momente societatea, subiect ºi beneficiar teoretic al schimbãrilor, a fost neglijatã,
cu excepþia momentelor în care noii guvernanþi cãutau sã-ºi întãreascã poziþiile.
Din nefericire perioada democraticã
din istoria postsovieticã a Rusiei s-a desfãºurat în vechile tipare, anul 1993 fiind punctul
de cotiturã care ºi-a pus radical amprenta
asupra specificului democraþiei ruse.
Departe de a reprezenta victoria
liberalismului ºi a parlamentarismului de tip
occidental, bombardarea Sovietului Suprem,
precum ºi arestarea liderilor miºcãrii parlamentare conduse de A. Ruþkoi ºi R. Hazbulatov, nu a reprezentat lupta finalã dintre
Termidor ºi restauraþie ci mai degrabã ciocnirea dintre apetenþa tradiþionalã faþã de autoritarism (intens alimentatã de evenimentele
dramatice ale perioadei 1989-1993) ºi tendinþa de formare a unei republici parlamentare. Ca întotdeauna, autoritarismul paternalist, vojdismul a învins democraþia de tip
parlamentar, chiar dacã, la acel moment
susþinãtorii autoritarismului declarau cã
urmãresc instaurarea unei iluzorii democraþii
iar partizanii parlamentarismului erau taxaþi
ca fiind conservatori. Nici un moment liderii
Sovietului Suprem nu au afirmat cã doresc
revenirea la regimul sovietic, iar atitudinea lor
în timpul puciului din august 1991 ºi în primii
doi ani ai guvernãrii lui Elþân a dovedit cu
prisosinþã acest lucru.
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Fãrã sã sesizeze capcana principialã în
care a cãzut, intelectualitatea democraticã din
Rusia a încurajat modul inedit de instaurare a
liberalismului. De fapt, eºecul total al
experienþei democratice din Rusia rezidã în
modul în care a avut loc despãrþirea de
totalitarism. Una dintre cauzele fundamentale
ale acestui eºec a fost încercarea de a instaura
democraþia cu mijloace ce pânã de curând
fãceau parte exclusiv din arsenalul miºcãrilor
totalitare. Autoritarismul paternalist rãmâne
în esenþã acelaºi chiar dacã este justificat ºi
legitimizat prin drept.
Anihilarea Parlamentului a fost
urmatã de promulgarea unei constituþii prin
care s-a dorit fixarea raportului dintre forþele
politice ruse existent la aceea datã. Încãlcând
flagrant principiul separãrii puterilor în stat,
prin crearea mai multor structuri executive
paralele ºi prin subordonarea puterii judecãtoreºti celei executive, Constituþia Federaþiei
Ruse a fost actul de naºtere al regimului
prezidenþial.
În plan economic, transferul masiv ºi
necontrolat de proprietate dinspre stat cãtre
clienþii regimului (fie cã proveneau din partid
sau din interiorul serviciilor speciale) a dus la
formarea unei alianþe stranii dintre noua
burghezie ºi birocraþia de stat. Incapabilã sã
administreze ºi lipsitã de capitalul necesar,
noua clasã de proprietari nu a fãcut decât sã
exploateze la maximum resursele deja
secãtuite. Cu toate acestea, clienþii regimului
au preluat controlul asupra celor mai
profitabile ramuri din economia rusã, petrol,
aluminiu ºi armament, generând o suprastructurã financiar-bancarã prin intermediul
cãreia cea mai mare parte a profiturilor erau
transferate în strãinãtate sau aruncate pe
pieþele bursiere prospere.
În plan politic, existenþa oligarhiei a
avut efecte dezastruoase. Nevoit sã apeleze le
resursele lor pentru finanþarea activitãþilor
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politice, preºedintele a fost nevoit sã le cedeze
o bunã parte din controlul asupra þãrii,
oscilând între diverse grupuri (financiarindustriale, regionale º.a), compensând astfel
ºi lipsa unui real suport social.2
Partidele, organizaþiile politice sau de
altã naturã, agenþi de formare ai societãþii
civile, ºi-au pierdut substanþa iniþialã. Atât
partidele politice cît ºi sindicatele sau patronatele încercând permanent sã se afle în
proximitatea puterii pentru a beneficia de
darurile acesteia, transformându-se din iniþiale miºcãri de mase sau grupuri profesionale,
în adevãrate partide de cadre, partide-aparat.
În condiþiile date, formarea unei
societãþi civile în Rusia ultimului deceniu era
imposibilã, iar dacã subiectul ºi obiectul
modernizãrii3 au lipsit transformarea modernizãrii în purã abstracþie era inevitabilã. De
aici izolarea totalã de societate a grupãrilor
reformatoare având drept consecinþã discreditarea principiilor democraþiei. Astfel trecerea la noul tip de autoritarism în forme quasidemocratice a devenit o manevrã indispensabilã pentru guvernarea þãrii.
Putin - sfârºitul unui ciclu istoric?
Aºa cum arãtam mai sus, venirea lui
Putin la putere s-a petrecut pe fondul crizei
structurale acutizate. Dând o ultimã dovadã
de cert geniu politic de facturã bizantinã,
preºedintele Elþân l-a asociat pe Putin la
putere încã din timpul mandatului sãu, vreme
de câteva luni convingând opinia publicã cã el
este ultima soluþie.
La momentul venirii la putere, Vladimir Putin
era perceput de cãtre ruºi ca fiind persoana
idealã pentru a rãspunde aºteptãrilor formate
pe parcursul ultimului deceniu:
- câºtigarea conflictului cu Cecenia
- restabilirea legii ºi ordinii în þarã
- rezolvarea celor mai flagrante cazuri de
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corupþie
- instaurarea unui control minimal asupra
cleptocraþiei
- plata la timp a salariilor ºi ridicarea puterii
de cumpãrare a populaþiei
- transformarea Rusiei într-o putere pe care
celelalte þãri sã o respecte sau cel puþin sã se
teamã de ea.
Toate aceste deziderate ale societãþii
ruse, dupã cum lesne se poate observa, sunt
minimale ºi realizabile nu neapãrat într-un
sistem liberal-democratic. Atât timp cât
preºedintele Putin garanteazã realizarea lor
într-un timp rezonabil, nimeni nu are intenþia
sã îl judece pentru metodele folosite.4 Dincolo
de aceasta, aducerea Rusiei la o stare de
normalitate, fie ea ºi cu o importantã dozã de
coerciþie purã, nu este un obiectiv realizabil
prin respectarea strictã a procedurilor democratice.
În ceea ce priveºte situaþia din Cecenia,
preºedintele Putin a reuºit sã capaciteze
armata pentru a impune controlul federal, cel
puþin în zonele urbane, inducând opiniei
publice ideea cã înfrângerea militarã a
rezistenþei este doar o chestiune de timp. De
altfel, declanºarea unor acþiuni militare viguroase în Cecenia, în preajma alegerilor
prezidenþiale (fapt ce a fãcut ca Putin ºi Elþân
sã fie suspectaþi de organizarea unor alegeri
kaki5) a fost menitã mai mult sã garanteze
victoria candidatului prezidenþial la alegerile
din martie 1999 ºi mai puþin sã rezolve
problema cecenã.
Cu toate acestea o minimã eficienþã
trebuia introdusã în politica rusã, fie ºi numai
pentru a asigura perpetuarea, în linii generale,
a regimului instaurat dupã destrãmarea
Uniunii Sovietice.
Fãrã a atenta la bazele sistemului
politic moscovit, lucru de altfel garantat de
cãtre Putin preºedintelui Elþân, noul preºedinte a trecut imediat la primenirea aparatului

prezidenþial pentru a-l transforma într-o
maºinã executivã energicã.
Incompetenþa, lipsa legãturilor personale dintre noul preºedinte ºi demnitarii din
aparatul prezidenþial, ºi nu în ultimul rând
corupþia crescândã6, au fãcut din reformarea
instituþiilor de la Kremlin una dintre
prioritãþile majore ale preºedintelui.
Faptul cã aparatul prezidenþial ºi guvernul au fost întãrite cu oameni noi,
proveniþi în majoritate din rândul ofiþerilor
din serviciile secrete este cât se poate de
normal. În primul rând ºi cel mai important,
Putin are încredere în aceºti oameni, de o
parte dintre aceºtia legându-l o prietenie
îndelungatã. Cazul cel mai notoriu este cel al
preºedintelui Consiliului de Securitate ºi
ministru al afacerilor externe, Serghei Ivanov,
fost ofiþer KGB ºi bun prieten cu preºedintele
Putin. Pe lângã acestea, dupã cum a ºi
declarat, Putin îi considerã pe ofiþerii FSB
(Serviciul Federal de Securitate  informaþiile
interne ºi contrainformaþiile) ºi SVR (Serviciul de Informaþii Externe) ca fiind cei mai
capabili oameni, capabili sã conducã þara în
momente de crizã.
Poate lipsiþi de abilitatea politicã
specificã unora precum Anatoli Ciubais sau
Viktor Cernomârdin, oamenii lui Putin sunt
cu siguranþã mai devotaþi noului preºedinte
decât au fost primii preºedintelui Elþân. Noul
lider al Rusiei doreºte sã facã din verticala
prezidenþialã o structurã capabilã sã-i punã
rapid în aplicare deciziile, fãrã a le interpreta
sau aplica în funcþie de condiþiile locale. Cum
se poate face mai bine acest lucru decât
populând Administraþia Prezidenþialã cu
ofiþeri obiºnuiþi sã execute, dedicaþi binefãcãtorului lor ºi mai puþin sensibil la tentaþiile
pecuniare ale puterii absolute? Pentru un
cekist, investirea cu puteri discreþionare este
recompensa ºi beneficiul suprem.
Transplantarea sistemului de relaþii

41

S.P. nr. 89/2001

Politicã externã
informale din filiala FSB din Sankt
Petersburg în Administraþia Prezidenþialã ºi
Secretariatul Prezidenþial este evidentã,
instituþiile în cauzã devenind prin
componenþa lor adevãrate agenturi de spionaj
ºi contraspionaj.
Odatã articulate reþelele de decizie ºi
execuþie din Moscova, presat de tendinþele
centrifuge ale regiunilor ºi republicilor
autonome din Federaþia Rusã, noul preºedinte
le-a subordonat în totalitate Centrului, lipsind
instituþiile locale de orice autonomie. Miza
mãsurilor întreprinse de Putin, încã din 1997
de când ºi-a fãcut apariþia la Kremlin, a fost
una dublã. Kremlinul doreºte recentralizarea
instituþionalã a Rusiei ca premisã pentru
eficientizarea politicilor ce urmeazã a fi
instrumentalizate dar ºi înlãturarea posibilitãþii apariþiei unei provocãri din partea elitelor
politice locale, gata sã conteste puterile
Centrului atunci când acþiunile acestuia intrau
în contradicþie cu interesele grupurilor locale.
Tinzând spre permanentizarea exercitãrii
puterii, guvernatorii nu s-au manifestat ca
factori ai democratizãrii ci au încercat sã
replice la nivel local sistemul central prin
limitarea prerogativelor parlamentelor locale,
subordonarea judecãtorilor ºi procurorilor,
instaurarea unui control dur asupra mijloacelor de informare în masã ºi transformarea
alegerilor într-o farsã politicã cu rezultat
predeterminat.
Mãsurile întreprinse de Putin au vizat
pilonii sistemului federal golindu-l de
substanþã.
 Stabilirea celor ºapte districte federale
(numite ºi superregiuni) conduse de generali din armatã sau Ministerul de Interne
 Adoptarea unei noi scheme a Consiliului
Federaþiei, fiecare regiune având câte doi
reprezentanþi - unul numit de guvernator iar
celãlalt de parlamentul local
 Crearea unui mecanism federal de inter-
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venþie care îi permite preºedintelui sã
suspende guvernatorii ºi sã revoce parlamentele locale
 Schimbãri majore în mecanismul bugetar
care uneºte Centru ºi regiunile în favoarea
primului
 Întãrirea controlului central asupra filialelor instituþiilor federale din regiuni,
incluzând televiziunea, curþile de judecatã ºi
Miliþia
Toate aceste decizii, aºa cum arãtam
mai sus, nu vin în contradicþie cu legile Rusiei
sau cu Constituþia, situându-se în continuarea
unor mãsuri întreprinse încã din timpul lui
Boris Elþân. Mecanismul de intervenþie
federalã, care prevedea suspendarea ºi
înlãturarea guvernatorilor de cãtre Centru a
fost elaborat de cãtre Administraþia Preºedintelui încã din perioada 1996-1997 iar instaurarea sistemului reprezentanþilor prezidenþiali
locali ºi controlul federal asupra modului în
care sunt utilizaþi bani proveniþi de la Centru
a fost pus în practicã încã din 1998.
Ceea este îngrijorãtor pentru democraþia din Rusia este faptul cã aceste mãsuri
nu au fost luate pentru a satisface apetenþa
preºedinþilor de la Kremlin pentru controlul
nelimitat asupra regiunilor. Discreditarea ideii
de autonomie localã ºi a instituþiilor ce o
reprezintã, precum ºi situaþiile catastrofale
apãrute în provincie ca urmare a incompetenþei ºi dezinteresului guvernatorilor au fãcut
ca anihilarea autonomiei locale sã devinã o
necesitate. Introducerea administraþiei prezidenþiale în unele regiuni a rãmas ultima soluþie pentru evitarea tragediilor. Loviturã data
democraþiei, recentralizarea a fost un efect al
eficientizãrii actului de guvernare în Rusia ºi
nu un scop în sine.
În paralel, Putin a început o luptã durã
împotriva oligarhilor. Conºtienþi se slãbiciunea lor fundamentalã, ºi anume dependenþa de existenþa statului ineficient ca izvor
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de bogãþie, majoritatea oligarhilor a cedat
punându-se în slujba noului preºedinte.
Contrar previziunilor sumbre referitoare la efectele existenþei oligarhiei (ca
rezultat al simbiozei dintre partid, serviciile
speciale ºi birocraþie, ca formã de perpetuare
a unor structuri de facturã sovieticã) existenþa
acestor grupuscule reprezintã o piedicã
majorã în calea instaurãrii unui regim
autoritarist.
Un grupuscul, avându-l ca reprezentant pe magnatul Boris Berezovski, fãrã
sã-ºi recunoascã înfrângerea totalã, a fost
nevoit sã renunþe la poziþii importante în
economia rusã, pãstrând o atitudine mefientã
faþã de acþiunile preºedintelui. La presiunile
Kremlinului, Boris Berezovski a fost nevoit
sã renunþe la 40 de procente din acþiunile care
le deþinea la compania naþionalã de
televiziune, ORT, pierzând astfel o importantã
pârghie de influenþã.
Cazul cel mai celebru este cel al
magnatului media Vladimir Gusinski, proprietar al concernului Media Most, care a fost
nevoit sã-ºi gãseascã refugiu temporar în
Spania pentru a evita detenþia. Indiscutabil,
modul în care oligarhii au acumulat capitalul
este unul ilicit, aceºtia fiind principalii
beneficiari ai procesului de privatizare în
Rusia. Cu toate acestea, acþiunile preºedintelui Putin sunt discutabile, reinstaurarea
legalitãþii fiind o operaþiune selectivã, având
loc în funcþie de poziþia pe care un magnat sau
altul o are faþã de Kremlin.
Presiunile exercitate de Putin asupra
oligarhilor au determinat o repliere ideologicã
a acestora, oponenþii noului autoritarism
transformându-se în fervenþi susþinãtori ai
democraþiei ºi ai drepturilor civile.
Ca în oricare dintre societãþile aflate
în tranziþie, procesul are loc pe fondul luptei
pentru redistribuirea resurselor declanºatã de
aparatul lui Putin. Forþa ºi constrângerea,

ascunse sub masca reinstaurãrii legalitãþii
sunt singurele mijloace care îi pot determina
pe oligarhii lui Elþân sã cedeze o felie din
plãcinta economiei ruseºti. Chiar dacã
majoritatea lor cedeazã fãrã luptã, conºtienþi
cã sursa bogãþiei lor este statul, o parte din
aceºtia, cei mai puternici, se împotrivesc
redistribuirii fãcând o opoziþie virulentã
noului regim.
Cu toate acestea, economia rusã nu s-a
bucurat de atenþia specialã a preºedintelui
care trebuie sã se confrunte cu neajunsurile
create de existenþa unui stat slab din punct de
vedere economic ºi a unor cheltuieli
nelimitate.
În anul 2000, economia rusã a cunoscut o creºtere generalã de 5%. Din pãcate
pentru ruºi, creºterea a survenit pe fondul
preþurilor ridicate la petrol ºi gaze naturale ºi
în urma revitalizãrii parþiale a industriei de
armament dupã semnarea unor contracte
substanþiale cu China, India ºi Iran. Politica
economicã a noului guvern nu este de naturã
sã încurajeze industriile orientate spre export
ºi nici sã reducã pierderile create de
activitatea marilor întreprinderi ineficiente.
Rata de schimb rublã/dolar rãmâne una
favorabilã rublei descurajând exporturile prin
impunerea unui preþ necompetitiv pentru
produsele ruseºti iar continuarea finanþãrii
întreprinderilor ineficiente, în locul implementãrii unor programe de asistenþã socialã ºi
recalificare, nu face decât sã accelereze ritmul
acumulãrii pierderilor economice ºi sã
creascã cheltuielile statului.7 Contrar politicii
declarate de întãrire a rolului statului în
economie, instituþiile Rusiei rãmân slabe,
incompetente ºi corupte torpilând eforturile
Kremlinului de a reda maºinii de stat un loc
important în viaþa economicã. Mai mult decât
atât, reintroducerea primatului absolut al
intereselor de stat în economie, nu face
decât sã sporeascã neîncrederea investitorilor
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strãini faþã de Rusia.
Reluarea relaþiilor speciale dintre
Rusia, China, Iran, Irak ºi Coreea de Nord nu
apare ca fiind numai o opþiune politicã a
Rusiei decisã sã ocupe locul lãsat liber de
URSS ci ºi o încercare a guvernului de la
Moscova de a profita de embargoul impus de
cãtre SUA acestor state la comerþul cu arme.
În definitiv, statele în cauzã, alãturi de India
sunt singurele pieþe de armament majore care
nu se aflã sub controlul SUA ºi al Europei
Occidentale. Ele reprezintã singurul debuºeu
major disponibil pentru imensa industrie de
armament rusã.
Pentru atragerea dolarilor liberi de
pe piaþa de armament, Rusia lui Putin este
gata sã accepte rãcirea considerabilã a
relaþiilor cu SUA. Chiar dacã în timpul lui
Boris Elþân, deja relaþiile Rusiei cu statele
paria se activizaserã deja, prezenþa la Casa
Albã a lui Bill Clinton a fãcut ca SUA sã
treacã cu vederea acest lucru pentru a nu
afecta parteneriatul personal cu fostul preºedinte rus.
Venirea la putere a unei administraþii
republicane care deja s-a grãbit sã lanseze
avertismente la adresa Kremlinului ºi sã
accelereze punerea în aplicare a noului
program de apãrare antirachetã, denunþând
implicit START II, nu face decât sã complice
lucrurile. În replicã, Moscova, conºtientã de
posibilitãþile sale limitate, încearcã sã profite
de temerile Europei cu privire la reluarea
cursei înarmãrilor ºi face propuneri din ce în
ce mai tentante pentru a încuraja dizidenþa
manifestã a Franþei ºi pe cea latentã a
Germaniei. Aplaudând formarea forþelor militare europene, Rusia încearcã sã dinamiteze
NATO din interior, paralizându-i unitatea ºi
viteza de reacþie. Dacã noua administraþie a
SUA va încerca sã impunã politica sa de
securitate þãrilor europene, potrivit principiului ce este bun pentru America este bun

S.P. nr. 89/2001

pentru întreaga lume, coeziunea NATO va fi
pusã la grea încercare.
Drept argument pentru cele de mai sus
este traseul primelor vizite în strãinãtate ale
preºedintelui Putin: Marea Britanie, Italia,
Spania ºi Berlin. Faþã de politica predecesorului sãu care a demarat apropierea demonstrativã Europa Occidentalã în contrapondere
cu SUA, Putin a introdus formula Europei
indivizibile, recomandând Rusia ca partener
stabil ºi previzibil în construcþia marii
Europe. Mesajul lui Putin este de naturã sã îi
atragã pe sensibilii politicieni europeni care,
dupã dezintegrarea rapidã a sistemului comunist, s-au transformat în mari admiratori ai
politicilor previzibile, fie ele mai mult sau
mai puþin fericite.
Puternic influenþate de istoria politicii
externe sovietice, mediile diplomatice ºi
analitice de la Moscova aratã o preferinþã
certã pentru alianþa cu Germania. Mai mult
decât atât argumentaþia folositã în acest sens
face apel la apetenþa tradiþionalã a Germaniei
pentru perturbarea sistemelor politice mondiale, susþinându-se cã relaþiile internaþionale
au ajuns într-un punct dificil, între influenþa
politicã ºi puterea economicã a unor þãri ca
Germania ºi Japonia existând o discrepanþã
periculoasã.
Cu toate acestea, Putin rãmâne puternic conectat la realitãþile Rusiei. Într-una din
alocuþiunile sale publice acesta afirmând cã
Rusia traverseazã una dintre cele mai grele
perioade din istoria sa. Pentru prima oarã în
ultimele douã-trei secole þara fiind confruntatã cu pericolul de a face parte din rândul
statelor de mâna a doua sau chiar a treia.8
În consecinþã, politica lui Putin acordã
prioritate problemelor economice interne,
declarându-se pentru colaborare bazatã pe o
politicã realistã ºi pe prezervarea unei balanþe
a intereselor echitabilã. Pe scurt, noua politicã
a Rusiei încearcã sã fie pragmaticã pentru a se
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pãstra în centrul de decizie din politica
mondialã, dar acolo unde circumstanþele o
permit nu ezitã sã-ºi impunã cu duritate
interesele.
Spaþiul în care politica Rusiei este
încã puternic ideologizatã este cel al Comunitãþii Statelor Independente. Convinsã cã
trebuie sã-ºi reinstaureze controlul asupra
teritoriului fostelor republici sovietice, chiar
dacã încurajeazã ideea unei Comunitãþi cu
mai multe viteze Rusia nu ezitã sã dezvolte
parteneriatul preferenþial cu statele din
nucleul dur al CSI.
Procesul de integrare a Belarusiei în
Federaþia Rusã a fost intensificat prin
accentuarea identitãþii intereselor celor douã
þãri în sfera securitãþii. În acest fel, particularitãþile regimului politic din Belarusia au
fost trecute cu vederea, contrar aspectului sãu
excentric, Lukaºenko fiind uºor controlabil de
cãtre Moscova.
În paralel la începutul lunii ianuarie a
fost reanimat Tratatul colectiv de securitate de
la Taºkent, la Moscova fiind semnat un
memorandum care dã relaþiilor dintre cele
ºase þãri (Rusia, Belarusia, Armenia, Kazahstan, Kirghistan ºi Tadjekistan) toate atributele unei alianþe militare.
O conjuncturã nesperat de favorabilã
pentru Rusia a survenit din evoluþiile interne
ale celorlalte douã state din partea europeanã
a CSI, Ucraina ºi Moldova. Gravele învinuiri
care i se aduc preºedintelui Leonid Kucima,
cum cã ar fi fost implicat în uciderea corespondentului de la Kiev al ziarului Pravda, au
fãcut sã devinã pentru Occident un partener
incomod. Situaþia a fost rapid exploatatã de
cãtre Rusia care a uitat de problema datoriilor Ucrainei cãtre Rusia sau de jenanta
modalitate prin care Ucraina îºi sporeºte
veniturile din export, Putin devenind singura
personalitate internaþionalã majorã care îl mai
sprijinã pe preºedintele ucrainian.

În Moldova, criza economicã cronicizatã, incompetenþa ºi corupþia au concurat la
acordarea majoritãþii voturilor, la alegerile
parlamentare, Partidului Comunist din Moldova
condus de Vladimir Voronin. Moscova a
salutat entuziast victoria comuniºtilor,
urmaºii lui Lenin din afara graniþelor Rusiei
fiind partenerii preferaþi ai Kremlinului, în
timp ce cei din interior au rãmas adversarii
implacabili ai noului regim. La Chiºinãu,
imediat dupã anunþarea rezultatelor, Voronin a
început sã anunþe o serie de mãsuri menite sã
restaureze preponderenþa absolutã a Rusiei în
Basarabia.
Aºa cum se poate lesne observa, nu se
poate vorbi despre o ofensivã politicã ruseascã
în CSI. Dispunând de mijloace limitate, Putin
nu poate decât sã optimizeze ceea ce a fost
deja demarat sub Boris Elþân, sau sã profite de
conjuncturi favorabile pe care le exploateazã
rapid. Este greu de crezut cã în condiþii
normale Rusia ar fi putut schimba, eventual
prin coerciþie ºi presiuni, realitãþile politice
din Ucraina sau Republica Moldova.
Aceasta este caracteristic pentru
întreaga politicã a preºedintelui Putin. La un
an de la începutul guvernãrii, Vladimir Putin
se situeazã încã în continuarea celor
întreprinse de predecesorii sãi. Revigorarea
autoritarismului sub acoperirea pragmatismului nu este o invenþie proprie. Sã nu
uitãm cã aducerea sa la Kremlin s-a petrecut
în 1997 iar felul în care a moºtenit puterea a
demonstrat faptul cã Elþân îi crease deja
condiþiile de manifestare. Tot ceea ce acesta
întreprinde în plan politic, administrativ,
economic sau militar, dupã cum lesne se poate
observa, nu încalcã legile sau cutumele Rusiei
postsovietice, Putin acþionând deplin
constituþional ºi în virtutea unor tendinþe
preexistente.
Cu toate acestea, noul preºedinte pare
menit sã dovedeascã, dupã cum singur a
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afirmat, cã este puþin probabil ca Rusia sã
devinã un bastion al democraþiei ºi al
drepturilor civile, chiar dacã numai rãuvoitorii ar putea-o numi din nou imperiul
rãului.
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prin demolarea sistemului totalitar comunist.
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IdeoSfera

Politici culturale în cîmpul
literar românesc între 1944-1948
Dragã Domnule Cititor, tot o porcãrie e ºi
viaþa literarã, ba poate mai rãu
(Tudor Arghezi, Duminicã, Viaþa Literarã,
23-II-1947);

ALEXANDRU ªTEFAN

Începînd cu 23 august 1944, moment în
care se alãturã alianþei anglo-ruso-americane,
România îºi începe drumul contorsionat al unui
scurt regim democratic. Democraþia de trei ani se
dovedeºte însã doar gazda istoricã a revoluþiei
simbolice, a cãrei paternitate o deþine discursul
comunist, instaurat totalitar dupã exemplarul
paricid politic ºi cultural desãvîrºit în decembrie
1947.
Distanþa istoricã ºi necesitatea focalizãrii
cultural-literare îmi permit tratarea acestui spaþiu
de tranziþie ca pe un spaþiu cultural într-un sens
foarte larg, conþinîndu-ºi figurile consonante ºi
structurile omoloage în cultura politicã, cea
economicã ºi culturã propriu-zisã. Concep
aceastã perioadã ca reprezentînd confruntarea
majorã dintre douã tipuri de discurs: cel al
modernitãþii, culturale ºi politice ºi cel
comunist, la care se adaugã varianta sa culturalã,
reprezentatã de ideologia culturii proletare.
Contextul românesc, construct al unei istorii de o
prezenþã inevitabilã, genereazã inegalitatea
disputei, învingãtorul fiind cunoscut de cãtre toþi.
Revoluþia simbolicã petrecutã în aceastã
perioadã de tranziþie, exemplarã în cîmpul politic
ºi cultural, se fundamenteazã pe o radicalã
rupturã cu trecutul. Impunerea noului discurs cu
imaginarul aferent respectã paradoxal alura
violentã a unei miºcãri de avangardã. Aroganþa
fazei de debut indicã deja proiectul de agresiune
simbolicã capabil sã deconstruiascã discursul

lider. Transferul capitalului simbolic nu are loc,
însã, decît atunci cînd secvenþa istoricã
anterioarã este pe deplin destituitã. Istoria acestei
destituiri se centreazã pe o eficace strategie
narativã: retorica sfîrºitului(Pavel, Toma.
Mirajul lingvistic, Bucureºti, Editura Univers,
1993, pag. 17). Retoricã supusã imaginarului
apocaliptic, ea îndeplineºte în cazul de faþã
funcþia esenþialã a degradãrii ºi descalificãrii
prestigiului simbolic a unei lumi ºi tradiþii
consacrate. În vidul de autoritate simbolicã creat
mai mult sau mai puþin artificial aceeaºi viziune
milenaristã aduce cu sine (contra-) oferta
discursului cu figurã mesianicã. Profeþii înnoirii
radicale devin prin forþarea istoriei salvatori,
discursul lor cãpãtînd justificare, erezia
naturalizîndu-se ca ortodoxie, obþinîndu-se astfel
consacrarea în spaþiul social.
Stigmatizarea trecutului politic ºi
cultural românesc în aceastã perioadã de tranziþie
este secondatã de alte strategii retorice: retorica
demascãrii, retorica epurãrii, capul de acuzare
fiind colaboraþionismul, dublat în scurt timp
de colaboraþionismul estetic. Beneficiarul
epurãrii modernitãþii politice ºi culturale va fi
comunismul. Studiul de faþã se axeazã pe analiza
celui mai titrat subcîmp social, a cãrui anexare
credem cã a contat substanþial în economia
instaurãrii discursului comunist: cîmpul
cultural, cu focalizarea specialã pe cîmpul
literar. În cadrul acestuia discursul comunist va
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impune modelul culturii proletare, în varianta
româneascã, proletcultismul.
O solidã tradiþie a societãþii româneºti ºi
nu numai, tradiþie consacratã chiar de cãtre
modernitate, apropie reciproc definitoriu cîmpul
politic de cel cultural. Discurs de nobilã asistenþã,
cultura va servi întotdeauna ca cel mai bun mijloc
de promovare ºi instaurare a mesajului politic,
adevãr înþeles rapid de cãtre ideologii comuniºti.
Istoria demonstreazã pe deplin profitabilitatea
simbolicã a anexãrii celei mai eficace instanþe de
consacrare a imaginarului: cîmpul cultural.
Înainte de a începe analiza propriu-zisã,
este necesarã o scurtã radiografie istoricã a
perioadei. 23 august 1944 consemneazã sfîrºitul
regimului autoritar de dreapta (1940-1944) al lui
Ion Antonescu ºi inaugureazã cei trei ani de
democraþie relativã. Se revine la sistemul
pluripartid ºi la Constituþia modernã a României
din 1923. Dar, urmãtorii trei ani se remarcã prin
instabilitate politicã ºi guvernamentalã ºi printr-o
gradatã acaparare a cîmpului politic de cãtre
stînga comunistã, desãvîrºitã în decembrie 1947.
Marele aliat al stîngii comuniste, deþinînd în fapt
ºi paternitatea acestei victorii, este Uniunea
Sovieticã. Astfel, dupã trei guverne de tranziþie,
pe 6 martie 1945 este numit, în premierã în istoria
politicã româneascã, un guvern pro-comunist,
condus de Petru Groza. Ilegal pînã în 23 august
1944, iatã cã în scurt timp discursul politic
comunist capãtã un bonus substanþial în legitimarea capitalului sãu politic. Dupã trei ani
marcaþi de numeroase campanii de demascãri ºi
epurãri din viaþa publicã, dupã alegerile din
noiembrie 1946, cîºtigate de Blocul Partidelor
Democratice (BPD), alianþã în care tot PCR
deþinea puterea decizionalã, 30 decembrie 1947
marcheazã disjuncþia istoricã de discursul politic
al modernitãþii. Corespondentul simbolic al
acestei disjuncþii se regãseºte în anularea unor
discursuri reprezentative, Constituþia României
din 1866 ºi cea din 1923, schimbarea formei de
guvernare, de la monarhie la republicã, trecerea
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de la sistemul pluripartid la unul monopartid,
instaurîndu-se astfel un singur discurs: cel
comunist.
Economic, se remarcã, din 1945, o
anexare treptatã la modelul sovietic. The economic colonisation (Boia, Lucian; Cioroianu,
Adrian; Tom Sandqvist. Archive of pain,
Bucharest, The Civic Academy Foundation,
2000, pag. 27) e reprezentatã poate cel mai bine de
formele simbolice mixte al sovromurilor, specializate pe diferite arii ale producþiei, inaugurînd
noua culturã economicã.
Spectaculoasa ºi relativ rapida anexare a
cîmpului cultural românesc de cãtre discursul ºi
segmentul politic comunist nu ar fi fost posibilã
fãrã o dublã politicã culturalã, a cãrei complementaritate strategicã i-a asigurat eficacitatea.
Cea dintîi politicã, în ordine cronologicã,
ar consta în cucerirea ºi anexarea la propriul
discurs a unor poziþii ºi puncte cheie ale unui
cîmp cultural deja afirmat în cîmpul social. Aºa
este cazul inserþiei noii dogme literare în
instituþiile literare sau aderarea totalã sau parþialã
la noua ideologie a unor nume reprezentative ale
culturii româneºti (cum e cariera politicã de
notorietate a lui Mihail Sadoveanu). Transferul
noului capital discursiv ar aduce cu sine ºi
dispoziþia convertirii actanþilor din acest microspaþiu social, prilej de afirmare a discursului
politic propriu-zis. Pînã la sfîrºitul anului 1947 se
observã doar o aderare formalã, deoarece, la
nivelul practicii, bunurile simbolice aparþin încã
tradiþiei.
Inconsistenþa profiturilor simbolice impune
trecerea, de la sfîrºitul anului 1946, la o strategie
aptã sã revoluþioneze microsistemul cultural: cea
a creãrii unui tip de contra-cîmp cultural, care
sã preia, odatã constituit, poziþia de lider. În
cadrul acestei iniþiative, se contureazã, pe baza
unei fidele omologii structurale, contra-poziþiile:
noua teoretizare a culturii/literaturii, noua criticã,
noua literaturã. Debutul acestui cîmp specializat
este marcat de apariþia primei reviste culturale
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afiliatã discursului comunist: Contemporanul.
Profitul acestei secunde strategii va fi pe mãsura
aºteptãrilor.
Dubla strategie de impunere a proletcultismului este supravegheatã ºi sprijinitã de
cãtre politica comunistã propriu-zisã. Spaþiul
politic ºi cel (nou) cultural recurg simbiotic la
aceleaºi modalitãþi de obþinere a puterii, ambele
gestioneazã cam acelaºi imaginar ºi se impun pe
anularea, aproape cu valoare sacrificialã, a
culturii care le-a generat. Ceea ce caracterizeazã
aceastã perioadã este mai degrabã o cucerire ºi-o
recreere a sistemului cultural, precum ºi o
impunere formalã a noului imaginar, pregãtind
însã ºi preconizînd acel fundamentalist stage
(Negrici, Eugen. Literature And Propaganda In
Communist Romania, Bucharest, The Romanian
Cultural Foundation Publishing House, 1999,
pag. 16), inaugurat în 1948. Analiza subcîmpului
literar, cel mai important în cadrul microspaþiului
cultural, atît din punct de vedere cantitativ, cît ºi
din punctul de vedere al capitalului simbolic
deþinut, se va axa pe mai multe perspective: cea
a presei, a instituþiilor literare, a noilor instanþe
critice ºi teoretice, a noului imaginar.
Presa politicã a anilor 1945-1947
configureazã antinomic douã spaþii politice:
unul, reprezentat prin tradiþie de partidele
istorice, Partidul Naþional Þãrãnesc (PNÞ) ºi
Partidul Naþional Liberal (PNL), un al doilea
reprezentat de cãtre stînga comunistã, Partidul
Comunist Român (PCR). Organele de presã
adiacente sînt Dreptatea (PNÞ), Liberalul (PNL)
ºi Scînteia (PCR) la care se adaugã în scurt timp
ºi România Liberã. Cu iz de anormalitate,
disputa culturalã va fi gãzduitã într-o primã fazã,
pînã în septembrie 1946, de cãtre presa politicã,
ºi nu de cea culturalã. Reprezentativ, însã, pentru
toatã aceastã perioadã este marele absenteism
al intelectualitãþii româneºti din presa culturalã a
vremii, de unde aparenþa de minimã rezistenþã în
faþa noii fundamentãri culturale. Semn de
întrebare ce-ºi poate gãsi un rãspuns multiplu.

Pe de o parte, trebuie precizat cã regimul
Antonescu, deºi respingînd sistemul politic
modern din România  partide, Constituþia din
1923 , nu a prejudiciat în nici un fel
modernitatea culturalã. În aceastã perioadã se
înregistreazã mai degrabã un fenomen de
maximizare, prin apariþia unor bunuri culturale
exemplare, ºi de consolidare a capitalului
simbolic. Mai mult: elita culturalã româneascã
manifestã simpatie faþã de regim, exprimatã nu
rareori explicit. Istoria se schimbã radical ºi
surprinde microspaþiul social al elitei culturale
într-o relaþie de cvasi-afiliere cu un discurs
politic violent stigmatizat. Stigmatizarea
inoculeazã o culpã cvasi-colectivã intelectualitãþii româneºti, totul dublat de un violent
proces de demascare ºi epurare publicã, capul de
acuzare fiind colaboraþionismul. Ironia face ca
retorica demascãrii ºi a epurãrii, principalã
strategie pentru întreaga istorie a instaurãrii,
promovãrii ºi menþinerii ideologiei comuniste, sã
fie inauguratã de cãtre organele de presã ale
partidelor istorice. Criza de identitate ºi afirmare
politicã a dreptei deterioreazã substanþial
dispoziþia unui discurs cultural public, facilitînd
accesul cãtre consacrare a culturii proletare.
Puþinele reviste culturale ale vremii, ca Revista
Fundaþiilor Regale sau Viaþa Româneascã,
precum ºi instanþele critice specifice, cu titlu
simbolic deja consacrat se evidenþiazã prin
elegante eschive de la atitudinea publicã,
cantonîndu-se în probleme de specialitate.
Excepþiile notabile, de genul Vladimir Streinu,
ªerban Cioculescu sau Tudor Arghezi
marcheazã atitudini individuale, nefiind reperatã
figura vreunei poziþii colective. Disputa va avea
loc în perimetrul public al presei politice a
partidelor istorice, evidenþiindu-se Dreptatea.
Deþinînd însã o tot mai precarã imagine publicã
pe fondul unui capital politic tot mai instabil,
poziþia culturalã din aceastã parte a presei este
asimilatã majoritar ca atitudine politicã, ratînd
destinatarul ºi eficacitatea publicã preconizatã.
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O ultimã luare de poziþie, substanþialã în atacul
noii ideologii culturale, o constituie dosarul
crizismului (Selejan, Ana. România în timpul
primului rãzboi cultural. 1944-1948. Trãdarea
intelectualilor, Sibiu, Editura Thausib, pag.151)
din 1946, fãrã urmãri însã în receptarea publicã,
pe fondul unui bine articulat contradiscurs al
stîngii culturale.
Pe de altã parte, modernitatea culturalã
se fundamenteazã estetic pe un manifest al
autonomiei, al dezinteresului faþã de politic ºi
social, dezinteres ce traseazã în timp inabilitatea
unui discurs public, capabil de o corectã reperare
ºi confruntare a istoriei prezente.
Parcã sesizînd ineficienþa promovãrii
unui discurs cultural de la tribuna politicã,
Scînteia, dupã ce-ºi instituþionalizase în
noiembrie 1944 rubrica Scînteia Tineretului în
organ de presã adiacent, îºi inaugureazã
exemplar la sfîrºitul anului 1946, prin revista de
culturã Contemporanul, propriul subcîmp
cultural. Aceastã etapã secundã, ce va dura pînã
la sfîrºitul anului 1947, deþine aportul major la
instituþionalizarea ºi legitimarea noului discurs
cultural. Aici, extrem de rapid se contureazã
liniile de forþã ale noii politici culturale, aici se
practicã critica de inspiraþie marxist-leninstã,
aici este promovatã noua literaturã. Paradoxal,
noul sãu contracîmp cultural nu are opozanþi
direcþi. Discursul cultural al valorilor culturale
tradiþionale îºi exprimã conflictul într-o presã
nespecializatã: cea politicã.
Odatã inaugurat, acest cîmp cultural se
diversificã, cu focalizarea previzibilã pe microspaþiul literar. La scurt timp, Contemporanul,
organ de presã al Societãþii Scriitorilor Români
(SSR), este secondat de Revista Literarã (martie
1947), preschimbatã în Flacãra (ianuarie 1948),
organ de presã al Uniunii Sindicale de Artiºti,
Scriitori ºi Ziariºti (USASZ). Abila distribuþie a
rolurilor ºi funcþiilor culturale asigurã eficacitatea investiþiei. Contemporanul gãzduieºte
Noua Criticã, întruchipatã exemplar, prin
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practicã ºi teorie, de Ovid S. Crohmãlniceanu.
Funcþia noii instanþe critice se dovedeºte
multiplã: revizuirea trecutului literar în cheie
marxistã, demascarea ºi epurarea simbolicã a
trecutului apropiat reprezentat de modernitatea literarã, epurare fundamentatã pe varianta
colaboraþionismului estetic, precum ºi întîmpinarea criticã a produselor literare ale prezentului,
promovînd euforic primele bunuri simbolice
proletcultiste. Revista Literarã se va remarca în
scurta sa existenþã ca tribunã de combatere a
crizismului, în timp ce Flacãra pare sã alcãtuiascã
o perfectã echipã alãturi de Contemporanul, cu
funcþii complementare: popularizarea ºi promovarea produselor propriu-zise ale noii literaturi,
genul preferat, ce va face de altfel carierã, fiind
poezia, popularizarea ºi promovarea dogmei
proletcultiste, fãrã sã lipseascã însã ºi procesul
de revizuire culturalã a trecutului.
Un rol esenþial de conducere ºi
coordonare a noului cîmp cultural l-a deþinut un
nucleu de ideologi deja consacraþi pe probleme
culturale în presa politicã a stîngii comuniste. Nu
amintim decît nume ca Ion Cãlugãru, Nicolae
Moraru sau Ion Vitner. Ei vor fi acei deþinãtori ºi
propagatori ai ideologiei comuniste, moºtenitori
exemplari, în sensul sociologiei lui Pierre
Bourdieu, ai noului discurs politic, apþi astfel sã-l
facã moºtenit ºi de noul microspaþiu cultural.
Doctrinari migratori, ei capãtã astfel o dublã
identitate: una politic-ideologicã, deþinãtoare a
discursului originator, a discursului-lider,
precum ºi o identitate culturalã. În subcîmpul
literar, noua identitate se distribuie adeseori,
definitoriu în configurarea actanþilor noii realitãþi
culturale, nu numai în teoretizare ºi conceptualizare, ci chiar în producþie culturalã ºi
criticã. Esenþialã pentru aceastã fazã inauguralã
a proletcultismului, este mobilitatea funcþiilor ºi
rolurilor, a maleabilitãþii ºi glisãrii impecabile
dintr-un cîmp (politic) în altul (cultural), totul pe
fondul unei pauperitãþi cantitative de actanþi
sociali ce asimilaserã corect ideologia, precum ºi
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din necesitatea construcþiei cît mai rapide a noii
culturi. Odatã subsistemul perfectat, nucleul dur
al teoreticienilor se reîntoarce în cîmpul
formator, cel politic, cu plus de capital simbolic,
deseori pãstrîndu-ºi poziþiile de lideri din cîmpul
cultural.
În ceea ce priveºte producþia propriuzisã abia din anul 1948 putem vorbi despre
producþii literare reprezentative pentru dogma
proletcultistã. Sigur, putem aminti precursori
precum Geo Dumitrescu, dar marea practicã
proletcultistã începe de fapt dupã transferul de
putere perfectat în spaþiul politic. Pînã în 1948, se
constatã implicit un fenomen de rezistenþã în
ceea ce priveºte convertirea bunurilor culturale,
acestea manifestîndu-ºi fidelitatea faþã de
diferitele forme ale modernitãþii estetice.
Instaurarea în poziþia de lider a partidului
comunist conferã însã discursului proletcultist
autoritatea practicã necesarã. Abia acum putem
vorbi de începutul unei producþii culturale
specifice, în cadrul cãreia se remarcã încã de la
debut poezia ca gen preferat al noii propagande.
Nu trebuie uitat, de asemenea, cã noua
presã culturalã era tot timpul dublatã, chiar în
ceea ce priveºte paternitatea acþiunilor, de cãtre
presa politicã comunistã: Scînteia ºi România
Liberã, la care se adaugã cotidiene mai recente
ca Tînãrul muncitor, legitimînd politic,
securizînd ºi impunînd noul cîmp proletcultist.
Poate cel mai spectaculos ºi cel mai
important atu în strategia de consacrare a
discursului ºi imaginarului proletcultist îl
constituie anexarea încã din prima fazã a
instituþiilor literare, consacrate de vechiul sistem
sau nou înfiinþate în perioada 1944-1947.
Legitimarea ideologiei literare de stînga va avea
loc cu maximum de autoritate simbolicã, în
acest perimetru al spaþiului cultural.
Douã instituþii sînt de remarcat:
Societatea Scriitorilor Români (SSR) ºi Uniunea
Sindicalã a Artiºtilor, Scriitorilor ºi Ziariºtilor
(USASZ), constituitã pe fondul legiferãrii

iniþiativei de sindicalizare, de dupã rãsturnarea
regimului Antonescu. Procesul de restructurare,
demascare ºi epurare a colaboraþioniºtilor atinge
inevitabil ºi instituþii cu un reprezentativ capital
simbolic. Septembrie 1944 marcheazã o mutaþie
istoricã în discursul cultural românesc. Odatã cu
alegerile de la SSR, este inaugurat, în declaraþia
manifest a noului preºedinte, precum ºi în
Moþiunea acceptatã unanim, transferul simbolic
al nucleului dur al noii ideologii culturale,
proletcultismul. Sintagme ca (scriitorul-intelectualul ca) muncitor intelectual, luptãtor social,
luminator ºi cãlãuzitor al masselor, fruntaº al
poporului modelul cultural al Uniunii Sovietice(URSS), epurarea trecutului, directive ca
etatizarea editurilor sînt consacrate prin medierea instituþionalã, devenind nucleu recurent al
unui imaginar în plinã ofensivã. Mutaþia culturalã este fidel acompaniatã de afilierea la
originatorul politic al viitoarei culturi proletare.
SSR aderã în acelaºi septembrie 1944 la
Proiectul de Platformã a Frontului Naþional
Democratic, proiect iniþiat de liderul acestei
alianþe politice, PCR. Acest prim pas de instituþionalizare a imaginarului de sorginte marxistleninistã oferã autoritate simbolicã noii mitologii ce va fi reluatã obsesiv, pînã la deplina
instaurare. Baza odatã oferitã, presa vremii
completeazã imaginarul proletcultist cu
sintagme cu o solidã carierã: culturã pentru
masse (1944), scriitori, ingineri ai sufletelor
(1944, în fapt un import de imaginar, constituind
o sintagmã lansatã de Stalin în 1932 (Boia,
Lucian. Mitologia ºtiinþificã a comunismului,
Bucureºti, Humanitas, 1999, pag. 136), realism
socialist (concept folosit în premierã în 1945 de
cãtre Saºa Panã, suprarealist convertit la
comunism), culturã în sens unic, noua epocã
(sintagme a cãror paternitate o deþine Miron
Radu Paraschivescu), noua literaturã, omul nou,
literaturã de partid (1948) º.a. Noi, dar durabile
mitologii capãtã consecutiv consistenþã:
mitologia solarã a liderului maselor (în cazul de
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faþã, intelectualul), mitologia egalizãrii de clasã
ºi de activitate a intelectualului, mitul
socializãrii, mitul ºtiinþific al literaturii, mitul
total al modelului sovietic, mitul progresului,
mitul activismului cultural.
Nucleul imaginarului proletcultist va fi
reluat în orice cadru instituþionalizat 
congresele anuale ale SSR ºi USASZ , presa
politicã ºi culturalã, cenacluri literare º.a. , va
deveni manifest iniþiatic, directivã vitalã în noul
contracîmp literar, regãsindu-se loial în numãrul
de debut al Contemporanului, în 1946. Reluarea
va fi fãcutã cu aceeaºi euforie a inaugurãrii,
tipicã fazei de debut a revoluþiei simbolice, fazã
de teoretizare ºi conceptualizare.
În acelaºi timp se remarcã prezenþa în
structurile de conducere, în continuã ascensiune
în ceea ce priveºte poziþiile deþinute, a nucleului
de ideologi politici ºi culturali mai sus amintit.
Demonstrînd, datoritã poziþiei în cîmpul literar, o
eficienþã maximã în promovarea discursului de
facturã conceptualã, în special, dar ºi monitorizarea criticã a vieþii literare a vremii, instituþiile
de tipul SSR sau USASZ devin tribune ideale
pentru noua propagandã culturalã. Totodatã, ele
reprezintã cele mai importante ºi credibile
instanþe de învestiturã cu capital simbolic,
precum ºi instanþe de (re-)canonizare literarã.
La acestea se adaugã ºi patronajul unui segment
de presã literarã, care, în 1948, deþine vîrful de
cititori din presa culturalã a vremii:
Contemporanul (SSR) ºi Flacãra (USASZ).
Notoriu pentru puterea noului discurs
este Congresul USASZ din octombrie 1947. Se
desãvîrºeºte recenta orientare teoreticã, prin
estetica realismului socialist ºi se criticã mult
mai intens realitatea literarã contemporanã. De
remarcat este însã atacul celor mai titrate
simbolic poziþii din cîmpul literar consacrat:
George Cãlinescu ºi Tudor Arghezi, lideri, în
fond, ai unui cîmp cultural cu rãdãcini definitorii
în modernitatea românescã. Anul 1948
marcheazã trecerea de la discurs la practicã: cei
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doi mai sus amintiþi sînt excluºi din cîmpul
cultural. Deconsacrarea este totalã, iar excluderea nu oferã nici o alternativã. Din 1948 este
inaugurat unicul cîmp cultural. Re-includerea
lui Tudor Arghezi ºi a lui George Cãlinescu este
doar nominalã. Ca identitãþi intelectuale, ei sînt
convertiþi la noua ideologie. Sã nu uitãm totuºi
cã, premergãtor lor, în perioada de tranziþie
fusese destituitã simbolic toatã elita modernitãþii
româneºti, actanþi pasivi, în cadrul cîmpului
literar.
Ilustrativ pentru modul de operare al discursului proletcultist este (re-)configurarea teoreticã a Noii Critici. Previzibila excludere din noua
perspectivã a modernitãþii critice este totalã,
focalizîndu-se în primã fazã asupra trecutului,
spaþiu simbolic pasiv. Aici epurarea va avea douã
þinte principale, deþinînd chiar rolurile de
iniþiatori a celor mai importante curente critice
româneºti, devenind prin consacrare, un segment
esenþial al tradiþiei literare, cel teoretic: Titu
Maiorescu ºi Eugen Lovinescu. Epurarea fiind
executatã, este oferit modelul sovietic, critica
marxistã. Acum începe etapa cea mai
spectaculoasã: reinventarea tradiþei, a istoriei
culturale. În fapt este prezentat un simulacru de
istorie, constituit pe reperarea ºi asimilarea unor
resurse identitare (Beciu, Camelia. Politica
discursivã. Practici politice într-o campanie
electoralã, Iaºi, Polirom, 2000, pag. 161) de
naturã culturalã. Maiorescu este substituit cu C.
Dobrogeanu-Gherea, ca precursor al criticii
marxiste, oferind astfel noii metode ºi
legitimitate istoricã ºi culturalã. Dupã aceastã
re-canonizare, urmeazã epurarea poziþiilor încã
active din cîmpul cultural consacrat. Acesta e
cazul lui G. Cãlinescu. Acuza respectã
simplitatea filiaþiei: practicarea unui tip de o
criticã  de tip maiorescian  a cãrei stigmatizare
a devenit deja canon. Urmarea o cunoaºtem.
Noul imaginar politic ºi cultural se
instituie aºadar pe de-fundamentarea ºi
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deconstrucþia simbolicã a modernitãþii culturale,
într-o perspectivã detaliatã, de o consecvenþã
totalizantã. În luptele care opun avangarda
consacratã noii avangarde, aceasta din urmã este
condusã la a pune în discuþie însãºi bazele
genului, revendicîndu-se de la întoarcerea la
origini, la puritatea izvoarelor. (Bourdieu,
Pierre. Raþiuni practice. O teorie a acþiunii.
Bucureºti, Editura Meridiane, 1999, pag.54).
Contraoferta proletcultismului, veritabilã
întoarcere la origini, poate fi formulatã
definitoriu în mitul întoarcerii la real, viziune cu
alurã mesianicã, practicînd radical purificarea.
Varianta sa negativã devine, normal, principalul
cap de acuzare a modernitãþii. Formã de culturã
fãrã istorie, proletcultismul genereazã violent
epurarea modernitãþii din spaþiul memoriei
culturale, epurînd în fond însãºi ideea de
memorie culturalã sau de tradiþie. Stigmatizarea
modernitãþii face din trecut un spaþiu
eminamente disforic, încãrcat de negativitate.
Vidul simbolic odatã creat, alternativa salvãrii o
reprezintã ideologia culturii proletare, unde se
practicã doar prezentismul sau viitorul imediat,
spaþiu prin excelenþã euforic, locul unei
revoluþii permanente (Bourdieu, Pierre. Op.
Cit.). Raportul cu trecutul este unul de excludere
sau de convertire la o unicã identitate culturalã,
impusã de istoria prezentã.
Practica a demonstrat falimentul acestui
discurs politic ºi cultural, precum ºi dimensiunea
sa profund utopicã. Marea întoarcere la real se
dovedeºte un fals. În fapt discursul comunist
poate fi definit prin preeminenþa utopiei ºi a
imaginarului asupra realului. Realul este cel
care este conformat imaginarului ºi nu imaginarul provine din real, de unde ºi nevoia permanentã de forþã ºi violenþã pentru realizarea
anormalei potriviri. Practica instaureazã încã de
la început profunda artificialitate a acestei
practici culturale, instituindu-se necesitatea
permanentei (re-)ajustãri a formei realitãþii la
fondul utopiei. Nu degeaba primul val de

liricã proletcultistã din 1948, poezia ºantierului (Selejan, Ana. România în timpul primului
rãzboi cultural. 1944-1948. Reeducare ºi
prigoanã, Sibiu, Editura Thausib, 1993, pag.
143) se dovedeºte un cvasi-eºec, avînd parte de o
criticã durã în chiar interiorul noului cîmp
cultural. Un eºec, pentru cã noii poeþi, conform
esteticii realismului socialist, imitau chiar
realitatea, cînd de fapt ei ei trebuiau sã imite
realitatea din spaþiul ficþional al utopiei. Corecþia
va deveni conduitã, cãci va exista o permanentã
supraveghere pentru ca scriitorii sã nu reflecte
realitatea în aspectele ei reale (Niþescu, Marin.
Sub zodia proletcultismului. Dialectica puterii,
Bucureºti, Humanitas, 1995, pag. 138).
Perspectiva actualitãþii ne permite confortul ºi siguranþa stigmatizãrii acestui contradiscurs cultural ºi politic. Într-o primã etapã
imaginarul noii utopii a exercitat indiscutabil o
stranie fascinaþie. Înainte de a se constitui într-o
teroare roºie el conþinea spectral alura unui
veritabil miraj roºu, ce(-ar fi putut) prezenta
pentru intelectual o atracþie incomparabil mai
mare decît pentru þãrani sau chiar pentru muncitori (Milosz, Ceslaw. Gîndirea captivã, Bucureºti, Humanitas, 1996, pag. 21). Pe de o parte,
aceastã perioadã de tranziþie marcheazã pentru
discursul comunist ºi pentru varianta sa culturalã
o etapã de teoretizare ºi conceptualizare, de promovare formalã cu iz de invitaþie electoralã, deþinînd încã o oarecare flexibilitate, datoratã neobþinerii controlului total în cîmpul politic. Pe de
altã parte, sfîrºitul anului 1947 impune ieºirea
din istorie a modernitãþii politice ºi culturale ºi
inaugurarea, paradoxal, a unui timp fãrã istorie.
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O istorie a lucrurilor
care nu se spun *
Adevãrul lucrurilor
este construit de-a lungul
secolelor, fiind, dupã unii,
experienþa cea mai istoricã
dintre toate. Distanþarea lui
de fals e un sistem de excludere la fel de istoric, modificabil, instituþionalizat, pe
alocuri punitiv. Voinþa de
adevãr se schimbã, de la un
ev la altul, prin modul de
funcþionare al cunoaºterii,
prin felul în care aceasta este
valorizatã ºi atribuitã, cu titlu
simbolic, unor regimuri politice anume. Plecînd de la nenumãratele complicitãþi dintre putere ºi cunoaºtere, istoricul literar Adrian Marino ne
oferã o scurtã istorie a
cenzurii, însoþitã de promisiunea unei lucrãri mai
ample, pe mãsura fenomenului abordat. Cum o asemenea întreprindere nu putea
fi realizatã decît într-un cadru
european, ideologic ºi comparativ, autorul remarcã similitudini funcþionale dar ºi
discrepanþe morfologice ori
decalaje temporale ivite din
receptarea tardivã, autohtonizantã a unor inovaþii occi* Adrian Marino, Cenzura în
România. Schiþã istoricã introductivã, Craiova, Editura Aius,
2000, 94 p.
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dentale.
În societãþile preindustriale ideea de adevãr se
confunda cu aceea de puritate. De unde ºi reprezentãrile
ambivalente, angoasante, pe
care Evul Mediu le-a avut nu
atît despre carte cît mai ales
despre accesul la ea. Producerea ºi reproducerea înþelepciunii scrise constituia apanajul
cãlugãrilor, aºa cum rãzboiul
þinea de competenþa nobililor.
Idealul vremii fiind omul
lãuntric ºi nu omul cetãþii,
urmaºul lui Adam trebuia
învãþat sã se apere de el
însuºi. Cultivîndu-se confuzia dintre tabu ºi sfinþit, scrisul ºi cititul, puternic spiritualizate, treceau, deopotrivã,
drept ispitã ºi devoþiune,
penitenþã ºi rãscumpãrare. În
practica liturgicã, sacrul se
administra prin taine. Neoficial,
cartea era una dintre ele. Iar
singurãtatea ºi tãcerea o
însoþeau ca norme de
conduitã, ca tipuri de lecturã.
Dominate de bibliotecã, de fãgãduinþele ºi opreliºtile ei, personajele din
Numele Trandafirului îi
protejau conþinutul cu sfinþenie sau, mai bine spus, cu
gelozie. Cunoaºterea pe care
abaþiile o depozitau era re-
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simþitã ca putere, ca monedã
de schimb, ca sursã de prestigiu simbolic. Mediul monastic profita de pe urma ei
doar în mãsura în care ºtia sã
îi prezerve raritatea, sã o þinã
ascunsã, neatinsã de oricine,
necoruptã de polemici. În
ciuda acestor stãri de lucruri,
cenzura nu fãcea casã bunã
cu secretul de stat, relaþia
clerului cu cartea fiind mai
mult un privilegiu de breaslã.
Eventuala lui încãlcare apãrea ca felonie, ca uzurpare a
unei legitimitãþi, a unei
tradiþii. În Apus ca ºi în
Rãsãrit, cenzura bisericeascã
s-a menþinut mai degrabã ca
precauþie, ca segregare de
naturã ritualã, luînd doar în
unele cazuri înfãþiºarea unor
penalitãþi de ordin civil.
Adrian Marino aratã cã
lucrurile scapã, cu adevãrat,
de sub control o datã cu
Reforma care, smulgînd
Bisericii
monopolul
cunoaºterii,
democratiza
lectura. Trecerea de la
cuvîntul caligrafiat la cel
tipãrit deprivatiza producerea
cãrþii, scoþînd-o din sfera
confidenþialului ºi transformînd-o în industrie.
Începînd cu secolul
XVII, în Vest ºi cu succesul
relativ al Luminilor, un secol
mai tîrziu, în Est, statul
centralizat ºi birocratic se
elibereazã de entropia medievalã, de incongruenþele ei, de
dictatura cutumei, împru-
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mutînd de la burghezie concepþia acesteia despre ordine.
Marea închidere a celor
indezirabili mãrturisea visul
unei cetãþi în care obligaþia
moralã coincidea cu legea
civilã sub formula autoritarã
a constrîngerii. Puterea codificatã de a pedepsi se preschimbã într-o putere disciplinarã de a supraveghea (M.
Foucault). În slujba raþiunii
de stat, cenzura e privitã ca
sancþiune dar ºi ca terapie, e
sistematicã ºi tot mai birocratizatã. Dupã cum remarcã
Adrian Marino, spaþiul
românesc ia parte la aceste
schimbãri doar prin intermediul Transilvaniei. Zona
extracarpaticã se racordeazã
ceva mai târziu, în secolul
XIX, prin cele prevãzute în
Regulamentul Organic.
Inserînd
practica
cenzurii într-o problematicã a
puterii, criticul clujean sondeazã istoria modernã a
acestui tip de excludere
printr-o constantã corelare cu
ideea libertãþii de expresie.
Contextul libertar al revoluþiei de la 1848 crea un precedent redescoperit în 1859,
1866 sau 1923. Licenþierile
alternau cu vexaþiile, garanþiile constituþionale cu procesele de presã, constituirea
unei a patra puteri cu cenzura
uneori violentã a opiniei
publice. La remorca unei
retorici a progresului ºi civilizãrii, faptul cenzurabil era,

în acelaºi timp, inamic ºi
suport al stabilitãþii burgheze.
Recurenþa lui justificã bãnuiala cã, de fapt, i se cere sã
persiste, sã nu disparã pentru
totdeauna, dînd statului ocazia sã intervinã cît mai adînc
în corpul social, sã ia în
evidenþã, sã clasifice, sã
ordoneze. Nu se suprimã posibilitatea de a greºi ci se
exaltã eroarea în gestul care o
corecteazã. Prin cenzurã,
societatea se apãra de adevãruri incomode, fãcînd, din
tãcerea asupra unor subiecte,
un nou contract social. Morala burghezã delega cenzorilor
o parte din nevoia de a ºti,
lãsînd pe seama lor tot ceea
ce îi era greu sã accepte.
Cenzura era semnul unei
puteri tot mai puþin sesizabilã
cu cît devenea mai ubicuã.
Dar ocupatã, sã nu uitãm,
doar de pacienþii care îi legitimau activitatea.
În pofida totalitarismelor sale, secolul XX inova
destul de puþin în materie de
cenzurã. Îi sînt reproºate mai
mult excesele, circumstanþele
agravante. Diferenþele de concepþie sînt însã notabile: din
universul carceral, al izolãrii
prin excelenþã, panoptismul
intra în agora ºi se impunea
drept ordonator al vieþii
publice. Segment privilegiat
al acestui angrenaj, cenzura
inducea celui þinut sub
observaþie o stare de continuã
vizibilitate. Ceea ce garanta
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funcþionarea automatã a supravegherii ºi o fãcea sã fie permanentã în efectele sale chiar
dacã era discontinuã ca fapt
în sine. Referindu-se la perfecþionarea controlului care
fãcea inutil actualitatea exercitãrii lui, Adrian Marino defineºte, indirect, autocenzura:
cel care se simþea privit lua
pe cont propriu exigenþele
ideologiei, fãcîndu-le sã
funcþioneze spontan, prin el
însuºi.
Sub regimul comunist
cenzura era o tehnicã de
producere a spaþiului public,
de creare a unor noi elite în
funcþie de adevãrurile prealabile ale dogmei (Daniel
Barbu). Ea îndeplinea funcþia
unui observator omniscient
care asigura vizibilitatea obligatorie a actorului cultural,
distribuindu-l fie pe lista
celor interziºi, fie pe lista
celor editaþi. Secretului i se
încredinþau, spre anihilare,
contradicþiile rezultate din
cenzurarea retroactivã sau
anticipativã a tuturor sferelor
sociale. Secretizarea era însã,
dedramatizatã prin recidivãri
aparent întîmplãtoare, disimulînd obiective clar delimitate dar bine camuflate în
indistincþia listelor cu zeci de
nume sau titluri.
Marx postulase identitatea dintre structura limbajului ºi cea a realului, de unde
confuzia dintre actul gîndirii
ºi transpunerea lui în concret.
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Limbajul crea realitatea. Cea
din urmã exista doar dacã era
numitã, nu înainte de a fi
omologatã de cenzori. Concurenþa dintre subminãrile de
sens ºi ideile primite dã
autorului unele indicii despre
autoimaginea puterii: a te
privi necontenit cu ochii
celuilalt, a fi mereu cu un pas
înaintea lui. De aici rezultau
ºi normele publice ale vieþii
private, inventariate în lucrarea de faþã: controlul accesului la profesie, pseudonimul ca formã de neimplicare ºi ca identitate pãrãsitã, plagierea celor interziºi
ºi deci, inexistenþi, sistemul
coautorilor, adicã al supravegherii reciproce, autorizaþia care obligã, cenzura
economicã sau cea popularã, a tipografilor indignaþi, principiul responsabilizãrii colective ºi teama cã
îþi expui colegii. În cele din
urmã jocul sucomba printr-un
gest sinonim cu tãierea nodului gordian: cea mai bunã
metodã de a elimina îndoiala
era aceea de a-i lichida pe cei
ce se îndoiesc.
Ortoglossia a necesitat mereu un efort de îndreptare, de purificare, instituþii
special amenajate, locutori
autorizaþi. Prin intermediul
specialiºtilor care fixau ºi
codificau uzajul permis al
limbii, cenzura tindea sã
producã nevoia de propriile
servicii, de propriile produse,
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de munca ºi instrumentele
sale de corijare. Expresia
corectã a fost întotdeauna
expresia corectatã. Demersul
lui Adrian Marino este salutar, dar ºi dificil: nu se preteazã numai la hermeneutica
textelor ci reclamã analiza
multor personaje, habitudini
ºi practici aferente gestului

care închide. Investigînd trecutul cenzurii în România,
domnia sa schiþeazã o retrospectivã a limbajelor legitime
sau, altfel spus, o istorie a cuvintelor neinvitate la existenþã.
O primim cu aprecierea
cuvenitã acestor iniþiative.

*
* *

Cultul lui Ceauºescu,
dupã 12 ani *
Comunismul, îndeosebi cel din perioada epocii
de aur a lui Ceauºescu, a devenit dupã 1989 o temã
curentã a demersurilor academice, politice sau jurnalistice,
tratat fie cu acribia omului de
ºtiinþã dornic sã se apropie de
adevãr, fie pur conjunctural,
de cãtre cei care doreau sã-ºi
legitimeze acþiunile din prezent prin recursul la trecut.
Combãtut, demonizat, dar ºi
justificat sau, mai mult, luat
drept model pentru proiectele
de prezent ºi viitor, comunismul celor aproape 50 de
* The Ceauºescu Cult  Propaganda and power policy in
Communist Romania, ed. Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 2000, 431 p.
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ani va rãmâne încã mult timp
o temã de reflecþie, cel puþin
o datã pe an, în decembrie,
când se aniverseazã evenimentele din 1989.
În acest context se
plaseazã ºi cartea lui Anneli
Ute-Gabanyi, o colecþie de
analize publicate în cadrul
Departamentului de Cercetãri
al postului de radio Europa
Liberã, pe parcursul a peste
zece ani, din 1970. Aceste
studii, având drept sursã în
majoritatea cazurilor presa
comunistã de la Bucureºti,
dar ºi surse anonime care
reuºeau pe diverse cãi sã
ofere informaþii Occidentului
despre coºmarul din þarã, erau
adresate unui public specializat  oficiali guverna-
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mentali, jurnaliºti, cercetãtori
sau studenþi preocupaþi de
situaþia din România. Anneli
Ute-Gabanyi a început sã
lucreze ca analist al Departamentului Europei Libere în
1969 ºi, pânã în 1987, a condus secþia în limba românã.
Mare parte a articolelor au drept temã cultul
personalitãþii familiei Ceauºescu  Nicolae ºi Elena ºi,
din 1975, fiul cel mare, Nicu,
prezentat de canalele oficiale
drept un posibil succesor în
fruntea PCR ºi a þãrii, dupã
modelul dinastic al transmiterii puterii adoptat în Coreea
de Nord. Nu lipsesc, însã, nici
analize ale modelului ideologic al PCR (despre protocronismul românesc ºi noua
ordine culturalã sau etapele
revoluþiei culturale potrivit
documentelor programatice
ale partidului), ale politicii
externe (cu un accent aparte
pe evoluþia relaþiilor tensionate româno-sovietice  inclusiv la momentul perestroikãi  ºi raporturile cu
þãrile nealiniate) sau ale
situaþiei economice (fiind
destrãmat mitul eficienþei industriei româneºti care a permis plata integralã a datoriei
externe, mãsurile respective
fiind, de fapt, impuse României de organismele financiare internaþionale  FMI ºi
Banca Mondialã  confruntatã la începutul anilor
80 cu o scãdere dezastruoasã
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a importurilor ºi exporturilor.
Pentru majoritatea
cititorilor din þarã, articolele
din presa vremii nu reprezentau decât variaþiuni pe
aceeaºi temã, peste care se
trecea în vitezã de cele mai
multe ori. Repetarea pânã la
saþietate a sloganurilor propagandistice oculta multe din
semnificaþiile unor gesturi
sau acþiuni ale vârfurilor
piramidei puterii. Vãzutã din
afarã, prin ochii observatorului neangajat, orice
modificare sau variaþie dobândea valenþe aparte. Astfel,
criticile la adresa lui Ceauºescu ºi a soþiei sale venite
din partea unor foºti tovarãºi
de drum (cum s-a întâmplat
în cazul lui Constantin
Pârvulescu ºi Virgil Trofin)
de la sfârºitul anilor 70, au
dus la o elaborare minuþioasã
a cultului personalitãþii, cu o
intensitate crescândã de la un
an la altul, manifestându-se în
special cu ocazia zilei de 26
ianuarie, ziua de naºtere a
dictatorului. De atunci dateazã ºi demersurile de rescriere a istoriei miºcãrii comuniste, prin sublinierea rolului jucat de Ceauºescu ºi,
apoi, de soþia sa, ºi prin
punerea în umbrã a altor
lideri, cum ar fi Gheorghe
Gheorghiu-Dej. La fel de
dificil de disecat sub presiunea evenimentelor era ºi
lupta pentru putere din cadrul
ierarhiei partidului. În aceastã

58

categorie se pare cã se înscrie
episodul Meditaþiei Transcendentale care, potrivit lui
Anneli Ute-Gabanyi, este
posibil sã fi reprezentat o
încercare de discreditare a
Elenei Ceauºescu care, iniþial, a sprijinit acest experiment, ºi care i-a fost prezentat ca un mijloc miraculos pentru creºterea productivitãþii muncii ºi moralului poporului (p.121-122).
Nu în ultimul rând,
analizele se opresc ºi asupra
unor personalitãþi ale timpului ºi raporturilor acestora
cu regimul, multe dintre
acestea fiind prezente ºi în
istoria timpului prezent. Astfel, este menþionat de autoare
un articol de o paginã  Creaþie ºi informaþie  publicat
în România literarã din 3
septembrie 1987 scris de
actualul preºedinte al þãrii Ion
Iliescu, prezentat ca o posibilã alegere a lui Gorbaciov
ca succesor în fruntea PCR
(Disgraced leader calls for
changes  p. 259-263), în
care critica restricþiile impuse
cercetãtorilor români izolaþi
de miºcarea ºtiinþificã internaþionalã. Sunt citate, de asemenea, în mai multe articole,
versurile închinate cuplului
Ceauºescu de politicieni ai
tranziþiei ca Adrian Pãunescu
ºi Corneliu Vadim Tudor,
ambii prezenþi acum în legislativul de la Bucureºti, sau
paralela fãcutã de Eugen
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Barbu între Forumul Augusti
ºi arhitectura romanã ºi
proiectul de reconstruþie a
Bucureºtilor iniþiat de Nicolae Ceauºescu.
Acestea sunt doar
câteva aspecte ºi oameni asupra cãrora s-a oprit analistul
Europei Libere. Parcurgând
cele peste 400 de pagini îþi
revin involuntar în minte
frânturi de imagini ºi fragmente ale limbii de lemn a
discursurilor. Persistenþa acestora este îngrijorãtoare pentru

cã astfel îþi dai seama cât de
adânc a lucrat propaganda
comunistã ºi cât de mult ne-a
afectat pe toþi, indiferent de
numãrul anilor trãiþi sub
Ceauºescu. Un trecut care
trebuie filtrat cu atenþie prin
sita analizei ºi reflecþiei,
pentru cã numai astfel putem
alege în cunoºtinþã de cauzã
sau construi un proiect de
viitor.

Ana DINESCU

*
* *

Misiunea lui Mark Ethridge în
România *
Între 19 ºi 29 noiembrie 1945, Mark Foster Ethridge
(la vremea aceea redactor al
ziarului Louisville Courier
Journal) s-a aflat în misiune
oficialã în România, ca trimis
al Departamentului de Stat al
S.U.A., pentru a evalua situaþia politicã din þarã. Ethridge,
care vizitase anterior Bulgaria,
în perioada 29 octombrie 
12 noiembrie a aceluiaºi an,
avea misiunea de a stabili dacã
guvernele celor douã þãri
respectau spiritul acordurilor
* Ulrich Burger, Misiunea
Ethridge în România, (Bucureºti: Fundaþia Academia
Civicã, 2000).

de la Yalta (4-11 februarie
1945) ºi erau decise sã organizeze alegeri libere. Dupã
întoarcerea sa în Statele Unite,
la 7 decembrie 1945, Ethridge
îi preda Secretarului de Stat
american James F. Byrnes un
document de peste 140 de
pagini, intitulat Memorandum privind politica sovieticã
în România ºi Bulgaria.
Lucrarea de faþã, dedicatã
misiunii lui Mark Ethridge în
România, în toamna lui 1945,
apãrutã în excelenta serie
editatã de Fundaþia Academia
Civicã, îi oferã cititorului
român posibilitatea de a
înþelege politica Washingto-
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nului faþã de România în acea
perioadã ºi de a reexamina
cîteva evenimente extrem de
controversate ale istoriei contemporane româneºti. Volumul
este cu atît mai important cu cît
încearcã, ºi reuºeºte, dupã
pãrerea mea, sã nuanþeze ideea
 din pãcate larg rãspînditã  cã
România a fost crucificatã la
Yalta ºi vîndutã Uniunii
Sovietice de cãtre americani.
Volumul conþine un excelent studiu introductiv datorat cercetãtorului german Ulrich
Burger (pp. 15-51), cel care s-a
ocupat ºi de editarea documentelor care constituie esenþa
lucrãrii. Dintre numeroasele
documente puse la dispoziþia
cititorilor, meritã menþionate,
în primul rînd, trei: Raport cu
privire la situaþia politicã din
România (pp. 110-124),
Rezumatul Raportului privind
politica sovieticã în România ºi
Bulgaria (pp. 125-129) ºi
Scrisoarea lui Mark Ethridge
cãtre Secretarul de Stat James
F. Byrnes  8 decembrie
1945. În plus, lucrarea conþine
ºi un numãr impresionant de
note asupra convorbirilor lui
Ethridge cu înalþi oficiali ai
Partidului Comunist Român
(Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana
Pauker, Lucreþiu Pãtrãºcanu,
Teohari Georgescu, etc.), cu
generalul sovietic I. Z. Susaikov, precum ºi cu personalitãþi
ale partidelor democratice ca
Iuliu Maniu, Constantin (Dinu)
Brãtianu, Constantin Titel
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Petrescu, Constantin Viºoianu
etc.
Ceea ce surprinde, în
primul rînd, la cele trei documente amintite mai sus este
acurateþea cu care Ethridge a
descris situaþia din cele douã
þãri ocupate de armatele
sovietice. Astfel, în Rezumatul Raportului privind politica sovieticã în România ºi
Bulgaria Ethridge noteazã:
În ambele þãri [Uniunea
Sovieticã] a sprijinit instalarea
unor guverne de «front», care
aparent reprezintã toate
grupãrile democratice, dar
exclud partidele «burgheze»,
care sînt în general în favoarea
procedurilor constituþionale
occidentale ºi care în trecut s-au
identificat cu politici antifasciste.[ ] Atît în România
cît ºi în Bulgaria sînt asemãnãri evidente în modul în
care guvernul sovietic foloseºte partidele comuniste.[ ]
În ambele þãri, comuniºtii s-au
limitat la a pune mîna pe cîteva
posturi-cheie, prin care au
reuºit sã domine întregul
guvern. Dintre acestea, cele
mai importante sînt Ministerul
de Interne, care controleazã
politica, ºi Ministerul de
Justiþie.(pp. 125-126.) Mai
mult, în scrisoarea cãtre Secretarul de Stat american Byrnes,
datatã 8 decembrie 1945,
Ethridge preciza: Trebuie sã
vã transmit cã, dupã ce am
avut convorbiri în cele douã
þãri cu un numãr mult mai
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mare de 300 persoane, reprezentînd toate elementele ºi
nuanþele opiniei publice, nu
consider guvernele din România sau Bulgaria ca larg reprezentative pentru toate elementele democratice, în sensul
Yalta.[ ] Prin guvernul Groza
poporul român are acum o
nouã dictaturã în locul celei
rãsturnate în august 1944. (p.
130, 133). Mai trebuie spus cã
documentele din volumul de
faþã completeazã informaþiile
din jurnalul generalului american Cortlandt V. R. Schuyler,
reprezentantul Statelor Unite
în Comisia Aliatã de Control,
care s-a aflat în misiune la
Bucureºti în perioada 25
noiembrie 1944  11 iunie
1947. În jurnalul sãu,
generalul Schuyler remarca
faptul cã, într-o telegramã
transmisã din Bucureºti cãtre
Departamentul de Stat al
S.U.A. la 25 noiembrie 1945,
Ethridge expunea situaþia din
România în termeni tranºanþi.
În acea telegramã, Ethridge
scria cã dacã Statele Unite nu
iau mãsuri pentru a pune în
practicã principiile pe care le
susþin, întreaga noastrã cauzã
în România va fi pierdutã
pentru totdeauna, iar poporul
român va fi obligat sã accepte
un comunism pe care nu îl
doreºte(vezi C.V.R. Schuyler,
Misiune dificilã. Jurnal (28
ianuarie 1945  20 septembrie
1946), Editura Enciclopedicã,
Bucureºti, 1997, p. 256).
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Atît din raportul
Ethridge, cît ºi din însemnãrile
generalului Schuyler, reiese cã
Departamentul de Stat al
S.U.A. a fost informat corect
cu privire la evoluþiile din
România ºi Bulgaria. Rãmîne
sã ne întrebãm dacã americanii
puteau face într-adevãr mai
mult pentru a împiedica sovietizarea Europei de Sud-Est.
Putem gãsi un rãspuns convingãtor la aceastã întrebare în
excelentul studiu introductiv al
volumului de faþã, semnat, aºa
cum am amintit deja, de
cercetãtorul german Ulrich
Burger. Burger subliniazã
corect faptul cã evoluþiile din
România ºi Bulgaria nu constituiau preocuparea principalã
a Statelor Unite, care erau
preocupate în acea vreme de
procesul de creare a Organizaþiei Naþiunilor Unite ºi
pentru care situaþia din Polonia
constituia, în orice caz, o
prioritate faþã de situaþia din
România ºi Bulgaria. Întradevãr, spune Burger, Statele
Unite au fãcut o serie de
greºeli care l-au ajutat pe
Stalin sã-ºi impunã politica în
Europa de Sud-Est, însã nu
trebuie uitat faptul cã
preºedintele Roosevelt a cãutat
sã evite orice conflict cu Stalin
pentru a nu periclita alianþa al
cãrei scop era înfrîngerea
definitivã a Germaniei. Mai
mult, afirmã Burger, Statele
Unite priveau România ºi
Bulgaria ca pe niºte inamici
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de rãzboi, pentru care nu
merita sã te implici (p. 49). În
plus, Statele Unite aveau
interese economice minore în
România ºi Bulgaria. Mã
opresc însã aici cu analizarea
argumentelor cercetãtorului german, care sînt solide ºi îndeamnã la reflecþie, ºi închei prin a
spune cã volumul dedicat
misiunii Ethridge în România
pune la dispoziþia cititorilor,
fie ei specialiºti sau numai

amatori mai mult sau mai
puþin avizaþi, o serie de informaþii extrem de interesante
privind începuturile sovietizãrii României ºi contribuie
la o mai bunã înþelegere a
politicii Statelor Unite faþã de
România în perioada 19441947.

1990 reprezintã o piatrã de
hotar pentru crearea unui
anumit tip de comunicare
politicã. Participarea lui Ion
Iliescu, personalitate de necontestat a Frontului Salvãrii
Naþionale, la alegerile din 20
mai 1990 a impus în conºtiinþa publicului imaginea
liderului paternalist, pãrinte
al poporului p.151. Din
Dragoº PETRESCU acest moment partidele au
devenit o remorcã la locomotiva reprezentatã de un
lider carismatic. Persona*
* *
lizarea campaniilor electorale
au aruncat partidele politice
în planul al doilea al interesului manifestat de electorat. În acelaºi timp preluând
mimetic modelul impus de
clanul Ceauºescu, acestea s-au
Anul 1989 reprezintã cerea la modelul democraþiei organizat ca o feudã în care
pentru istoria României mo- parlamentare. Astfel, în spa- nu conteazã calitatea memmentul invalidãrii unui model þiul politic românesc au apã- brilor, competenþa de care
ideologic, care se prezentase rut noi actori; partidele poli- dau dovadã ºi se ia în
la începutul secolului ca fiind tice, care nu reprezintã altce- considerare în primul rând
ultima formã de organizare a va decât expresia noului loialitatea. Din aceastã cauzã
comunitãþii umane. Revolta regim democratic. Desigur, regu- apar grupuri rivale cu interese
populaþiei urbane, de la lile jocului politic s-au schimbat contradictorii care creeazã
Timiºoara, Bucureºti, Cluj ºi cu toate cã în competiþia incoerenþã în activitatea polialte oraºe importante din þarã, pentru putere s-au regãsit ticã ca ºi în expunerea mesaa mãturat de la conducerea vechi activiºti comuniºti. În jului electoral.
Cu toate aceste inadstatului o elitã comunistã ultimii zece ani românii au
condusã dupã reguli feudale cunoscut experienþa mai vertenþe în plan organizatoric
de clanul Ceauºescu. În ace- multor competiþii electorale menirea unui partid este de a
laºi timp caracterul antico- privind alegerea demnitarilor participa la lupta electoralã
munist al revoluþiei a impus pe plan local (primãrii) sau cu scopul câºtigãrii puterii
societãþii româneºti reîntoar- central (parlament ºi preºe- politice. Experienþa dece* Andrei Stoiciu, Comunicarea dinþie). Aºa cum aratã ºi niului democratic pe care l-am
politicã. Cum se vând idei ºi Andrei Stoiciu în cartea sa parcurs ne demonstreazã cã
oameni, Bucureºti, Editura Comunicarea politicã. Cum odatã la patru ani structurile
se vând idei ºi oameni anul partidelor se angajeazã pentru
HumanitasLibra 2000.

Abecedarul omului politic *
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cucerirea sau menþinerea
puterii. Improvizaþia este
principala coordonatã dupã
care s-au condus campaniile
electorale în marea lor majoritate. Andrei Stoiciu atrage
atenþia oamenilor politici prin
aceastã carte, cã ei sunt
purtãtorii unei imagini simbolice care se reflectã în mod
pozitiv sau negativ asupra
rezultatului electoral înregistrat de propriul partid.
Tocmai de aceea acþiunea lor
politicã trebuie sã se sprijine
pe un aparat de partid care sã
îi asigure suportul logistic ºi
managerial necesar pentru a
se menþine în cursa electoralã. Întregul efort al propriei
echipe trebuie îndreptat în
direcþia captãrii atenþiei electoratului. Prima etapã care
trebuie parcursã în acest proces este identificarea publicului þintã. Din acest moment
vor fi puse în aplicare mecanismele pe care autorul le
identificã ca fiind indispensabile pentru o bunã desfãºurare a campaniei. Trebuie
sã arãtãm cã atragerea votului
electoratului face parte dintro strategie de marketing politic bazatã pe urmãtoarele elemente: luarea în calcul a tuturor factorilor în funcþie de
aºteptãrile publicului; publicitate proprie, existenþa unui
singur centru de comandã
care sã dea coerenþã demersului, gãsirea celor mai bune
modalitãþi de a transmite
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informaþia cu scopul de a
avea un impact real asupra
masei de votanþi.
Dacã ar fi sã facem o
comparaþie, un om politic
care candideazã la accederea
într-o funcþie publicã nu este
un alegãtor singular. Acesta
trebuie sã se raporteze la
douã variabile care sunt:
alegãtorii ºi contracandidaþii.
Astfel, mesajul electoral nu
trebuie sã aibã un caracter
rigid, ºi trebuie sã se modifice
în funcþie de schimbãrile
intervenite ºi aºteptãrile cetãþenilor. În acelaºi timp trebuie
sã reacþioneze la imaginea pe
care celãlalt/ceilalþi, partener/parteneri de competiþie o
are/au în raport cu propria
imagine. Capacitatea de a te
adapta cât mai rapid la noile
situaþii poate reprezenta calea
cea mai sigurã pentru a-þi
asigura victoria.
În funcþie de propriile
resurse financiare candidaþii
trebuie sã-ºi multiplice canalele prin care îºi fac cunoscute opiniile, pentru a fi
siguri cã potenþialii susþinãtori le aud mesajele. Un alt
factor important în atragerea
simpatiei ºi susþinerii populaþiei este imaginea candidatului. Aici identificãm existenþa anumitor calitãþi pe care
virtualul om politic sau
candidat trebuie sã le deþinã.
Charisma este un prim element, dar insuficient, el
trebui sã înveþe, la fel ca un
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Retor în antichitate, cum sã-ºi
foloseascã tonul vocii, inflexiunea, ritmul, gestica, sã
cunoascã anumite trucuri prin
care sã atragã atenþia publicului.
Existenþa tuturor elementelor expuse anterior ne
dau o imagine cât de cât
completã asupra coerenþei
unei campanii electorale.
Concluzia care poate fi
exprimatã dupã lectura cãrþii
lui Andrei Stoiciu ar fi cã
toate eforturile membrilor
echipei de campanie trebuie
sã-ºi gãseascã finalitatea în
crearea unei imagini cât mai
favorabile propriului candidat.
De aceea lucrarea Comunicarea politicã. Cum se vând
idei ºi oameni este un adevãrat manual de campanie
electoralã care trebuie sã se
gãseascã pe masa fiecãrui om
politic.

Sabin DRÃGULIN

Premiile Sfera Politicii

Premiile Sfera Politicii
Ediþia a IV-a
Pe 15 februarie 2001, în cadrul unei
manifestãri desfãºurate la Casa Scriitorilor
din Bucureºti, Sala Oglinzilor, Fundaþia
Societatea Civilã ºi Institutul pentru Cercetãri
Politice ºi Economice, editorii revistei Sfera
Politicii, cu sprijinul Coca-Cola, JTI International (Romania, Compania Naþionalã
Loteria Românã, Eximbank Romania ºi
Philip Morris Romania, ºi-au desemnat
premianþii pe anul 2000. Ajunsã la cea de-a
patra ediþie, acordarea premiilor Sfera Politicii
reuºeºte, dincolo de instaurarea unei tradiþii,
sã impunã recunoaºterea personalitãþilor care
contribuie la îmbunãtãþirea mediului politic ºi
cultural din România.
Interesul deosebit faþã de ceea ce
înseamnã fenomen politic în România ºi în
lume, cât ºi prestanþa profesionalã ºi
diversitatea punctelor de vedere ale celor care
semneazã în paginile revistei (oameni de
culturã, politicieni, analiºti politici, cercetãtori din domeniul ºtiinþelor sociale), au fãcut
ca Sfera Politicii sã-ºi câºtige statutul de
publicaþia de ºtiinþe politice cu cel mai mare
impact la public din România.
Premiile acordate în anii anteriori
unor prestigioase personalitãþi, precum
Adrian Marino (1998), Alexandru Paleologu
(1999) ºi Mihai ªora (2000) - Premiul
Europa pentru Opera Omnia -, unor lucrãri
deja consacrate - Exerciþiul Distanþei (Sorin
Antohi), Pluripartitismul. O teorie a democraþiei (George Voicu) ºi E;ecul campaniei
în Vest (Valentin Stan) -, ºi traducerilor de

excepþie semnate de Adriana Babeþi ºi Cornel
Ungureanu (Europa Centralã. Nevroze,
dileme, utopii), Jeanina Ianoºi (Sfera
publicã ºi transformãrile ei structurale de
Jurgen Habermas) ºi Cristina ºi Dragoº
Petrescu (Revoluþiile din 1989. Între trecut ºi
viitor, editor Vladimir Tismãneanu), nu au
fãcut decât sã suscite, ºi în acest an, interesul
marelui public ºi al mass-media faþã de
aceastã prestigioasã manifestare.
Juriul, compus din Stelian Tãnase,
George Voicu, Mihai ªora ºi Dan Oprescu, a
acordat istoricului Neagu Djuvara Premiul
Europa pentru Opera Omnia, lui Laurenþiu
ªtefan-Scalat (coordonator) premiul pentru
cea mai bunã lucrare de ºtiinþe politice
apãrutã în România, ºi lui Radu Pavel Gheo
pe cel pentru cea mai bunã traducere.
În cazul lui Neagu Djuvara, doctor în
istorie al Universitãþii Sorbona, premiul a
avut în vedere nu doar cãrþile sale ci ºi
caracterul stimulator, stenic, al participãrii
sale la viaþa intelectualã a Cetãþii.
Alegerea la cea de-a doua secþiune,
pentru cea mai bunã carte româneascã de
ºtiinþe politice, a fost mult mai dificilã. Câºtigãtorul, Laurenþiu ªtefan-Scalat, asistent la
Facultatea de ªtiinþe Politice, Universitatea
Bucureºti, Master în Sociologie ºi politici ale
societãþilor moderne al Cambridge University, ºi-a adjudecat, în cele din urmã premiul,
lucrarea coordonatã de domnia sa, Dicþionar
de scrieri politice fundamentale, apãrutã la
Editura Humanitas, fiind preferatã pentru
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originalitate.
Cel de-al treilea premiu, pentru cea
mai bunã traducere, a fost acordat
cunoscutului tânãr traducãtor Radu Pavel
Gheo, pentru transpunerea în limba românã a
clasicei cãrþi a lui Leo Strauss Cetatea ºi
Omul, apãrutã la Editura Polirom. Dincolo
de valoarea în sine a cãrþii, ceea ce a fost
hotãrîtor în acest ultim caz în acordarea
premiului, a fost acurateþea de care a dat
dovadã traducãtorul.
Festivitatea s-a bucurat ºi de aceastã
datã de atenþia personalitãþilor culturale, a
liderilor politici ºi a mass-media. O privire
aruncatã în public i-a remarcat, într-o ordine
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pur aleatoare, pe Constantin BãlãceanuStolnici, Zoe Petre, Pavel Câmpeanu, Varujan
Vosganian, Rãzvan Dumitrescu, Gilda Lazãr,
Silviu Lupescu.
Mulþumim încã odatã pe aceastã cale
Sponsorilor evenimentului: Coca-Cola, JTI
International (Romania) S.R.L., Compania
Naþionalã Loteria Românã, Eximbank
Romania ºi Philip Morris Romania S.R.L.
pentru sprijinul acordat în organizarea
festivitãþii.
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