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Editorial

În campanie
ROMULUS BRÂNCOVEANU

The present local elections campaign is a good opportunity to evaluate our political
reality. The obvious professional campaign is not supported by a real political force of the
parties or a maturity of the entire political system. The policies are replaced by the image,
and the democratic vote is reduced to a validation mechanism. The parties have no policies,
no vectors to make them popular and they appeal to various leaders and their image in order
to persuade the electors. The specific policies and the local leaders are almost absent, making the confusion even greater an stressing the unnatural state of the Romanian democracy.

Realitatea politic` poate fi observat` nu numai pe fereastr`, a]a cum [i [ndemna s-o fac` un
celebru filosof pe studen\ii s`i [n viziunea unui regizor din anii comunismului, ]i nu doar cu instrumente
sociologice care au preten\ia c` o m`soar`, a]a cum
[n laboratoare savan\ii m`soar` m`rimile fizice, ci
]i prin lentila c@te unui eveniment. Putem lua un
asemenea eveniment, ]i utiliz@ndu-l asemenea unei
lentile, ne putem apleca asupra lucrurilor, [ndep`rt@ndu-le sau aduc@ndu-le mai [n apropiere, dup`
cum ni se pare mai potrivit. O asemenea lentil` care
deschide perspectiva sunt alegerile locale, [n plin`
desf`]urare. Suntem [n campanie, a [nceput campania electoral`, putem privi realitatea noastr` politic` [n toate splendoarea ei (c@t` e!).

de vedere financiar, pot fi ]i mai puternice prin acapararea for\ei statului, pot fi chiar cov@r]itor de
puternice prin combina\ia dintre for\a statului, releele clientelare ]i de comand`, din mediul afacerilor,
finan\elor ]i al [naltei birocra\ii. Dar toat` aceast`
for\`, a]a cum arat` exemplul PSD, nu implic`
nimic din dimensiunea benefic` pe care asemenea
actori ar trebui s` o confere unei societ`\i politic
a]ezate. De aceea, procesul de profesionalizare pe
care [l constat`m reprezint` o parte din reaua or@nduire care s-a [nchegat ]i se [ncheag` sub ochii no]tri [n societate, [n economie, [n politic`, [n cultur`
]i [n rela\iile interumane. E un semn c` antrepriza
politic`, poate cel mai dinamic proces al tranzi\iei
rom@ne]ti, se autonomizeaz` ]i []i schimb` substan\a
]i metodele: de la ini\iativa politic` individual`, cea
prin care imediat dup` revolu\ie unii ]i al\ii s-au
adunat, fie lua\i de val, fie din calcul ]i oportunism,
fie de fric`, fie condu]i de instinctul c` investi\ia [n
politic` este, [n ani de tranzi\ie, o investi\ie mai
profitabil` dec@t investi\ia imobiliar` (ceea ce nu
i-a [mpiedicat pe unii s` investeasc` deopotriv` [n
cele dou` domenii) - la ac\iunea concertat` de grup
[n vederea utiliz`rii sistemului politic pentru conservarea prevalen\ei [n acumularea de bunuri economice ]i simbolice. Ciclul de la puterea politic` la
puterea economic` ]i, mai departe, de la puterea
economic` la cea politic` se [ncheie. Ast`zi, de]i
nimeni nu ]tie prea bine care sunt noile grupuri
sociale ]i cu at@t mai mult s` le descrie mul\umitor,
pare evident c` resursele sunt distribuite potrivit
unui numitor comun ]i c` b`t`lia se d` de c`tre
aceast` nou` entitate: grupul. {n Turnul Babel al

Profesionalizarea antreprizei politice
Primul lucru care ne sare [n ochi, marca acestei campanii electorale, este profesionalizarea. Partidele par s` ]tie ast`zi foarte bine ce [nseamn` o
campanie electoral` ]i cum se desf`]oar` ea, mai
ales la centru. Ele ]i-au trecut [n serviciu posturi de
radio ]i de televiziune, anali]ti politici, exper\i de
peste ocean sau din regiuni mai apropiate, ]i-au elaborat strategii, ghiduri de campanie, treineaz` candida\ii, [ntr-un cuv@nt au f`cut rost de re\et`, de ingredientele necesare supei electorale, ]i [nc` ceva
pe deasupra. Totu]i, faptul c` aceast` campanie electoral` este profesionalizat` nu spune nimic despre
for\a politic` a partidelor ca atare ]i despre maturitatea sistemului nostru politic. Mai de grab`, este
de fa\ad` ]i de r`u augur pentru evolu\ia vie\ii
politice. Partidele politice pot fi puternice din punct
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grupurilor sociale n`scute ]i [ncurcate de tranzi\ie,
asemenea limbilor P`m@ntului, clasa politic` este
grupul cel mai bine conturat. Partidele nu mai sunt
ale indivizilor care se trezir` la un loc dup` revolu\ie,
ci ale clasei politice [nchegate [ntre timp, stabilizat`
[n func\ii ]i, mul\umit` de statutul s`u, stagn@nd [n
c`utarea unei formule de reproduc\ie care s` nu-i
primejduiasc` acumul`rile. Solidaritatea manifestat` de diferitele fac\iuni ale acestei clase atunci
c@nd vine vorba de propriile ei interese, a c`p`tat
cu timpul accente identitare ]i de ac\iune. Capitalismul de cumetrie de care vorbea Iliescu, este [n
primul r@nd prezent [n rela\iile politice. Politica fiind
un mediu al cumetriei, ]i nu al competi\iei, [n\elegem mai bine de ce nu avem o opozi\ie puternic`,
dac` nu [n num`r, m`car [n vigoare ]i [n reac\ii fa\`
de politica unui guvern care [i ofer` zilnic prilejuri
s` o fac`. {n\elegem de ce partidele noi, cum ar fi
URR, pe care intelectuali sc`p`ta\i ai societ`\ii
civile [ncearc` s`-l [mping` de la spate, nu-]i g`sesc locul ]i nu sunt primite pe scen`: nefiind partide ale acestei clase, sunt corpuri str`ine ]i periculoase. Clasa noastr` politic` prefer` numai partide
pe care le cre]te la s@n ]i care se bucur` de [ndrumarea ei, cum ar fi PNG-ul lui Becali ]i Pavel. Ce
alte exemple ar mai fi necesare pentru a ne convinge
de izolarea clasei politice de societate, de faptul c`
utilizeaz` [ntreaga structur` a statului [n folos propriu, ]i adeseori [mpotriva societ`\ii, dec@t schimburile de parlamentari ]i organiza\ii [ntre partide,
reciclarea post – ]i inter – electoral` a parlamentarilor, primarilor, consilierilor ]i mini]trilor? Ace]tia
trec dintr-o barc` [ntr-alta, f`r` ca inconsisten\a
cresc@nd` a vie\ii politice ]i f`r` ca toate aceste
salturi s` poarte [nsemnul pe care [l merit` – circ.
Rareori, [n istoria politic`, pot fi [nt@lnite scene pline de haz, precum aceea a confrunt`rii TV dintre
Gu]`, [n pozi\ia de vajnic ap`r`tor al guvern`rii
CDR, ]i Duv`z, [n aceea de promotor al PSD.
Dar clasa politic` nu [nseamn` doar parlamentari ]i guvernamentali. Ea a produs un establishment
care include ]i amestec` politicieni, jurnali]ti, vedete
de televiziune, maneli]ti, manechine ]i manechini, oameni de afaceri ]i controlori [n pie\e, intelectuali de la
putere ]i din opozi\ie, toat` spuma adunat` deasupra
[n 14 ani de flux ]i reflux al reformei. Acest establishment nu doar c` particip` la repartizarea resurselor, la
acumularea primitiv` de capital (cum ar spune anali]tii no]tri politici, nedesprin]i de ceea ce au [nv`\at
la ]edin\ele de [nv`\`m@nt politico-ideologic ]i la recicl`rile de la }tefan Gheorghiu), ci a c`p`tat suficient`
putere de a-]i circula [n interior propriile resurse ]i de
a distribui roluri, celor convenabili ]i inconvenabili.

Campania electoral` este un minunat prilej de mobilizare a acestui establishment, cu to\i reprezentan\ii s`i,
sub focurile de artificii ale lans`rii candida\ilor. Tocmai de aceea nu trebuie s` ne l`s`m [n]ela\i de profesionalizarea campaniei electorale. Campaniile electorale din acest an nu sunt politice. Oric@t de spectaculoase au fost lans`rile [n campanie ale PSD, PD ]i ale
Alian\ei Dreptate ]i Adev`r PNL – PD, totu]i, n-am
asistat la momentul punerii [n func\iune a acelui colos
mecanic, a ma]in`riei politice de care vorbe]te Max
Weber, ci doar la un show, la un carnaval al establishment-ului, ale c`rui ecouri se vor risipi ca fumul.
Val\ul morii la care ducem gr`un\ele, cerne alt` f`in`,
dec@t aceea pe care o a]tept`m de 14 ani [ncoace.
Goana dupã imagine
Dac` vom r`suci un pic lentila acestor alegeri ]i
vom schimba termenii discu\iei, pierz@nd [n fundal
carnavalul [n plin` desf`]urare, vom observa stresul
electoral al partidelor. El este vizibil nu numai [n
[ncr@ncenarea lui Stolojan, [n iritarea abia mascat` a
lui N`stase, [n r@sul bine [ntre\inut al lui B`sescu ]i [n
jovialitatea mecanic` al lui Geoan`, ci ]i pe afi]e, pe
panourile publicitare, [n aer. Partide de list` fiind,
partidele noastre nu au oamenii m`car vizibili, dac`
nu credibili ]i capabili, [n afara capetelor de list`, [n
stare s` concureze pentru prim`rii din ora]e mai importante. Capul de list` sau preziden\iabilul sunt purta\i din lansare de candidat [n lansare, doar – doar se
va prinde ceva ]i de reprezentan\ii obi]nui\i ai partidului. Iar atunci c@nd acest lucru nu este posibil, intr`
[n joc capul de list`. Candideaz` el, acolo unde
partidul are nevoie! Strategia a fost lansat`, la alegerile trecute, de PD. Ca ]i [n alte cazuri, ]i [n acesta,
B`sescu a fost un premerg`tor. El a optat [nc` de
acum 4 ani pentru func\ia de primar al Capitalei care,
pe atunci, [n imaginarul politic, n-ar fi putut fi rezervat` unor personaje politice mai importante. Intrat
t@rziu [n curs`, dar beneficiind de o vizibilitate pe care
a ]tiut tot timpul s` ]i-o creasc`, a c@]tigat mai [nt@i
Prim`ria Bucure]tiului ]i, ulterior, ]efia PD. Schema
a func\ionat pentru c` la mijloc a fost personalitatea
de tip mediatic a lui B`sescu, dar e greu de [ntrev`zut
o ra\iune pentru care e utilizat` din nou anul acesta,
PD-ul trimi\@ndu-]i prima linie [n alegerile locale.
Boc, primar la Cluj, Boagiu, prim`ri\` de sector?
PSD a adoptat, la r@ndul s`u, printr-o mi]care
pe care a crezut-o viclean`, strategia B`sescu, desemn@ndu-i pe mini]tri Geoan` ]i Rus pentru func\iile de
primar la Bucure]ti ]i Cluj. PSD, de]i nu s-ar spune c`
duce lipsa resursei umane, iar dac` nu o are, o recruteaz`, nu a reu]it s` produc` - de]i aceasta trebuie s`
fi fost una dintre politicile lui de cadre prioritare, ]i nu
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s-a zice c` nu a [ncercat [n diverse variante - primarul
care s` se constituie [n contracandidat pentru B`sescu
sau Funar. Candidaturile lui Geoan` ]i Rus nu sunt,
a]a cum clameaz` liderii PSD, produsul unui proiect
politic coerent sau m`car al unei strategii electorale, ci
o licitare de tip d@mbovi\ean a importan\ei alegerilor
locale. Alegerile locale sunt privite ca momentul cel
mai important al anului electoral, decisive [n lupta pentru cursa legislativ` ]i cea preziden\ial`. {n acest mecanism de condi\ionare, avem cheia disfunc\ionalit`\ii sistemului politic rom@nesc. Politicile sunt [nlocuite cu
imaginea, iar votul democratic este redus la un simplu
mecanism de legitimare. Partidele nu au politici, nu
au vectori care s` le fac` transparente ]i, drept urmare,
apeleaz` la lideri ]i la imagine pentru a convinge electoratul. {n locul unor politici specifice ]i a unor lideri
reie]i\i din jocul politic la nivel local, avem o strategie
de imagine na\ional` ]i lideri na\ionali care candideaz`
pentru confirmarea ]i consolidarea acestei imagini. E
greu de spus care e cantitatea de bizantinism (d@mbovi\ean, totu]i) [n aceast` mi]care ]i c@t din ea provine, spre exemplu, din [ncercarea premierului de a-i
disloca pe unii dintre posibilii s`i competitori de la
centru la nivelul local al sistemului politic. Pentru c`
perdan\i, Geoan` ]i Rus, []i vor pierde probabil anvergura, iar c@]tig@nd, vor r`m@ne departe de jocurile de
putere pe care le va [ncerca posibilul pre]edinte din
partea PSD cu posibilul s`u nou guvern.
Asemenea mi]c`ri, oric@t de spectaculoase ]i
oric@t de apreciate de iubitorii biliardului politic, m`resc confuzia din via\a social`. Pe zi ce trece, devine
tot mai evident nu doar c` nu respect`m regulile pe
care ni le-am prescris [n constitu\ii ]i legi, dar ]i c` nu
suntem capabili s` producem reguli practice, cutume
f`r` de care buna or@nduire, stabilitatea ]i prosperitatea
nu sunt posibile. Via\a politic` rom@neasc` []i creeaz`,
este adev`rat, reguli, dar nu cele favorabile democra\iei
]i cele pe care ni le dorim. Regulile noastre amestec`
elemente arhaice (clanul nu face parte din categoriile
modernit`\ii, desigur) cu elementele cele mai noi ]i de
fa\ad` ale actului politic occidental. Amestecul este
toxic, iar toxicitatea sa va cre]te pe m`sur` ce anormalul devine norm`, iar societatea se a]eaz` [n albia
unui curs ce duce spre subdezvoltare ]i clivaj social.
Mult dorita [ntoarcere la normalitate, prin care se sub[n\elegea o via\` politic` a]ezat` ]i o societate prosper`,
este [nc` departe. Sau poate tocmai aceasta, realitatea
pe care o vedem acum prin lentil`, este normalitatea
noastr`?

SEMNAL
David Held, Anthony McGrew,
David Goldblatt, Jonathan
Perraton
Transformãri globale. Politicã,
economie si culturã
Traducere: Ramona Elena Lupaæcu,
Adriana Ætraub, Mihaela Bordea, Alina
Maria Turcu
Editura: Polirom
Anul apariåiei: 2004
„Transformãri globale reprezintã expunerea
cea mai detaliatã æi mai amplã a foråelor
globale care ne remodeleazã vieåile. Este o
uimitoare combinaåie de istorie, ætiinåe politice æi economie ce aruncã o nouã luminã
asupra schimbãrilor pe care le vom vedea în
secolul XXI.”
Joseph Nye
„Ce plãcere este sã citeæti o carte cuprinzãtoare æi bine documentatã, în care argumentele sunt expuse cu precizie æi apoi verificate
æi în care concluziile decurg într-adevãr din
dovezi. Aceasta poate fi cu uæurinåã socotitã
cea mai bunã expunere a ceea ce globalizarea a înfãptuit sau nu pânã în prezent.
Este o lecturã esenåialã pentru oricine cautã
sã înåeleagã modul în care lumea ne influenåeazã vieåile.”
Michael Mann
„O analizã impresionantã æi foarte cuprinzãtoare a proceselor politice, economice æi
culturale complexe ce configureazã æi reconfigureazã lumea în care trãim. Autorii interogheazã critic conceptul globalizãrii de care
s-a abuzat atât æi demonstreazã, într-o modalitate foarte convingãtoare æi deosebit de
cursivã, nevoia noastrã de a adopta un
rãspuns politic mult mai creativ faåã de foråele care transformã în prezent societatea la
diferite scãri.”
Peter Dicken
„O contrapondere necesarã atât faåã de optimism, cât æi faåã de pesimism!”
The Observer

ROMULUS BRÂNCOVEANU - Doctor [n filosofie. Pred`
filosofie politic` ]i filosofia istoriei la Facultatea de
Filosofie, Universitatea din Bucure]ti.
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Noi idei, politicã şi alegeri
PAUL BLENDEA

In June will be local elections and despite that a large majority of voters want a
change there is no sign that Romanian politicians are able to produce an adequate offer. The
political spectrum in not completely configure, the Social Democracy, the Liberalism and
the Christian Democracy are not stabilized and clear defined. The Power is stacked in old
fashion of doing politics and the Opposition has lack of professionals, logistics and ideas.

1. Problemele spectrului politic
românesc
Spectrul politic rom@nesc nu este complet
configurat ]i stabilizat nici dup` 14 ani de tranzi\ie
de la totalitarism la democra\ie. Deocamdat` nici
una dintre cele trei direc\ii fundamentale: liberalismul, cre]tin–democra\ia ]i social-democra\ia nu
sunt clar definite. Social-democra\ia este dezbinat`
]i aflat` [ntr-o lupt` de uzur` care a [nceput [n 1990
[ntre Frontul Salv`rii Na\ionale (FSN) ]i Partidul
Social Democrat Rom@n (PSDR) condus de Sergiu
Cunescu ]i a continuat dup` scindarea FSN [n Partidul Democra\iei Sociale din Rom@nia (PDSR) ]i
Partidul Democrat (PD) urmat` de absorb\ia PSDR.
Ast`zi Partidul Social Democrat (PSD) - urma]ul
PDSR - func\ioneaz` [n regim de partid unic, [n
timp ce Partidul Democrat (PD) are o imagine erodat` de participarea la guvernarea Conven\iei Democratice (CDR) ]i este m`cinat de exodul membrilor
c`tre PSD ]i Partidul Na\ional Liberal (PNL), fiind
totodat` aliat cu liberalii ]i adversar al PSD.
Liberalismul a avut probleme chiar de la reapari\ia lui pe scena politic`. Interminabilele lupte
interne pentru putere, sciziunile, problemele cu imaginea liderilor, toate acestea au conturat imaginea
unui partid slab care este oric@nd gata s` fac` inacceptabile concesii fo]tilor comuni]ti regrupa\i [n
PSD. Cre]tin-democra\ia este [n criz` dup` implozia
Partidului Na\ional |`r`nesc Cre]tin-Democrat (PN|CD) ca urmare a guvern`rii [ntre 1996-2000, perceput` de popula\ie ca dezam`gitoare. E]ecul reformei interne a partidului girat` de Victor Ciorbea, un
model negativ de lider, la care se adaug` presiunea

concuren\ial` venit` din partea unui nou partid de
orientare cre]tin-democrat`, Uniunea pentru Reconstruc\ia Rom@niei anun\` o nou` perioad` de turbulen\e [n cadrul cre]tin–democra\iei rom@ne]ti. Partidul Rom@nia Mare (PRM) a fost ]i a r`mas partidul
ceau]i]tilor nostalgici ]i securi]tilor pensiona\i sau
recicla\i, fascina\i de dictatur`, incapabili de adaptare la normele ]i cerin\ele unei societ`\i democratice. Din p`cate ]i celelalte partide sunt pline de
oameni cu astfel de mentalit`\i.
2. Problemele economice
Crearea pie\ei libere ]i politica de reforme
s-au lovit de presiunile de tip populist venite din
partea PSD ]i PRM. Ca urmare a politicii economice
impuse de aceste partide, Rom@nia se situeaz` pe
locul 129 din 155 de state [n Indexul Libert`\ii Economice (Heritage Foundation, 2004). Ocup`m acest
loc coda] din urm`toarele motive: politic` monetar`
defectuoas`, taxe vamale mari [n compara\ie cu alte
\`ri, vame]i corup\i, impozite exagerate, investi\ii
str`ine sc`zute, birocra\ie stufoas`, justi\ie p`rtinitoare ]i pia\` neagr` [nfloritoare.
{n Rom@nia economia are un grad redus de
libertate. Proiectele se [mpotmolesc datorit` lipsei
de colaborare [ntre ministere ]i a corup\iei la nivel
[nalt. Nu se pot face afaceri f`r` s` faci apel la rela\ii
sau mit`. Politica monetar` a B`ncii Na\ionale impus` de PSD ]i PRM a fost defectuoas`, de vreme ce
din 1993 ]i p@n` [n 2002 rata medie a infla\iei a fost
de circa 30%. Au fost promulgate o serie de legi
noi, democratice, dar justi\ia nu le aplic`. Taxele pe
munc` sunt mari [n compara\ie cu alte \`ri. {n dis-
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cursul oficial se folose]te frecvent sintagma “continuarea reformelor”, [n timp ce reformele sunt blocate con]tient [n unele zone ale puterii, iar c@nd nu
pot fi blocate se reduce viteza cu care sunt implementate sau sunt deformate p@n` la anulare. Potrivit
calculelor anali]tilor economici, Rom@nia va avea
de pl`tit datorii externe de c@teva miliarde de dolari
pentru reformele demarate [n anul 1996 de actuala
opozi\ie ]i anulate de facto sau de jure de PSD imediat dup` preluarea puterii. Dirijarea unei p`r\i din
Produsul Intern Brut c`tre conturile frunta]ilor PSD
a fost [nso\it` de deturnarea unei p`r\i din fondurile
rambursabile ]i nerambursabile puse la dispozi\ia
Rom@niei de c`tre Uniunea European`. {n ultimul
raport asupra guvern`rii, Societatea Academic` Rom@n` men\ioneaz` ca principal pericol pentru economie cre]terea rapid` a re\elei economice underground, av@nd ca nucleu un grup de oameni de
afaceri care []i realizeaz` profiturile folosindu-se de
rela\iile lor politice (SAR, 2004). Corup\ii din guvernele postdecembriste au drenat din avu\ia na\ional`
spre conturi private circa 25 de miliarde de Euro.

controlului asupra statului. Majoritatea rom@nilor
(62,5%, CURS, 2004) consider` c` \ara merge [ntr-o
direc\ie gre]it` ]i c` actualul guvern nu este capabil
s` [mbun`t`\easc` situa\ia economico-social` existent`. Aproape jum`tate (45 %) din electoratul PSD
dore]te o schimbare politic` [n 2004, ceea ce [nseamn`
c` p@n` ]i apropia\ii acestui partid ]i-au pierdut
n`dejdea c` aceast` entitate politic` va reu]i s` fac`
ceea ce a promis. Acest electorat s-ar putea deplasa
spre alte partide. Mitul atotputerniciei PSD [ntre\inut cu ajutorul sondajelor falsificate care induc deform`ri de percep\ie a realit`\ii politice s-ar putea
s` se pr`bu]easc`, cu condi\ia s` existe o alternativ`
politic` credibil`.
Alian\a PNL-PD care secondeaz` PSD [n sondaje (30%, CURS, 2004) are electoratul concentrat
[n ora]ele cu peste 200.000 de locuitori, bine educat
]i cu venituri mai mari dec@t electoratul celorlalte
partide. Alian\a a reu]it s` conving` doar o parte din
electoratul urban orientat c`tre centru-dreapta ]i are
o mare problem` cu atragerea electoratului din zonele rurale. Acolo exist` un electorat [mb`tr@nit, hipnotizat de charisma lui Ion Iliescu, votant tradi\ional al partidului aflat la putere oricare ar fi el, care
[]i bazeaz` subzisten\a pe pensia de la CAP m`rit`
recent de PSD cu 100%. Alian\a are un poten\ial de
cre]tere redus [ns` e foarte posibil ca [n lipsa unei
alte op\iuni o parte din electoratul indecis, care reprezint` circa 35% din total s`-i acorde totu]i votul.
Deocamdat` nimeni nu poate ]ti c@t de mare va fi
acest vot negativ pentru c` votan\ii de acest tip se
hot`r`sc [n preziua sau chiar [n ziua vot`rii.
Partidul Rom@nia Mare crea\ie a corifeilor
ceau]ismului are un electorat concentrat [n ora]ele
mici, slab educat, extrem de s`rac ]i de prost informat ]i foarte combativ. Din 2001 ]i p@n` ast`zi,
PRM a oscilat [n jurul a 15% (Curs, 2004) ceea ce
indic` faptul c` nu are poten\ial de cre]tere. Totu]i,
[n cazul [n care pe pia\a politic` rom@neasc` nu
apare o ofert` atractiv`, e posibil ca o parte din electoratul indecis s`-]i de-a votul PRM ]i s`-l propulseze [n turul doi [n detrimentul Alian\ei PNL-PD
sau [n pozi\ia de arbitru la formarea noului guvern,
dac` Alian\a ]i PSD vor avea scoruri aproximativ
egale. Opera\iunea de schimbare a imaginii PRM cu
ajutorul consilierilor israelieni nu va reu]i s` p`c`leasc` nici electoratul rom@n, nici cancelariile str`ine. O parte din membrii ]i simpatizan\ii PRM sunt
debusola\i de schimbarea pozi\iei partidului fa\` de
SUA, NATO, Uniunea European`, maghiari ]i evrei,
dup` cum ne arat` “cazul Vasilescu”, membru marcant al PRM exclus recent din partid datorit` opozi\iei
fa\` de noua orientare a conducerii. Sindromul “lip-

3. Alegerile locale la orizont
Pe pia\a politic` rom@neasc` exist` o cerere
extraordinar` [n privin\a unei for\e politice noi.
Potrivit unui sondaj CURS (CURS, 2004), 72% din
rom@ni consider` c` Rom@nia are nevoie de o schimbare la alegerile din 2004. Cu toate acestea, oferta
se limiteaz` [n linii mari la acelea]i partide sau alian\e ca [n 2000 ]i deocamdat` nu se [ntrevede un
grup capabil s` fructifice aceast` oportunitate ivit`
pe pia\a politic`. O [ncercare [n aceast` direc\ie face
URR, dar deocamdat` nu este un partid vizibil nici
[n mass media, nici [n sondaje. Stagnarea [n s`r`cie,
corup\ia ]i disfunc\ionalit`\ile din justi\ie fac ca dinamica op\iunilor politice fa\` de PSD s` fie u]or
descendent`. Din ianuarie 2002 (Curs, 2004) ]i p@n`
ast`zi, PSD a cobor@t [n sondaje de la 47% la 42%.
Principalele repro]uri aduse Guvernului sunt: corup\ia, nerespectarea independen\ei justi\iei ]i [nc`lcarea libert`\ii presei. PSD alunec` [ncet, dar sigur
]i datorit` e]ecului de a se reforma din interior.
Tehnocra\ii adu]i dup` 2000 [n partid: Gu]`, Severin, T`n`sescu, Geoan` etc. au e]uat [n [ncercarea
de a schimba structura clientelar` a partidului. La
fel au e]uat ]i tehnocra\ii inclu]i [n grupul Primului
Ministru, cazul Emil Hurezeanu e edificator, ]i probabil c` aceea]i soart` o va avea ]i Alin Teodorescu.
Re\elele de putere ]i influen\` coordonate de
a]a-numi\ii “baroni locali” au preluat controlul asupra partidului ]i dau ultimul asalt pentru preluarea
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sei de direc\ie” indus de noua orientare politic` ar putea afecta imaginea partidului mai ales [n zonele urbane ]i s-ar putea materializa prin cantonarea la 15%.
PSD a c@]tigat alegerile din 2000 ]i [ntre timp
]i-a consolidat pozi\ia [n teritoriu prin racolarea a
sute de primari ai opozi\iei. Se profileaz` [nc` o victorie la alegerile din var` dac` \inem cont de rezultatele sondajelor ]i de decizia neinspirat` a Alian\ei
PNL-PD de a participa pe liste separate. {n mediul
urban Alian\a va avea candida\i comuni doar [n Bucure]ti ]i [n Cluj. Dac` la Bucure]ti sunt ]anse mari
ca B`sescu s` c@]tige, la Cluj lupta [ntre candida\ii
PRM, PSD ]i Alian\ei va fi foarte str@ns`. La Ia]i,
un consilier liberal nesus\inut de partid va candida
ca independent [mpotriva candida\ilor PNL ]i PD.
La Bra]ov, filialele PD ]i PNL se lupt` [ntre ele de
mult` vreme ]i creeaz` culoar pentru candidatul
PSD. Situa\ia este [n mare cam aceea]i ]i [n restul
ora]elor unde PSD ]i PRM au mari ]anse s` c@]tige.
L`sa\i liberi s` opteze, liderii locali ai PNL ]i PD au
[ntors spatele Alian\ei ]i victoriei. Argumentul avansat de politicienii din opozi\ie c` localele sunt un
test pentru a afla ponderea fiec`rui partid din Alian\` e
doar o diversiune care ascunde poftele de m`rire ale
celor care viseaz` c` vor izgoni “baronii” PSD ]i le
vor prelua “feudele”. Acest sondaj l-ar putea realiza
oric@nd cu acurate\e una din firmele str`ine de profil
prezente pe pia\a rom@neasc`.
{n mediul rural situa\ia este la fel de favorabil`
PSD. Majoritatea primarilor sunt de la partidul de
guvern`m@nt, care a dublat pensiile \`ranilor, a alocat c@teva milioane pentru fiecare familie de agricultori pentru campania din aceast` prim`var` ]i a
racolat primari de la opozi\ie. {n plus, majoritatea
electoratului din mediul rural este conservator ]i
voteaz` [n mod tradi\ional cu partidul aflat la putere.
{n aceste condi\ii, ]ansele partidelor din opozi\ie
sunt reduse. Ce efect va avea c@]tigarea alegerilor
locale de c`tre PSD asupra op\iunilor aleg`torilor la
alegerile generale ]i asupra strategiei partidelor de
opozi\ie? {n privin\a aleg`torilor, un succes PSD va
[nt`ri “mitul atotputerniciei” PSD ]i va [mpinge o
parte din electoratul indecis s` nu participe la ni]te
alegeri care i se par deja adjudecate. Acest electorat
putea fi captat de Alian\a PNL-PD ]i pierderea lui ar
putea [nsemna pierderea alegerilor generale. Iluzia
c` dup` alegerile locale alian\ele ]i partidele de opozi\ie vor avea timp s` elaboreze ]i s` implementeze
o nou` strategie de campanie, a]a cum deja a anun\at
PN|-CD, [i va costa scump pe politicienii am`gi\i
de mirajul puterii care [n loc s` conlucreze pentru a
crea masa critic` de r`sturnare a PSD de la putere
prefer` s` opteze pentru o strategie perdant`.

Angajamentele pe care PSD ]i le-a luat fa\`
de UE ]i NATO [n privin\a democratiz`rii ]i reformei economice sunt puse sub semnul [ntreb`rii de
modul [n care acest partid [n\elege s` gestioneze
tranzi\ia Rom@niei c`tre democra\ie ]i economia de
pia\`. Manipularea, diversiunea, violen\a ]i ]antajul
au fost ]i r`m@n metodele preferate de c`tre conduc`torii PSD pentru ob\inerea “consensului” ]i
“democratizarea” \`rii. Cet`\enii sunt dezinforma\i
]i manipula\i de c`tre Pre]edinte, Primul Ministru ]i
mini]tri aproape la fiecare luare de pozi\ie [n mass
media. Presiunile neconstitu\ionale asupra partidelor
de opozi\ie, care se traduc prin h`r\uiri necontenite
]i racol`ri prin ]antaj ale membrilor acestora afla\i
[n Parlament sau la conducerea prim`riilor, restr@ngerea libert`\ii de exprimare prin cvasi-monopolul
aspra mass media ]i intimidarea ziari]tilor contureaz` o imagine care aduce mai degrab` cu o dictatur` soft dec@t cu o democra\ie. O “coloan` a cincea” lucreaz` ]i ea cu mult spor din interiorul opozi\iei
la o nou` victorie a PSD.
4. Noile idei æi politica
Peste tot [n lume guvernele ]i serviciile publice sunt mult [n urma sectorului de afaceri [n ceea
ce prive]te aprecierea valorii unei idei noi. Lumea
afacerilor a [nceput s` aprecieze valoarea noilor idei
]i s`-]i dea seama c` informa\iile, cunoa]terea, tehnologia ]i competen\a tind s` devin` elemente indispensabile [n noua economie care se prefigureaz`.
Probabil c` [n viitorul apropiat diferen\a [ntre companii va fi f`cut` de valoarea furnizat` de noile idei.
Un guvern interesat de bun`starea cet`\enilor
]i modernizarea rapid` a \`rii ar trebui s` aib` un
Departament pentru Planificare Strategic`, care, pe
l@ng` alte [ndatoriri, ar trebui s` produc` ]i s` [ncurajeze producerea ]i punerea [n practic` de idei noi
]i de g@ndire nou`. {n cadrul Guvernului ar trebui s`
existe un Grup de Lucru care s` se ocupe cu simplificarea procedurilor, metodelor, taxelor etc. Grupul ar trebui s` colaboreze cu cet`\enii, cu oamenii
de afaceri ]i politicienii de la care s` colecteze idei
]i sugestii privind simplificarea vie\ii social-economice. {n fiecare minister ar trebui s` existe un
Grup de Lucru [ns`rcinat cu men\inerea coeren\ei
sistemului ]i un altul a c`rui sarcin` ar fi introducerea
schimb`rilor, modernizarea. Aceste grupuri de lucru
ar trebui s` aib` putere de decizie, altfel propunerile
lor vor fi [nghi\ite de mla]tina birocra\iei. Deocamdat`, factorii de decizie din ministere sunt prea prin]i
cu administrarea a “ceea ce este” pentru a mai avea
timp ]i energie pentru “ceea ce ar putea s` fie”. De
exemplu, ministrul educa\iei este prea prins cu pro-
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blema salariz`rii profesorilor, cu dificult`\ile ]colilor, reclama\iile, abandonul ]colar etc. pentru a
mai avea timp ]i pentru inova\ii care s` fie implementate cu profesionalism.
Din p`cate, [n politica rom@neasc` supravie\uirea, rezolvarea de probleme curente ]i managementul crizelor sunt considerate ca fiind suficiente
pentru dezvoltare ]i poate c` aceasta este una dintre
cauzele principale ale dezam`girii cresc@nde a cet`\enilor [n ceea ce prive]te procesul politic, cu “corolarul” ei, absenteismul. {nnoirea societ`\ii rom@ne]ti
se va produce atunci c@nd oameni care cred [n valorile democra\iei vor ajunge [n posturile cheie ale
sistemului politico-economic.

SEMNAL
Ion I. Ionescu
Sociologia dezvoltãrii comunitare
Traducere: Alina Radu
Editura: Institutul European
Anul apariåiei: 2004
Volumul este rezultatul documentãrii æi al
contactelor autorului cu personalitãåi din
Franåa, Belgia, Elveåia, Italia æ.a. implicate în
domeniul dezvoltãrii comunitare, dar æi al
convingerii acestuia cã satele æi oraæele româneæti îæi pot continua dezvoltarea cu finalitate socialã æi ecologicã în contextul intenåiilor de a intra în Uniunea Europeanã. Prin
cercetarea-intervenåie, sociologia poate contribui la efortul sinergic al comunitãåilor de
a-æi lua în stapânirc viaåa socioumanã cotidianã cu bucuriile æi problemele lor reale,
redescoperind demnitatea æi capacitatea acåiunii constructive a membrilor lor, oameni
æi instituåii. Trebuie voinåã de diagnosticare
cu onestitate ætiinåificã a unitãåilor sociale
reale, nu închipuite, cu tradiåiile, valorile, structurile morale specifice, ca æi voinåa de acåiune constructivã în parteneriat.
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Reforma ONU ca voinåã şi
reprezentare
PETRU DUMITRIU
The recent entry of Romania in the Security Council of ONU points out the problem
of reforming this organization. Put in second place because of the interest of the Romanian
society in Euro Atlantic integration, the ONU reform is analyzed under two aspects: the role
of the organization as a leader in administrating the globalization and the evolution of the
rapports between the unilateral and multilateral in global administration.

Noua intrare a Rom@niei [n Consiliul de Securitate1 al ONU readuce [n aten\ie, [ntr-o oarecare m`sur` - mai redus` dec@t acestea le-ar merita - teme de
actualitate pentru organiza\ia mondial`, inclusiv chestiunea reformei. Discu\ia despre reform` nu este deloc
nou`, dar manifest`rile curente ale globaliz`rii o fac
mai interesant` ca de obicei. Pentru societatea ]i diploma\ia rom@ne]ti, a c`ror \int` fundamental` a fost
integrarea [n organiza\iile euro-atlantice, interesul fa\`
de ONU a fost cumva obturat. {n prezent, reforma nu
mai este doar un subiect de dezbatere de utilitate intelectual`. Prezen\a [n Consiliul de Securitate este o ocazie
de l`rgire a orizontului politicii externe pentru c` deschide, cu privire la ONU, ]i alte perspective dec@t cele
legate de campaniile militare. Reforma este demn` de
aten\ie nu ca termen la mod`, ci pentru c` este legat`
de dou` teme fundamentale: rolul organiza\iei ca
protagonist [n gestionarea globaliz`rii ]i evolu\ia raporturilor dintre unilateralism ]i multilateralism [n
guvernarea global`.

anumite ordini (mondiale). Pentru [nving`torii [n cel
de-al doilea r`zboi, “men\inerea p`cii” este sinonimul
“men\inerii ordinii”, mai precis a ordinii [nving`torilor.
ONU este rezultatul unei ambiguit`\i, din moment ce
nici [nving`torii, at@t de deosebi\i pe c@t erau Stalin ]i
Roosevelt ]i regimurile reprezentate de ei, nu aveau
aceea]i viziune asupra ordinii mondiale2.
A m`sura reu]ita, eficien\a ]i relevan\a organiza\iei mondiale este o chestiune fundamental` de
percep\ie care nu poate dec@t s` fluctueze [n raport cu
tradi\iile \`rii care o face ]i cu rela\iile pe care le-a
[ntre\inut cu organiza\ia de-a lungul timpului. Pentru
Africa de Sud a apartheidului, ONU era desigur o
organiza\ie detestabil`, dar pentru actuala Afric` de
Sud organiza\ia este matricea legitimit`\ii luptei antiapartheid, f`r` de care abolirea sistemului rasist nu ar
fi fost posibil`. Pentru Statele Unite, organiza\ia [n
forma ei originar`, reprezenta un instrument pragmatic
de consolidare a revenirii sale la multilateralism, dar
]i viziunea idealist` a unui nou proiect colectiv de
men\inere a p`cii. Nu este surprinz`toare, prin urmare,
re\inerea iritat` fa\` de organiza\ie, atunci c@nd
devenea o cutie de rezonan\` pentru discursuri antiamericane. Pentru \`rile care s-au eliberat [n deceniul
]ase de domina\ia colonial`, sprijinul politic ]i moral
al ONU a contat tot at@t de mult c@t propria revolt` ]i
confruntarea violent`, acolo unde acestea s-au produs.
Pentru noile republici independente care au succedat
Uniunii Sovietice ]i Iugoslaviei, ONU a fost instan\a
recunoa]terii existen\ei lor statale ]i a consacr`rii
legitimit`\ii desprinderii de structurile federative, recunoscute p@n` atunci de dreptul interna\ional. Pentru
victimele uitate [n [nchisorile regimurilor totalitare,

1. Contextul istoric al reformei ONU
Organiza\ia Na\iunilor Unite a fost produsul
membrilor s`i fondatori ]i proiectat` de func\ioneze,
a]a cum cei mai influen\i dintre ace]tia au dorit, desigur, [n raport cu condi\iile prevalente [n perioada respectiv`. Transformarea realit`\ilor geopolitice contemporane a fost mult mai rapid` dec@t cea a efortului
de adaptare institu\ional` a organiza\iei. {n fond,
ONU nu a fost creat` pentru a r`spunde unor nevoi
precise ]i concrete ci, a]a cum se exprima Maurice
Bertrand, “pentru a r`spunde unui vis”, ]i anume “visul p`cii”. Or, pacea (mondial`) corespunde unei
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politica ONU de promovare a respectului pentru drepturile omului ]i libert`\ile fundamentale a reprezentat
prima afirmare a apartenen\ei la valorile unei lumi
civilizate, prima expresie institu\ionalizat` a solidarit`\ii umane ]i a rezisten\ei [n fa\a atotputerniciei “ra\iunii de stat”. Organiza\ia nu poate satisface toate interesele statelor.
Dup` cum ea nu poate satisface nici toate principiile. Dintr-o postur` oarecum excesiv`, Bertrand
considera c` “sistemul actual de institu\ii mondiale
joac` un rol exact contrar celui pentru care [n mod
teoretic a fost creat: nu garanteaz` pacea, legitimeaz`
regimuri opresive, conduce la decizii sistematic favorabile celor puternici sau pur ]i simplu contrare unui
interes general pe care nimeni nu [l reprezint`, nu
permite nici un dialog util [ntre s`raci ]i boga\i, acoper` cu ipocrizie, [n numele marilor principii ale Cartei ONU, conservarea de structuri arhaice”.3 Unul
dintre istoriografii ONU, Evan Luard, analiz@nd p`catele originare ale perioadei de [nceput a organiza\iei
(1945-1955) face o observa\ie important` a c`rei relevan\` nu a [ncetat s` creasc` [n perioada curent` [n
care efortul de transparen\` ]i comunicare, precum ]i
noul feti] al “rela\iilor publice” influen\eaz` profund
diploma\ia multilateral`. Luard nota c` [n perioada
respectiv` organiza\ia “nu era considerat` (...) ca un
loc unde marile puteri sau oricare al\ii negociau solu\ii
pentru diferendele lor. Ea era privit` ca un forum
public unde problemele erau discutate public, unde
oponen\ii erau condamna\i public, unde rezolu\iile
erau propuse public, unde opinia public` era mobilizat` pentru cauza care era ap`rat`. Ea era considerat`,
[n consecin\`, mai cur@nd ca un c@mp de b`t`lie dec@t
ca un loc de c`utare a p`cii, ca un loc unde se marcheaz` puncte dec@t unde se caut` [n\elegerea, ca un
instrument de confruntare, mai cur@nd dec@t unul de
conciliere”4. Dincolo de excesele critice, este pertinent` constatarea c` ONU s-a dezvoltat [ntr-o m`sur`
insuficient` ca forum pentru negocieri efective [ntre
statele av@nd pozi\ii divergente. Aceast` tendin\` este
datorat` ]i modului de operare al majorit`\ii occidentale [n primul deceniu de existen\` al organiza\iei, care a imprimat ]i profesat primatul voin\ei majorit`\ii.
Dup` decolonizare ]i cre]terea de la 51 la 191 a num`rului statelor membre, modelul astfel construit s-a
[ntors [mpotriva intereselor occidentale.
Din punct de vedere al inten\iilor originare ale
Cartei ONU s-au acumulat dou` probleme majore,
generate de dou` tipuri de frustr`ri:
• membrii fondatori nu mai sunt [n majoritate ]i prin
urmare nici obiectivele lor nu mai sunt [n mod necesar
similare celor ale organiza\iei [n prezent;
• noii veni\i [n organiza\ie au aderat la Cart` pe care
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au acceptat-o ca atare [n condi\ii istorice determinate,
ceea ce [nseamn` c` propriile lor obiective nu sunt
neap`rat reflectate [n acest document ]i [n modul de
func\ionare pe care [l prescrie.
De]i “crizele financiare” au fost expresia cea
mai vizibil` a problemelor cu care se confrunt`
organiza\ia, miza dezbaterii a fost [ntotdeauna politic`, legat` de [ntreb`ri fundamentale asupra a ceea ce
ONU trebuie s` fac` ]i ce nu trebuie s` fac`, [n special
[n zona de interese a marilor puteri. Din aceast`
perspectiv`, crizele temporare au eviden\iat pozi\ii
divergen\e fa\` de viabilitatea ]i relevan\a multilateralismului. De multe ori \`ri mici ]i mijlocii au considerat c` anumite forme de presiune pentru reforme
manageriale ]i administrative erau de fapt expresia
“asaltului [mpotriva multilateralismului”.
Pe m`sur` ce condi\iile geopolitice interna\ionale s-au schimbat [n raport cu cele care au inspirat
Carta ONU ]i institu\iile sale [n 1945, a fost clar c` nu
a existat un consens asupra modului [n care trebuie
reformat` organiza\ia, unele mari puteri clam@nd necesitatea reformei, f`r` [ns` a-]i asuma riscul revizuirii
Cartei. {n acest mod, efortul de adaptare al organiza\iei
la un mediu interna\ional aflat [ntr-o accentuat` dinamic` a fost constant, dar reactiv ]i nu anticipativ.
Orice evaluare a tentativelor curente de reform` a ONU trebuie s` [nceap` de la plasarea sa
realist` [n raport cu etapele similare din trecut.
Recentul impuls [n promovarea reformei5 nu constituie un demers nou. Reforma ]i reorganizarea structurii ]i sistemului s`u opera\ional au fost, cu fluctua\ii
inerente, un proces continuu, [nc` de la fondarea Na\iunilor Unite. Ansamblul mecanismelor interguvernamentale ale ONU, [n special [n domeniile economic ]i
social, a evoluat din nevoia obiectiv` de a reac\iona la
imperativele membrilor s`i ]i de a se adapta la schimb`rile [n rela\iile interna\ionale. O tr`s`tur` constant`
a acestei evolu\ii, v`zut` ini\ial ca ac\iune reformatoare
]i, ulterior, ca o caracteristic` reformabil`, a fost crearea continu` de noi programe, reflect@ndu-se implicarea [n noi zone de preocupare ale organiza\iei. Deja
la [nceputul anilor 1980, sistemul ONU ]i al agen\iilor
sale specializate opera cu o gam` larg` de aranjamente
institu\ionale destinate unor activit`\i care acopereau
practic toate domeniile de interac\iune interna\ional`,
de la securitate ]i men\inerea p`cii la dezvoltare
economic`, de la ap`rarea drepturilor omului la protec\ia propriet`\ii intelectuale, de la standardizare tehnic` la codificarea progresiv` a dreptului interna\ional, de la spa\iul extra-atmosferic la marea liber`.
{n [ncercarea de a r`spunde c@t mai multor solicit`ri, ONU nu a ]tiut s` evite pericolul supra[nc`rc`rii
institu\ionale, constatare u]or de f`cut chiar dup`
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primele dou` decenii de activitate. {nc` din 1966 s-a
f`cut sim\it` “tendin\a de a crede c` fiecare nou` propunere necesit` o nou` institu\ie care s` o duc` la [ndeplinire”6. {n aceste condi\ii, at@t ca resurse financiare,
c@t ]i ca resurse umane, ONU a fost supus` permanent
unor presiuni cresc@nde pentru fiecare program, ceea
ce a diminuat posibilitatea [ntreprinderii unor proiecte
ambi\ioase ]i capacitatea de anticipare pe termen lung.
Pozi\iile adoptate de state nu au f`cut distinc\ia net`
necesar` [ntre validitatea temelor ]i obiectivelor organiza\iei ]i relevan\a structurilor create pentru a le aborda. Aceasta a condus la o situa\ie [n care ONU era
constr@ns` s` abordeze at@t problemele curente c@t ]i
cele [n curs de apari\ie, f`r` a avea mijloacele suplimentare adecvate. A]a-numita “criz` a multilateralismului” a demonstrat insuficien\a inerent` a demersurilor
pur administrative care evit` numirea cauzelor fundamentale ale inadecv`rii. R`spunsul statelor membre la
“criza multilateralismului” a fost preponderent managerial. Probleme esen\iale cum ar fi lipsa de consens
asupra rolului ONU [n sistemul interna\ional ]i nivelul
resurselor alocate au fost evitate.
Eforturile de reform` s-au f`cut de cele mai
multe ori sub presiune, fie ca rezultat al a]a numitelor
“crize financiare” care de fapt nu erau crize generate
de administrarea intern` a sistemului, ci de atitudinea
unor state membre, fie a unor crize de moment declan]ate de e]ecul ac\iunilor sub egida ONU [n cazuri
specifice. Evalu`rile erau f`cute [n raport cu interesele
de circumstan\` ale unor membri. {n func\ie de acestea, sl`biciunile sistemului Na\iunilor Unite erau explicate [n dou` feluri:
• organiza\ia este dominat` de state mici ]i [n curs de
dezvoltare ]i prea slab`, datorit` implic`rii [n procesele sale decizionale a numeroase state care nu
dispun de for\` real` [n aplicarea deciziilor;
• organiza\iei nu i se dau mijloacele ]i autoritatea necesar` pentru a deveni o for\` supraguvernamental`.
Pe m`sur` ce structura interguvernamental` s-a
amplificat, iar activit`\ile sale s-au diversificat, ONU
s-a confruntat cu probleme institu\ionale endemice
legate de eficacitatea ]i eficien\a folosirii resurselor.
Cele mai multe dintre aceste probleme au fost tratate
[ntr-o manier` ad-hoc ]i punctual`. Au existat totu]i
momente [n care statele membre au sim\it nevoia de a
examina func\ionarea structurii interguvernamentale
[n ansamblul s`u ]i de a face schimb`ri mai sistematice
care s` conduc` la restructurarea par\ial` sau total` a
mecanismelor institu\ionale existente. Niciodat` no\iunea de reform` nu a avut acela]i con\inut pentru to\i
membrii sau m`car pentru grupurile sale aproximative
de interese. Cu toate acestea, [n practica ]i atitudinea
politic` a statelor s-a f`cut [ntotdeauna distinc\ia [ntre

domeniul men\inerii p`cii ]i securit`\ii interna\ionale
]i promotorul deciziilor [n acest domeniu, Consiliul
de Securitate, ]i cel al dezvolt`rii economice ]i sociale,
al c`rei exponent a fost Consiliul Economic ]i Social
(ECOSOC). Adunarea General` a ONU a fost vizat`
de ideile de reform`, pe ambele domenii, dar din dou`
unghiuri concomitente ]i adesea contradictorii, respectiv fie ca exponent al ineficien\ei ]i irelevan\ei sale
ca for\` de vot, fie ca expresie suprem` a reprezentativit`\ii democratice ]i a egalit`\ii suverane a statelor.
2. Reforma în domeniile economic æi
social: în ce direcåie?
Tematica economic` ]i social`, fiind cea mai
expansiv` [n direc\ia asum`rii unor noi responsabilit`\i
]i ca surs` a cre`rii de organisme noi, a fost ]i cea mai
vizat` de nevoia de schimb`ri. Tentativele de reform`
au fost at@t de numeroase [nc@t, din perspectiv`
istoric` nu constituie evenimente. Remarc`m, totu]i,
efortul major de restructurare a sectoarelor economic
]i social f`cut [n 1977. {ncep@nd din prima parte a
anilor ’80, ONU a f`cut obiectul unor atacuri serioase
din partea criticilor s`i. Adunarea General` a numit
un Comitet de Exper\i Interguvernamentali de Nivel
{nalt (Grupul celor 18) [n 1985 pentru a examina
eficien\a ]i func\ionarea administrativ` ]i financiar` a
ONU. Pe baza raportului Grupului celor 18, prezentat
[n august 1986, Adunarea General` a adoptat un set de
recomand`ri, cu importante ramifica\ii ]i implica\ii7.
Secretarul-General, Consiliul Economic ]i Social ]i
Adunarea General`, [mpreun` cu organismele lor subsidiare, s-au angajat [n discu\ii ]i negocieri cuprinz`toare asupra acestor recomand`ri. Acestea au generat at@t reforme procedurale, c@t ]i opera\iuni de restructurare ale Secretariatului. Cu toate acestea nu se
poate spune c` obiectivele permanente sau periodice
ale reformei au fost satisf`cute la nivelul a]tept`rilor.
Multe aspecte legate de rolul ONU [n domeniul economic ]i social, precum ]i de programele opera\ionale
ale ONU consacrate dezvolt`rii au condus la diferen\e
acute de opinie [ntre \`rile industrializate ]i cele [n curs
de dezvoltare, care nu au fost rezolvate nici [n prezent.
Pe de alt` parte, a]a cum observa un autor,
“actualele structuri ale ONU responsabile pentru
temele economice ]i sociale au fost criticate pentru c`
sunt lipsite de mijloace reale de coordonare ]i c`, prin
urmare, nu func\ioneaz` eficient. Aceast` pozi\ie
critic` nu \ine cont de faptul c` structura ONU a fost
conceput` s` func\ioneze descentralizat ]i pe presupunerea c` ac\iunile sale vor fi coordonate. Tentativele
de reform` a ONU constituie [n esen\` expresia evolu\iei
sale continue”.8 Evocarea lipsei de coordonare a devenit leit-motivul criticilor la adresa func\ion`rii meca-
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nismelor ]i institu\iilor cu competen\e [n domeniul
economico-social ca ]i cum solu\ia ar fi fost la discre\ia
Secretariatelor ]i nu a statelor membre ]i [n ciuda
faptului c` domeniul a fost [ntr-o evolu\ie determinat`
de [ncercarea de satisfacere a cerin\elor de coordonare
]i eficien\`. De pild`, sunt remarcabile eforturile Adun`rii Generale cu privire la “restructurarea ]i revitalizarea Na\iunilor Unite [n domeniile economic, social ]i [nrudite”, cerute printr-o rezolu\ie care, de]i nu
descrie m`suri concrete, define]te o serie de obiective
]i principii care aveau s` marcheze dezvolt`rile
ulterioare [n aceste domenii9:
• nevoia promov`rii mai eficace a dezvolt`rii \`rilor [n
curs de dezvoltare ]i a consolid`rii unui proces concertat, deliberat ]i continuu care s` cuprind` toate organele ]i organismele cu responsabilit`\i [n sfera economic` ]i social`;
• accentuarea responsabilit`\ii interguvernamentale
asupra restructur`rii;
• men\inerea principiilor democratice [n luarea deciziilor;
• evitarea suprapunerilor cu alte organisme din sistemul ONU.
Mai este [n discu\ie locul ONU ca intersec\ie a
punctelor de divergen\` de sorginte ideologic`. Sf@r]itul r`zboiului rece a pus cap`t definitiv accesului
conceptelor de planificare ]i etatism [n instrumentarul
]i vocabularul ONU legat de dezvoltarea economic`.
}i-au f`cut loc, [n rezolu\iile ONU, no\iuni noi precum privatizare, liberalizare, spirit de [ntreprinz`tor,
bun` guvernare ]i s-a temperat ascensiunea asisten\ei
oficiale pentru dezvoltare, resursele fiind redirijate pe
canale bilaterale sau neguvernamentale. Opinia predominant` sus\inut` de \`rile industrializate a reprezentat-o constatarea c` dezvoltarea nu poate fi sus\inut`
prin ac\iuni centralizate inspirate de ONU. {n schimb,
globalizarea a f`cut s` se remarce ulterior ascensiunea
pe agenda global` a unor domenii importante de teme
[n a c`ror gestionare organiza\ia mondial` este inconturnabil`, precum protec\ia mediului [nconjur`tor,
prevenirea traficului de droguri, gestionarea problemelor demografice s.a.
Reforma mijloacelor de ac\iune [n sfera economic` ]i social` nu este o imposibilitate tehnic`, func\ional` sau interzis` de evolu\ia mecanismelor pie\ei. Reforma este dependent` direct de voin\a ]i energia politic` ale statelor care cer mai mult de la actualul sistem,
dar ]i a celor din partea c`rora se a]teapt` renun\area la
exclusivitatea unor privilegii, precum efectul [n cascad`
al dreptului de veto10. Nu modul institu\ional de organizare a ONU este piedic`, ci reprezent`rile proprii ale
statelor membre cu privire la ce [nseamn` reforma.
Cele mai complete propuneri de reform` a ONU au
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venit din partea unor entit`\i ]i exper\i independen\i.
Oric@t de conving`toare ]i pertinente ar fi ideile conceptuale de reform`, ele nu pot fi aplicate [n practic` dec@t
dac` sunt [nsu]ite de statele membre.
Prin urmare, principalul obstacol [n calea unor
reforme semnificative [n domeniul economic ]i social
este lipsa de consens asupra obiectivelor economice
ale ONU ca atare. A lipsit vizibil orice acord asupra
con\inutului ]i obiectivelor reale ]i perene ale reformei
sistemului [ntregului sistem. Majoritatea statelor industrializate ]i [n special SUA nu [ncurajeaz` un rol al
ONU ca ini\iator de strategii de schimbare economic`
]i social` ]i politici de dezvoltare. {n privin\a aspectelor economice importante, sunt preferate institu\iile
de la Bretton-Woods, [n care luarea deciziilor se face
prin vot ponderat. {n plus, dat fiind c` cele mai multe
programe de dezvoltare ale ONU sunt finan\ate prin
contribu\ii financiare extrabugetare, \`rile donatoare
de\in [n ultima instan\` responsabilitatea pentru aprobarea, monitorizarea ]i anularea programelor, asigur@ndu-se astfel c` propriile contribu\ii financiare sunt
cheltuite adecvat.
La r@ndul lor, secretarii generali succesivi ai
ONU au abordat cu suficient` aten\ie rela\ia organic`
dintre prerogativele suveranit`\ii na\ionale ]i amploarea posibilit`\ilor de ac\iune ale organiza\iei. A reie]it
[ntotdeauna incongruen\a rela\iei dintre a]tept`rile
statelor membre luate individual ]i interesele generice
ale comunit`\ii interna\ionale [n ansamblu, pe de o
parte, ]i mijloacele efective puse la dispozi\ia organiza\iei, pe de alt` parte.
{n aceste condi\ii nu este de mirare c` majoritatea propunerilor de reform` enun\ate oficial nu au
fost foarte [ndr`zne\e. Reforma a fost limitat` la ameliorarea func\ion`rii Secretariatului (prin modificarea
organigramei, reducerea num`rului de posturi, schimbarea unor rela\ii func\ionale, rea]ezarea configura\iei
din teren a reprezentan\elor ONU), modificarea priorit`\ilor (suprimarea unor programe dep`]ite ]i concentrarea resurselor pe obiective critice) ]i eventual
reorganizarea mecanismelor interguvernamentale cum a
fost “revitalizarea” ECOSOC sau fuzionarea unor
organisme subsidiare.
O constant` a acestor eforturi a fost situarea
lor [n zone care nu afectau Carta. Ideea c` documentul fundamental ar putea fi vreodat` atins este evitat`
sistematic, pentru c`, pe de o parte, ar putea s` conduc` la [nt`rirea influen\ei lumii a treia [n sferele
economic` ]i social`, ]i pe de alt` parte, pentru c` ar
atinge inevitabil nucleul de for\` al marilor puteri cu
competen\e speciale [n men\inerea p`cii ]i securit`\ii
interna\ionale.
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3. Reforma Consiliului de Securitate: în
beneficiul cui?
Revenirea [n for\` a Consiliului de Securitate,
la [nceputul anilor ’90, la capacitatea de a-]i [ndeplini
mandatul, a]a cum a fost consacrat prin Cart` a adus
[n actualitate tema legitimit`\ii sale [n raport cu
avansul organiza\iei spre universalitatea geografic`,
cre]terea num`rului s`u de membri ]i chiar cu al
m`rimii contribu\iei statelor la bugetul organiza\iei.
Au prins contur multiple presiuni, legitimizate de
schimb`rile produse [n raport cu 1945, at@t din partea
fo]tilor [nvin]i [n ultimul r`zboi mondial, c@t ]i a
lumii [n curs de dezvoltare.
{ncep@nd din 1992 tema reprezent`rii echitabile
]i cre]terii num`rului de membri ai Consiliului de Securitate a fost introdus` pe agenda Adun`rii Generale,
provoc@nd dezbateri aprinse ]i creatoare de diverse scenarii de schimbare. Divergen\a ]i varietatea punctelor
de vedere aduse [n discu\ie ]i confortul evident al actualilor membri permanen\i [n men\inerea situa\iei existente sunt obstacole tacite considerabile [n calea avans`rii c`tre o decizie, f`r` a fi nevoie ca vreun stat membru
s` se [mpotriveasc` explicit nevoii de schimbare. Este
evident c` reforma ONU [n domeniul p`cii ]i securit`\ii
este asociat` cu reforma Consiliului de Securitate
Dificult`\ile reale ale angaj`rii unui proces profund de reform` sunt ]i mai bine ilustrate de iner\ia
puternic` [n reformarea Consiliului de Securitate.
Acest domeniu este relevant, [ntruc@t blamul nu mai
poate fi dirijat la adresa structurilor birocratice sau a
ineficien\ei multilateralismului. {n fond, este greu de
imaginat o structur` multilateral` opera\ional` mai
potent` dec@t cea format` de nucleul de cinci \`ri
membre permanente ale Consiliului de Securitate.
Succesul sau insuccesul ac\iunilor ONU [n materie de
men\inerea p`cii ]i securit`\ii sunt rezultatul armoniz`rii sau dezacordului [ntre acele 5 state ]i nu al
unei eventuale incapacit`\i inerente a organiza\iei de a
realiza mandatele atribuite.
Reforma Consiliului de Securitate este legat` nu
numai de eficien\a, ci ]i de reprezentativitatea ]i, implicit, legitimitatea acestuia, invocate de marea majoritate
a statelor membre ale ONU. Aprecierea reprezentativit`\ii
]i legitimit`\ii este f`cut`, cel mai adesea, [n raport cu
num`rul membrilor Consiliului ]i mai ales cu configura\ia grupului de membri permanen\i. Criticii invoc`
cel mai frecvent urm`toarele vicii de reprezentare11:
• Reprezentativitatea geopolitic`: patru dintre cei
cinci membri permanen\i sunt europeni sau lega\i de
istoria Europei. Singurul membru permanent care nu
provine din lumea industrializat` este China. Nici un
membru nu reprezint` emisfera sudic`. De aceea, \`rile [n curs de dezvoltare v`d l`rgirea Consiliului de

Securitate ca pe o posibilitate de a-]i spori impactul [n
sistemul Na\iunilor Unite ]i [n guvernarea global`.
• Reprezentativitatea regional`: din punct de vedere al
grupurilor regionale informale ale ONU, nu sunt reprezentate permanent [n Consiliu, America Latin` ]i
Africa. Reprezentarea regional` adecvat` ar trebui s`
fie una dintre valorile cheie ale legitimit`\ii ]i autorit`\ii
Consiliului de Securitate. Acest tip de reprezentare a
stat la baza modului de distribuire a locurilor nepermanente atunci c@nd s-a procedat, prin amendarea
Cartei, la extinderea de la 11 la 15 a num`rului total
de membri ai Consiliului de Securitate.12
• Reprezentativitatea demografic`: dac` popula\ia
este utilizat` drept criteriu de asigurare a reprezentativit`\ii, atunci emisfera nordic` este supra-reprezentat` [n Consiliu. {n exprimarea lui Knox, “pare
absurd c`, [n 50 de ani – c@nd conform estim`rilor
China, India, Pakistan, Nigeria ]i Indonezia vor reprezenta mai mult de patru miliarde persoane – Consiliul de Securitate va ar`ta la fel”.13 {n acela]i timp,
agenda ca atare a Consiliului de Securitate s-a l`rgit
[ntr-un mod [n care sunt afectate grupuri de popula\ie
tot mai largi. Extinderea agendei presupune ]i o mai
bun` reprezentare a celor din zonele cele mai afectate
de deciziile luate de Consiliu.
• Reprezentativitatea prin capacitate: unul dintre criteriile majore, enun\ate ca atare [n Carta ONU cu privire la calitatea de membru al Consiliului de Securitate, este capacitatea de a contribui la men\inerea
p`cii ]i securit`\ii interna\ionale. De aici argumentul
c`, de fapt, Consiliul de Securitate nu mai reprezint`
adecvat \`rile cu cea mai mare capacitate de a contribui la men\inerea p`cii ]i securit`\ii interna\ionale. Pe
baza exclusiv` a criteriului for\ei economice, Germania ]i Japonia luate [mpreun` pot s`-]i aduc` o contribu\ie comparabil` cu a Statelor Unite ]i mai mare
ca a oric`rui alt membru permanent actual.
• Dreptul de veto: decizia de consacrare a dreptului de
veto a fost [n bun` parte rezultatul g@ndirii politice “realiste” a perioadei care a urmat imediat celui de-al doilea
r`zboiul mondial, potrivit c`reia eficacitatea politic` a
Na\iunilor Unite ar fi fost mult redus` dac` nu ar fi avut
sprijinul concomitent al marilor puteri. |in@nd cont c`
absen\a marilor puteri din Liga Na\iunilor a constituit o
sl`biciune major`, autorii Cartei au incorporat dreptul
de veto printre institu\iile esen\iale ale ONU. {n plus, ca
mijloc de protec\ie al marilor puteri fondatoare, dreptul
de veto a constituit supapa de siguran\` pentru ca ONU
s` nu se poat` supra-angaja ]i mai ales s` nu se angajeze
vreodat` [mpotriva lor.14 De altfel, a]a cum noteaz`
istoricii, pe timpul negocierilor privind redactarea Cartei era clar c` Statele Unite nu ar fi r`mas membre ale
ONU dac` nu i s-ar fi acordat dreptul de veto.15
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Exist` propuneri care vizeaz` schimbarea puterii de vot a statelor [ntr-o manier` care ar permite ]i
schimbarea for\ei decizionale a Adun`rii Generale
(pornind de la constatarea c` sistemul “un stat, un
vot” folosit la adoptarea rezolu\iilor este nerealist,
[ntruc@t nu reflect` distribu\ia real` a puterii [n lume),
dar ]i schimbarea configura\iei nucleului permanent
al Consiliului de Securitate (pornind de la diminuarea
reprezentativit`\ii ]i legitimit`\ii acestuia).
Sunt notabili, [n acest sens, coeficien\ii Schwartzberg, care constituie media aritmetic` a trei indicatori pentru fiecare stat [n parte: ponderea [n num`rul total de membri ai ONU, ponderea [n popula\ia
mondial`, ponderea [n contribu\ia la bugetul organiza\iei.16 Potrivit unei astfel de metodologii, 15
state ar avea o pondere de vot de peste 1% (SUA:
10,03%; China: 7,96%; Japonia: 7,73%; India:
5.80%; Germania: 3,91%; Fran\a: 2,68%; Italia:
2,31%; Marea Britanie: 2,20%; Brazilia: 1,60%;
Indonezia: 1,41%; Rusia: 1,34%; Canada: 1,26%;
Spania: 1,26%; Mexic: 1,06%; Pakistan: 1,03%).
Celelalte state ar avea ponderi subunitare, cele mai
mici fiind de 0,18%, o \ar` foarte populat`, dar foarte s`rac`, precum Bangladesh av@nd 0,89%, iar una
bogat`, dar mic`, precum Luxemburg: 0,20%. Rom@nia, conform coeficientului, ar vota [n limita unei
valori a votului de 0,32% (pentru compara\ie: Polonia 0,45% ]i Ungaria 0,29%).
Este vizibil` prin urmare posibilitatea ca rezolu\iile Adun`rii Generale s` se adopte prin majoritate
simpl` sau calificat`, care le-ar oferi mai bun` reprezentativitate, at@t din punct de vedere al capacit`\ii,
c@t ]i din punct de vedere demografic, ]i care ar asocia
[ntr-o mai mare m`sur` Sudul. De asemenea metodologia [n cauza contureaz` apari\ia unui grup de aspiran\i obiectivi la prezen\a [n nucleul permanent al
Consiliului de Securitate.
4. Atitudinea statelor membre ONU
faåã de reformã
Atitudinea statelor membre ONU fa\` de reform` este determinat`, [n principal, de statutul lor [n ierarhia actual` ]i de priorit`\ile na\ionale proprii. Prin
aceast` prism`, dincolo de pozi\iile declarative [n favoarea reformei se pot contura urm`toarele categorii:17
• Statele care prefer` status-quo-ul, av@nd [n cadrul organiza\iei o pozi\ie apropiat` de aspira\ii: Statele Unite,
China, Federa\ia Rus`. Acestea v`d ONU ca instrument
al politicii lor externe ]i au controlul asupra oric`ror
[ncerc`ri semnificative de schimbare ]i reform`.
• Statele care prefer` status-quo-ul pentru c` au o pozi\ie
care le dep`]e]te statutul real (Marea Britanie, Fran\a).
• Statele care doresc reforma (Germania ]i Japonia)
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[ntruc@t sunt contributori semnificativi la bugetul organiza\iei ]i v`d o nepotrivire [ntre rolul lor global ]i
statutul [n cadrul ONU.
• State care doresc reforma [ntruc@t sper` c` aceasta
s` le aduc` un rol mai mare dec@t [l au [n configura\ia
global` (Brazilia, India, Nigeria) ]i care []i promoveaz` [n acest fel ]i aspira\iile de ridicare a statutului
lor pe plan regional.
• State exemplare [n privin\a contribu\iilor nete fa\` de
organiza\ie, prin resurse financiare voluntare ]i elaborarea de concepte, prin asisten\a oferit` pentru dezvoltare ]i participarea la opera\iuni de men\inere a p`cii.
Ele au fost permanent la originea unor reforme par\iale
substan\iale [n diferite domenii ]i, prin ac\iunea lor,
rezolv` probleme ]i [nt`resc organiza\ia (Canada, Suedia, Olanda, Norvegia, Finlanda). Aceste state nu pretind cre]terea rolului lor formal [n cadrul organiza\iei,
de]i sunt contributori unanim aprecia\i ]i se bucur` de o
recunoa]tere ]i un statut informal superior celui formal.
• Statele care cer mult de la organiza\ie (majoritatea
\`rilor subdezvoltate), de la care a]teapt` solu\ionarea
problemelor lor economice ]i sociale. Acestea []i aduc o
contribu\ie nesemnificativ` la resursele organiza\iei
fiind preponderent beneficiare [n plan politic ]i al
mobiliz`rii de resurse.
• Statele nemul\umite de rela\iile actuale de putere
(Cuba, Sudan, Malaiezia, Algeria), care v`d nevoia
reform`rii ONU, dar [n acela]i timp sunt beneficiare
ale sistemului. Acestea promoveaz` ac\iunea colectiv`
prin care s`-]i [nt`reasc` pozi\ia lor relativ` [ntr-o
organiza\ie mai populist`.
• Statele care au f`cut sau fac obiectul unor sanc\iuni
ONU, nemul\umite profund de politic` acesteia, dar
care ar fi pierdut ]i mai mult [n afara organiza\iei ]i
care doresc o reform` care s` duc` la reducerea substan\ial` a influen\ei marilor puteri.
O importan\` incontestabil` si, de fapt, necontestat`, [n diferitele formule ale ecua\iilor reformei o
are atitudinea Statelor Unite. {n calitatea sa de cel mai
mare contributor, SUA au fost deseori nemul\umite
de unele dintre programele organiza\iei ]i de modul
de gestionare a resurselor. {n plus, Statele Unite nu
doresc ca organiza\ia s` se implice [n anumite activit`\i.
Timp de 15 ani SUA au folosit p@rghia presiunii
financiare pentru a determina realizarea de reforme,
ceea ce a afectat permanent func\ionarea organiza\iei.
Un impact puternic l-a provocat Funda\ia Heritage
care, [n anii 1980, predica “o lume f`r` ONU”. Amendamentul Kassebaum din 1985 a determinat stoparea
unor contribu\ii bugetare ale SUA, agrav@ndu-se [n
acest fel situa\ia financiar` a organiza\iei. {n 1992 ]i
1993, deranjate de unele dintre reforme conceptuale
ale lui Boutros Boutros-Ghali, care nu reflectau prio-
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rit`\i americane, a fost [ncurajat` o campanie de pres`
[mpotriva ONU, [n ciuda reorganiz`rilor succesive ]i
cre]terii constante a complexit`\ii opera\iunilor de
men\inere a p`cii ]i a deschiderilor [n alte domenii.
Printre rezultatele acestei campanii, cel mai remarcabil
este c` [n 2000, Adunarea General` a acceptat sc`derea baremului de cotiza\ii al SUA de la 25% la 22%.
Aceast` atitudine cooperant` nu a determinat o pozi\ie
mai binevoitoare fa\` de rolul ONU [n general.
Interesul Statelor Unite pentru un anumit mod
de func\ionare a organiza\iei mondiale nu este unul
for\at ]i nici exagerat. Rolul pe care Statele Unite l-au
avut at@t [n geneza politic` a Ligii Na\iunilor c@t ]i [n
crearea Organiza\iei Na\iunilor Unite a fost determinant. Definirea ini\ial` a structurii ONU a fost aproape
[n exclusivitate oper` american`. La Dumbarton Oaks,
[n august 1944, discu\ia cu privire la viitoarea Cart` a
pornit de la un memorandum american. Ca ]i la Bretton Woods, [n privin\a Fondului Monetar Interna\ional, americanii ]i-au impus ideile pe prezum\ia categoric` a asum`rii ]i exercit`rii unui leadership mondial ]i a folosirii ONU [n acest scop. Evolu\iile complexe succesive de dup` cel de-al doilea r`zboi mondial
au f`cut [ns` ca premisele ini\iale s` nu se mai men\in`.
Unele dintre prevederile specifice ale Cartei nu au
func\ionat niciodat`, altele au c`zut [n desuetudine.
Pentru SUA o reform` care s` [nt`reasc` ONU prin
diminuarea posibilit`\ilor sale de influen\` nu este o
op\iune. {ntrebarea urm`toare devine, prin urmare,
retoric`: “ F`r` puterea american`, eficien\a rezolu\iilor ONU, cel pu\in [n cazurile cele mai grave, nu ar fi
]i mai slab` dec@t este? Cu alte cuvinte zidurile ONU
nu sunt prea [nalte. Chiar ]i [n interiorul unui stat de
drept, sistemul juridic ]i judiciar nu reprezint` dec@t
un amortizor, eficace doar [n parte, al brutalit`\ii
raporturilor umane. Imperfec\iunea fundamental` a
oric`rei construc\ii juridice este ]i mai flagrant` c@nd
este vorba de dreptul interna\ional.”18
In momentele de cump`n` pentru multilateralism sunt cu at@t mai pu\in fezabile schimb`ri profunde, conceptuale sau care presupun revizuirea Cartei, dac` acestea nu au girul SUA. Reformele
administrative ]i manageriale, care constituie prerogativele Secretarului General vor r`m@ne [ntotdeauna
posibile, dar poten\ialul lor este tot mai mic, av@nd [n
vedere reducerile succesive de personal ]i [nghe\area
bugetului [n termeni reali, de mai bine de un deceniu.
5. Opåiunile de reformã
Direc\iile strategice de reform` a ONU, posibile
[n condi\iile descrise mai sus, sunt diverse. Una dintre
ele ar putea fi consolidarea mijloacelor ONU de stimulare a unei cooper`ri constructive globale astfel

[nc@t s` fie satisf`cute [ntr-o m`sur` decent` nevoile
de baz` economice ]i sociale ale vastei majorit`\i a
popula\iei mondiale, pe baza valorilor solidarit`\ii ]i a
con]tiin\ei destinului comun. {n aceast` categorie se
[nscriu conceptele largi ale securit`\ii umane, dezvolt`rii umane, dezvolt`rii durabile, contractului global, responsabilit`\ii de interven\ie umanitar`, dreptului la dezvoltare, desf`]ur`rilor preventive. Acestea
sunt concepte noi, de cele mai multe ori elaborate [n
afara cadrului negocierilor ONU, dar care se bucur`
de recunoa]tere ]i produc impact [n activit`\ile ONU,
f`r` ca toate s` fie adoptate formal.
O alt` direc\ie ar fi afirmarea organiza\iei [n
promovarea valorilor democra\iei ]i capitalismului
occidental, cele care au condus la evolu\ia pozitiv` a
acestor societ`\i p@n` la nivelul unei bun`st`ri extinse
la nivelul tuturor categoriilor popula\iei, la stabilitate
politic` ]i pace social`, la integrare ]i capacitate de
proiec\ie pa]nic` a propriilor valori. Valorile democratice cunosc o r`sp@ndire constant`, la expansiunea
lor put@nd contribui ]i ONU19, de]i promovarea democra\iei nu este un obiectiv constitu\ional al s`u. Ac\iunile [n favoarea democratiz`rii interne a statelor
membre sunt tot mai bine primite ]i [n lumea a treia,
de]i evident nu se bucur` de recunoa]tere universal`.
Excesele globaliz`rii economice ]i concep\iile
economice dominante, printre care neoliberalismul,
las` pu\in loc de ac\iune eficient`, [n domeniul
dezvolt`rii, unei organiza\ii ca ONU, at@t din punct de
vedere politic c@t ]i institu\ional (Organiza\ia Mondial` a Comer\ului ]i institu\iile de la Bretton Woods
av@nd mijloacele reale de ac\iune). Ceea ce nu [nseamn`
[ns` c` ONU nu are relevan\` ]i nu se poate reforma
[n privin\a instrumentarului de influen\are a politicilor
macroeconomice, pe baza unei orient`ri pragmatice
spre rezultate, care ar maximiza impactul ]i viabilitatea ambelor seturi de valori: solidaritate ]i con]tiin\a
destinului comun vs. democra\ie ]i economie de pia\`.
Alte forme de manifestare ale globaliz`rii ([n
afara celor strict economice) deschid direc\ii noi de
ac\iune, care [nt`resc utilitatea ]i legitimitatea Na\iunilor Unite: degradarea mediului, migra\iile, criminalitatea organizat`, terorismul, traficul de droguri, domenii [n care politicile independente de mare putere
nu sunt nici ele suficiente. Din aceast` perspectiv`,
globalizarea poate [nt`ri rolul organiza\iilor interna\ionale. Odat` cu cre]terea interdependen\elor ]i interac\iunilor la scar` global`, devine tot mai evident c` organiza\iile interna\ionale sunt necesare pentru a crea un
cadru [n care toate aceste interac\iuni s` se dezvolte [n
mod ordonat ]i coerent.
Cre]terea autorit`\ii ONU depinde ]i de m`sura
[n care aceasta va reu]i s` atrag` la proiectele sale
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contribu\ia noilor protagoni]ti, al\ii dec@t guvernele ]i
structurile interguvernamentale. Conlucrarea cu organiza\iile neguvernamentale, prev`zut` de Carta ONU,
a atins deja cote f`r` precedent, iar unele dintre aceste
organiza\ii au la dispozi\ie deja mijloace financiare
mai importante dec@t cele ale unor institu\ii din sistemul ONU pe domenii similare. ONU trebuie s` []i
dezvolte capacitatea de a l`rgi accesul organiza\iilor
neguvernamentale competente la luarea ]i legitimizarea deciziilor. Conlucrarea opera\ional` cu sectorul de
afaceri este o direc\ie nou`, nestipulat` ca atare [n
Cart`, dar permis` de spiritul acesteia, datorit`, pe de
o parte, expertizei ]i resurselor de care dispune sectorul de afaceri ]i, pe de alt` parte, a rolului direct al
acestuia [n generarea unor fenomene transfrontaliere,
dintre care unele au influen\e notabile din punct de
vedere social, ecologic ]i al drepturilor omului.
Din perspectiva exponen\ilor democra\iei transna\ionale este necesar un minimum de echitate ]i echilibru [n realitatea economic` interna\ional` ]i [n ceea
ce prive]te politica de putere interna\ional`, [n lipsa
c`rora Carta ONU r`m@ne o declara\ie retoric`. {n contextul ONU, oricare ar fi op\iunile de reformare, r`m@ne
valid` o cunoscut` dilem` a dreptului interna\ional20:
• garantarea ordinii de drept interna\ional de c`tre o
superputere (sau de c`tre un grup restr@ns de puteri),
ceea ce duce [n mod necesar la arbitrar [n aplicarea
principiilor sau deciziilor legale;
• garantarea sa de c`tre o comunitate de state egale –
de exemplu, printr-o aplicare colectiv` a legii prin
intermediul unei structuri interna\ionale democratice
- care implic` eficien\` sc`zut` [n punerea [n aplicare,
dac` marile puteri nu se conformeaz` deciziilor care
le afecteaz` propriile interese.
O viziune cu adev`rat nou` asupra ONU ar fi
una care ar diminua radical consecin\ele condi\iilor
istorice care au determinat natura organiza\iei la
sf@r]itul celui de-al doilea r`zboi mondial, prin schimbarea unor precepte esen\iale din dreptul interna\ional,
inclusiv redefinirea suveranit`\ii [n rela\ie cu drepturile
suverane ale cet`\eanului, precum ]i introducerea unei
autentice separ`ri a echivalentului puterilor “legislative” ]i “executive” [n organiza\ia mondial`.
Fiind o structur` multilateral` ]i multidisciplinar`, cu voca\ie universal`, at@t din punctul de vedere
al num`rului de membri c@t ]i al domeniilor de preocupare, ONU trebuie s` se angajeze [ntr-un proces continuu de adaptare ]i de rea]ezare [n termeni de priorit`\i ]i
resurse. Indiferent [ns` cum evolueaz` dinamica
realit`\ilor interna\ionale, doar statele membre pot genera o reform` profund`, nu ini\iativele Secretarului-General, care pot ameliora numai profilul administrativ ]i
managerial. “Crizele” ONU sunt expresia nu a insu-
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ficien\ei func\ionale, de]i aceast` exist`, ci a lipsei de
convergen\` a membrilor ei celor mai influen\i. Reforma ONU poate lua orice direc\ie, [n litera sau spiritul
Cartei, ori [n afara acestora, dar este necesar` voin\a de
schimbare care s` \in` cont ]i de interesele altora.
Reforma ONU trebuie s` defineasc` limpede
func\iile complexe principale ale ONU [n contextul
mai larg al guvern`rii globale. Acestea pot fi grupate
]i definite [n diferite moduri, dar [n esen\` se pot
acomoda modelului descris de Benjamin Bassin21:
• {n virtutea naturii sale de unic organism interguvernamental universal, ONU constituie un forum natural de
legitimizare (sau de negare a legitimit`\ii) a ideilor, doctrinelor ]i orient`rilor semnificative [n context global.
• ONU dispune de poten\ialul de a modela agenda
interna\ional`, de a facilita ]i influen\a elaborarea de
noi politici.
• ONU, organismele ]i agen\iile sale specializate, fiecare [n domeniile lor respective de competen\`, ac\ioneaz` [n calitate de creatori de reguli, standarde ]i
norme interna\ionale.
• ONU este cel mai echilibrat gestionar ]i cel bun catalizator al asisten\ei economice ]i tehnice prin activit`\ile
opera\ionale, orientate spre stimularea dezvolt`rii.
{n concluzie, pentru ca un program de reform`
s` fie credibil ]i consistent, acesta trebuie s` defineasc`
echilibrul sau propor\ia optim` dintr-o serie de op\iuni:
• Reforma administrativ-managerial` vs. reforma profund` care presupune revizuirea Cartei ONU;
• Reformarea domeniilor economic ]i social vs. reform`
cuprinz`toare, inclusiv a mecanismului de ac\iune ]i decizie [n men\inerea p`cii ]i securit`\ii interna\ionale;
• Reformarea Consiliului de Securitate [ntr-o direc\ie
care s` dea satisfac\ie Germaniei ]i Japoniei vs. una
care s` asigure o mai bun` reprezentare geopolitic`;
• Reforma ONU care s` garanteze controlul marilor
puteri vs. una care s` protejeze statele mici ]i mijlocii;
• Reforma ONU axat` pe suveranitatea definit` [n
raport cu interesele de stat vs. o suveranitate redefinit`
[n raport cu drepturile individuale ]i cet`\ene]ti;
• Reformarea activit`\ilor ONU pe baza unei restructur`ri institu\ionale vs. cea caracterizat` prin redefiniri de politici ]i concepte;
• Reforma ONU ca mijloc de ameliorare a activit`\ii
Secretariatelor ]i organismelor opera\ionale din diversele componente ale sistemului vs. reforma ca modalitate de determinare a modific`rii conduitei statelor [n
mediul multilateral ]i fa\` de bunurile publice globale.
Un model credibil de reform` trebuie s` cuprind` referiri lipsite de ambiguitate la toate aceste dimensiuni. Este credibil` alternativa descris` de June22 legat` [n general de semnifica\ia organiza\iilor interna\ionale [n viitor. Pe de o parte, globalizarea poate [nt`ri
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rolul organiza\iilor interna\ionale. Odat` cu cre]terea
interac\iunii [ntre diverse entit`\i la scar` global`, devine tot mai evident c` organiza\iile interna\ionale sunt
necesare pentru a crea un cadru [n care toate aceste
interac\iuni se dezvolt` [n mod ordonat ]i coerent. Pe de
alt` parte, rolul organiza\iilor interna\ionale poate s`
sl`beasc`. Dac` cei mai reprezentativi exponen\i ai intereselor societ`\ii se organizeaz` la nivel global, ei ar putea s` aib` nevoie tot mai pu\in` de organiza\iile interna\ionale ca forum de [nt@lniri, dezbateri ]i decizie.
Categoric, trecerea [n nefiin\` sau irelevan\` a
ONU este de neconceput, indiferent de impactul
crizelor efemere sau persistente ale organiza\iei sau
de fluctua\iile [n atitudinea statelor membre. Dup`
aproape ]ase decenii de prezen\` [n arena interna\ional`, ceea ce reprezint` ONU ca voin\` ]i reprezentare
nu poate dispare. Miza discu\iei este alta. Pentru a
r`m@ne un protagonist global influent, statele membre
trebuie s` permit` ONU s` se adapteze continuu
dinamicii rela\iilor interna\ionale, [ntotdeauna superioar` ritmului de evolu\ie a unei reforme marcate [n
prezent de cel pu\in dou` handicapuri esen\iale: [ncremenirea Cartei ]i stagnarea resurselor financiare.
N.B. - Evalu`rile cuprinse [n aceast` analiz` nu reprezint`
punctul de vedere oficial al Ministerului Afacerilor Externe,
ci rodul cercet`rilor ]i reflec\iilor personale ale autorului.
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La est (dar şi la vest, nord,
sud & Co.) de Eden
DAN OPRESCU
The current US administration, dominated ideologically by the so-called neo-conservatives, engaged the only superpower into an adventurous and highly uncertain policy of unilateral
military action, followed by a hopeless occupation of an important country in the Middle East.
The hubris of neo-conservatives has proved to be a short-lived one, as the situation in Afghanistan
and Iraq (and, generally, across the whole Middle East) is showing no sign of a clear out-of-mess
strategy. As part of the “Coalition of the Willing”, Rumania is in a difficult position, especially
in front of its “natural” (i.a.: European, mainly French and German) allies, and the political
class has to take full responsibility for current and future difficulties coming from the perceived
opportunism - and lack of a proper strategy, to take into account the national interest of Rumania
– of several recent political gestures of the ruling politicians.

La mai bine de un an de zile de la ocuparea
militar` a Irakului de c`tre for\ele “Coali\iei” conduse de Statele Unite ale Americii (SUA), s-ar cuveni un moment de reflec\ie [n leg`tur` cu cauzele ce
au condus la un asemenea eveniment, aproape f`r`
de precedent [n perioada de dup` cel de-al doilea r`zboi mondial; de asemenea, cred c` este nevoie ]i de
o analiz` a situa\iei prezente din Irak ]i din zona Orientului Apropiat (sau Mijlociu?), pentru a putea face
un minim de predic\ii cu privire la posibile/probabile/eventuale dezvolt`ri politico-strategice [n urm`torii ani. În sf@r]it, cred c` este nevoie s` [n\elegem
]i pozi\ia – destul de incomod`, din mai multe puncte
de vedere – adoptat` de Rom@nia [n leg`tur` cu acest
conflict major, primul al noului mileniu. De asemenea, cred c` ar fi benefic` o evaluare a consecin\elor
erorii strategice ce a condus la invadarea ]i ocuparea
Irakului, m`car pentru a [nv`\a din asemenea trecute
gre]eli majore ale oamenilor politici de peste Atlantic ]i de pe malurile D@mbovi\ei. Înt@i [ns`, este nevoie de a ne recunoa]te gre]elile, [ntr-un climat, pe
c@t e posibil, golit de distorsiunile politicianiste ale
tuturor principalilor actori la marea dram` a timpurilor noastre.
1. Motivele invadãrii Irakului, din
perspectiva SUA
Saddam Hussein (SH) a fost dictatorul Irakului vreme de c@teva decenii, iar traiectoria sa ideologic` a cunoscut schimbarea tipic` pentru conduc`torii
arabi din zon`: de la un socialism pan-arabist (“progresist”, nasserist, modernizator, ateu, pro-sovietic,
tiermondist, pe scurt: baathist) la un na\ionalism ira-
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kian cu tente pan-arabiste (ini\iat din timpul s@ngerosului ]i [ndelungatului r`zboi cu Iranul) ]i moderat-islamiste (mai cu seam` din 1991, dup` e]ecul
invad`rii Kuwaitului ]i prima “troznire” venit` de la
Bush Sr.). Pe de alt` parte – ]i spre deosebire de
lideri arabi precum Gaddafi sau Assad Sr. – SH nu
este cunoscut pentru vreo simpatie (sau sprijin) fa\`
de grup`ri sau grupuscule teroriste; mai mult [nc`,
represiunea de c`tre SH a tuturor celor care i-ar fi
putut amenin\a pozi\ia de lider suprem nu i-a ocolit
nici m`car pe membrii familiei sale (e.g.: unul dintre
ginerii s`i a [ndeplinit mai mult timp un rol important
[n programele de [narmare, spre a fugi din \ar`, apoi
s-a [ntors la Bagdad, unde, [n scurt` vreme, a fost
executat pentru tr`dare etc.). A]adar, \in@nd seama
de evenimentele tragice de la 11 septembrie 2001,
SH apare drept un foarte improbabil candidat la riposta
anti-terorist`, spre deosebire de Osama bin Laden, AlQaida sau regimul Taliban din Afganistan.
Înc` administra\ia Clinton l-a considerat pe SH
drept o posibil` \int`, cam la fel cum administra\ia
Reagan l-a bombardat, drept represalii pentru presupuse implic`ri [n ac\iuni teroriste (o bomb` [ntr-o discotec` din Berlinul de Vest, discotec` frecventat`
mai ales de militari americani sta\iona\i [n Germania
etc.) pe Moammar el-Gaddafi. Din perspectiva opera\iunilor militare americane de invadare ]i ocupare
a Irakului, “lec\ia” unui simplu bombardament nocturn, servit` liderului libian, apare drept un veritabil
“cartona] galben”; ceea ce este interesant este [ns`
faptul c` Gaddafi a priceput mesajul ]i ]i-a [nsu]it
lec\ia, astfel [nc@t ast`zi liderul libian se [ntre\ine
(dup` ce a achitat “amenda” respectiv`, de c@teva
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milioane bune de dolari) prin corturile sahariene cu
alia\i importan\i ai SUA, cum ar fi Silvio Berlusconi
sau Toni Blair, se [ntre\ine cu Romano Prodi la Bruxelles, iar sanc\iunile americane [mpotriva sa sunt
ridicate, r@nd pe r@nd.
În ceea ce [l prive]te pe George W. Bush
(GWB), ini\ial, dup` ispr`virea scandalului alegerilor din 2000 ]i dup` victoria (cel pu\in foarte discutabil`) asupra lui Al Gore, destui anali]ti s-au a]teptat ca noua administra\ie s` fie una pronun\at bipartizan` – ]i doar moderat conservatoare; [n definitiv,
GWB preferase [n timpul campaniei electorale s` fie
considerat drept un “conservator milos”. În realitate
[ns`, GWB ]i-a format o echip` cu doar c@\iva conservatori modera\i (e.g.: Colin Powell), dar cu destui
radicali (porecli\i ]i “neo-conservatori”), [n func\iicheie la Pentagon ]i la Casa Alba1. Desigur, atacurile
teroriste de la 11 septembrie 2001, de la New York ]i
Washington, DC, au modificat substan\ial pre]edin\ia
lui GWB, transform@nd-o [ntr-una dedicat` “r`zboiului sf@nt contra terorismului” (]i islamo-fascismului); iar expresia acestei noi identit`\i politice poate
fi g`sit` [n discursul foarte dur al lui GWB despre
Starea Na\iunii, din ianuarie 2002, discurs ce con\inea ]i celebra formulare referitoare la “Axa R`ului”
(= Irak, Iran ]i Coreea de Nord – dar nu ]i Libia …).
Acum ]tim c`, la acea dat`, administra\ia american`
luase deja decizia invad`rii Irakului ]i doar necesitatea preg`tirii logistice ]i politice a mai am@nat opera\iunea militar` propriu-zis` [nc` un an de zile. Preg`tirea politic` a presupus nu numai o serie de ac\iuni
[n cadrul Consiliului de Securitate al ONU (aici, participarea secretarului de stat Powell a fost decisiv`,
mai ales datorit` foarte conving`toarei – ]i falsei – pledoarii [mpotriva ADM ale lui SH, pledoarie sus\inut`
la 5 Februarie 2003), dar ]i consult`rii cu principalii
alia\i ([nt@i de toate, cu PM Toni Blair al Marii
Britanii); de asemenea, [n cadrul acestor preg`tiri
s-ar cuveni s` fie socotite ]i eforturile ([ndeajuns de
neconving`toare, totu]i) de a impune un plan de pace
[n disputa israelo-palestinian`. Tentativa de “rezolvare” a principalului conflict din Orientul Mijlociu a
e]uat, [n primul r@nd datorit` percep\iei, larg r`sp@ndite, potrivit c`reia SUA nu pot s` fie un mediator
veritabil, deoarece sunt percepute drept excesiv de
apropiat` de una dintre par\i.
Atacarea regimului Taliban a fost actul [nt@i al
unei drame ce este [nc` [n curs de desf`]urare [n Orientul Mijlociu; SUA au beneficiat de un larg sprijin
interna\ional (inclusiv ONU ]i NATO) pentru ac\iunea militar` din Afganistan, iar o bun` parte din
fondurile necesare ocup`rii \`rii ]i, apoi, “normaliz`rii” au venit din surse ne-americane (Japonia, EU,

Coreea de Sud, Pakistan chiar etc.); desigur, nu
eliminarea regimului fundamentalist al Talibanilor a
fost cea mai dificil` [ntreprindere [n Afganistan, ci,
[n ordine, (1) alc`tuirea unei autorit`\i centrale credibile la Kabul, (2) diminuarea puterii liderilor tribali
]i militari din zone periferice ale \`rii, (3) diminuarea
produc\iei de opium ]i heroina, (4) distrugerea bazelor Al-Qaida, (5) prinderea ]i judecarea liderilor
terori]ti precum Osama bin Laden etc. Din p`cate,
dup` un [nceput promi\`tor [n leg`tur` cu constituirea
unui guvern cu oarece autoritate ([ntemeiat` mai ales
pe o larg` recunoa]tere interna\ional`) la Kabul,
SUA au [nceput s` aloce resurse (umane, politice,
militare, mediatice, financiare ].a.) [n vederea ocup`rii Irakului; a]a se face c`, [n prezent, Afganistanul
este doar o m`runt` not` de subsol la vasta opera\iune de re-configurare a raporturilor de for\e din Orientul Mijlociu. Aici a avut, [ntr-adev`r, dreptate pre]edintele GWB: Irakul a devenit principalul teren de
[nfruntare [ntre SUA ]i cei ce se opun (inclusiv cu arma
[n m@n`) preten\iilor hegemonice americane [n zon`
]i [n lume.
Din 1991 [ncoace, de c@nd a fost dat afar` din
Kuweit, SH era o amenin\are numai pentru irakieni
(de pild`, pentru ]ii\ii din Sud); p@n` ]i pentru regiune (Iran, Kuweit, kurzii din Nordul Irakului), SH
nu mai reprezenta un pericol, [n ciuda eforturilor
americane de a ne convinge de contrariu.
Atacarea Irakului, [n prim`vara anului 2003, a
dovedit, [nc` o dat` – dac` mai era nevoie – , faptul
c` SUA de\ine [n prezent o superioritate militar` f`r`
rival; [n fa\a unei asemenea superiorit`\i, singura
tactic` posibil` a adversarilor este cea a luptei de
gheril` (“conflictul asimetric”), inclusiv cu implica\iile
de tip terorist ale acestei tactici. Din punct de vedere
tactic-militar, actuala situa\ie din Irak nu poate s` fie
apropiat`, dar pe o scar` mult mai mare, dec@t cu
situa\iei ocupa\iei israeliene a teritoriilor locuite de
palestinieni [n Gaza ]i Malul de Vest al Iordanului.
Cu deosebirea c`, [n Irak, din fericire [nc` nu s-a
ajuns la masa critic` pro-terorist` din teritoriile ocupate de israelieni, cu toate c` exist` numeroase semne ce spun faptul c` evenimentele involueaz` [ntr-o
asemenea direc\ie.
Dup` c@teva luni de c`ut`ri febrile, de c`tre
for\ele de ocupa\ie, a vestitelor “arme de distrugere
[n mas`” (ADM) ale lui SH, ast`zi apare limpede faptul c` aceste arme, [n realitate, nu au existat ]i, ca atare,
prezen\a lor nu putea constitui vreo amenin\are
pentru cineva, cu at@t mai pu\in pentru Israel, Arabia
Saudit`, Cipru sau, [n genere, orice alte interese
occidentale. Paul Wolfowitz a avut cinismul s` recunoasc`, [n cursul acestui an, faptul c` acuza adus` lui
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Saddam c` ar avea ADM a reprezentat, pentru administra\ia lui George W. Bush (GWB), doar cel mai
convenabil pretext de r`zboi; ca o ironie, pot men\iona ]i faptul c` [n 1997, acela]i Paul Wolfowitz, ap`r@nd decizia lui Bush Sr. de a nu m`r]`lui spre Bagdad [n 1991, scria c` o asemenea decizie ar fi putut
avea urm`toarele urm`ri nefaste: “conceivably, this
could have led the United States into a more or less
permanent occupation of a country that could not
govern itself, but where the rule of foreign occupier
would be increasingly resented”. Dup` p`rerea mea,
analiza f`cut` de Wolfowitz [n 1997 cu referire la Irak
pare mult mai rezonabil` ]i mai realist` dec@t cea
[ntreprins` de acela]i [nalt demnitar american [n 20022003; din p`cate, [n 2002-2003 el a ]i reu]it s`-]i
transpun` ideile [n via\`, respectiv s` declan]eze un
r`zboi ]i, apoi, o ocupare manu militari a Irakului.
Faptul c` administra\ia Bush Jr. a [nceput s`
se preg`teasc` de un r`zboi [n Irak imediat ce a devenit opera\ional`, la [nceputul anului 2001, constituie
o dovad` a faptului c` invazia militar` a acestei \`ri
importante din Orientul Mijlociu a avut prea pu\in`
leg`tur` cu atacurile de la 11 septembrie, de la New
York ]i Washington, DC; specula\iile quasi-psihanalitice ale anumitor comentatori [n leg`tur` cu “datoria” fiului de a termina treaba [nceput` de tat`l s`u,
prin r`zboiul pentru eliberarea Kuweitului, [n 1991
etc. sunt chiar a]a ceva, ni]te specula\ii – iar destule
dintre ele sunt chiar de prost gust. Mult mai probabil`
este o anumit` trufie, pe care n-a avut-o Bill Clinton
(ce-i drept, abia dup` Somalia ]i Balcani), o trufie
quasi-imperial` potrivit c`reia acum ar fi momentul
s` se fac` regula [n lume, ]i anume chiar de c`tre singura superputere mondial`, SUA; iar noul pre]edinte
Bush Jr. a c`zut prada acestei trufii, poate ]i spre a
face uitate avatarele alegerilor floridiene din 1999.
Din perspectiva pe care o poate oferi timpul
trecut, apare tot mai limpede c` at@t Cheney, c@t ]i
Rumsfeld/Wolfowitz l-au gr`bit pe GWB spre o
invazie militar` a Irakului, [n vreme ce Powell (secondat de mai mul\i reprezentan\i ai Departamentului
de Stat) ar fi [ncercat m`car s` sugereze c` o ac\iune
unilateral` a SUA s-ar putea solda cu o catastrof`
diplomatic` (a]a cum s-a ]i [nt@mplat, de fapt, cu
[ncepere din prim`vara anului 2003)2.
În esen\`, pot fi repro]ate urm`toarele: GWB
nu a jucat p@n` la cap`t (]i nici destul` vreme) cartea
ONU, nu a construit o veritabil` coali\ie mondial`
pentru invazie, nu a existat un plan adecvat pentru
ceea ce avea s` urmeze dup` pr`bu]irea regimului
lui SH, nu a \inut seama de sl`biciunea militar` ]i
politic` a lui SH [n regiune, ca ]i pe plan global. Pe
scurt, GWB a exagerat p@n` peste poate [nsemn`tatea
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lui SH, subestim@nd [ns` cel pu\in la fel de mult dificult`\ile pe care le incumb` ocuparea ]i administrarea
unei \`ri mari, cu mai mult de 20 de milioane de locuitori.
Modelul declarat al ac\iunii armate [mpotriva
Irakului (urmat` de o ocupa\ie militar` a \`rii) a fost
democratizarea postbelic` a Germaniei de Vest ]i a
Japoniei; p@n` ]i o privire superficial` asupra condi\iilor interne ]i globale de la sf@r]itul celui de-al doilea
r`zboi mondial ar putea s` arate enormele diferen\e
[ntre cazurile germano-japoneze ]i cel irakian. Prin
crearea unui nou Irak, democratic ]i pro-occidental,
designerii americani ai Orientului Mijlociu sperau s`
poat` rezolva, dintr-o lovitur`, nenum`ratele gheme
de probleme din regiune; ast`zi, ideea unui model
irakian de democra\ie ar`beasc` apare drept o utopie
periculoas`, [ntruc@t a fost bazat` pe ac\iunea unilateral` a administra\iei de la Washington, DC. Dup`
11 septembrie 2001, SUA nu au adoptat imediat doctrina r`zboiului preventiv, prin intermediul unor ac\iuni
preponderent unilaterale; dimpotriv`, SUA au c`p`tat imediat sprijinul ONU ]i al NATO pentru a elimina focarul de infec\ie terorist` reprezentat de regimul Taliban din Afganistan, iar acest sprijin politic
]i material s-a manifestat [n trupe complementare
efortului american, precum ]i [n [nsemnate fonduri
pentru “reconstruc\ia” (= eufemism pentru “ocupa\ie
militar` ]i schimbarea regimului”) \`rii. În Irak, din
punct de vedere militar, SUA conteaz` realmente
doar pe britanici ]i pe armata kurd` (= Peshmerga);
din punct de vedere financiar, SUA reprezint`
practic singurul pl`titor, iar costurile sunt extrem de
mari (peste un miliard de dolari pe s`pt`m@n`) ]i nu
vor fi acoperite de produc\ia irakian` de petrol prea
cur@nd (i.e.: [n urm`torii 5-10-15 ani).
Pe de alt` parte, destui dintre adversarii invad`rii Irakului au vorbit, cu prea pu\in temei, despre
un “nou Vietnam” [n devenire; diferen\ele sunt enorme, at@t [n ceea ce prive]te condi\iile generale ([n
cazul Vietnamului: R`zboiul Rece, extinderea influen\ei comuniste [n Asia, pierderi umane imense, de-a
lungul unei lungi perioade de timp, protestele mi]c`rii hippy etc.), c@t ]i condi\iile directe (relief, factori demografici, geopolitici etc.), iar asem`n`rile,
atunci c@nd exist`, sunt pu\ine ]i relativ superficiale
(e.g.: consilierii pre]edintelui John F. Kennedy pot
s` fie compara\i cu belico]ii neo-conservatori ce stau
ast`zi [n jurul pre]edintelui GWB, tenta\ia unilateralismului ]i a ac\iunii militare la mii de mile/kilometri de teritoriul SUA ].a.m.d.). Exist` totu]i o
mare deosebire de caracter ]i de competen\` [ntre, s`
spunem, Robert McNamara ]i Donald Rumsfeld, deosebire ce nu pare s` [l avantajeze pe cel de-al doilea.
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2. Câteva din problemele serviciilor de
informaåii
În principal, problema serviciilor de informa\ii
(pe rom@ne]te: de spionaj) reprezint`, aici, [n primul
r@nd serioasa problem` a informa\iilor furnizate de
c`tre CIA; aceast` chestiune este suprapus` alteia,
cel pu\in la fel de grav`, reprezentant` de c`tre e]ecul FBI de dinainte de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. În paralel, este evident c` a existat ]i
o serioas` criz` a credibilit`\ii informa\ionale a practic tuturor serviciilor, inclusiv a celor europene (MI5
]i/sau MI6). Din motive lesne de [n\eles, tocmai
Moshad-ul, care este plasat chiar [n zona Orientului
Apropiat (sau Mijlociu?), ]i care posed` probabil
cea mai semnificativ` re\ea informativ` din regiune,
pare s` fi lipsit [n mod direct de pe scena public`, pe
care CIA a ocupat un loc at@t de proeminent3.
Problema esen\ial` [n leg`tur` cu performan\a
CIA cu privire la Irak este una esen\ialmente politic`,
]i o reprezint` faptul c` aceast` agen\ie guvernamental` este responsabil` direct c`tre Pre]edintele
SUA, iar directorul CIA este numit ]i, respectiv, demis
direct de c`tre Pre]edinte; FBI-ul este direct responsabil fa\` de Procurorul General, dar ]i fa\` de Congres etc.
Cu alte cuvinte (]i foarte pe [n\elesul celor din
Rom@nia), avem de-a face cu structurala politizare
(ba, uneori, chiar o “electorizare”, cum s-a [nt@mplat
atunci c@nd, pentru Pre]edintele Nixon, CIA a [ncercat s` blocheze ancheta FBI-ului [n leg`tur` cu “afacerea Watergate” …) a unui aparat cu peste 20 de
mii de angaja\i ]i cu un buget anual de miliarde ]i
miliarde de dolari4. Este aproape de la sine [n\eles c`
o asemenea structur` birocratic` puternic` are ]i unele interese corporatiste, viz@nd, [n principal, men\inerea ]i chiar sporirea influen\ei sale pe l@ng` Pre]edintele SUA ]i a consilierului preziden\ial pentru securitate na\ional`, precum ]i accesul la resurse (umane ]i
financiare) tot mai mari. De aceea, de destule ori,
CIA a “livrat” Pre]edintelui materialele care confirmau dezirabilitatea unor decizii pe care, din punct de
vedere politic, pre]edintele le luase deja; cel mai
recent (]i, poate, mai flagrant) caz este cel al preg`tirilor pentru atacarea ]i invadarea Irakului, [n prim`vara anului 2003.
Rolul (excesiv de) proeminent jucat, [n luarea
deciziilor strategice americane, de c`tre numeroasele
rapoarte ale lui Ahmed Chalabi, ]eful unei organiza\ii
non-guvernamentale cu sedii la Londra ]i Washington, DC, ]i auto-intitulat` sugestiv Congresul Na\ional Irakian) asupra ADM ce s-ar g`si [n Irak (cf.
activitatea ]i rapoartele biroului special de “re-considerare” a informa\iilor despre Irak, birou ce a fost

[nfiin\at dup` 11 Septembrie 2001 de c`tre Douglas
J. Feith, adjunctul Secretarului Ap`r`rii Donald Rumsfeld); de altfel, rolul Departamentului Ap`r`rii al
SUA [n finan\area ]i “umflarea” politic` a lui Chalabi a devenit tot mai limpede, pe m`sur` ce Departamentul de Stat (]i CIA, totu]i) a [ncercat s` se distan\eze de acest personaj, ]i, [n paralel, s` sprijine
decisiv al\i membri marcan\i ai emigra\iei irakiene
[n Occident. M`sura [n care biroul [nfiin\at de Subsecretarul Feith l-ar fi intoxicat informa\ional pe
Secretarul de Stat Colin Powell, [ndeosebi [n ceea ce
prive]te discursul s`u din Consiliul de Securitate al
ONU, la data de 5 februarie 2003 (sau chiar membrii
staff-ului Consiliului Na\ional de Securitate, care au
lucrat la discursul Pre]edintelui Bush despre Starea
Na\iunii), va fi, cu siguran\`, una dintre pistele ce
vor fi abordate [n viitorul apropiat [n cadrul previzibilelor anchete de tot soiul care vor [nso\i orice administra\ie american` de acum [nainte, vreme de cel
pu\in cincisprezece ani de zile.
P@n` la urm`, David Kay, inspector-]ef al CIA
pentru ADM, va trebui s`-]i prezinte Senatului raportul potrivit c`ruia, [n Irak, nu existau ADM, iar cea
mai mare parte a informa\iilor de\inute de SUA [nainte de r`zboi [n leg`tur` cu programele militare ale regimului lui SH au fost “aproape [n [ntregime eronate”.
3. Coaliåia (SUA, Marea Britanie,
Polonia, Spania & Co.)
Din p`cate, [n aceast` “Coali\ie” a celor dornici s` urmeze SUA [n invadarea (]i, apoi, [n ocuparea) Irakului se afla ]i Rom@nia, a c`rei grab` oportunist` de a se al`tura SUA (]i de a trece cu vederea
obiec\iile Fran\ei sau Germaniei, s` spunem) a l`sat
un gust amar [n destule capitale vest-europene, precum ]i la Moscova. Exist` un pre\ politic de pl`tit
pentru aceast` apropiere strategic` de SUA; Rom@nia
nu este Marea Britanie, nici Italia lui Berlusconi, ]i
nici Spania lui Aznar (adic` Spania de dinaintea alegerilor generale – ]i a atentatului terorist de la Madrid – din martie 2004), s`-]i poat` permite o opinie
disonant` fa\` de majoritatea statelor din Uniunea
European` [n probleme de politic` extern` comunitar` de extrem` [nsemn`tate precum invadarea Irakului.
Este evident c` [n cadrul “Coali\iei” exist`
mai multe \`ri pentru care povara pierderilor omene]ti [n personal propriu ar fi aproape insuportabil`;
dimpotriv`, alte \`ri, probabil, sunt [n stare s` “digere” pierderi relativ mari (SUA, Marea Britanie,
Australia), [n m`sura [n care opinia public` din acele
\`ri este, deocamdat`, [n mod substan\ial de partea
interven\iei ]i a ocup`rii militare a Irakului. În
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Rom@nia, indiferent de num`rul pierderilor, este pu\in
probabil c` va exista vreo reac\ie public` semnificativ`; actualmente, \ara noastr` are [n Irak numai [ntre
700-800 de militari (doar militari de carier`, sau,
mai pe scurt – ]i pe ]leau – spus: “mercenari”). Mai
mult [nc`, deoarece salariul acestor militari este de
c@teva ori mai mare dec@t cel din Rom@nia, s-a ajuns
la situa\ii [n care, pentru a ajunge [n Irak (dar ]i [n
Afganistan, sau [n Bosnia, sau [n Kosovo etc.), candida\ii ar fi oferit ]i pl`tit ]pag`; este evident c`, [n
fa\a unei asemenea situa\ii, eventualele pierderi de
personal militar [n Irak nu vor fi privite cu prea
mult` compasiune de c`tre opinia public`5 – ]i nu
doar de c`tre aceea din \ara noastr`. În prezent,
“Coali\ia” este reprezentat` [n Irak, din punct de
vedere militar, de peste 135 mii de militari din SUA,
12 mii din Marea Britanie, trei mii din Italia, o mie
din Australia, 1300 din Spania ([n curs de retragere),
2400 din Polonia, dou` mii din Ucraina etc.; “Coali\ia”
mai are [ns` 70 din Albania, 92 din Republica Ceh`,
55 din Estonia, 70 din Georgia, 25 din Kazakhstan,
28 din Macedonia, 25 din Moldova, 69 din Slovacia
].a.m.d. În partea de Nord a \`rii, parte ce este controlat` de diferite grup`ri ale kurzilor [nc` din 1991,
iar [n prezent exist` acolo o relativ disciplinat` armat` de circa 100 de mii de lupt`tori (= Peshmerga,
principalii alia\i ai SUA [n Irak, dac` se consider` [n
primul r@nd num`rul trupelor); [n “Kurdistan” exist`
deja o adunare de tip parlamentar, dou` administra\ii
provinciale, plus un sistem judiciar propriu. În compara\ie cu armata pe care americanii au [ncercat s` o
asambleze [n centrul ]i Sudul Irakului, dup` mai
2003, kurzii sunt o for\` regional` remarcabil`, ce
poate s` fie \inut` [n fr@u numai de presiunea
politico-militar` a Turciei vecine (dar ]i [ncruntatele
declara\ii ce vin de la Damasc sau Teheran).
Ca ]i [n alte coaliz`ri ]i alian\e ale Rom@niei,
\ara noastr` este perceput` – pe drept ]i pe nedrept
– ca un aliat/prieten de “vreme bun`”, care va
“tr`da” cu prima ocazie, dac` “interese superioare”
cer a]a ceva de la oamenii no]tri politici.
Ca de at@tea alte ori [n ultimul secol, politicienii rom@ni ]i-au urmat ispita oportunist` c`reia
nu i-au rezistat, indiferent de regim, dec@t prea pu\ini
dintre ei, ]i pentru prea pu\in` vreme. F`r` s` mai
a]tepte opinia UE, ori m`car pe cea a “greilor” din
UE (Fran\a, Germania), Rom@nia s-a gr`bit s` trimit` c@teva sute de solda\i [n zona Golfului (speciali]ti [n deminare, decontaminare chimic`, poli\ie
militar` etc.). Cum, tot f`r` s` a]tepte opinia UE, Rom@nia a semnat, [n august 2002, exceptarea cet`\enilor SUA de la eventualele acuza\ii ce le-ar fi aduse [n
fa\a noului Tribunal Penal interna\ional de la Haga;
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[n lumina recentelor evolu\ii din Irak, pot s` fie pricepute mai bine, ast`zi, eforturile SUA de a convinge
c@t mai multe \`ri s` semneze acorduri bilaterale
similare. }i, totu]i, Rom@nia a fost singura \ar` din
Europa care a semnat (prin ministrul s`u de externe)
un asemenea acord, ce nu va fi [ns` ratificat de c`tre
Parlament (oarecum dup` modelul Tratatului dintre
Rom@nia ]i URSS, semnat de Ion Iliescu cu Mihail
Gorbaciov, [n 1991, cu pu\in [nainte de implozia
Uniunii Sovietice). Al`tur@ndu-se “Coali\iei”, Rom@nia nu s-a aliat cu SUA, ci cu GWB & cu neo-conservatorii ce domin` actualmente politica extern` american`; cu alte cuvinte, conduc`torii Rom@niei au
preferat s` se al`ture frac\iunii ce este la putere [n
Washington, DC, risc@nd s`-]i antagonizeze nu doar
alia\ii fire]ti, vest-europeni, dar ]i o eventual` viitoare administra\ie american` dominat` de Partidul
Democrat.
Din p`cate, lucrurile nu se vor fi oprit aici; c@t
de cur@nd, vom avea [n Rom@nia trupe americane, [n
baze militare americane. În absen\a unei veritabile
dezbateri publice cu privire la decizii de o asemenea
gravitate, iat` ]i p`rerea mea: amplasarea bazelor
militare americane pe teritoriul Rom@niei reprezint`
o grav` gre]eal` politic`, al c`rei pre\ va fi scump
pl`tit de c`tre noi, de c`tre copiii no]tri, precum ]i de
copiii copiilor no]tri. Iluzia c` bazele militare americane ne-ar ap`ra de cine-]tie-ce pericole interne sau
externe este doar o iluzie, ]i [nc` una periculoas`;
acum c@\iva ani, existen\a trupelor americane [n Albania nu a [mpiedicat colapsul institu\ional al statului albanez, ]i nici anarhia ce se instaurase apoi [n \ar`
– [n Albania, solda\ii americani ]i-au v`zut de treaba
lor [n interiorul bazelor lor militare aeriene ]i navale,
[n vreme ce \ara se ducea de r@p` ]i era [n pragul r`zboiului civil, la sf@r]itul anilor ’90.
Dar unde sunt trupele irakiene, de pild` cele
preg`tite, [nainte de invazie, la o baz` militar` american` din Sudul Ungariei? Se ocup` miile de irakieni antrena\i acolo doar cu paza unor persoane
precum Ahmed Chalabi? Au trecut aceste unit`\i
militare de partea insurgen\ilor sii\i? La aceste [ntreb`ri nu se poate da un r`spuns limpede; unii generali
americani din Irak au apreciat recent c` numai 40%
din ace]ti noi militari irakieni au luptat al`turi de
trupele “Coali\iei” [mpotriva rebelilor din Najaf,
Fallujah sau Karbala, c` vreo 40% pur ]i simplu au
dezertat, iar 20% s-au al`turat insurgen\ilor; desigur,
aceste procente trebuiesc luate cum grano salis, ca
de obicei c@nd este vorba despre declara\ii venite de
pe c@mpul de lupt`.
Reduc\ionist vorbind, ceea ce vor americanii
[n Irak este s` instaureze libertatea (= [n\eleas` ]i
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acceptat` doar [n calitate de liberate de a achizi\iona
]i consuma felurite bunuri ]i servicii); desigur, nimeni nu poate spune ca declan]eaz` un r`zboi pentru
ca oamenii s` cumpere Coca-Cola sau antene parabolice pentru televizoare. Orice discurs despre libertate/eliberare va men\iona faptul c` se dore]te eliminarea tiraniei, promovarea democra\iei, ap`rarea drepturilor omului, realizarea bun`st`rii prin deschiderea
economiei c`tre lume etc.; p@n` la urm` [ns`, at@t
eliberarea, c@t ]i libertatea astfel dob@ndit` reprezint`
ceva reductibil la capacitatea (eventual sporit` fa\`
de trecutul odios al dictaturii) de a achizi\iona lucruri
]i servicii ce vor crea ]i, apoi, vor ad@nci dependen\a
celor “elibera\i” de lucrurile ]i serviciile lumii civilizate. Problema, pentru americani, apare atunci c@nd
irakienii []i cump`r` antene parabolice pentru a putea urm`ri posturi de televiziune ca Al-Jazira sau AlArabya, iar nu Fox-News sau CNN.
4. Stabilizare vs. destabilizare în
Orientul Apropiat
Dintr-o perspectiv` geopolitic` (machiavellic`
]i, deci, kissingerian`), situa\ia actual` din Orientul
Apropiat pare a nu avea nevoie defel de mai mult`
“stabilitate” ci, dimpotriv`, de o anumit` doz` de
“destabilizare”. Orice criz` trebuie, [ntotdeauna, s`
fie privit` ]i ca o oportunitate de [mbun`t`\ire a
situa\iei, iar excesiva durabilitate (]i, deci, ]i un soi
de sui generis stabilitate) a regimurilor despotice
arabe din Orientul Apropiat s-ar fi cuvenit sa [ngrijoreze pe oricine este preocupat de detensionarea
acestui nou “butoi cu pulbere”6 al lumii contemporane. Poate c`, [ntr-adev`r, “solu\ia” pentru democratizarea acestei regiuni a globului (i.e.: modernizare
economic`, social` ]i cultural`, [nso\it` de instaurarea unor regimuri politice (]i guverne) responsabile
[n fa\a cet`\enilor ce le vor fi ales [n mod liber …) ar
fi, a]a cum au ]i argumentat anumi\i anali]ti politici
neo-conservatori ([n sensul americ`nesc al termenului), [n primul r@nd, o mai general` “destabilizare
controlat`”, coordonat` de c`tre un a]a-numit despot
luminat (=SUA, singura super-putere mondial` [n
acest moment istoric).
“Deficitul de democra\ie” al Orientului Mijlociu este evident; pe de alt` parte, p@n` ]i [n Israel,
singura \ar` din regiune (dac` nu lu`m [n considerare
]i Turcia) unde sistemul democratic func\ioneaz` de
mai multe decenii, [n principal din cauza [ndelungatei
ocupa\ii a teritoriilor locuite de arabii palestinieni,
se poate constata o erodare substan\ial` a esen\ei
mecanismelor democratice.
At@t [n cercurile de st@nga (e vorba, bine[n\eles,
despre st@nga occidental`, de tip “The Guardian”

sau “New York Times”), c@t ]i [n cele de dreapta
(e.g.: “The Spectator”, Pat Buchanan7 etc.) exist` o
anumit` resemnat` [n\elegere asupra p`rerii potrivit
c`reia SUA a invadat ]i ocupat Irakul pentru a face
jocul actualilor conduc`tori ai Israelului, ]i [ndeosebi
celor din partidul belicos-conservator Likud, ce [l
are [n fruntea sa pe PM Ariel Sharon. Abia [n al doilea r@nd se consider` c` ocuparea Irakului ar fi legat`
de existen\a, [n subsolul acestei \`ri a unor enorme
rezerve de petrol.
Îndelungata ocupa\ie israelian` a teritoriilor
locuite de palestinieni a erodat, [n cursul a peste trei
decenii, [ns`]i a]ezarea moral` a societ`\ii israeliene;
este extrem de dificil ast`zi s` mai po\i justifica asprimile ]i excesele unei ocupa\ii8 doar prin dreptul
([ntrutotul justificat) al Israelului de a exista, sau prin
crimele Holocaustului. În prezent, sub actuala conducere a likudnicilor, Israelul a pierdut multe dintre
simpatiile de care se bucura [n trecut (cf. 1967 sau
1973), iar num`rul veritabililor alia\i s-a diminuat
constant, reduc@ndu-se la unul (ce-i drept, acest aliat
este ]i unica superputere mondial` a momentului,
SUA)9. Înc`p`\@narea cu care conducerea israelian`
refuz` s` negocieze cu Yasser Arafat (ca o ironie:
YA este, totu]i, singurul lider arab ales [n mod
democratic …), dar ]i modul [n care au fost sabota\i
a]a-numi\ii prim-mini]trii ai Autorit`\ii Palestiniene,
[n paralel cu continuarea ocupa\iei militare a teritoriilor palestiniene ]i a ridic`rii zidului de separare
[ntre evrei ]i arabi – toate aceste au contribuit la
sporirea semnificativ` a influen\ei grup`rilor radicale (]i chiar a celor teroriste) de felul Hamas, Hezbollah sau Jihadul Islamic [n [ntreaga regiune. Izolarea politica actual` a conducerii israeliene provine,
[n principal, din ne[nduplecata urm`rire a men\inerii
unui stat “pur etnic” evreiesc [ntr-o regiune foarte
amestecat` din punct de vedere etnic ]i religios. La
mai bine de jum`tate de secol de stat etnic-evreu,
s-ar cuveni f`cute mult-necesarele evalu`ri ale unui
asemenea experiement; [n esen\`, dihotomia se prezint` foarte simplu: sau Israelul r`m@ne un stat esen\ialmente evreiesc, renun\@nd treptat la democra\ie,
a]a cum face [n prezent – ]i atunci va continua s`-i
oprime pe arabii din teritoriile ocupate, sau Israelul
va deveni un stat multicultural ]i multietnic, evreoarab, iar atunci democra\ia va presupune, [n timp,
domina\ia arabilor palestinieni. Cu alte cuvinte, solu\ia actualmente acceptat`, a celor dou` state (evreiesc ]i, respectiv, arab) pare tot mai dificil de sus\inut;
pe de alt` parte, solu\ia unui stat (federal, confederat
etc.) unic, pe teritoriul fostei Palestine, va [nsemna
[ncetarea existen\ei unui stat evreu ca atare. În definitiv, aceasta este miza a]a-numitului drept de re[n-
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toarcere a arabilor palestinieni ce ]i-au p`r`sit locurile de ba]tin` [n urma conflictelor militare araboisraeliene din 1948, 1967 sau 1973. Pe termen lung,
probabil c` actualul stat etnicist israelian va trebui s`
cedeze locul altui stat, Israel/Palestina, ca stat comun
(]i, desigur, federal, confederat, multicultural, multireligios, multietnic etc.) al evreilor israelieni ]i al
arabilor palestinieni.
5. Neo-conservatorii æi actuala
grandoare neo-imperialã a SUA
Problema nu este dac` un pre]edinte al SUA
va trebui s`-]i cear` scuze [n public pentru aventura
actual` din Irak, ci c@nd o va face. Probabil c` George
W. Bush nu va putea s` fac` un asemenea gest, nici
m`car dac` va pierde alegerile preziden\iale din Noiembrie 2004; cel mai probabil, primul viitor pre]edinte al SUA ce va reprezenta Partidul Democrat []i
va lua asupra sa o asemenea povar`, cam [n felul [n
care actualul prim-ministru socialist spaniol s-a delimitat de politica irakian` a predecesorului s`u conservator, [n prim`vara acestui an. Deceniile care vor
veni vor sublinia, dup` p`rerea mea, [nsemn`tatea
excep\ional` a invad`rii ]i ocup`rii Irakului de c`tre
SUA; din p`cate, cred c` actuala politic` (a r`zboiului preventiv ]i a ac\iunilor unilaterale) se va dovedi, pe termen scurt, mediu ]i lung, falimentar`. În
ceea ce prive]te ru]inea moral`, politic` ]i juridic`
ce este ascuns` sub denumirea de “Guantanamo
Bay”, aceasta trebuie s` [nceteze c@t de cur@nd, ]i va
fi amintit` [nc` mult` vreme de acum [nainte drept
una dintre cele mai mari erori ale vreunei administra\ii
americane, din 1776 [ncoace.
Dup` ce au considerat ONU ca o alc`tuire obsolent`, comparabil` cu Liga Na\iunilor din perioada
interbelic`, [n prezent SUA [ncearc` s` fac` “totul”
pentru a include ONU [n ecua\ia irakian`; re\inerea
ONU este, [n acest sens, pe deplin justificat`. Dar ]i
re\inerea alia\ilor tradi\ionali ai SUA este, de asemenea, justificat`, at@t din punct de vedere politic, c@t
]i financiar: În conformitate cu regulile obligatorii
ale ONU ]i NATO, dac` se aprob` o interven\ie militar` multilateral`, ]i costurile vor ]i [mp`r\ite [ntre
participan\i (de pild`, potrivit acestor socoteli, dac`
ONU sau/]i NATO ar accepta s` participe la ocuparea Irakului, at@t Fran\a c@t ]i Germania ar trebui
s` contribuie, anual, cu circa 10 miliarde de dolari,
peste costurile trimiterii trupelor proprii. Din p`cate,
dup` eliminarea Talibanilor ]i ocuparea Afganistanului, SUA au devenit foarte cur@nd interesate mai
ales [n preg`tirea invaziei Irakului, ceea ce a afectat
[n mod substan\ial eficacitatea campaniei anti-teroriste interna\ionale. În prezent, Afganistanul este,

S.P. nr. 109/2004

pentru administra\ia american` ]i din punct de vedere politic, militar ]i financiar, mai degrab` o distragere a aten\iei ]i a resurselor de la formidabila
tentativ` de a pune o regul` [n Irak.
În urma ripostei militare (aprobata de Consiliul de Securitate al ONU) [mpotriva lui SH, [n 1991,
pentru eliberarea Kuweitului, SUA au f`cut ]i un
oarece … profit financiar, mai ales datorit` generoasei contribu\ii a Japoniei, dar ]i a sumelor venite de
la alte \`ri arabe bogate [n petrol, care se vor fi sim\it
amenin\ate de aventurismul militar al lui SH. Dimpotriv`, [n cazul actualei invazii/ocupa\ii militare a
Irakului, neexist@nd un minim mandat interna\ional
(ONU, NATO etc.), americanii vor trebui s` pl`teasc` totul, at@t financiarmente, c@t ]i (mai ales)
politic.
6. Urmãtoarele (posibile/probabile)
dezvoltãri din Irak
În primul r@nd, apare limpede faptul c` actualul curs al ocup`rii Irakului este unul pierz`tor, pentru absolut toate p`r\ile implicate, dar mai ales pentru americani (evident, doar terori]tii c@]tig`, dar,
cel pu\in [n cazul atacurilor sinuciga]e, acest c@]tig
[]i are, ]i el, pre\ul s`u). De aceea, se impun mai
multe schimb`ri importante, care pot asigura, dac`
sunt [ntreprinse rapid ]i f`r` ]ov`ire, o normalizare a
\`rii ]i a regiunii. Alternativa este r`zboi civil [n
Irak, pulverizarea credibilit`\ii mondiale a SUA,
[nt`rirea re\elelor teroriste ]i, [n genere, primejdia
unui haos la scar` planetar`.
În alegeri libere, majoritatea ]iit` din Sud va
c@]tiga alegerile pentru un guvern central – iar alegeri libere sunt programate pentru luna Ianuarie
2005; datorit` absen\ei practice a oric`ror grup`ri
laice, sii\ii vor fi, foarte probabil, reprezenta\i de mai
multe partide religioase, mai mult sau mai pu\in fundamentaliste, mai mult sau mai pu\in influen\ate de
ayatolahii iranieni10. P@n` ]i radicalul cleric Moqtada
al-Sadr []i va g`si locul s`u, deloc neglijabil, [ntr-o
asemenea administra\ie central`.
Arabii suni\i vor adopta, mai mult ca sigur, o
linie “patriotic`”, na\ionalist-irakian` ]i pan-arab`,
pentru a contracara relativa lor inferioritate numeric`
[n fa\a unui guvern central dominat de sii\i. De asemenea, este foarte probabil ca suni\ii s` prefere o
politic` laic` – o continuare a politicii na\ionaliste a
Partidului Baath (Arab-Socialist) al lui SH (dar, desigur, f`r` SH). Suni\ii s-ar putea opune rezultatului alegerilor, care [i pot aduce la guvernare pe sii\i, sub pretextul – [n definitiv, [ndrept`\it – potrivit c`ruia alegerile sunt impuse de for\ele americane de ocupa\ie etc.
{n Nord, kurzii vor dori s`-]i men\in` larga
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autonomie de care se bucur` [n prezent; [n realitate,
e vorba despre o veritabil` independen\` a “Kurdistanului”, sub protec\ie american`, ce dureaz` de 13
ani de zile. Mai mult [nc`, mitologia na\ional` [n formare a kurzilor include revendicarea bogatei [n petrol provincii Kirkuk, ca baz` economic` indispensabil` pentru un viitor Kurdistan independent, ce ar
putea s` includ` ]i teritoriile locuite de kurzii din
Turcia, Siria ]i Iran; [n ceea ce prive]te regiunea Kirkuk, aici kurzii se ciocnesc nu doar de arabi (suni\i ]i
sii\i), dar ]i de importanta minoritate turcmen` (ce se
[mparte, la r@ndul ei, [n sii\i ]i suni\i).
Transferul puterii, planificat pentru 30 iunie
2004, de la proconsulul american Paul Bremer la o
structur` eminamente irakian`, poreclit`, deocamdat`, doar drept un “guvern suveran irakian” (GSI),
va complica, [n realitate, procesele politice, iar trupele “Coali\iei” vor continua s` fie, ca ]i p@n` acum,
\inta unor atacuri s@ngeroase, a c`ror finalitate este
dificil de [n\eles, dar a c`ror [ncetare este ]i mai dificil de prev`zut. Noul GSI va fi format, se pare, din
persoane rezultate ale unor complicate alegeri provincial-regionale (cei mai mul\i anali]ti consider` c`
GSI va rezulta din “alegeri de c`tre oameni selecta\i
de Bremer”, iar legitimitatea GSI [n fa\a irakienilor
va sem`na foarte mult cu cea actualului Consiliu de
Guvernare a Irakului (CGI), ce este perceput, at@t [n
Irak, c@t ]i [n str`in`tate, drept o marionet` a ocupantului american.
Înaintea ambasadorului Bremer, p@n` la data
de 6 mai 2003 (formal, p@n` la 12 mai), responsabilitatea administr`rii Irakului ocupat a revenit, pentru c@teva s`pt`m@ni numai, generalului-locotenent
(r) Jay Garner, c`ruia se pare c` i-ar fi lipsit sprijinul politic din partea Pentagonului (]i, deci, ]i a
Casei Albe); pe 22 mai 2003, Consiliul de Securitate al ONU ridica sanc\iunile ce fuseser` impuse
Irakului dup` primul r`zboi din Golf (1991), iar
controlul asupra \`rii a fost [ncredin\at, cu 14 voturi
pentru, nici unul [mpotriv` (Siria a boicotat votarea), [n mod temporar celor dou` “puteri ocupante”, SUA ]i Marea Britanie. Din 13 iunie 2003,
provizoriul CGI, alc`tuit din 25 de persoane alese
de Paul Bremer, [ncepe s` func\ioneze, av@nd sarcina de a numi oficiali care s` r`spund` de normalizarea vie\ii de zi cu zi, precum ]i s` ajute la elaborarea unei ciorne de Constitu\ie; spre sf@r]itul
aceleia]i luni, secretarul general al ONU, Koffi
Annan, ]i-a declarat sprijinul pentru noul CGI. Din
p`cate, pe 19 august, o puternic` explozie va avea
loc la sediul ONU din Bagdad, ucig@nd, printre al\ii,
]i pe ]eful misiunii, carismaticul Sergio Vieira de
Mello; din acel moment, ONU ]i alte agen\ii inter-

na\ionale vor [ncepe s` se retrag` din Irak, sub
motivul c` for\ele de ocupa\ie nu pot asigura
securitatea personalului, [n conformitate cu rezolu\iile Consiliului de Securitate. Acum, ONU pare a nu
se putea implica [n Orientul Mijlociu, cel pu\in
at@ta vreme c@t GWB este pre]edintele SUA.
SH a fost capturat, f`r` lupt`, [n 13 decembrie
2003. Din aprilie 2004, exist` ]i un tribunal ce-l va
judeca pe SH (bugetul tribunalului, pentru 20042005, este frumoasa sum` de 75 de milioane de dolari); problema cu acest tribunal o reprezint` faptul
c`, sub exotica denumire de “director general”, ]eful
s`u este Salem Chalabi, nepotul lui Ahmad Chalabi.
Unul dintre avoca\ii lui SH, francezul Jacques Verges, a ]i declarat c` se a]teapt` ca SUA s` [l … otr`veasc` pe SH [nainte de [nceperea procesului. Înc`
nu exist`, [n Irak, echivalentul Carlei del Ponte de la
Haga; s` vedem.
O schimbare marcant` (fie ea ]i cosmetic`)
va putea avea loc dup` 30 iunie 2004, c@nd se
prevede (1) o transferare formal` a suveranit`\ii de
la for\ele de ocupa\ie la o nou` entitate irakian` ]i
(2) instalarea la Bagdad a unui nou proconsul american, ambasadorul John Dimitri Negroponte, [n locul ambasadorului L. Paul Bremer11. Av@nd [n vedere faima sa de “topor de oase”, [ndeosebi [n \`rile
Americii Centrale (Honduras, Nicaragua etc.), e de
a]teptat ca preluarea celei mai importante func\ii
politice ]i administrative din Irak de c`tre Negroponte s` aduc` cu sine ]i un [nceput de “normalizare”
a situa\iei, [n primul r@nd, probabil, printr-o cooperare mult mai str@ns` ]i mai vizibil` cu structuri
]i persoane din cadrul for\elor militare ale fostului
regim irakian. Cu alte cuvinte, este de a]teptat ca
Negroponte s` fac` transferul – deloc lesnicios – de
la ocupa\ia militar` propriu-zis` la un regim al
“suveranit`\ii limitate”, transfer asupra c`ruia americanii vor c`uta s`-]i exercite controlul. De asemenea, se prea poate ca Negroponte s` adopte o [nc` ]i
mai agresiv` politic` de americanizare a “reconstruc\iei” Irakului12, [n condi\iile [n care mult
a]teptatele contribu\ii (ale UE, de pilda) se mai las`
– ]i vor continua [nc` o bun` bucat` de timp s` se
lase – a]teptate13.

N.B. - R@ndurile de mai sus au fost scrise [n calitatea de
persoan` privat`, ]i nu reflecta [n mod necesar opinia
vreunei institu\ii sau oficialit`\i din Rom@nia.
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NOTE
Este vorba despre persoane precum Richard Pearle, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Karl Rove, Irving Kristol, Paul Wolfowitz,
David Frum, Douglas Feith, David Wurmser, Elliot Abrams,
Charles Krauthammer, Tom Donnelly, Jonah Goldberg, Michael
Ledeen, Robert Kagan, Norman Podgoretz, Eliot Cohen, Ken
Adelman, Joshua Murawchik, Morris Amitay, John Bolton, Harry
Elmer Barnes etc., sau despre institu\ii cum ar fi American
Enterprise Institute, Center for Security Policy, Jewish Institute
for National Security Affairs, Project for the New American
Century. Neo-conservatorii se mai revendic` ]i de la Jeane
Kirkpatrick, Bill Bennet, Michael Novak, James Q. Wilson, [n
m`sura [n care mul\i dintre ei au fost adep\i ai lui Ronald Reagan.
Neo-conservatorii controleaz` pagina editorial` de la “Wall Street
Journal” (uneori, []i tip`resc editorialele [n “Washington Post”),
dar ]i influentele reviste “Weekly Standard”, “Commentary”,
“New Republic”, “National Review”. Al\ii, precum Condoleeza
Rice sau George J. Tenet, fac parte din alt` categorie, aceea a
celor care [l sf`tuiesc pe GWB numai pe linia deciziilor deja luate
de c`tre acesta, cu ajutorul neo-conservatorilor.
2
Este vorba despre ruptura dintre “noua” ]i “vechea” Europ`, despre noul (]i mult mai modestul) rol al NATO, despre ispitele
grandorii imperiale (unii le consider` chiar imperialiste) ale SUA
]i despre “[n\elepciunea” post-imperial` a Fran\ei, Germaniei sau
Rusiei. De asemenea, mai este vorba ]i despre pierderea total` a
credibilit`\ii SUA ([n ochii arabilor) [n calitate de mediator al
conflictelor ]i tensiunilor din Orientul Mijlociu.
3
Anumi\i anali]ti ai r`zboiului din Irak pretind a putea distinge
elementele “servite” americanilor ]i britanicilor de c`tre serviciile
israeliene (de pild`, faimoasa “informa\ie” potrivit c`reia Saddam
ar fi cump`rat uranium din Niger etc., “informa\ie” ce ]i-a g`sit
locul p@n` ]i [n discursul despre Starea Na\iunii a lui George W.
Bush de la [nceputul anului 2003), spre a nu mai aminti aici
despre pove]tile legate de vestitele tuburi de aluminium, sau despre nu mai pu\in vestitele laboratoare biologice mobile etc. Desigur, serviciile israeliene posed` at@t speciali]tii, c@t ]i experien\a
necesar` ob\inerii unor informa\ii, inclusiv de natur` militar`, cu
privire la situa\ia din interiorul multor state arabe ]i/sau islamice.
4
Referitor la profesionalismul anumitor CIA-i]ti, acesta poate fi
doar sugerat de persisten\a, [n anii 2002-2003, pe pagina de Internet a CIA, la rubrica de informa\ii generale despre Rom@nia, a
unor men\ion`ri – ca activi – de mini]tri ce []i [ncetaser` mandatul
[nc` din Decembrie 2000; pe aceea]i pagin`, p@n` de cur@nd, nu
figurau [ns` ca membrii ai Guvernului, destui (]i anume: opt!)
mini]tri de-ai lui Adrian N`stase. Cu totul remarcabil` a fost [ns`
re\inerea absolut` a presei din \ara noastr` de a semnala aceast`
hilar` situa\ie ie]it` din comun (dar aici este vorba despre alt fel
de “profesionalism”, desigur).
5
Ca s` nu mai vorbim despre mercenarii no]tri propriu-zi]i, cei
care sunt, pur ]i simplu, body-guard-zi, g`rzi [narmate ale unor
firme ]i oameni de afaceri ce caut` s` ob\in` “firimiturile” de la
marile contracte pentru “reconstruc\ia” Irakului …
6
Evident, poten\ialul “exploziv” al zonei Balcanilor s-a v`dit, cu
asupra de m`sur`, de la [nceputul anului 1991 ]i p@n` [n prezent,
a fi unul nicidecum epuizat, dup` dou` r`zboaie mondiale ]i
felurite revolu\ii social-politice; mai cur@nd, dimpotriv` …
7
PB este reprezentantul conservatorilor americani “blue collar”,
care prefer` izola\ionismul ]i protec\ionismul asupra angaj`rilor
americane, fie ele militare, economice ]i financiare (i.e.: globalizarea), politice etc.
8
Cf. politica a]ez`rilor “[naintate”, pe teritorii palestiniene, restric\iile fa\` de palestinienii care lucreaz` [n afara “bantustanelor”
ce au devenit a]ez`rile lor din Gaza ]i Malul de Vest al Iordanului,
zidul ce [i separ` pe evrei de arabi, execu\iile f`r` judecat` legal`,
1
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reac\ia [n for\a – f`r` grija “pagubelor colaterale” – la ac\iunile
unei minorit`\i arabe teroriste etc.
9
Cf. Eurobarometer (survey requested and coordinated by the European Commission), Iraq and Peace in the World. Full Report,
fieldwork: October 6-16 2003, Bruxelles, November 2003, mai
ales pp. 78-81, referitoare la Israel ]i SUA.
10
Cf. Abdel Azziz al-Hakim, principalul conduc`tor al organiza\iei
foarte pro-iraniene purt@nd acronimul SCIRI.
11
Actualmente, se poate observa un efort al anumitor cercuri apropiate de Departamentul Ap`r`rii al SUA (cum ar fi, de pild`, unii
cercet`tori neo-conservatori de la American Enterprise Institute)
de a-l acuza pe L. Paul Bremer de a fi urmat prea [ndeaproape politica Departamentului de Stat al SUA (cu efectele dezastruoase ce
se pot observa [n prezent). Av@nd [n vedere c` nu Departamentul
de Stat, ci Casa Alba (prin Condoleeza Rice) a coordonat politica
american` post-Saddam [n Irak, astfel de acuza\ii apar doar ca un
nou capitol [n tensiunile inter-departamentale din cadrul administra\iei Bush Jr.
12
Desigur, ]i p@n` [n prezent companiile americane (sau multina\ionale, dar controlate de americani) ]i-au asigurat, de cele mai multe
ori f`r` licita\ie public`, peste 85% din contractele “reconstruc\iei”;
cel mai cunoscut exemplu este cel al companiei Hulliburton, care
a “c@]tigat” un contract de 7 miliarde de dolari pentru modernizarea industriei petroliere irakiene. Hulliburton este ]i compania
ce l-a avut, [n anii trecu\i, [n fruntea sa pe actualul vicepre]edinte
Dick Cheney. Desigur, reprezentan\ii companiilor similare din
Europa sau Japonia se simt discriminate, ]i ]i-au f`cut un obicei
din a-i acuza pentru acest tratament pe guvernan\ii din \`rile lor;
cele mai vocale companii [n acest sens sunt cele din Marea Britanie a c`ror frustrare legata de alocarea contractelor pentru “reconstruc\ie” este amplificat` de bunele rela\ii personale dintre
GWB ]i PM Toni Blair.
13
De pild`, la Conferin\a Donatorilor de la Madrid, de la sf@r]itul
lunii octombrie 2003, participan\ii din 80 de \`ri au putut s` ofere
doar 13 miliarde de dolari, pe l@ng` cele 20 de miliarde deja
oferite de c`tre SUA; Banca Mondial` ]i agen\iile specializate ale
ONU estimaser` c` Irakul va avea nevoie de circa 56 miliarde de
dolari, pentru urm`torii patru ani.

DAN OPRESCU - N`scut [n 1953. Doctor [n filosofie al
Universit`\ii Bucure]ti (1992). Senior Associate Member, St Antony’s College, Oxford University (19901991). În prezent este func\ionar public (consilier) [n
cadrul Guvernului Rom@niei, Departamentul pentru
Rela\ii Interetnice.
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Cu jumãtate de mãsurã
MARIAN CHIRIAC
For almost 15 years any rapport of the international organizations which appreciate
Romania for the human rights respect, has been referring constantly to the restoration of the
propreties of the religious cults. According to the author’s opinion it is a half way solved
problem, because of the incomplete law frame and the lack of will in solving this situation at
the local authorities level as well as the national level.

De aproape 15 ani, orice raport serios al organismelor interna\ionale care apreciaz` Rom@nia la capitolul respect`rii drepturilor omului, face constant referire la o chestiune aparent minor`: restituirea propriet`\ilor cultelor religioase.
Pentru majoritatea rom@nilor, de confesiune ortodox` ]i consider@nd biserica drept cea mai credibil`
institu\ie, al`turi de armat`, eventualele probleme ale
cultelor religioase nu sunt cunoscute, aproape c` nu
exist`. Asta de]i Rom@nia este o \ar` [n care aceste
culte nu sunt chiar pu\ine ]i nici lipsite de importan\`.
De fapt, m`sura [n care problematica cultelor
religioase, a bisericilor minoritare [n general, a fost
rezolvat` \ine de contextul mai larg al dezvolt`rii unei
societ`\i civile normale. Felul [n care func\ioneaz`
sistemele de institu\ii specifice unor minorit`\i – iar
institu\ia bisericii []i are locul ei bine definit aici –
permite s` se aprecieze m`sura [n care minorit`\ile []i
pot tr`i specificitatea vie\ii sociale, economice, culturale sau confesionale.
Este ]i cazul Rom@niei? Nu st` [n inten\ia
textului de fa\` s` ofere un r`spuns la aceast` [ntrebare. Desigur c` Rom@nia post-comunist` garanteaz`
libertatea de con]tiin\` sau asociere, c` recunoa]te ]i
sprijin` material nu mai pu\in de 17 culte ]i organiza\ii
religioase, c` a promovat o legisla\ie care [n general
permite optima func\ionare a cultelor.
Cu toate acestea exist` [nc` o problem` care,
dup` decembrie 1989, ]i-a g`sit cu greu o rezolvare, ]i
asta – [n opinia noastr` – doar cu jum`tate de m`sur`.
Este vorba, desigur, de retrocedarea propriet`\ilor
care au apar\inut cultelor religioase.
Scurt istoric
Rom@nia este un stat [n care circa 87 la sut` din
popula\ie se declar` de religie ortodox` ]i [n care majoritatea apar\ine confesional Bisericii Ortodoxe Ro-

m@ne.1 Totu]i, chiar dac` reprezint` o minoritate, [n
Rom@nia exist` o diversitate semnificativ` de alte
culte ]i organiza\ii religioase (vezi mai jos).
{nc` de la constituirea sa ca stat modern, Rom@nia garanta practica religioas` liber` ]i dreptul la
liber` asociere. Semnificative [n acest sens sunt, spre
exemplu, Constitu\iile din anii 1866 ]i 1923.
{n perioada interbelic` de o situa\ie cu totul
special` a beneficiat [n sens negativ minoritatea evreiasc`, ai c`rei membri apar\in exclusiv cultului mozaic. Odat` cu regimurile dictatoriale instaurate de
Carol al II-lea [n anul 1938 ]i de Ion Antonescu [n
anul 1940 se impune o politic` oficial` de discriminare
a evreilor, adopt@ndu-se mai multe legi cu caracter
rasist, care introduc principiul inegalit`\ii [n fa\a legii
[n func\ie de apartenen\a confesional` sau etnic`.
Dintre numeroasele acte normative cu caracter antievreiesc amintim aici doar Legea privind exproprierea
propriet`\ilor urbane evreie]ti adoptat` de regimul
Antonescu la 21 martie 1941.2
{n 30 decembrie 1942, [n plin r`zboi mondial ]i
[ntr-o atmosfer` [n care orice credin\` sau influen\`
str`in` erau considerate un pericol poten\ial, regimul
mare]alului Ion Antonescu emite un decret prin care
toate “sectele” religioase din Rom@nia sunt efectiv interzise (Legea 927), membrii acestora fiind amenin\a\i
cu deportarea [n mas` [n Transnistria, de altfel unii
chiar ajung@nd acolo. Termenul “sect`” [n Rom@nia
acelor ani desemna “asocia\iile religioase”, mai exact
confesiunile neoprotestante, precum bapti]tii, adventi]tii, penticostalii, cre]tinii dup` Evanghelie etc.
Dup` 23 august 1944, noua putere instalat` la
Bucure]ti abole]te toate legile impuse [n timpul dictaturii carliste, precum ]i cele ale regimului Antonescu,
iar din acest moment toate cultele din Rom@nia sunt
iar`]i oficial recunoscute. La scurt timp [ns`, odat` cu
abolirea momarhiei ]i instaurarea Republicii Populare,
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noua Constitu\ie din 1948 aduce noi modific`ri [n
ceea ce prive]te religia. De]i Constitu\ia ]i implicit
statul rom@n garantau “libertatea de cons\iin\` ]i
libertatea religioas`” sau faptul c` “toate cultele sunt
libere ]i egale [n fa\a legii”, totu]i statul comunist prin regimul general al cultelor, enun\at la 4 august
19483 - nu va recunoa]te oficial dec@t existen\a a 14
culte. Sunt [n acest fel scoase [n afara legii Biserica
Greco-Catolic`, Martorii lui Iehova ]i alte c@teva
culte neoprotestante.
Pe linia reducerii rolului clerului [n via\a public`, guvernul elaboreaz` la 2 august 1948 Decretul
nr. 176 pentru trecerea [n proprietatea statului a bunurilor bisericilor, congrega\iilor, comunit`\ilor sau particularilor, ce au servit pentru functionarea ]i [ntre\inerea institu\iilor de [nv`\`m@nt general, tehnic sau profesional.
{n acest context de opresiune, situa\ia bisericilor
catolic` ]i a celei greco-catolice se “bucur`” de mai
mult` aten\ie din partea autorit`\ilor comuniste. Pentru a se aduce cele dou` biserici la obedien\`, la 17
iulie 1948 este denun\at Concordatul cu Vaticanul,
dorindu-se [n acest fel [ntreruperea oric`rei leg`turi
cu exteriorul.
A]a c` treptat clerul bisericilor minoritare (dar
[ndeosebi al celor catolic` ]i greco-catolic`) este destituit sau arestat. Un act cu deosebite implica\ii este
emis de Prezidiul Republicii Populare Rom@ne la 1 decembrie 1948, respectiv decretul nr. 358 “pentru stabilirea situa\iei de drept a fostului cult greco-catolic”,
prin care toate bunurile acestuia sunt preluate de
statul rom@n, urm@nd ca o comisie special` s` decid`
destina\ia acestor averi. Comisia putea “atribui o parte din ele Bisericii Ortodoxe Rom@ne sau diferitelor ei
p`r\i componente, se mai arat` [n decretul regimului
comunist”.
{n urma acestor m`suri de for\`, majoritatea credincio]ilor ]i clerului greco-catolic (431 de preo\i ]i
87 la sut` dintre parohii) accept` “trecerea” la biserica
ortodox`, [n timp ce credincio]ii care nu vor s` renun\e
la apartenen\a lor vor intra [n clandestinitate, iar biserica greco-catolic` va deveni una a “catacombelor”.4
O serie de alte na\ionaliz`ri a avut loc [n anii
50, c@nd multe cl`diri ]i terenuri ale cultelor religioase
au fost preluate f`r` titlu legal.
{n concluzie, regimul comunist va duce [ntre
1948 ]i 1989 o politic` de estompare a existen\ei minorit`\ilor etnice ([nlocuite prin termenul specific de
“na\ionalit`\i conlocuitoare”) sau religioase, de]i [n
mod oficial se vorbea de Rom@nia ca o \ar` “de convergen\`” a numeroase confesiuni, care tr`iesc [mpreun`
“[n bun` [n\elegere” ]i [ntr-o atmosfer` de toleran\`,
inclusiv religioas`. {ntre Biserica Ortodox`, majori-
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tar`, ]i cultele recunoscute oficial va avea loc [n permanen\` un “dialog ecumenic”, [n fapt ceremonii de
reafirmare a supunerii fa\` de puterea vremii.
Dup` c`derea comunismului, situa\ia bisericilor
]i cultelor religioase s-a [mbun`t`\it sensibil, cel pu\in
[n ceea ce prive]te acceptarea ]i recunoa]terea lor
oficial`. Legat de Biserica Greco-Catolic`, aceasta a
intrat [n legalitate imediat dup` revolu\ie, c@nd [n
baza Decretului 9 din 31 decembrie 1989 i-a fost
redat` libertatea de a exista ]i de a func\iona.
Totu]i la capitolul libert`\ii religioase, [n Rom@nia lucrurile au evoluat cu o oarecare greutate,
amintind [n acest sens doar recunoa]terea t@rzie de
c`tre stat, abia [n mai 2003, a organiza\iei Martorii lui
Iehova.
Procesul de restituire a imobilelor
cultelor religioase
R`sturnarea regimului comunist a adus cu sine
schimb`ri importante ]i [n ce prive]te libertatea de
func\ionare a bisericilor minoritare din Rom@nia. Totu]i, mai r`m@nea de rezolvat o problem` important`:
repunerea lor [n drepturi.
Noua Constitu\ie a Rom@niei adoptat` la 21
noiembrie 1991, care cuprindea printre altele ]i o
nou` concep\ie asupra propriet`\ii, dar ]i Constitu\ia
revizuit` din 2003, au deschis calea ]i permit totodat`
adoptarea unor reglement`ri speciale [n materia propriet`\ii, neg@nd, cel pu\in la nivel de principiu, legalitatea confisc`rilor abuzive s`v@r]ite de statul comunist.
Treptat, [ndeosebi [n urma presiunilor interna\ionale ]i a angajamentelor asumate de Rom@nia [n ce
prive]te aderarea la institu\iile europene (Consiliul
Europei, Uniunea European` mai ales), primele guvern`ri post-comuniste adopt` o serie de acte normative speciale care prevedeau restituirea propriet`\ilor
preluate abuziv de statul comunist sau acordarea de
desp`gubiri persoanelor sau organiza\iilor care ]i-au
pierdut dreptul de proprietate asupra unor bunuri de
valoare, fie acestea propriet`\i funciare, construc\ii,
propriet`\i industriale, bunuri mobile de valoare.
Tocmai pentru c` a reprezentat un caz special,
Biserica Greco-Catolic` a beneficiat de mai multe
[ncerc`ri de reglementare a situa\iei sale patrimoniale.
Astfel, la 24 aprilie 1990 se aprob` Decretul-Lege nr.
126 [n care se stipuleaz` c` “bunurile preluate de c`tre
stat prin efectul Decretului nr. 358/1948, aflate [n
prezent [n patrimoniul statului, cu excep\ia mo]iilor,
se restituie, [n starea lor actual`”. {n acest act normative se mai prevedea c` acolo unde num`rul l`ca]urilor de cult este insuficient raportat la num`rul de
credincio]i, statul “va sprijini construirea de noi l`-

28

Dezbateri
ca]uri de cult prin punerea la dispozi\ie a terenurilor
aferente ]i a unor fonduri b`ne]ti. {n prim` faz`, pe
baza art. 2 al acestui decret, 80 de cl`diri ]i terenuri
intravilane au fost trecute din proprietatea statului [n
cea a Greco-catolicilor, prin Hot`r@rea de de Guvern
nr. 466/1992. Ulterior, Comisia mixt` a mai stabilit
retrocedarea unor l`ca]uri de cult c`tre Biserica Unit`
cu Roma, dar acest proces s-a desf`]urat ]i se desf`]oar` extrem de greoi ]i [n contextul a nu pu\ine
dispute cu biserica majoritar`.
Chiar dac` au existat ]i [ncerc`ri anterioare,
mai exact emiterea de hot`r@ri de guvern speciale, problema restituirii imobilelor care au apar\inut comunit`\ilor etnice sau cultelor religioase [ncepe s` se
pun` [n mod real [n Rom@nia abia din anii 1996-97,
odat` cu venirea la putere a unei coali\ii reformatoare,
constituit` din Conven\ia Democrat` din Rom@nia
(CDR), Partidul Democrat (PD) ]i Uniunea Democrat`
a Maghiarilor din Rom@nia (UDMR).
{n aceast` perioad` sunt emise ordonan\e de urgen\` privind restituirea unor propriet`\i confiscate de
regimul comunist care, [n anexe, con\ineau ]i c@teva
imobile apar\in@nd diferitelor culte religioase sau comunit`\i etnice. Men\ion`m [n acest sens restituirea
unor cl`diri cu valoare simbolic`, apar\in@nd [ndeosebi comunit`\ii evreie]ti, prin Legea 140/1997 privind aprobarea Ordonan\ei de Urgen\` nr. 21/1997,
respectiv prin Ordonan\a de Urgen\` nr. 13/1998.
De]i aceste restituiri au fost [ntr-o oarecare
m`sur` finalizate nu se putea totu]i vorbi de un cadru
general de restituire a propriet`\ilor biserice]ti.
P@n` la apari\ia Legii nr. 10/2001, regimul juridic general de restituire al bunurilor care au apar\inut
cultelor religioase era reglementat prin Ordonan\a de
Urgen\` a Guvernului nr. 94/2000. Respectivul act
normativ trata problema restituirii [ntr-o abordare limitat`, [n sensul c` permitea restituirea a numai 10
imobile pentru fiecare cult religios [n parte.
Aveau s` mai treac` peste doi ani de la aceste
evenimente p@n` la adoptarea Legii 501/2002. Ani
marca\i de negocieri [ntre forma\iunea aflat` acum la
guvernare, Partidul Social Democrat ]i respective Uniunea Democrat` a Maghiarilor din Rom@nia (UDMR),
pentru [ncheierea unor protocoale de colaborare la
nivel parlamentar ]i local. }i [n 2001 ]i [n 2002,
aceste protocoale au inclus chestiunea elabor`rii cadrului juridic care s` permit` retrocedarea imobilelor
cultelor religioase. {n plus, [n toat` aceast` perioad`
au avut loc mai multe [nt@lniri ale ]efilor bisericilor
istorice maghiare cu premierul Adrian N`stase, iar
comunitatea evreiasc` (at@t cea din Rom@nia c@t ]i
numeroase organiza\ii interna\ionale) a f`cut un lobby
sus\inut pentru rezolvarea chestiunii.

Trebuie spus c` adoptarea Legii 501 nu a reprezentat un act de voin\` politic`, ci a fost urmarea unor
presiuni, rezolvate prin solu\ii de conjunctur`. Astfel,
pentru adoptarea acestei legi s-a profitat de existen\a
[n circuitul parlamentar a Ordonan\ei de Urgen\` nr.
94/2000, care a fost amendat` substan\ial [n comisiile
parlamentare. Astfel, de la o ordonan\` cu doar c@teva
articole ]i care []i propunea o abordare par\ial` a chestiunii retroced`rilor imobilelor religioase s-a ajuns la
Legea 501, care a fost adoptat` [n regim de urgen\` de
cele dou` Camere legislative.
La expirarea primului termen pentru depunerea
cererilor de retrocedare de c`tre cultele religioase,
respectiv 4 martie 2003, a rezultat urm`toarea situa\ie:
Total cereri de retrocedare la nivelul [ntregii
\`ri: 7568.
Structura cultelor solicitante:
- Biserica Rom@n` Unit` cu Roma (Greco-Catolic`)
– 2207
- Cultul Mozaic – 1809
- Biserica Romano-Catolic` – 992
- Biserica Reformat` – 899
- Biserica Ortodox` – 770
- Biserica Evanghelic` – 690
- Alte culte – 201
Rezultate concrete
La un an de la [nceperea efectiv` a procesului
de retrocedare a imobilelor cultelor religioase, situa\ia
nu este dintre cele mai grozave.
Din cele 7568 de cereri de retrocedare, Comisia
special` privind aplicarea Legii 501 – care afirm` c`
le-a analizat [ntr-o prim` faz` pe toate – a aprobat un
num`r de 346 de dosare de retrocedare.
Situa\ia dosarelor de retrocedare aprobate
la 1 martie 2004 este urm`toarea:
- Biserica Reformat` – 105 dosare
- Biserica Romano-Catolic` – 94
- Biserica Ortodox` – 83
- Biserica Unitarian` – 12
- Biserica Evanghelic` Luteran` – 9
- Cultul Mozaic – 18
- Biserica Evanghelic` C.A. – 12
- Biserica Greco-Catolic` – 9
- Biserica Armean` – 2
- Cultul Musulman – 2
De]i obiectivul principal al Comisiei pentru
acest an este finalizarea procesului de retrocedare,
acest deziderat este totu]i nerealist din cel pu\in dou`
motive: 2004 este un an electoral, c@nd [n mod tradi\ional politicienii ]i func\ionarii publici au alte priorit`\i.
{n plus, ritmul lent [n care s-a derulat acest
proces p@n` acum nu las` loc speran\ei c` ceva spectaculos se va [nt@mpla [n continuare. Chiar dac`,
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conform estim`rilor oficiale ale Comisiei speciale de
retrocedare, num`rul dosarelor susceptibile de a primi
confirmare de retrocedare este de doar 2500, [n ritmul
de restituire de p@n` acum tot ar trebui aproape zece
ani pentru aprobarea tuturora. Dosarele care nu permit
retrocedarea imobilelor solicitate nu cad sub inciden\a
Legii 501 deoarece vizeaz` fie terenuri din extravilan,
fie acordarea de compensa\ii pentru construc\ii demolate, ceea ce excede cadrul normativ actual.
Probleme în procesul de retrocedare
De]i la prima vedere procesul de restituire a
propriet`\ilor cultelor religioase din Rom@nia a [nceput s` se deruleze cu o anume constan\`, [n condi\iile
[n care [n fine beneficiaz` de un cadru legislativ explicit, [n realitate acest proces se deruleaz` cu dificultate. {n plus, actuala legisla\ie nu corespunde solicit`rilor tuturor cultelor religioase.
{n urma mai multor discu\ii cu reprezentan\i ai
cultelor religioase din Rom@nia am identificat mai multe seturi de probleme, pe care le prezent`m mai jos.
1. Cadru legislativ incomplet
Toat` legisla\ia adoptat` p@n` acum de c`tre
Rom@nia [n ce prive]te retrocedarea bunurilor confiscate [n timpul regimului comunist nu este compensatorie (at@ta timp c@t nu a fost pus [n aplicare principiul restitutio in integrum) ci doar reparatorie.
Adoptarea unei legisla\ii c@t mai cuprinz`toare
[n domeniu s-a dovedit dificil` ]i a fost [n mare
m`sur` rodul unor politici de compromis, al presiunilor interna\ionale sau ale celor direct implica\i.
Altfel spus, guvern`rile succesive din Rom@nia nu au
dus o politic` coerent` ]i clar` [n ceea ce prive]te
restituirea bunurilor confiscate [n timpul regimului
comunist.
De]i reprezentan\ii tuturor cultelor religioase
au fost consulta\i [n procesul elabor`rii legisla\iei,
cele mai multe dintre amendamentele acestora nu au
fost luate [n considera\ie.
Majoritatea nemul\umirilor sunt legate de faptul c` fac obiectul retroced`rii, potrivit cadrului normativ existent, numai imobilele compuse din construc\ii [mpreun` cu terenul aferent, existente [n natur`,
altele dec@t l`ca]ele de cult.
Din discu\iile purtate cu reprezentan\i ai cultelor religioase am aflat c` ace]tia consider` legitim`
]i retrocedarea terenurilor aflate [n intravilanul pe
care nu mai exist` construc\ii (fie pentru c` au fost
demolate cl`dirile, fie c` acolo au fost locuri de cas`)
sau reconstituirea dreptului de proprietate [n alt`
parte. Sunt foarte multe culte care au cl`diri [n localit`\i, cu teren aferent foarte mare, teren care ulterior a
fost parcelat ]i trecut [n c`r\i funciare diferite, iar
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acum cultul respectiv nu poate redob@ndi dec@t cl`direa ]i parcele de teren din jurul cl`dirii. Este, de
asemenea, foarte mare num`rul cazurilor de cl`diri
care au fost demolate, iar acum terenul care a apar\inut
cultelor religioase nu poate fi revendicat. Autorit`\ile
sunt totu]i foarte sceptice c` aceast` problem` va putea fi rezolvat` [n cur@nd.
Nemul\umiri din partea cultelor religioase, [ndeosebi a celui mozaic, au fost exprimate ]i [n leg`tur`
cu faptul c` legisla\ia nu prevede retrocedarea imobilelor confiscate sau na\ionalizate [nainte de instaurarea regimului comunist, mai exact [n perioada
dictaturii carliste ]i cea a mare]alului Antonescu
(1940-1944).
Merit` totu]i men\ionat aici c` recent aprobata
Lege privind retrocedarea propriet`\ilor comunitare
extinde acest interval de timp, acoperind perioada
solicitat` de cultul mozaic.
O alt` chestiune neacoperit` de legisla\ia [n
vigoare este legat` de faptul c` nu exist` norme legale privind retrocedarea l`ca]urilor de cult na\ionalizate. Aceast` chestiune afecteaz` [n cea mai
mare m`sur` Biserica Greco-Catolic`. Reprezentan\ii
acesteia sunt foarte nemul\umi\i de acest aspect:
“Legea 501/2002, respectiv Ordonan\a de Urgen\`
94/2000, reprezint` un pas [nainte, dar r`m@n pentru
Biserica Unit` legi discriminatorii. Statul exclude
astfel de la retrocedare unele imobile confiscate
abuziv, respectiv [n jur de 1.800 de l`ca]uri de cult.
(…) De fapt, nu numai c` le exclude, dar nici m`car
nu d` linie pentru o urm`toare lege care s`
reglementeze situa\ia unor astfel de imobile, care au
fost confiscate Bisericii Greco-Catolice.”
Reprezentan\ii Bisericii Unite consider` insuficiente m`surile luate p@n` acum de statul rom@n
pentru repunerea bisericii [n drepturile sale fire]ti.
De]i pe baza HG nr. 466/1992, 80 de cl`diri ]i terenuri
intravilane au fost trecute din proprietatea Statului [n
cea a Bisericii, nici p@n` acum toate acestea nu au
trecut [n proprietatea efectiv` a greco-catolicilor.
Situa\ia juridic` a l`ca]urilor de cult, a caselor
parohiale care au apar\inut Bisericii Greco-Catolice
]i au fost preluate de Biserica Ortodox` Rom@n`
(BOR) se stabile]te, [ncep@nd din 1990, de c`tre o
comisie mixt`, format` din reprezentan\i clericali ai
celor dou` culte religioase, \in@nd seama de dorin\a
credincio]ilor din comunit`\ile care de\in aceste bunuri. Conform datelor oficiale, p@n` la sf@r]itul anului 2003 BOR a retrocedat Bisericii Greco-Catolice
un num`r de circa 160 de biserici, inclusiv trei
catedrale episcopale (Blaj, Cluj ]i Lugoj). Asta, [n
condi\iile [n care, greco-catolicii afirm` c` le-au fost
confiscate circa 2600 de l`ca]uri de cult.
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Statul rom@n nu dore]te s` se implice [n negocierile dintre cele dou` biserici, prefer@nd s` intervin`
prin “mediere direct`” atunci c@nd apar ne[n\elegeri,
[n rest “promov@nd doar calea dialogului”.
Nu [n ultimul r@nd, exist` imobile care au apar\inut diferitelor culte religioase ]i care au acum un
statut juridic incert sau dificil de stabilit. Este vorba
aici de bunuri care au fost preluate de statul comunist
[n condi\ii destul de neclare. {ntr-o astfel de situa\ie se
afl` Casa Ana Melik din Bucure]ti, actualul Muzeu
Theodor Pallady. Casa a fost ini\ial donat` de c`tre
Ana Melik Bisericii Armene dar ulterior a fost preluat` de statul rom@n prin intermediul unei dona\ii
for\ate. Biserica Armean` se judec` cu statul rom@n
de mai mul\i ani pentru anularea “dona\iei”, [n acest
moment procesul afl@ndu-se [n faz` de recurs la
Curtea Suprem` de Justi\ie.
2. {nt@rzieri datorate lipsei unui cadru juridic unitar
Rom@nia nu a avut de la bun [nceput o abordare
clar` [n ce prive]te rezolvarea problemei restituirii
bunurilor comunit`\ilor religioase confiscate [n timpul
regimului comunist. {n lipsa unei legisla\ii unitare,
ambiguitatea ]i neclaritatea actelor normative care au
precedat Legea 501 au dus la o situa\ie [n care o serie
de imobile cuprinse [n anexa acestora nu au putut fi
restituite, astfel activitatea Comisiilor speciale de restituire, constituite [n temeiul acestor Ordonan\e de urgen\`, a fost [mpiedicat` de diferite obstacole de ordin
juridic sau tehnic. De aici, numeroase [nt@rzieri [n procesul de retrocedare.
Prima decizie a fost Hot`r@rea de Guvern nr.
466/1992, prin care mai multe imobile au fost retrocedate Bisericii Greco-Catolice. Am v`zut mai sus c`,
nici p@n` ast`zi, acest cult nu a intrat [n posesia tuturor
cl`dirilor, din cauza numeroaselor ac\iuni [n instan\`
de contestare a acestui drept.
Urm`toarele decizii au vizat [ndeosebi comunitatea evreiasc`. Astfel, [n baza Ordonan\ei de Urgen\` nr. 21/1997 au fost restituite [n natur` ]ase imobile, dintre care unul – Teatrul Evreiesc de Stat – nu a
fost [nc` preluat oficial nici p@n` la aceast` dat`. {n
anul urm`tor a fost emis` Ordonan\a nr. 112/1998
prin care comunitatea evreiasc` a primit [napoi 3 cl`diri. Alte 12 imobile au fost retrocedate prin Ordonan\a
de Urgen\` 83/1999, dou` dintre ele fiind [nc` [n
proces de preluare. Ultimul act emis de guvern, HG
1334/ 2000, a f`cut posibil` retrocedarea altor 20 de
imobile, procedura de preluare fiind [n curs de finalizare.
Totu]i unul dintre cele mai delicate cazuri de
retrocedare este cel al Bibliotecii Batthyaneum din
Alba Iulia. Prin ordonan\a de urgen\` nr. 13/1998,

Guvernul a decis restituirea acestui imobil c`tre Biserica Romano-Catolic`. Imediat [ns`, filiala jude\ean` a
PDSR (actualul partid de guvern`m@nt, PSD) a atacat
decizia solicit@nd instan\elor de judecat` scoaterea
imobilului bibliotecii de pe lista de retrocedare. Dup`
un proces care a durat circa 5 ani, ac\iunea a fost respins`, iar [ntre timp ordonan\a a trecut prin Parlament
]i a devenit lege. Cu toate acestea, biblioteca nu a fost
[nc` predat` de c`tre statul rom@n, iar Comisia special` de retrocedare urmeaz` s` reanalizeze dosarul
cauzei.
Ministerul Culturii ]i Cultelor ]i Arhiepiscopia
Romano-Catolic` urmeaz` totodat` s` semneze un
protocol pentru ca Biblioteca Batthyaneum s` func\ioneze [n continuare [n sediul din Alba-Iulia, iar colec\iile bibliotecii (peste 1.200 manuscrise, 600 incunabule,
50.000 volume tip`rite [n secolele XVI-XVIII ]i
19.000 documente istorice) s` nu fie mutate.
3. Ritm greoi al procesului de retrocedare
Ar`tam mai [nainte c` de la demararea efectiv`
a procesului de retrocedare a imobilelor religioase, [n
baza Legii 501/2002, numai 346 de dosare (dintr-un
total de 7.568 depuse) au primit un aviz favorabil.
Conform Comisiei speciale de retrocedare, ar mai
r`m@ne doar alte circa 2300 de dosare susceptibile de
a fi aprobate.
De ce sunt at@t de pu\ine dosare care [ndeplinesc
condi\iile pentru retrocedare? R`spunsul la nivel oficial este c` acest lucru se datoreaz` “insuficien\ei actelor doveditoare depuse de cultele care solicit` retrocedarea unui imobil”.
Cultele, [n schimb, dau vina pe dificult`\ile
[nt@mpinate [n ob\inerea documentelor necesare
atunci c@nd [ncearc` s` dovedeasc` dreptul de proprietate. Legea este destul de flexibil` [n ce prive]te
actele, pentru c` nu se solicit` neap`rat un extras de
carte funciar` sau o dovad` gen contract de v@nzarecump`rare. Sunt acceptate prin lege o serie de alte
documente, [ncep@nd de la rolul fiscal (prin care se
dovede]te c` s-a pl`tit impozit pe cl`dire) p@n` la
simple declara\ii ale vecinilor acelei cl`diri.
Cu toate acestea, dificult`\ile abund`. Un reprezentant al Bisericii Romano-Catolice le rezum`: “La
elaborarea cererilor de retrocedare s-au ivit mai multe
probleme dintre care enum`r: lipsa foilor de carte
funciar` la judec`torii (aici au disp`rut pur ]i simplu
c`r\ile funciare); [n unele cazuri este vorba de statutul
neclar al propriet`\ii. Unele apartamente, locuri de
magazine au fost v@ndute de c`tre prim`rii, dar nu s-a
[ntabulat dreptul de proprietate [n cartea funciar`, iar
[n aceste situa\ii nu cunoa]tem proprietarii actuali. {n
unele cazuri s-a modificat structura imobilului, adic`
s-au extins unele imobile, altele au fost demolate ori
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s-au construit imobile noi [n locul celor vechi etc. }i
nu [n ultimul r@nd este vorba de lipsa listelor de inventar ale bunurilor mobile preluate odat` cu imobilele”.5
Probleme speciale sunt [ndeosebi [n regiunea
Moldovei, unde eviden\ele precare ale actelor de proprietate se coroboreaz` cu faptul c` multe arhive au ars.
Dar nu actele doveditoare ale propriet`\ii reprezint` principala problem`, ci lipsa acelor documente a c`ror furnizare nu e obliga\ia cultelor, ci a
autorit`\ilor locale sau a acelora care au acum [n
administrare imobilul revendicat. Este vorba aici de
acte din care s` rezulte destina\ia actual` a imobilului,
suprafa\a terenului, suprafa\a desf`]urat` a cl`dirii,
adic` genul de inform\ii f`r` de care [ntabularea ]i
trecerea efectiv` [n proprietate nu sunt posibile.
Lipsa de cooperare a autorit`\ilor locale sau a
actualilor de\in`tori ai imobilelor revendicate au fost
alt gen de probleme des semnalate p@n` acum. Un
reprezentant al cultului mozaic spune: “Avem probleme cu autorit`\ile locale [n ceea ce prive]te ob\inerea situa\iilor juridice actuale ale imobilelor revendicate. Conform legii, noi trebuie s` afl`m ceea ce se
[nt@mpl` la ora actual`, din punct de vedere juridic, cu
cl`direa revendicat`. A]a c` apel`m la autorit`\ile
locale, dar acestea pur ]i simplu nu ne r`spund sau o
fac dup` foarte mult timp. Chiar ]i Comisia de aplicare a Legii 501 solicit` [n paralel aceste informa\ii,
dar nu le primesc pentru c` nu exist` mijloace de constr@ngere a autorit`\ilor locale. C@nd se vor putea lua
ni]te m`suri mai dure pentru a obliga autorit`\ile
locale s` r`spund` la solicit`ri, abia atunci credem c`
se va putea schimba ceva [n ce prive]te situa\ia retroced`rilor”.6
4. Adoptarea t@rzie a normelor de aplicare a
Legii 501/2002
Conform legisla\iei [n vigoare, cultele religioase au posibilitatea s` primeasc` pl`\i compensatorii
pentru imobilele care nu se pot restitui [n natur` sau
pot primi o chirie lunar` pentru imobilele preluate
f`r` titlu, care au destina\ia de ]coli, spitale, gr`dini\e,
centre de plasament, aziluri de b`tr@ni ]i care r`m@n
[n folosin\a fo]tilor de\in`tori pe o perioad` de cinci
ani, de la data emiterii deciziei de retrocedare.
Totu]i normele juridice care s` stabileasc`
cuantumul desp`gubirilor sau al chiriilor au fost
elaborate cu destul de mult` [nt@rziere, lucru care a
nemul\umit v`dit pe reprezentan\ii cultelor religioase
care au intrat deja [n posesia unor imobile sau care
sunt [ndrituite s` primeasc` desp`gubiri. (38)
Reprezentan\ii cultelor sunt nemul\umi\i c`
de]i au intrat [n proprietatea unor imobile nu ]tiu [nc`
de ce cuantum al chiriei pot beneficia din partea fo]-

S.P. nr. 109/2004

tilor de\in`tori. {n plus, mul\i consider` c` acest cuantum – ce a fost stabilit prin Hot`r@rea Guvernului nr.
244/2004, din data de 20 februarie 2004, pe categorii
de utilizatori – este o sum` modic`, care nu reflect`
pre\urile de pe pia\a liber` ]i care “nu va compensa
[ntr-o m`sur` acceptabil` lipsa de folosin\` pentru
perioada stabilit` de lege”.
Autorit`\ile declar` c` au cuno]tin\` de aceste
probleme ]i spun c` [nt@rzierea [n adoptarea HG 244/
2004 s-a datorat circuitului greoi de avizare a Hot`r@rii
de Guvern. Totu]i, lini]titor pentru culte este faptul c`
de]i Hot`r@rea de guvern privind cuantumul desp`gubirilor ]i al chiriilor a fost aprobat` abia [n 20 februarie 2004, aceasta se va aplica retroactiv”.
5. Opozi\ia autorit`\ilor locale fa\` de respectarea legii
De]i exist` un cadru legal clar definit, iar
Comisia de aplicare a Legii 501 a emis decizii de
retrocedare, [n multe situa\ii intrarea [n posesia
cultelor a unor imobile este [nt@rziat` de contesta\iile
[n instan\` depuse de autorit`\ile locale. {n majoritatea
cazurilor contesta\iile nu au nici un fundament legal,
acestea fiind f`cute pur ]i simplu din dorin\a de a se
opune aplic`rii legii. Campioan` [n acest sens este
Prim`ria din Cluj-Napoca, unde toate deciziile de retrocedare de p@n` acum au fost contestate [n instan\`.
Cel mai afectat de aceast` situa\ie pare s` fie cultul mozaic. “Avem probleme la Timi]oara, unde Prefectul a [ncurajat Inspectoratul }colar s` atace decizia Comisiei de retrocedare cu privire la restituirea unei ]coli.
Asta de]i decizia Comisiei este definitiv`, iar Comisia
este numit` de c`tre stat. Este a]adar aberant c` statul []i
contest` propriile decizii. {n plus, la Cluj, decizia de
retrocedare a dou` dintre propriet`\ile evreie]ti a fost
atacat` f`r` nici un motiv [n instan\` de c`tre Primarul
ora]ului. (…) Am [ncercat s` discut`m cu autorit`\ile
locale, iar Prefectul de Timi]oara ne-a promis c` []i va
retrage contesta\ia. Nu a f`cut-o [nc`, dar el ne-a spus
foarte clar c` a f`cut contesta\ia ca s` nu fie acuzat de
oameni c` nu s-a luptat pentru imobilele revendicate.”7
Reprezentan\ii Comisiei de retrocedare sunt
con]tien\i de aceast` stare de lucruri dar spun c` nu au
ce s` fac`. “Exist` o lege care se pare c` nu e valabil`
pentru to\i. Faptul c` Prim`ria Clujului ne-a atacat
toate deciziile este p@n` la urm` un caz politic. (…) {n
marea majoritate a cazurilor deciziile de contestare [n
justi\ie se fac din simpla dorin\` de a fi [n opozi\ie cu
procesul de retrocedare sau pentru a dob@ndi o imagine pozitiv` [n r@ndul comunit`\ii locale. Este evident c` popula\ia care nu apar\ine religiei cultelor o s`
fie [ntotdeauna [mpotriva m`surilor de restituire a
propriet`\ilor. Acest lucru nu este normal, pentru c`
avem totu]i o lege care trebuie respectat`.8
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6. Iregularit`\ile din sistemul juridic
De]i legile de retrocedare a bunurilor confiscate
[n timpul regimului comunist spun foarte clar c` propriet`\ile susceptibile a fi retrocedate fo]tilor proprietari nu pot fi [nstr`inate p@n` la stabilirea clar` a
regimului lor juridic, nu pu\ine sunt situa\iile c@nd totu]i acest lucru se [nt@mpl`.
Autorit`\ile ]tiu de existen\a unor astfel de cazuri, dar nu au cum s` intervin` pentru rezolvarea lor,
l`s@nd totul [n seama justi\iei ]i a eforturilor cultelor
religioase.
Iregularit`\ile din sistemul juridic rom@nesc, generate [n primul rind de corup\ie ]i dezordine, au dat na]tere p@n` acum unor situa\ii la limita absurdului.
Pe de alt` parte, un caz aparte care ilustreaz`
modul precar de func\ionare a justi\iei rom@ne [l
reprezint` eforturile Bisericii Greco-Catolice de a-]i
recupera o parte din fostele l`ca]uri de cult. Deoarece,
conform declara\iilor reprezentan\ilor acestei biserici,
negocierile cu Biserica Ortodox` Rom@n` s-au desf`]urat greoi, s-a apelat la justi\ie pentru primirea [napoi
a unor imobile sau l`ca]uri de cult. Numai c` [n foarte
multe din aceste situa\ii, greco-catolicii reclam` iregularit`\i [n sistemul juridic rom@nesc.9 O ultim` situa\ie simptomatic` este cea a evacu`rii preotului
greco-catolic din casa sa parohial` din comuna s`tm`rean` Ardud. Evacuarea s-a f`cut [n baza unei sentin\e
judec`tore]ti definitive pronun\at` la cererea preotului
ortodox din localitate. Sentin\a este [ns` contestat` de
greco-catolici pe motiv c` ea a fost pronun\at` pe baza
unui titlu de proprietate care ulterior a fost anulat.
Confrunta\i cu aceast` stare de lucruri, reprezentan\ii cultului Greco-Catolic par deci]i s` interna\ionalizeze chestiunea repunerii bisericii lor [n drepturi.
{n acest sens au apelat inclusiv la Curtea European` a
Drepturilor Omului. Aici este deja depus un dosar
prin care se reclam` obstruc\ionarea actului de justi\ie
[n cazul unui proces ce dureaz` de mai bine de 12 ani
]i [n care se solicit` retrocedarea Bisericii Sf. Vasile
Polon`, singura biseric` greco-catolic` din Bucure]ti.

Decretul nr. 177 al Marii Adun`ri Na\ionale reglementeaz` regimul general al cultelor religioase. Preo\ii devin salaria\i de stat,
iar biserica era controlat` de stat. Conform art. 29, bunurile
mobile ]i imobile ale cultelor religioase, ale diferitelor p`r\i constitutive, a]ez`mintelor, asocia\iunilor, ordinelor ]i congrega\iunilor, vor fi inventariate de organele lor statutare. Organele centrale
ale cultelor religioase vor comunica toate datele cu privire la
aceste inventare Ministerului Cultelor, pentru exercitarea dreptului de verificare ]i control. {n plus, toate cultele au bugete proprii,
dar acestea sunt supuse controlului Ministerului Cultelor.
4
Pentru aceste aspecte vezi Ioan-Marius Bucur, Din istoria Bisericii Greco-catolice rom@ne (1918-1953), Cluj, Edit. Accent,
2003, p.202-261.
5
Interviu cu Komaromi Attila, consilier juridic [n cadrul Episcopiei romano-catolice de Alba Iulia.
6
Interviu cu Tova Ben Nun, director executiv al Funda\iei Caritatea, din cadrul Federa\iei Comunit`\ilor Evreie]ti din Rom@nia.
7
Ibidem
8
Interviu cu Marko Attila, subsecretar de stat la Departamentul
Rela\iilor Interetnice, vicepre]edinte al Comisiei interguvernamentale de aplicare a Legii 501.
9
“Biserica noastr` este [n continuare supus` presiunilor ]i discrimin`rilor de ordin administrativ at@t la nivel de Stat c@t ]i la
nivel local. De la intimid`ri la violen\e ]i acte de injusti\ie, tr`im
[n permanent` presiune, fiind [mpiedica\i s` redob@ndim ceea ce
este al nostru. Este greu de imaginat c` [ntr-un Stat de Drept
hot`r@ri judec`tore]ti [n favoarea noastr` sunt ignorate fiind
imposibil de aplicat, ]i sistematic cauzele c@]tigate de noi sunt
redeschise [n procese [n care suntem defavoriza\i. Din p`cate
chiar ]i Comisia pentru Dialog la nivel de Ierarhi ortodoc]i ]i
greco-catolici [nfiin\at` s` solu\ioneze aceast` problem`, nu este
capabil` s` g`seasc` o rezolvare pentru acest aspect care este de
competen\a Statului Rom@n”. Protest [naintat Comisiei Europene
de c`tre Episcopul de Oradea, Virgil Bercea, februarie 2004, prin
care solicit` introducerea rezolv`rii problemei propriet`\ilor
greco-catolice pe agenda negocierilor Rom@niei cu Uniunea European`.
3

N.B. - Textul se bazeaz` pe un raport realizat de Centrul de
Resurse pentru Diversitate Etnocultural`, martie 2004

NOTE
Conform datelor oficiale ale recens`m@ntului popula\iei din anul
2002.
2
Victor Neumann, Istoria evreilor din Rom@nia, Editura Amarcord, Timi]oara, 1996, pp 211-215. Pentru toat` legisla\ia antievreiasc` din aceast` perioad` vezi Evreii din Rom@nia [ntre anii
1940-1944, vol. I, Legisla\ia antievreiasc`, ed. Lya Benjamin,
coord. Sergiu Stanciu, Bucure]ti, Edit. Hasefer, 1993.
1

MARIAN CHIRIAC - ziarist ]i analist politic, specialist
[n problematica minorit`\ilor na\ionale din Rom@nia.
{n prezent este redactor ]ef al publica\iei on-line
DIVERS (editat` de Mediafax)
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Religia şi organizarea “pieåei”
religiilor
CLAUDIU HERÅELIU
The author transposes basic concepts of the economy like the demand and the offer
into the religious zone, trying an evaluation of the “religious market”. Starting from the
potential “customers”, from the polls that grant the church with a great deal of trust, the
article analyzes the modalities to send the religious message and the new adapted to the last
media means interface.

{nainte de a porni [n acest demers este necesar` l`murirea c@torva probleme conceptuale, [n special termenul “pia\`”. Astfel, conform DEX: pia\`
= ... Sfer` a circula\iei m`rfurilor; cererea ]i oferta
de m`rfuri. O alt` defini\ie a pie\ei1 este aceea conform c`reia reprezint` mecanismul sau institu\ia care
are rol de mediator [ntre produc`tori ]i consumatori. Schimburile pot avea loc [n mod direct (un bun
sau serviciu [n contrapartid` cu alt bun sau serviciu)
sau prin mijlocirea monedei.
O pia\` trebuie s` aib` cel pu\in cinci caracteristici elementare:
– cerere;
– ofert`;
– reglement`ri legale (de obicei guvernamentale);
– actorii de pe pia\`;
– tipul de pia\a existent: liber` concuren\` sau monopol (monopsonul nu are sens [n acest caz).
Cererea prezent` pe pia\a religiei este format`
din dorin\a umanit`\ii de a fi “m@ntuit`”2. Cu alte
cuvinte de a da un sens vie\ii ]i/ sau mor\ii, de a r`spunde la [ntreb`rile de unde venim? ]i [ncotro ne
[ndrept`m? Produsul/ serviciul primordial pe aceast`
pia\` este denumit, la cre]tini, m@ntuire. Bisericile,
fie c` sunt cre]tine (tradi\ionale, evanghelice, reformate sau neo-protestante), mozaice, budiste sau islamiste, vin s` dea un sens mor\ii ]i, prin el, vie\ii.
Sun` pu\in a erezie, cuv@nt foarte vehiculat [n reforma european` a cre]tinismului. Reform` care a
fost [ns`, [ntru totul necesar` dep`]irii [ntunecatului
ev mediu. Reform` care, ca dimensiune, nu s-a mai
[nt@lnit [n alt` religie.
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Oferta de pe pia\a religiei vine [n [nt@mpinarea
cererii bunului sau, mai degrab`, serviciului m@ntuire. Dup` cum se cunoa]te, exist` mii de furnizori
de m@ntuire, pre\ul pe care un individ trebuie s` [l
pl`teasc` este diferit de la un furnizor de servicii la
altul. Exist` furnizori de m@ntuire care ofer` acest
serviciu [n mod individual la fel cum exist` furnizori
care ofer` m@ntuire [n grup. Majoritatea furnizorilor
de m@ntuire interzic apelarea, simultan`, la mai mul\i
furnizori. Exist` furnizori care asigur` m@ntuirea
chiar ]i dup` decesul individului.
Reglement`rile legale se refer` la o licen\` pe
care un furnizor de m@ntuire trebuie s` o ob\in`. De
la \ar` la \ar` situa\ia poate s` difere. Diferitele cazuri, vom [ncerca s` le prezent`m [n momentul [n
care vom aborda ultimul punct din enumerare. Principalul element al reglement`rilor legale porne]te
de la posibilitatea alegerii. Un individ poate s` aleag`
furnizorul de m@ntuire sau poate s` aleag` s` nu consume acest bun/serviciu. Un principiu fundamental
[n economie (asigurarea standardelor de calitate) nu
[]i g`se]te aplicabilitatea pe aceast` pia\`. Aceasta
deoarece nici o institu\ie (de natur` uman`) nu poate
s` aduc` probe materiale [n sensul realiz`rii dezideratului de pe pia\a religiilor. Acest mod de verificare
a [ndeplinirii dorin\ei lipsind, rezult` c` singurul [n
m`sur` s` decid` dac` un furnizor are veridicitate
sau nu este individul. Teoretic, pia\a ar trebui s` fie
liber` ]i furnizorii care []i vor fi dovedit seriozitatea
vor progresa iar ceilal\i vor fi elimina\i [n mod natural de pe pia\`. Practic, exist` reglement`ri legale
[n majoritatea statelor lumii cu privire la condi\iile
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etice, legale sau de alt` natur` pe care trebuie s` le
[ndeplineasc` un furnizor de m@ntuire. Chiar ]i \`ri
cu libertate religioas` deplin` au ini\iat campanii juridice [mpotriva unor grup`ri considerate nepotrivite.3 Aceasta se [nt@mpl` cu toate c` [n \`rile europene
sunt respectate, prin legisla\iile [n vigoare, prevederile Declara\iei Universale a Drepturilor Omului unde libertatea religioas` primeaz` ]i unde este garantat dreptul la asociere ]i la libera practic` a religiei
]i/ sau a convingerilor religioase.4
Actorii de pe pia\` sunt evident cei care cer
]i, respectiv, cei care ofer` m@ntuire. Cererea este
asigurat` aproape [n totalitate de indivizi5. Furnizorii
de m@ntuire pot fi [nt@lni\i sub denumirea de: biseric`, cult, sect`, mi]care, asocia\ie etc. Exist`: furnizori ce controleaz` segmente importante din pia\`,
organiza\i ca ]i companiile multina\ionale; furnizori
locali ]i/sau regionali; furnizori organiza\i sub form`
de persoane fizice. De men\ionat c`, de obicei, intrarea pe pia\` este dificil de realizat dar c` majoritatea furnizorilor au pornit de la persoane fizice evolu@nd spre companii multina\ionale.
Tipul de pia\` poate fi, desigur, unul dintre
urm`toarele: liber` concuren\`, monopol, oligopol.
Libera concuren\` se [nt@lne]te [n \`rile unde libertatea religioas` este garantat`. Monopolul nu exclude libera concuren\` dar poate fi prezent ]i [n cazurile [n care nu exist` libertate religioas` (de exemplu
[n Iran); pia\a religiilor este dominat` autoritar de
unul dintre furnizori (este ]i cazul Rom@niei). Situa\iile de oligopol sunt frecvent [nt@lnite chiar ]i [n \`rile
cu un nivel de libertate religioas` foarte ridicat; [n
aceast` situa\ie, un mic grup de furnizori []i [mpart
cea mai mare parte din pia\` (de exemplu Germania,
SUA etc.).
Prezen\a cartelurilor pe pia\a religiilor este
uneori vizibil`. Poate cel mai bun exemplu [n acest
caz este chiar al cre]tinismului, dar putem pune [n
aceast` categorie ]i cazul islamismului.
Pia\a religiilor este una foarte efervescent`,
au loc fuziuni (sau [ncerc`ri de fuziuni care pot fi
[nt@lnite sub numele de ecumenism), au sau au avut
loc schisme sau scind`ri. Aproape continuu apar noi
persoane fizice care doresc s` intre pe pia\` la fel
cum exist` cazuri (mai rare, uneori impuse legislativ
de c`tre unele guverne ce []i doresc un monopol sau
oligopol6) de ie]ire de pe pia\`. Exist` ]i contraband`
cu m@ntuire (ne referim aici, de exemplu, la cazurile
de tipul situa\iei [n care s-a aflat cre]tinismul primelor secole din era noastr`).
Concuren\a pe o pia\` efervescent` nu poate
fi altfel dec@t acerb`. Furnizorii seculariza\i sunt cei
mai vulnerabili la acest tip de atacuri pentru c`

furnizorii mai mici [ncearc` s` creeze ]i s` p`streze
[ntre ei ]i clien\i o rela\ie special`7 care uneori poate
fi chiar la limita legii. Pe de alt` parte, furnizorii
seculariza\i sunt cei mai [n m`sur` s` apeleze la
opera\iuni [n for\` ]i se poate ajunge la conflicte
armate sau la segreg`ri confesionale.
Marketing-ul religios
Cererea ]i oferta sunt concepte de baz` ale
economiei, pilonii pe care se construiesc reglement`rile pie\ei. S` analiz`m pu\in, din acest punct de
vedere, pia\a religiilor.
Respect@nd etapele unui produs, dup` faza de
lansare, dezvoltare ]i maturitate (secularizare) o biseric` se va [ndrepta c`tre declin sau, dimpotriv`, []i
va consolida ]i extinde pozi\ia. Pe pia\a religiilor,
concuren\a este mai puternic` dec@t [n orice alt domeniu iar bisericile dinamice atac` fiecare segment
de clien\i poten\iali sau actuali ai altei religii8. Din
acest motiv, pentru ca o biseric` s` reziste este necesar ca ea s` fie reformat` sau s`-]i p`streze [naltele
standarde de calitate9. Astfel se pot prelua metode
testate cu succes [n alte domenii, din care un bun
exemplu este cel de fundamentare a deciziilor pe
utilizarea unei matrice de decizie de tip SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunit`\ilor ]i
riscurilor), care s` conduc` la o strategie managerial`
[ntr-o deplin` interac\iune cu pia\a religiilor.
Poten\ialii clien\i din Rom@nia se grupeaz`,
conform speciali]tilor [n marketing, [n patru mari
categorii. Veteranii, persoane n`scute [naintea celui
de-al doilea r`zboi mondial (prefer` produse de
bun` calitate ]i sunt atra]i de anumite m`rci), copii
ai socialismului, cei n`scu\i dup` al doilea r`zboi
mondial obi]nui\i s` consume produse de slab` calitate deoarece pun accent doar pe pre\ul sc`zut al
produselor, tineretul contestatar, cei n`scu\i dup`
1970, ne[ncrez`tori [n produsele autohtone ]i tineretul liber post-decembrist, cei n`scu\i dup` 1988,
critici ]i cosmopoli\i.
{n urm`torii 20 de ani primele dou` categorii
vor disp`rea iar ultimele dou` vor deveni reprezentative. {n acel moment, dac` o biseric` nu are o strategie suficient de flexibil` va merge spre o reorganizare tardiv` sau un faliment prematur. Toate bisericile vor trebui s` caute noi metode ]i tehnici de
a \ine enoria]ii implica\i. O lips` de activitate duce
la transformarea respectivei persoane [n \inta predilect` a altor “actori” prezen\i pe pia\`. {ntr-adev`r,
odat` ce un consumator nu mai consum` un anumit
sortiment al unui produs, mai devreme sau mai t@rziu se va orienta spre un alt furnizor. Nu dorim aici
s` abord`m sacrul din punctul de vedere al trans-
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form`rii lui [ntr-un sistem economic dar exist` anumite instrumente care pot fi preluate ]i utilizate cu
succes.
Un alt instrument care poate fi util [n analiza
pie\ei religiilor este sondajul de opinie. Se remarc`
[n toate sondajele de opinie faptul c` biserica (cel
pu\in [n Rom@nia) []i p`streaz` ]i chiar consolideaz`
pozi\ia frunta]` de\inut` la capitolul [ncredere. Paradoxal, tot acele sondaje de opinie ne arat` c` majoritatea credincio]ilor sunt nepractican\i. Aceasta
s-ar putea interpreta ]i prin faptul c` toate persoanele
au o [ncredere [n institu\ie ca atare dar exist` oarece
bariere relativ la modul [n care este realizat` interfa\a
dintre ele ]i institu\ie.
Vorbind de interfa\a de prezentare a produsului merit` s` amintim folosirea, [n aceste scopuri,
a ultimelor mijloace media. {ncep@nd cu mediul
Internet unde, dup` o c`utare simpl` (e drept [ntr-o
categorie pu\in mai larg` - Spiritualitate) constat`m
c` exist` 26210 de pagini web [n limba rom@n` care
trateaz` aceste lucruri, iar primele 10 dintre ele adun`
un num`r de peste 25000 de vizitatori s`pt`m@nal.
{n peisajul mediatic audio-vizual majoritatea posturilor na\ionale importante au cel pu\in o emisiune
s`pt`m@nal` de specialitate (ca s` nu mai vorbim de
evenimentele speciale). Exist` posturi de radio ]i televiziune dedicate care utilizeaz` aceste mijloace
moderne pentru a-]i face cunoscut mesajul. O alt`
modalitate de abordare este cea a transpunerii artistice a mesajului religios. Recent, filmul Patimile lui
Christos regizat de Mel Gibson a \inut capul de afi]
([n SUA) ]i a fost pe primul loc din punct de vedere
al [ncas`rilor timp de 3 s`pt`m@ni. Filmul, a]a dup`
cum m`rturisea ]i autorul, [ncearc` s` prezinte lucrurile din punctul de vedere catolic (cu focalizare pe suferin\ele fizice ale lui Christos ]i un pilon [n sus\inerea a]a numitei Mariologii11).
Transmiterea mesajului de c`tre biserici se
mai poate realiza prin [mbinarea acestuia cu activit`\i medicale, educa\ionale ]i/ sau caritabile. Cel
mai bun exemplu, pentru a ilustra acest fapt, [l reprezint` strategia Bisericii Catolice de promovare a
acestor servicii conexe oferite. {n ceea ce prive]te
eficacitatea acestor metode este suficient s` ar`t`m
c` [n 1906 Biserica Catolic` avea un num`r de
292,8 milioane credincio]i12 iar Biserica Ortodox`
avea 127,5 milioane credincio]i13; [n prezent Biserica Catolic` are un num`r de 1,05 miliarde credincio]i14 (o cre]tere de 3,59 ori) iar Biserica Ortodox`
are un num`r de 240 milioane credincio]i15 (o cre]tere de 1,88 ori). Pentru a fi riguro]i preciz`m c` [n
1906 popula\ia globului era de 1,65 miliarde16 ]i, [n
prezent, num`r` 6,31 miliarde persoane17. A avut
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loc deci o cre]tere de 3,82 ori; comentariile relativ
la strategia celor dou` biserici susmen\ionate sunt
de prisos.
Sigur vor fi ]i contestatari ai teoriei pe care
am propus-o ]i timpul este [n m`sur` s` confirme
sau s` infirme asemenea idei. Cu toate acestea nu putem s` nu ne aducem aminte de citatul, men\ionat la
[nceputul lucr`rii, lui André Malraux care spunea:
“Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”.
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NOTE
Colectiv, Economie politic`, Ed. Economic`, Bucure]ti, 1995,
pag. 47.
2
Ideea aceasta am [nt@lnit-o prima dat` [n: Ciocu, E., Produs
M@ntuirea. Strategii de marketing, Cotidianul, Bucure]ti, 13
iunie 2003
3
Este cazul Bisericii Scientologice ]i a statutului s`u [n Germania, Fran\a ]i Spania unde sunt formulate numeroase acuza\ii
de sp`lare de creier.
4
Totu]i, sunt semnalate diverse practici care vin s` “[ngr`deasc`” aceste drepturi. Astfel, [n Anglia, exist` definite ]i sunt
interzise posibile discrimin`ri pentru religiile cre]tine; nu acela]i lucru se poate spune despre religiile necre]tine care nu au
predefinite astfel de discrimin`ri. {n 1997, [n Belgia a fost publicat` de c`tre o comisie parlamentar` o list` cu 187 de “secte”. {n aceast` list` se reg`seau organiza\ii catolice, protestante
sau budiste considerate periculoase. De]i au existat proteste,
parlamentul belgian a adoptat c@teva hot`r@ri prin care s-a
[nfiin\at un organism care s` supravegheze ]i s` ia m`suri
[mpotriva sectelor considerate periculoase. {n Fran\a, [n 1996
1
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s-a identificat o list` cu 170 de organiza\ii religioase ]i filozofice c`rora le-a fost aplicat` sintagma secte, printre ele se
reg`sesc, de exemplu, bapti]tii. Urmare a acestei liste a fost
constituit, ulterior, un organism denumit observatorul cultelor
care s` supravegheze activitatea din domeniul respectiv. }i [n
Italia exist` un astfel de organism care supravegheaz` organiza\iile
considerate periculoase.
5
Excep\ia o consider`m a fi cazul furnizorilor care ofer` re[ncarnarea. {n acest caz un c@ine de ast`zi, de ieri sau de m@ine
poate fi un viitor, fost sau actual client.
6
Putem situa [n dorin\a cre`rii unui monopol ceea ce s-a [nt@mplat [n Rom@nia [n 1948 c@nd, de exemplu, Biserica GrecoCatolic` a fost scoas` [n afara legii.
7
Nu ne putem ab\ine s` nu exemplific`m aceast` afirma\ie cu
un eveniment ce a f`cut v@lv` [n mass-media din \ara noastr` [n
ultima perioad`. Este cazul MISA condus` de Gregorian Bivolaru.
8
De]i sintagma “[n credin\a asta m-am n`scut, [n credin\a asta
mor” este cunoscut` ]i acceptat` de foarte mult` lume, de]i,
prin garantarea libert`\ii religioase, “prozelitismul” este pus la
zid, totu]i pia\a religiilor este foarte dinamic`. {n decurs de 10
ani exist` confesiuni care ]i-au dublat num`rul de credincio]i.
9
O sus\inere a acestei idei face apel la bunul sim\. Dac` o biseric` [ncepe s` coboare standardele doar de dragul unor aspecte
cantitative (referitoare la num`rul de enoria]i) efectele pot fi ]i
de migrare a unor persoane deranjate de renun\area la acele standarde (homosexualitate, avort, prostitu\ie, consum de droguri
etc.) c`tre alte biserici care au r`mas la “vechile c`r`ri”. Termenul “vechile c`r`ri” a fost preluat din: Biblia (trad. Cornilescu) Ieremia 18:15 – “Totu] poporul Meu M-a uitat ]i aduce
t`m[ie idolilor; s-a ab`tut din c`ile lui, a p`r`sit vechile c`r`ri,
]i a apucat pe c`r`ri ]i drumuri neb`tute”.
10
Informa\ia a fost preluat` din http://www.trafic.ro accesat la
30 martie 2004.
11
Este vorba aici despre exagerarea rolului Mariei mama lui
Iisus [n actul jertfei pe care acesta a adus-o. Se ajunge la o viziune conform c`reia Maria ]i-a oferit fiul ca s` fie jertf` pentru
p`catele lumii.
12
Sursa: ***, Enciclopedia Catolic` Online – http://www.
newadvent.org/ cathen/01559a.htm accesat la 30 martie 2004.
13 Sursa: ibidem.
14
Conform http://www.adherents.com/ Religions_By_Adherents.
html accesat la 28 august 2003.
15
Sursa: ibidem.
16
Sursa: Population Reference Bureau staff, Transitions in World
Population, Population Bulletin 59, no. 1, Washington, DC,
Population Reference Bureau, 2004
17
Sursa: http://www.prb.org/ accesat la 30 martie 2004.

CLAUDIU HER|ELIU - Asist. univ. drd., Academia de
Studii Economice Bucure]ti, Catedra de Statistic` ]i
Previziune Economic`.
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SEMNAL
Oiæteanu, Andrei
Imaginea evreului în cultura românã
Ediåia a II-a revãzutã æi adãugitã
Editura: Humanitas
Printr-o serie de contribuåii esenåiale care culmineazã cu acest volum, Andrei Oiæteanu ne
spune istoria interacåiunii simbolice dintre români æi evrei. O face inteligent, superdocumentat, empatic æi critic în ambele direcåii ale relaåiei. Nici o discuåie viitoare despre identitatea
româneascã nu va putea face abstracåie de
cartea “Imaginea evreului în cultura românã”.
Sorin Antohi
Mã fascineazã cuprinsul cãråii lui Andrei Oiæteanu. Se vede imediat cã este altceva: tratarea decontractatã a unei teme grave æi delicate. Importantã æi într-un sens metodologic
mai general (cum se construieæte o imagine,
adesea atît de diferitã de modelul sãu real),
cartea aceasta ne invitã sã ne regândim istoria,
raporturile noastre cu ceilalåi æi cu noi înæine.
Lucian Boia
Acest studiu amplu detaliat este o devoalare
exhaustivã a “celuilalt” în cultura occidentalã.
În întruparea sa specific româneascã æi est-central europeanã, “evreul imaginar” declanæeazã toate orchestrãrile infernurilor europene
începînd cu secolul întâi al erei creætine. Palimpsestul poveætilor æi imaginilor are efectul
unui film de groazã fãcut de un maestru.
Cartea lui Andrei Oiæteanu este o riguroasã
cercetare a celor mai întunecate episoade ale
societãåii europene. Cu alte cuvinte, este
vorba de un text indispensabil.
Andrei Codrescu
Aceastã carte a lui Andrei Oiæteanu este o
excelentã æi doctã exegezã, situatã la interferenåa dintre imagologie æi antropologie,
privind imaginea evreului în cultura românã
æi central-europeanã.
Z. Ornea
O carte în chip urgent necesarã. Nimeni nu era
mai potrivit sã o scrie decît Andrei Oiæteanu,
cu rãbdarea, precizia, echilibrul æi umorul cu
care ne-a obiænuit de multã vreme. Cititorul
va petrece câteva ceasuri de lecturã pasionantã
æi, dacã e om întreg, va cãdea pe gânduri...
Andrei Pleæu
Andrei Oiæteanu deåine secretul artei de a examina - cu un calm de antropolog care a vãzut
æi citit multe - formele uneori hidoase æi nocive,
alteori hilare æi benigne, pe care le poate lua o
reprezentare a “evreului” contopind prejudecãåi, stereotipuri æi strãvechi deprinderi ale demonizãrii întâlnite în cultura europeanã. Cartea
lui aplicã acestor “maladii ale spiritului” tratamentul tonic al inteligenåei æi al spiritului critic.
Leon Volovici

S.P. nr. 109/2004

Istorie recentã

Scurtã istorie a Securitãåii
GABRIEL CATALAN,
MIRCEA STÃNESCU

Short History of the Security is supposed to be a brief presentation of an oppressive
structure which had dominated the Romanian society for five decades. The founding of the
Security, its internal organization, its human resources structure, its ways of action and
oppression against the Romanians within the country as well as the representatives of the
Romanian exile are brought into the reader’s attention; the authors’ conclusion is that the
decisive separation of the structure of the Security has not been accomplished until now.

La sf[r]itul celui de-Al Doilea R`zboi Mondial
serviciile secrete din Rom@nia erau: Siguran\a – serviciul secret intern, Serviciul Special de Informa\ii
– serviciul secret extern ]i Sec\ia a II-a a Marelui
Stat Major al Armatei – serviciul secret militar. Toate aceste servicii secrete au continuat s` func\ioneze
dup` 23 august 1944 cu acelea]i cadre, doar ]efii lor
fiind schimba\i.
Infiltrarea vechilor servicii secrete æi
epurarea vechilor angajaåi
Infiltrarea serviciilor secrete de c`tre Partidul
Comunist din Rom@nia1 a [nceput imediat dup` 23
august 1944, pentru aceast` ac\iune fiind folosite “g`rzile patriotice”, unit`\i paramilitare ale Partidului instruite de NKVD2. Bol]evizarea lor s-a accentuat odat`
cu instalarea la putere de c`tre V[]inski – trimisul lui
Stalin – a guvernului Petru Groza, [n 6 martie 1945.
Dup` aceast` dat`, Regele Mihai, sub controlul c`ruia
se aflau p[n` atunci structurile informative, nu s-a mai
putut bizui pe nici una dintre ele. PCR a preluat
controlul lor prin Emil Bodn`ra], secretar general la
pre]edin\ia Consiliului de Mini]tri [ns`rcinat cu supravegherea serviciilor secrete, prin ordinul semnat la 27
aprilie 1945 de primul ministru Groza, ]i de c`tre
Teohari Georgescu, ministrul de Interne [n func\ie.
De acum [nainte, [n serviciile secrete s[nt [ncadra\i
numai comuni]ti, institu\iile amintite nemaifiind
controlate [n nici un fel de c`tre Rege, ci de PCR3.
Proiectul Moscovei ]i al Partidului presupunea
apoi epurarea vechilor cadre din Poli\ie, Siguran\`,
SSI, Armat` ]i Administra\ia Public`, [ntruc[t erau
legate “prin concep\iile ]i pozi\ia lor social-eco-
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nomic`” de Vechiul Regim. Aceste “elemente ostile
regimului democrat popular, cele compromise printr-o activitate du]m`noas` fa\` de mi]carea muncitoreasc`” vor fi [nlocuite cu “comuni]ti cu o bogat`
activitate revolu\ionar`, c`li\i [n lupta cu du]manul
de clas` [n anii crun\i ai ilegalit`\ii”4.
Infiltrarea ]i acapararea serviciilor secrete rom@ne de c`tre KGB prin epurarea vechilor angaja\i a
fost unul din principalele obiective ale ocupa\iei
sovietice, ac\iunea fiind desf`]urat` sub acoperirea
aplic`rii prevederilor Conven\iei de Armisti\iu semnat` de Rom@nia la Moscova [n 12/13 septembrie
1944, cu Comisia Aliat` (Sovietic`) de Control. Ac\iunea, paralel` cu preluarea puterii [n stat de c`tre
PCR, f`cea parte din planul general de sovietizare a
Rom@niei, [n care contribu\ia esen\ial` au avut-o
ofi\erii ]i diploma\ii sovietici, [n cvasitotalitatea lor
agen\i ai KGB ]i GRU5.
Comuni]tii experimenta\i care au preluat conducerea serviciilor de informa\ii erau, de fapt, cu
to\ii agen\i sovietici. Astfel, conduc`torul real al SSI
a devenit, o dat` cu ocupa\ia sovietic`, Serghei Nikonov (alias Serghei Nicolau), rus de origine, [n perioada interbelic` ]eful unei re\ele de spionaj a KGB [n
Rom@nia. Dup` lovitura de stat de la 23 august 1944
el a primit noi sarcini ca ofi\er al Direc\iei de Informa\ii Externe a KGB fiind numit oficial, [n martie
1945, director al SSI. {n martie 1954, Nikonov a fost
transferat la conducerea Sec\iei a II-a a Marelui Stat
Major al Armatei (spionajul militar), institu\ie
subordonat` celei similare sovietice (GRU)6.
Direc\iunea Poli\iei de Siguran\` a fost condus`, din martie 1945, de c`tre Gheorghe Pintilie (pe
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numele s`u real Pantelei Bodnarenko, zis Pantiu]a),
agent sovietic de origine ucrainean`, condamnat [n
perioada interbelic`, [n Rom@nia, pentru spionaj. Ca
]i Nikonov, acesta era subordonat direct lui Emil
Bodn`ra], to\i primind ordine de la Moscova prin
intermediul lui Dmitri G. Fed[cikin, prim-consilier
sovietic [n Rom@nia [ntre anii 1944 ]i 1947 ]i reprezentant al INU/KGB7.
{n 1946 Pintilie era [n acela]i timp ]i ]eful
sec\iei politico-administrative a CC al PCR, [ns`rcinat` cu securitatea (a se citi: cu puritatea ideologic`)
partidului, c[nd din ordinul lui Gheorghe GheorghiuDej l-a asasinat pe }tefan Fori], fostul secretar
general al partidului p[n` [n aprilie 1944. Tot el a
ordonat ]i uciderea mamei fostului ]ef al partidului8.
Drept recompens` pentru credin\a ]i duritatea sa, din
iunie 1948 Pintilie a devenit membru al CC al PCR.
So\ia sa, Ana Toma, ]i ea agent` a INU/KGB, avea
printre [ns`rcin`ri ]i pe aceea de a-l supraveghea.
Una din practicile utilizate de KGB pentru
supravegherea demnitarilor comuni]ti era deci “[ncadrarea” lor cu militante comuniste fidele Moscovei.
Multe dintre so\iile membrilor nomenclaturii de v[rf
erau astfel de agente, dirijate fie pe l[ng` so\ii lor, fie
pe l[ng` al\i [nal\i membri ai conducerii Partidului.
Astfel, Nina Nikonova, so\ia lui Serghei Nikonov,
era secretara lui Gheorghiu-Dej, secretarul general
al Partidului. O alt` practic` era numirea agen\ilor
sovietici [n pozi\ii cheie ale aparatului comunist.
A]a se face c` ]eful de cabinet al lui Gheorghiu-Dej
era Mihail Gavrilovici, iar ]eful g`rzii personale
Valerian Bucikov, ambii agen\i KGB9.
Un alt agent KGB cu rol important [n sovietizarea Rom@niei a fost Vladimir Mazuru, ucrainean
din Basarabia care, [mpreun` cu Alexandru Nikolschi – ]i el agent sovietic – va fi numit adjunct al lui
Gheorghe Pintilie, directorul general al Securit`\ii10.
O alt` institu\ie care a fost trecut` sub controlul partidului a fost Corpul Detectivilor, unitate a
Ministerului de Interne alc`tuit` acum din cadre
comuniste ]i din vechi poli\i]ti, transformat` radical
prin reorganizarea din 14 martie 1945. {n fruntea ei
este numit Alexandru Nikolschi. Boris Grünberg,
alias Alexandr Sergheevici Nikolski, cet`\ean rom@n
de origine evreiasc`, membru al Komsomol ]i UTC
al PCR din anul 1932, a fost instruit de KGB ]i
trimis pe teritoriul Rom@niei pentru spionaj. Arestat
]i condamnat, a fost eliberat, ca ]i al\i comuni]ti, [n
urma loviturii de stat de la 23 august 1944. {n octombrie, acela]i an, este numit comisar de poli\ie, iar din
martie 1945 devine ]eful Corpului Detectivilor. A
condus Securitatea [mpreun` cu Gheorghe Pintilie ]i
Vladimir Mazuru, av[nd un rol de prin rang [n organi-

zarea acesteia dup` canoanele sovietice ]i [n declan]area terorii care i-a urmat11.
P@n` [n 1948 Corpul Detectivilor este implicat
[n reprimarea opozan\ilor politici ai Partidului Comunist, [n ac\iunile de infiltrare a mediilor ostile regimului, [mpiedic[nd astfel – la ad`postul trupelor
sovietice de ocupa\ie ]i sub ochiul vigilent al KGB ]i
GRU – formarea unei opozi\ii unite fa\` de instaurarea comunismului. Infiltr`rilor [n organiza\iile necomuniste ]i/sau anticomuniste li se adaug` ]i alte ac\iuni
operative – verific`ri, urm`riri, arest`ri ]i asasinate
– pentru [nf`ptuirea c`rora a fost creat` o Brigad`
Mobil` Special`12.
Activitatea Corpului Detectivilor se suprapunea peste atribu\iile SSI ]i ale Sec\iei a II-a a Marelui
Stat Major al Armatei, fiind nucleul dur a ceea ce se
va numi mai t[rziu Securitatea, faptul fiind probat
ulterior ]i de preluarea masiv` de cadre [n noua institu\ie.
Ministerul de Interne, condus de Teohari Georgescu, a f`cut o mi]care foarte abil`, reintegr[nd temporar [n Poli\ie ]i Siguran\` cvasitotalitatea cadrelor
]i agen\ilor concedia\i de guvernul R`descu. Drept
mul\umire, ei s-au n`pustit asupra opozan\ilor guvernului Groza. Mai t[rziu, partidul s-a dispensat de
serviciile lor, rezerv[ndu-le o soart` dintre cele mai
crunte: arest[ndu-i, [nchiz[ndu-i ]i supun[ndu-i la
interogatorii repetate, dar nu [nainte de a le exploata
aptitudinile, cuno]tin\ele ]i, nu [n ultimul r[nd, zelul.
Iat` doar trei exemple din cele mai semnificative:
Eugen Cristescu – fostul ]ef al SSI de p[n` [n septembrie 1944, Traian Borcescu – adjunctul lui Cristescu ]i Nicolae D. St`nescu – fost ]ef al SSI [ntre
1944 ]i 1945.
Siguran\a, Poli\ia, Jandarmeria, SSI ]i Armata
au fost treptat aservite intereselor PCR [n perioada
1945-1948 ]i au lucrat cu s[rg la promovarea intereselor sale: lichidarea ]i compromiterea adversarilor
politici, falsificarea ultimelor alegeri libere (noiembrie 1946) ]i episodul T`m`d`u, c[nd conducerii
PN| i s-a [nscenat o [ncercare de plecare [n exil –
fiind cele mai notorii13.
Înfiinåarea Securitãåii
Securitatea, numit` oficial Direc\iunea General` a Securit`\ii Poporului (DGSP), a fost [nfiin\at`
prin Decretul nr. 221 din 30 august 194814. Ea a
continuat s` pun` [n practic` opera de sovietizare a
\`rii [nceput` din 1945 de PCR sub protec\ia trupelor
sovietice de ocupa\ie.
Conform principiului marxist-leninist al luptei
de clas`, Securitatea a ac\ionat pentru identificarea
]i lichidarea tuturor persoanelor considerate pericu-
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loase pentru regim. Conform “Art. 2. Direc\iunea
General` a Securit`\ii Poporului are ca [ndatoriri
ap`rarea cuceririlor democratice ]i asigurarea securit`\ii Republicii Populare Rom@ne, contra uneltirilor
du]manilor din interior ]i exterior. … Art. 4. Ofi\erii
de Securitate sunt singurii competen\i a instrumenta
infrac\iunile ce primejduiesc regimul democratic ]i
securitatea poporului.”
Ca poli\ie politic` a regimului comunist, structura organizatoric`, metodele de operare, mijloacele
folosite ]i politica de cadre ale Securit`\ii erau secrete ]i nesupuse vreunui alt control dec[t cel de partid: “Art. 3. Organizarea, [ncadrarea, dotarea, atribu\iile ]i func\ionarea tuturor serviciilor centrale ]i exterioare ale Direc\iunii Generale a Securit`\ii Poporului se vor reglementa prin deciziunile ]i instruc\iunile interioare ale Ministerului Afacerilor Interne.
Aceste deciziuni ]i instruc\iunile interioare nu se
public`. Ele devin executive prin [nscrierea lor [ntr-un
registru special ]i comunicarea c`tre cei interesa\i.
… / Art. 7. Prin derogare de la dispozi\iunile Legii
contabilit`\ii publice, bugetul Direc\iunii Generale a
Securit`\ii Poporului va fi publicat numai prin suma
sa global`, f`r` detaliere pe posturi, [n bugetul Ministerului Afacerilor Interne.”
Conducerea Securit`\ii era format` din: gen.lt. Gheorghe Pintilie – director general; gen.-mr.
Alexandru Nikolschi ]i gen.-mr. Vladimir Mazuru
– directori adjunc\i. Securitatea era subordonat`
MAI, ministru de Interne fiind Teohari Georgescu,
iar Marin Jianu ministru adjunct. {n realitate, Securitatea se afla sub controlul unei echipe de consilieri
sovietici, agen\i KGB ]i GRU, conduse de D.G.
Fed[cikin (1944-1948), apoi de gen. Alexandr Saharovski (1949-1953)15. {n anul 1956, cel din urm` a
fost numit [n fruntea primei direc\ii a KGB, care se
ocupa cu spionajul extern, ceea ce arat` aprecierea
de care s-a bucurat activitatea sa desf`]urat` [n
Rom@nia. Un rol similar [l avea ambasadorul sovietic
la Bucure]ti, Serghei Kaftaradze, care r`spundea de
activitatea spionilor sovietici din Rom@nia, el fiind
subordonat mini]trilor de Externe sovietici – Viaceslav Molotov (p[n` [n anul 1949) ]i Andrei Ianuarevici V[]inski (ulterior) – care la r[ndul lor erau
subordona\i lui Lavrenti Beria, ]eful KGB ]i vicepre]edinte al Consiliului de Mini]tri al URSS.
Prin [nfiin\area Securit`\ii, regimul comunist
arat` c` este un regim ideologic, [n sensul c` puterea
este exercitat` de un grup restr[ns de persoane care
formeaz` Biroul Politic al CC al PCR, conducere
sus\inut` de trupele sovietice sta\ionate [n \ar` ]i de
omniprezenta Securitate, regim coordonat de CC al
PCUS prin comisarii ]i consilierii sovietici. Secu-
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ritatea este copia fidel` a KGB, at[t [n ceea ce prive]te scopurile, modul de organizare ]i func\ionarea,
c[t ]i [n privin\a metodelor ]i tehnicilor operative.
Organizarea internã
Structura organizatoric` a Securit`\ii reflect`
sarcinile ideologice primite de la partid ]i modul [n
care ea le-a aplicat. Era [mp`r\it` [n 10 direc\ii centrale deservite, la r[ndul lor, de sec\iile care se ocupau cu cenzura coresponden\ei, supravegherea ]i
interceptarea convorbilor telefonice, secretariat, cifru,
eviden\` ]i arhive. {n teritoriu, Securitatea avea 11
direc\ii regionale care aveau [n subordine birouri [n
diferite localit`\i. Tot ca structur` teritorial` distinct`
a fost organizat` ]i Securitatea Capitalei16.
Prima conducere a Securit`\ii a fost urm`toarea: gen.-lt. Gheorghe Pintilie – director general;
gen.-mr. Alexandru Nikolschi ]i gen.-mr. Vladimir
Mazuru – directori adjunc\i; mr. Wilhelm Einhorn,
director/secretar.
{n 1948 s[nt constituite trupele MAI, care cuprindeau, pe l[ng` Trupele de Mili\ie, ]i Trupele de
Securitate, Trupele de Gr`niceri ]i Pompierii. Pe 23
ianuarie 1949 Jandarmeria a fost desfiin\at`, atribu\iile
sale fiind preluate de c`tre Direc\ia General` a Mili\iei
]i de Trupele de Securitate, acestea din urm` fiind
constituite la 17 februarie, prin Decretul nr. 455 din
1949, ca unit`\i proprii ale Securit`\ii. Noile unit`\i
vor cunoa]te o m`rire continu` a efectivelor, ajung[nd [n 1953 la 40 000 de angaja\i, pentru Trupele de
Mili\ie ]i 55 000 pentru Trupele de Securitate17.
{n perioada 1948-1951, existen\a unei Direc\ii
de Contrainforma\ii Penitenciare ]i Mili\ie [n componen\a Securit`\ii, [ncadrat` cu ofi\eri numi\i “politici”, indic` sarcinile pe care poli\ia politic` le avea
[n represiune, care este generalizat` [n aceast` perioad`. Pe de alt` parte, Direc\ia Politic` avea ca sarcin` asigurarea purit`\ii ideologice a Partidului, fapt
care arat` c` Securitatea era [n egal` m`sur` cea care
se ocupa cu depistarea du]manilor reali sau poten\iali “strecura\i [n partid”.
Dup` ce regimul comunist s-a consolidat ]i a
avut loc epurarea institu\iilor statului ]i a partidului,
prin Decretul nr. 50 din 30 martie 1951 DGSP devine Direc\ia General` a Securit`\ii Statului (DGSS),
noua denumire indic[nd c` de acum [nainte Partidul
Comunist a [nghi\it statul, cu care se identific`. {n
acela]i an, [n cadrul Securit`\ii este [nfiin\at` Direc\ia
de Informa\ii Externe, constituit` la ini\iativa sovieticilor pentru a [nlocui SSI. Generalul Alexandr Saharovski, ]eful consilierilor sovietici din Rom@nia,
este cel care o construie]te de la zero, cu ofi\eri din
celelalte direc\ii ale Securit`\ii18. Dat fiind c` [n
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1951 se [ncheie o prim` faz` a represiunii, Direc\ia
de Contrainforma\ii Penitenciare este transferat` la
Ministerul de Interne.
{n contextul extern al declan]`rii campaniei
antievreie]ti din URSS, al preg`tirii unui r`zboi
[mpotriva Occidentului de c`tre Stalin ]i al “ascu\irii
luptei de clas`” [n interior, Ana Pauker, Vasile Luca
]i Teohari Georgescu sunt elimina\i de la conducerea
PCR de c`tre Gheorghiu-Dej, sub acuza\iile de
“[mp`ciuitorism”, “devia\ionism” ]i “pactizare cu du]manii”. Ca urmare, prin Decretul nr. 324 din 20 septembrie 1952 Securitatea este reorganizat` sub denumirea de Ministerul Securit`\ii Statului (MSS), ca
structur` independent` de MAI. Cu excep\ia modific`rii denumirilor unor direc\ii, servicii ]i sec\ii
structura sa a r`mas [ns` neschimbat`. Totodat`, prin
[nl`turarea ofi\erilor apropia\i grupului Pauker-LucaGeorgescu cre]te controlul direct al prim-secretarului
partidului, Gheorghe Gheorghiu-Dej, asupra Securit`\ii.
{n septembrie 1953 – dup` c`derea lui Beria ]i
reorganizarea p`rintelui Securit`\ii, KGB-ul – MSS
fuzioneaz` din nou cu MAI. Ministerul de Interne a
fost restructurat (iulie 1956) [n: Departamentul
Internelor, care [ngloba Mili\ia ]i Penitenciarele, ]i
Departamentul Securit`\ii.
{ntruc[t mi]carea de rezisten\` armat` a fost
lichidat` p[n` [n 1958, iar colectivizarea agriculturii
[ncheiat` (1962), la 30 mai 1963 Trupele de Securitate vor fi reduse la dimensiunile unei sec\ii speciale a Ministerului de Interne.
{n baza Decretului de reorganizare nr. 141 din
30 martie 1963, Direc\ia I este redenumit` Direc\ia
General` de Informa\ii Externe, care ulterior avea s`
se numeasc` Direc\ia de Informa\ii Externe (DIE),
p[n` [n 1978, ]i Centrul de Informa\ii Externe, p[n`
[n 198919. Cu prilejul acestei reorganiz`ri a Securit`\ii,
DIE este ridicat` la rang de direc\ie general`, ceea ce
indic` sarcinile sporite care i se acord` [n aceast`
perioad`. Unitatea se afla sub comanda lui Nicolae
Doicaru, DIE ac\ion[nd [n permanen\` [n colaborare
cu serviciile de spionaj sovietice ]i fiind coordonat`
de ele.
{n august 1958, [n urma tratativelor cu URSS,
trupele sovietice au p`r`sit Rom@nia, dar consilierii
sovietici au r`mas. Abia [n 1964 marea majoritate a
consilierilor KGB p`r`se]te teritoriul Rom@niei,
Securitatea g`zduind [ns` un num`r limitat ]i dup`
aceast` perioad`.
Preluarea puterii de c`tre Nicolae Ceau]escu
[n 1965 nu a adus nici o schimbare [n scopul ]i metodele folosite de Securitate. Ceau]escu s-a limitat
doar la eliminarea rivalilor personali ]i a fidelilor lor

din conducerea Securit`\ii ]i a MAI – ca Alexandru
Dr`ghici, ministru de Interne (1952-1965). Ac\iunea
a debutat prin marcarea “abuzurilor” – [n fapt, a crimelor, represiunii ]i a terorii – s`v[r]ite [n perioada
Dej de conducerea PMR ]i a Securit`\ii, pe care
Ceau]escu le punea, [n mod abil, pe seama concuren\ilor s`i personali ]i a celor indezirabili. Astfel, secretarul general al Partidului, el [nsu]i unul din responsabilii [ns`rcina\i cu supervizarea organelor de represiune, reu]e]te at[t eliminarea rivalilor, c[t ]i delimitarea sa de crimele f`cute anterior de Partid ]i Securitate, [mbun`t`\indu-]i imaginea ]i prin opera\iuni
de reabilitare a fo]tilor lideri comuni]ti uci]i, [n special a lui }tefan Fori] ]i Lucre\iu P`tr`]canu ([n 1968).
Prin Decretul nr. 710 din 22 iulie 1967 Securitatea este redenumit` Consiliul Securit`\ii Statului,
f`c[nd [n continuare parte din Ministerul de Interne.
La 3 aprilie 1968 redevine organism independent de
Ministerul de Interne, aflat sub controlul Biroului
Politic ]i al lui Ceau]escu personal. M`sura este luat`
[n perioada liberaliz`rii regimului comunist cehoslovac (Prim`vara de la Praga) ]i al s[ngeroasei interven\ii sovietice din Cehoslovacia. Numai c` la 19
aprilie 1972 revine [n structura MAI, ceea ce arat` c`
schimbarea a fost pur conjunctural`, singurele modific`ri dintre cele dou` reorganiz`ri fiind crearea, la
10 septembrie 1971, a Centrului de Informare ]i Documentare ]i a Centrului de Cercet`ri Parapsihologice
(pentru perfec\ionarea metodelor de anchet` ]i investiga\ii)20.
Prin Decretul nr. 362 din 27 iunie 1973 al Consiliului de Stat direc\iile de Securitate ]i serviciile
auxiliare s[nt restructurate, iar DIE devine un organism complet separat de Securitate. {n 1977 este [nfiin\at Centrul na\ional de transmisiuni cifrate, [n subordinea DIE, cu rolul de a deservi: ambasadele Rom@niei, Direc\ia de Informa\ii Militare ]i CC al PCR21.
Ultimele modific`ri de substan\` [n structura
Securit`\ii au fost operate [n 1978, printr-un decret
al Consiliului de Stat. Astfel, din martie 1978 Securitatea se nume]te Departamentul Securit`\ii Statului, f`c[nd [n continuare parte din Ministerul de Interne. Dincolo de schimbarea de denumire, restructurarea este o consecin\` a mi]c`rilor de opozi\ie din
1977 ]i, mai ales, a defec\iunii generalului Ion Mihai
Pacepa, directorul adjunct al DIE, care a tr`dat comunismul ]i pe Ceau]escu, trec[nd la americani, ceea ce
a determinat o reorganizare total`. Ofi\erii rom@ni
cunoscu\i de Pacepa ]i afla\i [n reziden\ele din Occident au fost retra]i [n Central` ]i trecu\i “[n conservare”. Pacepa nu a fost primul defector al serviciilor
secrete comuniste rom@ne, ci cel mai important.
Cunoa]tem ast`zi numele c[torva zeci de cazuri de
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defectori din DIE, [n marea lor majoritate [nainte de
fostul adjunct al DIE.
Importan\a sporit` a Securit`\ii din aceast`
perioad` este probat` ]i de ridicarea ]efului s`u la
rangul de ministru secretar de stat, [n timp ce o parte
din ]efii principalelor direc\ii au fost numi\i, la r[ndul lor, mini]tri adjunc\i. De acum Securitatea are ]i
sarcina de a coordona “activitatea de prevenire, depistare, neutralizare ]i lichidare a ac\iunilor teroriste
pe teritoriul Rom@niei”, [n acest scop fiind creat`
Unitatea Special` de Lupt` Antiterorist` condus`, la
[nceput, de colonelul }tefan Blaga. Ea avea [n 1989
un efectiv de 795 de ofi\eri ]i solda\i22.
{n anii ’80 structura Securit`\ii a r`mas, [n
linii mari, aceea]i cu cea stabilit` [n 1978.
Personalul Securitãåii
Cadrele mo]tenite de Securitate de la SSI,
Poli\ie ]i alte institu\ii “burgheze” au fost extrem de
pu\ine. Pentru angajare erau c`utate persoane tinere,
dornice de afirmare ]i f`r` o preg`tire prealabil` [n
domeniu, ele fiind recrutate exclusiv din Partid ]i [n
cea mai mare parte dintre muncitori. Personalul Securit`\ii era angajat pe baza purit`\ii dosarului, dar,
[n unele cazuri, partidul f`cea excep\ii.
Compozi\ia social` a cadrelor Securit`\ii, [n
februarie 1949, este ilustrativ`. Dintr-un total de
3 553 de persoane, 64 % erau muncitori, 28 % func\ionari, 2 % intelectuali, 4 % \`rani ]i 2 % f`r` profesie
(revolu\ionari de profesie). Dup` apartenen\a politic` 95 % erau membri ai PCR ]i 5 % nu erau membri de partid. Dup` sex, 88 % erau b`rba\i ]i 12 %
femei.
Dup` originea etnic`, 83 % erau rom@ni, 10 %
evrei, 6 % maghiari, iar celelalte minorit`\i cumulau
1 %, cifr` aflat` sub pragul de semnifica\ie statistic`.
Tot din punct de vedere etnic, din cei 60 de ofi\eri
superiori, 63,3 % erau rom@ni, 25 % evrei, 5 % maghiari, 3,3 % ucrainieni, restul de 3,4 % reprezent[nd
procentajul cumulat al cehilor ]i armenilor23. De
remarcat num`rul foarte mare de evrei [n raport cu
procentul acestei minorit`\i din totalul popula\iei din
Rom@nia (2-2,5 %)24, precum ]i num`rul mare de ucraineni raportat la num`rul total al acestor minoritari
din Rom@nia (sub 1 %).
}efii Securit`\ii, Mili\iei ]i Armatei, al`turi de
persoanele cu func\ii importante [n aparatul de partid
]i [n administra\ie erau forma\i [n Uniunea Sovietic`.
Ei alc`tuiau elita politic` a regimului comunist (nomenclatura), cifrat` la c[teva zeci de mii de persoane,
care controla [n mod total ]i discre\ionar societatea ]i
avea acces la o gam` larg` de privilegii: salarii foarte
mari, vile, ma]ini luxoase, magazine speciale etc.
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Cadrele Securit`\ii, Mili\iei ]i Armatei au fost
formate [n institu\iile de [nv`\`m[nt speciale ale
partidului ]i [n ]colile militare, [ntemeiate dup`
model sovietic. Primele dintre ele erau formate [n
URSS, o bun` parte din personalul Securit`\ii perfec\ion[ndu-se ulterior pe l[ng` organismele similare
sovietice. Cele mai importante erau }coala Superioar` de Partid “A.A. Jdanov” (devenit` apoi Academia de Partid “}tefan Gheorghiu”), Academia Militar` (numit` “I.V. Stalin” [n primii ani), }coala de
ofi\eri de Securitate de la B`neasa, [nfiin\at` [n 1948, ]i
cele de la Oradea ]i C[mpina. {n general, cadrele au
fost obligate s`-]i completeze studiile la cursurile
serale. Ofi\erii erau trimi]i periodic la cursuri de reciclare, din anii ’60 la }coala de perfec\ionare a cadrelor de Securitate de la Gr`di]tea, de l[ng` Bucure]ti, ]i la cele de la Bran ]i Br`ne]ti, pentru DIE.
Programa de [nv`\`m[nt cuprindea dou` laturi: preg`tirea militar` de specialitate ]i formarea culturii
politice ]i generale. {n ultimul modul de [nv`\`m[nt
erau predate: Limba rus`, Istoria PCUS, Istoria RPR,
Economia politic` socialist`, Socialism ]tiin\ific,
Geografia general`, Matematica, Fizica, Chimia ]i
Limba ]i literatura rom@n`.
{n septembrie 1948 Securitatea avea prev`zute
[n organigram` 3 973 de posturi, dar efectivul existent era de doar 2 281. El a crescut constant, pentru
a ajunge [n 1989 la cifra de 38 682 de oameni, repartiza\i astfel: 23 370 [n trupele de Securitate, 6 602 [n
direc\iile centrale ]i unit`\ile speciale, 2 426 [n CIE,
6 059 [n birourile jude\ene ]i 225 [n ]colile de preg`tire a cadrelor25
{ncep[nd din 1962, absolven\i de facult`\i din
[ntreaga \ar` s[nt selecta\i de partid ]i preg`ti\i s`
devin` ofi\eri, continu[ndu-se [ns`, totodat`, vechile
practici de completare a studiilor liceale ]i superioare
cu ajutorul unor adeverin\e ]i recomand`ri ale conducerii Securit`\ii sau ale conducerii de partid ]i de
stat. Metodele de lucru se diversific` ]i se perfec\ioneaz` dup` 1964, pun[ndu-se accentul pe conspirativitate ]i pe prevenirea ac\iunilor anticomuniste,
[ns` continu` ]i ac\iunile brutale de intimidare, teroare ]i reprimare. Astfel, la finele anilor ’60 se schimb`
modul [n care se \ine eviden\a agenturii ]i a ofi\erilor
implica\i [n lucrul cu ea: din con\inutul fi]elor au
fost excluse rubricile privitoare la domiciliul, locul
de munc` ]i numele ofi\erilor care [i aveau [n leg`tur` pe informatori.
{n anii ’70, la ordinul expres al lui Nicolae
Ceau]escu, au fost arse, [n timpul derul`rii opera\iunilor denumite “Jarul” ]i “Cenu]a”, dosare ale nomenclaturii de partid ]i ale membrilor de partid informatori ai Securit`\ii. M`sura a avut ca efect o [nt`rire
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a controlului Partidului asupra Securit`\ii ]i sporirea
fidelit`\ii ideologice a membrilor s`i, informatori cu
dosar. De altfel, to\i membrii PCR aveau datoria s`
informeze Securitatea ]i s` o ajute [n orice [mprejurare, dup` cum prevedea chiar Statutul partidului.
Singura condi\ie, pur formal`, era ob\inerea de c`tre
Securitate a unui aviz din partea secretarilor organiza\iei de partid teritoriale (regionale ]i, mai t[rziu,
jude\ene)26. Nu toate dosarele informatorilor au fost
[ns` arse, la fel cum nu [ntotdeauna Securitatea cerea
aprobarea organelor partidului pentru urm`rire informativ` sau pentru racolare, poli\ia politic` proced[nd
[n practic` la numeroase excep\ii.
Modul de acåiune
De la [nfiin\are ]i p[n` [n 1989 Securitatea a
procedat la pu\ine schimb`ri [n modul de operare ]i
[n maniera de \inere a eviden\ei informativ-operative.
Acestea au fost conturate [n primii ani de func\ionare, fiind o copie fidel` a modelului lor sovietic.
{n limbajul Securit`\ii urm`rirea du]manilor
regimului (reali sau presupu]i) se nume]te “activitate
informativ-operativ`” ]i const` [n trei tipuri de ac\iuni,
cu rol progresiv, merg[nd de la verificarea informa\iilor de prim` sesizare, p[n` la urm`rirea cea mai complex`27. Prima “form`” a activit`\ii informativ-operative este “supravegherea informativ`”. Ea se realizeaz` cu [ncepere din 1957 printr-un aparat deplin
conspirat numit Serviciul de Supraveghere Operativ`, al c`rui rol este de a descoperi, aresta sau re\ine
[n mod secret “criminalii de stat”. Termenul de supraveghere a unei persoane era de 10-15 zile, iar tipul
de dosar care se [ntocmea se numea “dosar de supraveghere operativ`”28. Acest prim tip de ac\iune avea
rolul nu s` a]tepte ca “du]manii” s` se manifeste, ci
s`-i identifice [n mod sistematic.
Cel de-al doilea tip de urm`rire este “verificarea informativ`”. Este o ac\iune care are loc pe o
perioad` redus`, de p[n` la 6 luni, timp [n care informa\iile de prim` sesizare s[nt verificate. Tipul de
dosar [ntocmit este “mapa de verificare”29. Dac` primele informa\ii se confirm`, se trece la tipul urm`tor
de ac\iune; dac` nu, ac\iunea de verificare [nceteaz`,
[ns` persoana [n cauz` va fi urm`rit` [n continuare
prin “dosar de obiectiv” sau “dosar de problem`”.
Ultima form` de ac\iune este “urm`rirea informativ`”. Ea are ca scop “lichidare a [n timpul oportun ]i
c[t mai complet a activit`\ii criminale dus` [n \ara noastr`
de elementele du]m`noase”30. Dosarul [ntocmit poart`
numele de “dosar de urm`rire informativ`”. Dup`
num`rul celor urm`ri\i ]i dup` importan\`, acesta este, la
r[ndul s`u, de mai multe tipuri: “individual” sau “de
grup”, “de urm`rire local`” ori “de urm`rire pe \ar`”.

Din datele oficiale ale Securit`\ii publicate [n
ultimii ani, [n anul 1967 erau urm`rite 424 464 de
persoane. {n contextul interven\iei sovietice [n Cehoslovacia, [n 1968, num`rul urm`ri\ilor scade drastic,
ajung[nd la 49 319 persoane. Din 1969 acest num`r
va cre]te constant p@n` [n 1989 – 71 671 [n 1978,
cifr` [n care nu intr`, [n mod cert, persoanele “supravegheate operativ” ]i probabil nici cele urm`rite
prin “map` de verificare”, ceea ce [nseamn` c` num`rul real al celor urm`ri\i trebuie s` fie cu mult mai
mare. Nu de\inem cifre oficiale cu privire la num`rul
persoanelor urm`rite dup` 197831.
La r[ndul s`u, urm`rirea informativ` se realizeaz`, [n primul r[nd, prin “mijloace specifice”: “re\eaua informativ`” – totalitatea informatorilor Securit`\ii32; “tehnica operativ`” (TO) – adic` tehnologia
aferent` urm`ririi, cu ajutorul c`reia se efectuau [n
special ascult`rile telefonice, fotografierea ]i urm`rirea video; “filajul” – urm`rirea pe teren a du]manilor
sau suspec\ilor; “investiga\ia” – ob\inerea secret`, pe
teren, a materialelor asupra persoanelor care sunt
obiectul unei ac\iuni de supraveghere sau verificare33;
“controlul unor canale interne sau externe care pot fi
folosite [n scopuri ostile” – supravegherea ]i verificarea anturajului persoanei urm`rite ]i/sau interceptarea coresponden\ei sale34; ]i “culegerea personal` de informa\ii prin rela\iile oficiale ]i leg`turile
operative ale ofi\erilor de securitate” – altfel spus, discu\iile ofi\erului cu secretarii de partid, ]efii de cadre,
directori de institu\ii ]i alte persoane cu autoritate.
{n al doilea r[nd, urm`rirea informativ` se
realizeaz` prin “metode specifice”: “legenda informativ`”, adic` versiunea verosimil` folosit` cu scopul
de a asigura conspirarea ]i “secretizarea” activit`\ii
Securit`\ii ]i inducerea [n eroare a du]manului;
“combina\ia informativ`”, care reprezint` un complex de m`suri informativ-operative [mbinate dup` o
tactic` prealabil`, care se folose]te pentru rezolvarea
unor sarcini ale poli\iei politice cu grad sporit de
dificultate; “infiltrarea informatorului sau a ofi\erului”, care reprezint` introducerea “legendat`” a acestuia [n anturajul unor persoane, [ntr-un “obiectiv”
sau “mediu” prezent[nd interes pentru securitatea statului; “p`trunderea secret`”, adic` intrarea legendat`
sau ascuns` a cadrelor Securit`\ii [n anumite [nc`peri, cu scopul rezolv`rii unor sarcini operative;
“perchezi\ia secret`”, reprezint` controlul “legendat”
sau secret al unor [nc`peri, mijloace de transport,
bagaje sau obiecte apar\in[nd persoanelor de care se
intereseaz` Securitatea, cu scopul clarific`rii unor
informa\ii sau al document`rii unor aspecte de interes operativ; “dezinformarea”, adic` ac\iunea prin
care se plaseaz` du]manului date ]i informa\ii
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special prelucrate [n a]a fel [nc[t s` nu sesizeze lipsa
lor de autenticitate, ori prin care se lanseaz` deliberat
]tiri cu scopul influen\`rii, [n vederea sus\inerii ]i
promov`rii unor interese operative; “jocul operativ”
const` [n complexul de metode ]i mijloace informativ-operative care se aplic` de regul` [n confruntarea direct` cu serviciile de informa\ii str`ine, opozi\ia anticomunist` (“organiza\iile extremist-teroriste”), organiza\iile pentru ap`rarea drepturilor
omului sau guvernele occidentale (“cercurile sau organiza\iile du]m`noase din str`in`tate”), cu scopul
de a cunoa]te ]i dejuca planurile “ostile” puse la
cale, ori cu scopul intercept`rii ]i \inerii sub control
contrainformativ a ac\iunilor acestora; “cercetarea
informativ`” const` [n ac\iunea de clarificare a unor
informa\ii [n leg`tur` cu care exist` temeiuri de
veridicitate ]i se realizeaz` prin investigarea – direct`
sau sub acoperirea altor organe – oric`ror persoane
care prezint` interes operativ.
Re\eaua informativ` este compus` din mai
multe categorii de colaboratori. P[n` la recrutare,
persoanele avute [n vedere, numite [n dosare “candida\i”, erau verificate informativ, iar aptitudinile ]i
posibilit`\ile lor informative erau testate. Prima categorie o reprezint` “informatorii”. {n deceniile cinci
]i ]ase existau dou` subcategorii de informatori: “necalifica\i” ]i “califica\i”. Primii s[nt cei lipsi\i de
aptitudini ]i de posibilit`\i de p`trundere pe l[ng`
“du]man”, iar uneori ]i de experien\`. S[nt recruta\i,
de obicei, dintre membrii de partid ]i dintre cei ata]a\i regimului (“cet`\enii patrio\i”). Cei califica\i au
posibilit`\i de p`trundere [n mijlocul du]manilor
reali sau presupu]i ai regimului (“elementelor subversive”), pentru a duce ac\iuni [mpotriva lor. S[nt
recruta\i, de regul`, dintre alia\ii regimului a]a cum
ace]tia s[nt defini\i ideologic de linia politic`, prin
raportare la originea social` (“elementele str[nse de
clasa muncitoare”) sau dintre du]manii reali sau presupu]i, a]a cum s[nt defini\i din punctul de vedere al
originii lor sociale, recruta\i prin amenin\`ri ]i ]antaj
(“elementele compromise prin leg`turile ]i activitatea lor criminal`”).
Cea de-a doua categorie s[nt “reziden\ii”: informatori care conduc re\ele de 5-8 informatori necalifica\i, recruta\i dintre membrii de partid sau din
organiza\ia comunist` de tineret ]i, [n mod excep\ional, dintre cei f`r` de partid “apar\in[nd categoriei
speciale mai apropiat` de clasa muncitoare”. Ultima
categorie o reprezint` “gazdele”, care s[nt proprietarii
caselor conspirative unde au loc [nt`lnirile ofi\erului
operativ cu agentura. Din motive de siguran\` ]i
conspirativitate gazda era de regul` recrutat` dintre
membrii de partid pensionari35.
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Pe l[ng` colaboratorii care f`ceau parte din
re\eaua informativ`, ofi\erul operativ ob\inea informa\ii de la “persoane de sprijin” (administratori de
bloc, responsabili de strad`, membri de partid sau
al\ii) sub acoperirea unor institu\ii centrale ]i locale
(legendat). El cerea informa\ii despre mai multe
persoane, [ntre care ]i despre persoana urm`rit`, tocmai pentru ca interlocutorul s` nu []i dea seama
despre cine se intereseaz` cu adev`rat. Aceast` categorie de informatori este similarul a ceea ce [n RDG
se numea “colaborator neoficial” (Inoffizieller Mitarbeiter)36.
Notele informative olografe redactate de colaboratorii Securit`\ii erau p`strate [n “mapa anex`”,
care [nso\ea dosarul de informator (“de re\ea”). Pentru informa\iile importante din punct de vedere operativ ei erau recompensa\i [n bani (chitan\ele sunt
p`strate uneori [n dosarele de re\ea), cu cadouri, [n
alimente sau ob\ineau alte facilit`\i (favoruri [n plan
profesional, plec`ri [n str`in`tate etc.).
Fondul “Re\ea” al Securit`\ii p`streaz` [nc`
un num`r de aproximativ 400 000 de dosare de informatori, pentru perioada 1948-1989. Pentru o compara\ie, Stasi, Securitatea est-german`, p`stra [n 1989,
la o popula\ie cu 6 milioane mai mic` dec[t cea a
Rom@niei, circa 100 000 de dosare de informatori,
ceea ce arat` c` Securitatea rom@n` era mult mai
grafoman`, altfel spus: birocratizat`37. De]i p`streaz`
informa\iile, arhivele nu [nregistreaz` num`rul
colaboratorilor neoficiali ai Securit`\ii (persoane de
sprijin, colaboratori ocazionali, secretari de partid
etc.). Conform cifrelor oficiale, [n 1967 existau
118 576 de informatori [nregistra\i. {n anul urm`tor
cifra scade drastic la 84 875, pentru ca din 1970 s`
creasc` [n mod constant p@n` [n 1989, [n anul 1972
ea fiind de 100 093 de persoane38.
{ncep[nd cu a doua jum`tate a deceniului ]ase
Securitatea a trecut la m`suri preponderent preventive. Le vom detalia [ncep[nd de la cea mai simpl`,
p[n` la cea mai complex`, ceea ce corespunde cre]terii [n intensitate a represiunii. Prima dintre ele este
“preg`tirea contrainformativ`” a popula\iei, rolul
s`u fiind “dezvoltarea vigilen\ei fa\` de [nerc`rile
du]m`noase”. Urmeaz` “influen\area pozitiv`”, care
are loc [n cazul [n care oamenii vehiculeaz` idei neconforme cu ideologia (“idei ]i concep\ii negative”)
]i cu practica politic` a regimului (“acte antisociale
ce pot aduce prejudicii intereselor statului”). Se realizeaz` prin re\eaua informativ` sau prin persoane cu
autoritate de la locul de munc` ori din familie, iar
uneori chiar de c`tre ofi\er.
Cea de-a treia m`sur` operativ` este “aten\ionarea”, aplicat` persoanelor despre care Securitatea
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consider` c` pot ac\iona altfel dec[t o cere regimul
(“fapte antisociale”), sau care fac parte dintr-un grup
care scap` controlului Organelor (“anturaj cu preocup`ri necorespunz`toare”). Urmeaz` “avertizarea”,
adic` m`sura prin care unei persoane i se cere s` se
conformeze ideologiei ]i politicii regimului (“legilor
]i normelor de convie\uire social`”), deoarece comportarea sa poate conduce la ac\iuni contrare politicii
partidului-stat (“[mpotriva securit`\ii statului”). Persoanelor avertizate li se iau angajamente [n care
declar` c` au [n\eles c` m`sura este “just`” ]i se angajeaz` c` vor respecta politica regimului (“legile”) ]i
nu vor mai aduce sub nici o form` atingere ideologiei
]i practicii politice comuniste (“intereselor de ap`rare a securit`\ii statului”). Ea este aplicat` at[t cet`\enilor rom@ni, c[t ]i celor str`ini.
Cea de-a patra m`sur` operativ` este “punerea
[n dezbatere public`”, ]i se aplic` de c`tre organiza\iile
paravan ale partidului comunist, c`rora Securitatea
le pune la dispozi\ie datele necesare. Ea reprezint` o
“demascare” public`, adic` un tip de tortur` psihic`
specific \`rilor de “democra\ie popular`”. Prim-secretarul Comitetului Jude\ean de partid (sau al municipiului Bucure]ti) []i d` acordul pentru aplicarea
m`surii, ]efii Securit`\ii jude\ene (ori al municipiului
Bucure]ti) aprobarea ]i Direc\ia de Cercet`ri Penale
a Securit`\ii avizul. Urmeaz` “destr`marea”, care reprezint` un complex de m`suri cu scopul [ncet`rii
ac\iunilor de grup neconforme ideologic (“activit`\i
necorespunz`toare”) ]i care pot s` conduc` la opozi\ia
fa\` de regim (“infrac\iuni ori alte fapte antisociale”).
Este o [mbinare a m`surilor indicate mai sus, iar \inta
sa nu este doar destr`marea anturajului, ci ]i a concep\iilor membrilor care [l compun.
Cea de-a ]aptea m`sur` operativ` este “neacordarea ori retragerea avizului de securitate”. Este
aplicat` persoanelor incomode ideologic, av[nd ca
efect retragerea unor privilegii care depindeau nemijlocit de avizul Securit`\ii, ca de pild` viza pentru a
c`l`tori [n str`in`tate. {ntruc[t Securitatea era un organism care func\iona complet conspirat – a se citi:
ilegal – aceast` m`sur` era luat` [n orice caz [n care
ofi\erul responsabil o considera necesar`. Penultima
m`sur` este cea privind “aplicarea de amenzi contraven\ionale”. {n cazul [n care o persoan` continua
s` se opun` regimului, dup` ce a fost “aten\ionat`”,
“influen\at`”, “avertizat`” sau, dup` caz, “destr`mat`”, primea amenzi foarte mari tocmai pentru a-i
anihila nu doar posibilit`\ile de ac\iune, ci chiar ]i
mijloacele de subzisten\`.
Ultima m`sur` este “[ntreruperea dreptului de
]edere [n RSR sau declararea ca persoan` indezirabil`”. Prima parte a ei [i privea pe cet`\enii rom@ni,

c`rora, pe motiv c` protestau [mpotriva regimului
]i/sau se exilau (“lezarea securit`\ii statului”), li se
retr`gea cet`\enia rom@n`. Cea de-a doua parte a m`surii [i avea [n vedere pe cet`\enii str`ini care denun\au
flagrantele [nc`lc`ri ale drepturilor omului39.
Represiunea
Rolul Securit`\ii era de a asigura supravegherea
opozan\ilor reali ]i presupu]i ai regimului comunist
]i de a lua m`suri de prevenire ]i reprimare a ac\iunilor lor. Obiectivul fundamental a fost distrugerea
oric`rei opozi\ii fa\` de Partidul Comunist ]i men\inerea puterii cu orice pre\, concluzie care rezult` at[t
din documentele interne, c[t ]i din modul de operare
al Securit`\ii. Arest`rile [n plin` strad`, perchezi\iile
domiciliare repetate, \inerea [n arest luni la r[nd f`r`
mandat sau deten\ia prelungit` [n absen\a unei sentin\e judec`tore]ti, torturile la care erau supu]i aresta\ii ]i ancheta\ii au fost ]i au r`mas practici curente
ale Securit`\ii de la [nfiin\are ]i p[n` la pr`bu]irea
regimului Ceau]escu40.
Dup` anii ’60 metodele Securit`\ii devin mai
“rafinate” – dat fiind c` regimul este pe deplin consolidat, iar opozi\ia distrus`, ac\iunile Organelor
fiind orientate prioritar c`tre prevenirea ]i [mpiedicarea form`rii unor noi nuclee de opozi\ie. Protestatarii s[nt atent supraveghea\i – chiar pe fa\`, ca
metod` de intimidare – ]i sunt descuraja\i prin chem`ri repetate la Securitate, compromitere ]i alte metode. Nu se renun\` nici la practicile brutale, a c`ror
eficien\` a fost probat` [n primii ani, o dovad` fiind
“cazul” Gheorghe Ursu, ucis [n noiembrie 1985 [n
urma tortur`rii de c`tre ofi\eri de Securitate ]i Mili\ie [n
cursul anchetei ]i de c`tre de\inu\i de drept comun,
colaboratori ai acestora, [n arestul Securit`\ii din
Calea Rahovei41. Securitatea reu]e]te s` fie omniprezent` [n societatea rom@neasc`, popula\ia fiind
permanent supravegheat` printr-un mare num`r de
informatori din toate institu\iile ]i mediile sociale.
Dosarele Securit`\ii [nregistreaz` doar sarcinile ]i o parte din m`surile operative luate [mpotriva
celor urm`ri\i ]i persecuta\i de regim, nu [ns` ]i:
crimele, violurile, torturile ]i celelalte viol`ri ele
drepturilor omului comise [n mod sistematic.
Primele valuri de arest`ri au avut loc [n perioada de tranzi\ie 1945-1948, [n care represiunea a
fost organizat` ]i condus` de PCR ]i KGB, [ndreptat`
[mpotriva persoanelor ]i structurilor de v[rf ale
Vechiului Regim. Rolul represiunii a fost acela de a
lichida fizic ]i social du]manul ideologic42. Primele
arest`ri sunt f`cute, [ncep[nd din 1945, de c`tre
“Corpul Detectivilor”, embrion al viitoarei Securit`\i,
la conducerea c`ruia se afla Alexandru Nicolski. {n
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data de 14 ianuarie 1945, 75-80 000 de etnici germani sunt deporta\i [n Siberia, fiind prima opera\iune de anvergur` realizat` de c`tre poli\ia politic` a
partidului sub coordonarea KGB43. {n aceast` perioad` s[nt aresta\i, ancheta\i ]i condamna\i func\ionari de rang [nalt ai Vechiului Regim, membri ai
PN| (1947), ierarhia greco-catolic` (1948), PNL
(1948), PSDI (1948) ]i ai Mi]c`rii Legionare (1948)44.
{mpotriva represiunii s-au constituit, [nc` din
1944, grupuri de partizani, care aveau ca scop organizarea rezisten\ei armate [mpotriva regimului comunist ]i a ocupa\iei sovietice, [n speran\a izbucnirii
unui nou r`zboi mondial [ntre Occident ]i Blocul
sovietic. Rezisten\a armat` era format` dintr-un
nucleu combatant (compus din fo]ti ofi\eri debloca\i
]i rezervi]ti) ]i grupul de sprijin (cei care [i aprovizionau cu alimente, [mbr`c`minte, medicamente,
muni\ie, ]i [i informau despre m`surile luate de regim ]i ac\iunile Securit`\ii). A existat chiar un proiect de unificare a organiza\iilor anticomuniste (“Organiza\ia T”, “Sumanele Negre”, “Haiducii lui Avram
Iancu” ].a.) ]i a grupurilor de partizani, dar a fost
z`d`rnicit de Securitate, care i-a arestat pe lideri ]i a
izolat grupurile de rezisten\` existente [n diferite
regiuni. P[n` [n 1958, c[nd trupele sovietice se retrag
din Rom@nia, acest tip de opozi\ie este lichidat de
trupele de Securitate ]i de Mili\ie.
Principalele grupuri de rezisten\` armat` au
fost conduse de: Vladimir Macoveiciuc (1944-1946)
]i Gavril Vatamaniuc (1949-1955) [n Bucovina; Spiru Bl`naru (1948-1949) ]i Gheorghe Ionescu (19491951) [n Banat; Nicolae Dabija (1948-1949) [n Mun\ii
Apuseni; Nicolae Trocan (1949-1952) [n Oltenia;
Ion Gavril` (1949-1957) [n F`g`ra]; Gheorghe Arsenescu ]i Toma Arn`u\oiu (1949-1959) [n Arge];
fra\ii Fudulea ]i Gogu Puiu (1949-1950) [n Dobrogea45.
De-a lungul perioadei 1948-1964 represiunea
este generalizat` pentru c` atinge toate straturile
sociale, urm`rind distrugerea [n profunzime a societ`\ii ]i a valorilor tradi\ionale. Valurile de arest`ri
se succed ne[ntrerupt, aliment[nd sistemul de deten\ie.
O prim` ac\iune de amploare, [n care Securitatea a avut un rol important, a fost aplicarea Decretului nr. 83 al Marii Adun`ri Na\ionale (MAN), din
3 martie 1949, prin care era confiscat ceea ce mai
r`m`sese din propriet`\ile de p[n` la 50 de ha. Num`rul familiilor afectate de m`sur` a fost de 2 000,
reprezent[nd 3 000 de persoane46.
{n 1950, [n baza HCM nr. 2 din 13 ianuarie,
prin decretul nr. 6 al MAN s[nt [nfiin\ate lag`rele de
exterminare prin munc` for\at` ]i de reeducare, numite atunci “unit`\i de munc`”, iar din 1952 “colonii
de munc`”47. {n baza acestui decret ]i a Decretului

S.P. nr. 109/2004

nr. 257, a HCM nr. 1554 din 22 august ]i a Deciziei
MAI nr. 77 din 25 august – toate din 1952 –, [ntre
1950 ]i 1954 au fost trimise [n lag`re de munc` for\at`
un num`r de 22 077 persoane48. Toate aceste cifre
oficiale provin din arhivele Securit`\ii.
{ntre 1949 ]i 1952 s[nt aresta\i ]i restul ierarhilor greco-catolici ]i romano-catolici49, iar [n 1950
demnitarii Vechiului Regim50. {n 1951 s[nt “dislocate” [n B`r`gan 43 900 persoane din regiunea Banat ]i 1 100 persoane din regiunea Constan\a, nesigure din punct de vedere politic51. Preo\ii ]i credincio]ii de toate cultele s[nt aresta\i [n 1952, iar [n
perioada 1948-1956 partizani ]i membri ai grupurilor
de sprijin. Prin Decizia MAI nr. 239 din 1952 au fost
“dislocate” din centrele aglomerate, ca s` fie mai
bine supravegheate, un num`r de 6 000 de familii52.
{n 1956 s[nt aresta\i studen\i de la Timi]oara
]i Bucure]ti care s-au solidarizat cu revolta maghiar`53. Prin HCM nr. 237 din 12 februarie 1957
(dat` [n completarea HCM nr. 337 din 1954), a fost
fixat domiciliu obligatoriu unui num`r de 2 241 de
persoane. Conform cifrelor oficiale, num`rul persoanelor c`rora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu este,
pentru perioada 1949-1961, de circa 60 00054.
{n 1958, [nainte de retragerea trupelor sovietice, s[nt aresta\i din nou, [n mod preventiv, “legionarii”55, fo]tii membri marcan\i ai partidelor istorice, fo]tii de\inu\i politici care nu fuseser` reeduca\i,
\`ranii care refuzau s` intre [n CAP, membri ai
asocia\iilor de scriitori, de arti]ti, filateli]ti ]i juc`tori
de bridge56. Rolul acestui din urm` val de arest`ri era
s` lichideze ultimele vestigii ale societ`\ii civile,
c`ci societatea civil` este cea care produce opozi\ia.
Prin decretul nr. 89 al MAN din 17 februarie
]i HCM nr. 282 din 1952, erau stabilite locuri de
munc` obligatorii, m`sura fiind aplicat` [ntre 1958
]i 1963 unui num`r de 3 658 de persoane57.
Unele dintre cele mai dure locuri de deten\ie
erau Aiud, Gherla, Pite]ti, Jilava, Sighet, R[mnicuS`rat ]i lag`rele Canalului Dun`re-Marea Neagr`.
Nu cunoa]tem date oficiale sau neoficiale globale
despre num`rul persoanelor de\inute [n [nchisori ]i
lag`re, tot a]a cum nu exist` nici estim`ri credibile
despre num`rul persoanelor exterminate.
{ntre 1949 ]i 1951, [n cinci [nchisori (Pite]ti,
Gherla, T[rgu-Ocna, Ocnele Mari ]i Bra]ov) ]i [ntr-un
lag`r (Peninsula) s-a desf`]urat reeducarea “de tip
Pite]ti”58, al c`rei scop era transformarea de\inu\ilor
din opozan\i reali sau presupu]i ai regimului, [n sus\in`tori reali, prin utilizarea tehnicilor de tortur` fizic` ]i
psihic`.
{ntre 1960 ]i 1964, [n [nchisorile Aiud, Gherla,
Boto]ani, Jilava ]i [n lag`rul de la Periprava regimul

46

Istorie recentã
comunist [ntreprinde o a doua mare ac\iune de reeducare a de\inu\ilor politici, numit` “reeducarea prin
autoanaliz`”59.
O bun` parte a sistemului de deten\ie politic`
este abandonat` [n 1964. Regimul este acum stabilizat, iar sistemul s`u carceral, care []i [ndeplinise
sarcinile ideologice de etap`, devenise foarte costisitor, at[t din punct de vedere politic c[t ]i economic.
Din 1962 regimul [ncepe eliberarea de\inu\ilor politici, popula\ia fiind bine controlat` acum prin institu\iile statului. {n 1964 marea majoritate a de\inu\ilor
politici s[nt elibera\i, dar s[nt [n continuare urm`ri\i
]i ancheta\i periodic de Securitate, care c`uta s`-i
recruteze ca informatori pentru a-i compromite ]i
pentru a-]i [ndeplini sarcinile operative.
Dup` 1964 arest`rile s[nt mai rare, comparativ
cu perioada precedent`. Cu toate acestea, sistemul
de deten\ie dureaz` tot at[t c[t regimul care i-a dat
na]tere. El func\ioneaz` [ns` camuflat. Opozan\ii regimului comunist s[nt da\i afar` din serviciu, aresta\i,
ancheta\i ]i amenin\a\i sau ]antaja\i de Securitate.
Dac` aceste tehnici de control e]ueaz`, ei s[nt fie
[nchi]i sub un pretext de drept comun (de\inere
ilegal` de valut` ]i aur, evaziune fiscal`, delapidare,
homosexualitate etc.), fie trimi]i [ntr-un azil psihiatric. Cele mai importante centre de tratament psihiatric erau Spitalul din Poiana Mare, jud. Dolj, Spitalul “Gheorghe Marinescu” din Bucure]ti, Spitalul
[nchisorii Jilava – salonul de psihiatrie, Spitalul din
localitatea Dr. Petru Groza, jud. Bihor, Spitalul
Voila din C[mpina60. La fel ca [n URSS, Rom@nia
comunist` a folosit pe scar` larg` psihiatria [n scopuri politice, ca solu\ie [mpotriva contest`rii din
interiorul \`rii.
{n perioada anilor ’70-’80 singura form` eficace de opozi\ie la regimul comunist a fost diziden\a61.
Primul dizident din Rom@nia este scriitorul Paul
Goma care, [ncep[nd din 1973, trimite [n Occident
scrisori deschise [n care protesteaz` [mpotriva [nc`lc`rii drepturilor omului de c`tre regimul comunist62.
Diziden\a lui Goma debuteaz` [n februarie 1977,
c[nd se solidarizeaz` cu Mi]carea Karta ’77 din
Cehoslovacia. El reu]e]te [n scurt timp s` contureze
o mi]care de opozi\ie, al`turi de el asociindu-]i
semn`turile pe un protest circa 200 de persoane.
Dup` lichidarea rezisten\ei armate aceasta a fost
prima [ncercare de coagulare a unei opozi\ii. Semnatarii protestului vor fi aresta\i, ancheta\i ]i o parte
din ei constr[n]i s` plece [n exil. Goma [nsu]i, dup`
a fost arestat, b`tut ]i drogat [n arestul din Calea
Rahovei, [n noiembrie 1977 va fi obligat s` se exileze la Paris, unde tr`ie]te ]i [n prezent.
{n august 1977 a avut loc greva minerilor din

Valea Jiului. Aceast` prim` ac\iune de protest a muncitorilor a luat ca model Mi]carea Goma – de aceea
prima declara\ie a grevi]tilor a fost una de solidarizare cu Paul Goma ]i cu ac\iunea ini\iat` de el – ]i
a fost gr`bit` de deteriorarea condi\iilor lor sociale ]i
economice. Greva a fost reprimat` brutal de Securitate ]i Armat`, din cei 35 000 de grevi]ti circa
4 000 de mineri fiind “disloca\i”. Conduc`torii
grevei, Ioan Constantin Dobre ]i G. Jurc`, au fost
aresta\i ]i au murit [n accidente de ma]in` regizate
de Securitate63.
Al doilea dizident este muncitorul Vasile
Paraschiv, unul dintre semnatarii apelului lui Paul
Goma, din februarie 1977, motiv pentru care a fost,
[n repetate r[nduri, r`pit, b`tut, concediat din serviciu
]i internat de Securitate [n spitale psihiatrice. La
invita\ia Comitetului pentru Ap`rarea Drepturilor
Omului, ajunge la Paris unde, [mpreun` cu medicul
Ion Vianu, pe 6 februarie 1978 denun\` represiunea
psihiatric`. Pe 18 aprilie particip` la o conferin\` de
pres` [mpreun` cu secretarii confedera\iilor sindicale
franceze ]i cu reprezentan\i ai muncitorilor din spatele Cortinei de Fier: Victor Fainberg – pentru
URSS, Alexandr Smolar – pentru Polonia ]i Jan
Letcinski – pentru Cehoslovacia, denun\[nd absen\a
libert`\ii de asociere sindical` ]i prezent[nd un
program [n unsprezece puncte de natur` s` conduc`
la crearea sindicatelor libere.
Dup` [ntoarcerea [n \ar`, Paraschiv ader` la
recent [nfiin\atul Sindicat Liber al Oamenilor Muncii
(SLOMR), organizat de muncitori din Turnu Severin
]i Bucure]ti, [n c[teva zile sindicatul num`r[nd 2000
de aderen\i. Crearea acestui sindicat necomunist
reprezint` prima [ncercare de asociere liber` a muncitorilor, anterioar` Solidarit`\ii poloneze (1980), reprimat` brutal de Securitate64.
{n anii ’80 diziden\a este reprezentat` de Doina Cornea, fost` profesoar` la Universitatea din
Cluj. Ea trimite la Radio Europa Liber` texte critice
asupra situa\iei din Rom@nia [ncep[nd din 1982, [ns`
diziden\a sa debuteaz` [n 1987, c[nd se solidarizeaz`
cu greva muncitorilor bra]oveni, protest[nd [mpotriva flagrantelor [nc`lc`ri ale drepturilor omului65.
{n 15 decembrie 1987 muncitorii de la uzinele
din Bra]ov se revolt` [mpotriva condi\iilor de via\`
inumane impuse de regimul comunist sub pretextul
lichid`rii datoriei externe a \`rii. Manifesta\ia spontan` din ziua alegerilor locale a fost reprimat` violent de Securitate. {n zilele urm`toare au fost arestate
circa 300 de persoane, 61 de presupu]i instigatori
fiind ancheta\i, tortura\i s`lbatic, apoi condamna\i la
[nchisoare cu suspendare ]i trimi]i [n “domiciliu
obligatoriu” [n diferite localit`\i66.
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Protestele cele mai cunoscute din anii ’80
[mpotriva lui Ceau]escu ]i a regimului s`u au fost
cele ale lui William Totok, S cs Gezá, Dorin Tudoran, Radu Filipescu, Gabriel Andreescu, Mircea
Dinescu, Mariana Celac, Mihai Botez, Dan Petrescu,
Liviu Cangeopol, Liviu Antonesei, Dan De]liu ]i
Lazslo T kes67.
{n martie 1989, ]ase membri ai nomenclaturii
superioare – Silviu Brucan, Gheorghe Apostol, Alexandru B@rl`deanu, Grigore Ion R`ceanu, Corneliu
M`nescu ]i Constantin P@rvulescu – au trimis o
scrisoare de protest [mpotriva politicii lui Ceau]escu,
difuzat` ]i de posturile de radio occidentale de limb`
rom@n`. Spre deosebire de diziden\` sau de alte
tipuri de opozi\ie, «Scrisoarea celor ]ase» reprezint`
o ac\iune care r`m@ne [n perimetrul sistemului
comunist, principala acuz` la adresa lui Ceau]escu
fiind aceea c` s-a [ndep`rtat de tradi\ia marxistleninist`. Ace]ti fo]ti membri ai nomenclaturii, care
au beneficiat de protec\ia Moscovei, nu au suferit
din partea Securit`\ii consecin\ele grave care urmau
[n mod obi]nuit (anchete, b`t`i, torturi etc.).
Poli\ia politic` a regimului comunist, Securitatea, a fost creat` ]i organizat` [ntr-un singur
scop: men\inerea la putere a nomenclaturii ]i distrugerea oric`ror inamici reali sau poten\iali ai statului comunist. Al`turi de Securitate, PCR – partidul
unic care se identifica cu statul ]i era, prin chiar
legea de [nfiin\are a Securit`\ii, comanditarul ei
(dup` modelul sovietic a c`rui copie fidel` a fost) – a
folosit permanent [n scopuri represive ]i alte institu\ii:
Mili\ia, Gr`nicerii, Pompierii (toate trei reunite [n
Ministerul de Interne, al`turi de Securitate), Armata,
Procuratura, Justi\ia, ori altele precum: Ministerul
de Externe (o anex` a DIE), Ministerul {nv`\`m[ntului (]colile de toate tipurile), Ministerul Cercet`rii,
Ministerul S`n`t`\ii, Ministerul (Departamentul)
Cultelor (el [nsu]i o anex` a Securit`\ii) ]i chiar
ierarhiile cultelor religioase oficiale68.
Gama de operaåiuni a DIE
Ea cuprindea o suit` foarte larg` de ac\iuni
sub acoperire [mpotriva Exilului rom@nesc, care mergeau de la spionaj, subversiune, propagand` a regimului ]i a imaginii lui Ceau]escu, dezinformare, furt
de tehnologie, p[n` la terorism, atentate, asasinate ]i
r`piri de persoane. Toate aceste ac\iuni erau subsumate principiului ideologic al luptei [mpotriva capitalismului ]i a du]manilor din exterior.
{ncep[nd din 1951, c[nd serviciul de spionaj
extern este re[ntemeiat de c`tre KGB, gama sa de
opera\iuni se extinde treptat, [n func\ie de obiectivele
politice ale regimului ]i de conjunctura interna\io-
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nal`. De la [nfiin\are ]i p[n` [n 1989 DIE a fost mai
[nt[i sub strictul control al Moscovei, iar apoi a operat
[n str[ns` colaborare cu serviciile secrete sovietice.
Prima ]i singura ac\iune de amploare a spionajului comunist rom@n a fost realizat` [n anii ’60 de
c`tre Mihai Caraman, ofi\er DIE care lucra sub
controlul sovieticilor (cu grad [n KGB), care a construit o re\ea de sustragere de documente secrete de la
sediile NATO din Paris ]i Bruxelles69.
Dup` tipicul KGB, DIE a r`pit persoane din
Occident pentru a le aduce [n \ar`, cu scopul de a le
ancheta, judeca ]i condamna. Un exemplu este Ovidiu Beldeanu, r`pit pe 31 august 1958 din Berlinul
occidental, unul din cei care [n 1955 au atacat Lega\ia
Rom@n` din Berna, cu scopul de a denun\a activitatea
acesteia ca agentur` de spionaj sovietic`. Ac\iunii de
atunci Securitatea i-a r`spuns prin [ntocmirea unor
liste de exila\i rom@ni considera\i periculo]i, care
urmau s` fie anihila\i70. {n unele cazuri, Securitatea
racola ca informatori persoanele r`pite. Astfel, avocatul Traian Puiu, fost lider legionar, a fost r`pit din
Viena pe 20 ianuarie 1959 ]i ulterior a fost numit ]ef
al Comitetului Rom@n de Repatriere, organ care masca o vast` opera\iune de recuperare a elemenelor
na\ionaliste, de dezinformare ]i de dezbinare a
exilului rom@nesc, inclusiv prin publica\iile specializate din \ar` (“Glasul Patriei” sau “Tribuna Rom@niei”) ]i Occident (“B.I.R.E.”, “Stindardul” ].a.)71.
O alt` practic` a DIE a fost atentatul, realizat
fie direct de ofi\erii s`i, fie prin intermediari: trafican\i de droguri, criminali pl`ti\i sau terori]ti. Ilustrative s[nt “cazurile” Monic`i Lovinescu, care [n
1977 a fost b`tut` [ngrozitor cu scopul de a nu mai
putea vorbi la Radio Europa Liber`, ]i al lui Paul
Goma, }erban Orescu (ziarist la Radio Europa Liber`) ]i Nicolae Penescu (personalitate a exilului),
care [n 1981 au primit colete cu bombe camuflate [n
c`r\i. {n acela]i an DIE a [ncercat r`pirea fiului lui
Goma, iar [n anul urm`tor scriitorul a fost \inta unei
tentative de otr`vire. La r[ndul s`u, scriitorul Virgil
T`nase a fost \inta unei tentative de r`pire, [ns` ofi\erul
Matei Pavel Haiducu (Hirsch), [ns`rcinat cu aceste
misiuni, s-a predat DST-ului francez. Un alt caz a
fost cel al lui Emil Georgescu, redactor la Radio
Europa Liber`, asupra c`ruia au avut loc dou` atentate: mai [nt[i a fost accidentat de o ma]in`, apoi a
fost [njunghiat72.
Ca m`sur` de anihilare folosit` de DIE, s-a
[ncercat [n permanen\` discreditarea, compromiterea
]i ]antajarea opozan\ilor anticomuni]ti. Cei trei
directori ai Sec\iei Rom@ne a Radio Europa Liber`,
Noël Bernard, Mihai Cism`rescu ]i Vlad Georgescu
au murit [n 1981, 1983 ]i, respectiv, [n 1988 [n urma
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unei forme de cancer galopant, datorat`, dup` toate
probabilit`\ile, iradierii lor de c`tre agen\ii DIE.
Toate opera\iunile privind postul de Radio Europa
Liber` s-au desf`]urat sub numele de cod “Eterul”,
iar seria de atentate a fost organizat` ]i executat` de
cunoscutul terorist interna\ional Ilici Ramirez Sanchez (alias Carlos, }acalul), care a fost instruit la Bucure]ti de c`tre ]eful DIE, generalul Nicolae Ple]i\`73.
DIE colabora str[ns cu serviciile de securitate
ale unor state ]i organiza\ii recunoscute pe plan interna\ional c` promoveaz` ]i practic` terorismul: Libia,
Siria, Irak sau Organiza\ia pentru Eliberarea Palestinei. Rom@nia antrena trupele speciale ale acestor
state ]i organiza\ii, le furniza informa\ii secrete ]i le
vindea [n secret tehnologie militar` furat` de DIE
din Occident. De asemenea, Rom@nia fabrica ]i le
livra arme bacteriologice ]i chimice. Politica de subminare a Occidentului era [nso\it` de opera\iunile
care vizau ob\inerea de valut` forte prin orice mijloace, DIE implic[ndu-se al`turi de serviciile de spionaj ale Bulgariei ]i Cubei [n traficul de droguri ]i de
armament74.
Un alt sector al activit`\ii DIE [n Occident era
furtul de tehnologie, domeniu [n care erau folosi\i cu
prec`dere ofi\erii acoperi\i din misiunile diplomatice,
reprezentan\ele economice ]i comerciale ale Rom@niei [n str`in`tate, [ntreprinderile ]i firmele mixte rom@no-occidentale, institutele de cercetare ]i firmele
specializate ale Securit`\ii (“Terra”, “Crescent”,
“Dun`rea” etc.)75.
Propaganda [n favoarea regimului ]i a cuplului
Ceau]escu era f`cut` prin organizarea cu minu\iozitate a vizitelor oficiale [n str`in`tate, ]i [n special
[n Occident, prin cump`rarea la pre\uri exorbitante a
spa\iilor publicitare ]i a articolelor elogioase din presa str`in`, precum ]i a titlurilor ]tiin\ifice ]i academice. Un colaborator al regimului a fost Iosif Constantin Dr`gan, om de afaceri italian de origine rom@n`, care lucra [n str[ns` leg`tur` cu reziden\a DIE
de la Milano. Dezinformarea avea un rol esen\ial [n
fabricarea imaginii de independen\` a regimului Ceau]escu fa\` de Moscova, pentru promovarea intereselor ideologice ]i economice ale regimului ]i
deturnarea aten\iei opiniei publice occidentale de la
situa\ia intern` dezastruoas`, represiunea intern`,
distrugerea civiliza\iei rurale ]i a centrului istoric al
Bucure]tiului76.
{n politica de propagand`, subversiune ideologic`, dezinformare ]i influen\are a Exilului, un rol de
frunte l-a jucat ierarhia Bisericii Ortodoxe Rom@ne.
Dintre cei care erau trimi]i [n Occident de c`tre DIE,
cei mai cunoscu\i s[nt Valeriu (Bartolomeu) Anania
([n prezent arhiepiscop al Clujului), Nicolae Cornea-

nu ([n prezent mitropolit al Banatului) – care ]i-a recunoscut colaborarea cu Securitatea –, Antonie Pl`m`deal` ([n prezent mitropolit al Ardealului), Nifon
Mih`i\` ([n prezent episcop al Sloboziei ]i C`l`ra]ilor), Victorin Ursache, ierarh al BOR [n SUA ]i
Canada [ntre 1966 ]i 2001 ]i arhiepiscopul Teofil
Ionescu din Paris. {nsu]i actualul Patriarh, Teoctist
Ar`pa]u, [nc` de pe vremea c[nd era episcop al Aradului (1962-1973), avea [ntre atribu\iile sale ]i [ndrumarea vie\ii rom@nilor ortodoc]i din Statele Unite ]i
Canada. De altfel, [n martie-aprilie 1963 Sf[ntul Sinod
]i Congresul Episcopiei Ortodoxe Rom@ne din America [l numiser` arhiepiscop de Detroit ]i conduc`tor
al Episcopiei Rom@ne din SUA, dar autorit`\ile americane nu i-au acordat viza, cunosc[nd rela\iile sale
cu spionajul comunist77.
O opera\iune extrem de cinic`, practicat` pe
scar` larg` [n anii ’80, a fost v[nzarea etnicilor evrei
]i germani. Scopul opera\iunii era dizlocarea comunit`\ilor etnice nerom@ne]ti, ob\inerea de valut` forte ]i crearea aparen\ei respect`rii dreptului la emigrare. Anual plecau din \ar`, [n medie, 2 200-2 300
de persoane, pre\ul la care ace]ti cet`\eni rom@ni
erau v[ndu\i variind de la 2 000 p[n` la 50 000 de
dolari americani, [n func\ie de educa\ie, profesie ]i
locul de munc`. {n cazuri speciale – persoane aflate
[n func\ii de conducere sau [n [nchisoare – pre\ul
atingea suma de 250 000 de dolari americani. {n
total, au fost r`scump`ra\i de statul Israel aproximativ
200 000 de cet`\eni rom@ni de origine evreiasc`. {n
perioada 1973-1978 prin DIE regimul Ceau]escu a
v[ndut anual 22 000-23 000 de evrei, germani dar ]i
rom@ni, sumele rezultate – estimate [ntre 80 ]i 90
milioane de dolari pe an – fiind depuse [ntr-un cont
special al lui Ceau]escu78.
Un decret secret din iunie 1973 consfin\ea
transformarea DIE [ntr-un instrument personal al lui
Ceau]escu. DIE era scoas` de sub autoritatea formal`
a Consiliului de Conducere al MI, ]i de sub jurisdic\ia
Comitetului PCR din MI ]i a Sec\iei Militare a CC al
PCR, c`p`t[nd independen\` administrativ`, logistic`, financiar`, precum ]i [n privin\a controlului de
partid ]i a politicii de cadre. De asemenea, pentru
men\inerea ]i cre]terea loialit`\ii fa\` de Ceau]escu,
salariile erau m`rite cu 25 % fa\` de ale celorlal\i
angaja\i ai Securit`\ii, angaja\ii DIE beneficiind de
tot soiul de salarii suplimentare, prime, sporuri ]i
alte privilegii. Efectivele, organigrama, sediile ]i conducerea erau complet acoperite, DIE put[nd emite
documente de identitate – inclusiv carnete de membri de partid ]i de sindicat – cu nume ]i locuri de
munc` fictive79. Structura, cadrele, sarcinile ]i activit`\ile de baz` au r`mas neschimbate, [n ciuda modi-
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fic`rilor de denumire ]i a persoanelor din conducere.
Astfel, [ntre martie ]i iulie 1945 spionajul a fost
condus de Nicolae St`nescu; [ntre iulie 1945 ]i ianuarie 1947 de c`tre Lucian Stupineanu; [ntre ianuarie
1947 ]i 1954 de Serghei Nicolau (Nikonov); [ntre
1954 ]i 1955 de Vasile V[lcu; [ntre 1955 ]i 1959 de
Mihai Gavriliuc; [ntre 1959 ]i 1978 de Nicolae Doicaru; [n 1978 de Alexandru D`nescu ]i Alexandru
T`unescu; [ntre 1978 ]i 1980 de Romus Dima; [ntre
1980 ]i 1984 de Nicolae Ple]i\`; [ntre 1984 ]i 1990
de Aristotel Stamatoiu; [ntre 1990 ]i 1992 de Mihai
Caraman; ]i [ntre 1992 ]i 1997 de Ioan Talpe]80.
Venirea la putere a lui Ceau]escu [n 1965 nu a
afectat imediat structura ]i modul de operare al Securit`\ii. Treptat, el ]i-a impus obiectivele prioritare,
[ntre care se afla propaganda intern` ]i extern` centrat` pe cultul personalit`\ii sale ]i al Elenei Ceau]escu. Din martie 1980 so\ia lui Ceau]escu devine
prim-vicepre]edinte al guvernului, fiind [n fapt num`rul doi [n ierarhia de partid ]i de stat. Schimb`rile
ideologice ]i politice cele mai importante [n aceast`
evolu\ie au fost “tezele din iulie” 1971, care au
declan]at o nou` perioad` de represiune a libert`\ii
de expresie ]i de g[ndire ]i cumularea de c`tre Ceau]escu a celor mai [nalte func\ii de partid ]i de stat
(secretar general PCR, pre]edinte al RSR ]i comandant suprem al for\elor armate), [ncep[nd cu 1974.
Dup` defec\iunea lui Pacepa, tem[ndu-se de
un complot Ceau]escu a ac\ionat pentru controlarea
strict` a aparatului Securit`\ii, schimb[ndu-i pe to\i
cei care i se p`reau suspec\i, nesiguri sau nu afi]au o
suficient` obedien\`. Manevra nu i-a [nt`rit controlul
asupra Organelor, ci a avut efectul contrar, acestea
debaras[ndu-se de el cu prima ocazie. Imediat dup`
fuga lui Ceau]escu, din 22 decembrie 1989, ]i capturarea sa, Securitatea a [nscenat – [n colaborare cu
Armata ]i Mili\ia, ]i probabil sub directa coordonare
a serviciilor secrete sovietice – diversiunea “terori]tilor”, prin care a asigurat preluarea puterii de
c`tre e]alonul secund al nomenclaturii ]i p`strarea
controlului asupra societ`\ii rom@ne]ti.
Securitatea dupã 1989
Securitatea a continuat s` func\ioneze f`r`
[ntrerupere dup` decembrie 1989. Au fost p`strate
acelea]i structuri, s-a men\inut cea mai mare parte a
angaja\ilor ]i au fost utilizate vechile practici ]i
metode operative. Din declara\iile publice ale directorilor serviciilor secrete de dup` 1989 – cei ai Serviciului Rom@n de Informa\ii (Virgil M`gureanu ]i
Radu Timofte) ]i Serviciului de Informa\ii Externe
(Gheorghe Fulga), [ntre 15 ]i 25 % din angaja\ii lor
provin din cadrele Securit`\ii. Ceea ce nu spun ]efii
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acestor servicii este c` ierarhia lor superioar` este, [n
cvasitotalitatea ei, format` din ofi\eri ai Securit`\ii,
[n timp ce numero]i fo]ti ofi\eri de Securitate ocup`
pozi\ii influente [n institu\iile publice, [n organiza\ii
civice ]i [n marele patronat, domin[nd ]i control[nd
ansamblul societ`\ii rom@ne]ti81.
Activitatea serviciilor secrete a fost legiferat`,
mai [nt[i, prin decrete secrete ale Consiliului Frontului Salv`rii Na\ionale ]i/sau ale regimului Iliescu:
[n ianuarie 1990 pentru serviciul secret al MI (ini\ial
UM 0215, [n prezent UM 0962); [n februarie 1990
pentru Centrul de Informa\ii Externe (din decembrie
denumit Serviciul de Informa\ii Externe); [n martie
1990 pentru Serviciul Rom@n de Informa\ii. Apoi,
au fost date hot`r[ri de guvern, ordine ministeriale ]i
ordonan\e de urgen\` (pentru Serviciul de Telecomunica\ii Speciale, Direc\ia General` de Informa\ii
Militare, Serviciul Independent de Protec\ie ]i Anticorup\ie ]i Serviciul de Protec\ie ]i Paz`), care ulterior au fost transformate [n legi speciale (SIPA –
Serviciul secret al Ministerului Justi\iei nu avea p[n`
[n decembrie 2003 o astfel de lege). Activit`\ile
tuturor acestor structuri informative au fost reglementate printr-o lege general` – Legea nr. 51 privind
siguran\a na\ional` a Rom@niei, din iulie 1991, la
care s-a ad`ugat Legea privind protec\ia informa\iilor clasificate, din august 2002.
Dup` 1989 serviciile secrete n`scute din Securitate ]i-au [mp`r\it vechile arhive ]i ]i-au construit
propriile dosare pornind de la acestea. Principalii
de\in`tori ai arhivelor Securit`\ii s[nt: SRI, SIE,
DGIM ]i serviciul secret al MI. Un num`r de dosare
au fost arse sau sustrase [n perioada decembrie
1989-ianuarie 1990, iar [n 1991 SRI a distrus o parte
din fondurile arhivistice con\in[nd documente de
dinainte ]i de dup` 1989 (cazurile Jiet ]i Berevoie]ti),
sub directoratul lui Virgil M`gureanu.
P[n` [n anul 2000 accesul la arhivele Securit`\ii
a fost posibil numai pentru cele de\inute de SRI ]i a
fost strict controlat de responsabilii serviciului. {n
1999 a fost promulgat` Legea privind accesul la
propriul dosar ]i de deconspirare a Securit`\ii ca
poli\ie politic`, prin care a fost [nfiin\at CNSAS.
Aplicarea legii a trenat [ns`, uneori din cauza lipsei
de sus\inere, alteori a opozi\iei f`\i]e a autorit`\ilor
statului ]i a serviciilor secrete fa\` de activitatea noii
institu\ii. La r[ndul s`u, organismul de conducere al
Consiliului, Colegiul, s-a supus politicii duse de pre]edin\ie, guvern ]i serviciile secrete, a compromis [n
mod iremediabil statutul de independen\` pe care
legea [l acorda Consiliului, ajung[nd astfel s` transforme institu\ia [ntr-una de conspirare a agen\ilor ]i
colaboratorilor Securit`\ii implica\i [n activit`\i
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specifice poli\iei politice, adic` a structurilor poli\iei
politice comuniste. {n loc s` contribuie la asumarea
mo]tenirii comuniste ]i s` deconspire Securitatea,
Colegiul CNSAS a [mpiedicat societatea rom@neasc`
s` se rup` [n mod decisiv de trecut82.
Persisten\a structurilor comunisto-securiste
reprezint` unul din motivele pentru care [n Rom@nia
nu exist` [nc` un regim democratic, ci unul liberalizat
fa\` de epoca Ceau]escu, care are mari probleme nu
doar economice, ci ]i privitoare la: separa\ia puterilor
[n stat, independen\a Justi\iei, corup\ie, ]i libertatea
de g[ndire ]i de expresie. {n consecin\`, eliminarea
acestor structuri din via\a public` face parte din
sarcina construirii statului de drept.

N.B. - Textul de fa\` reprezint` o form` rev`zut` ]i actualizat` a capitolului privind istoria Securit`\ii dintr-un proiect
de bro]ur` informativ` (niciodat` publicat`) pentru persoanele care []i exercit` accesul la propriul dosar, scris [n perioada [n care autorii au lucrat ca cercet`tori la CNSAS.
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Lucreåiu Pãtrãşcanu
În aprilie au fost 50 de ani de la execuåia lui Lucreåiu Pãtrãşcanu, undeva în curtea
închisorii Jilava. Procesul, deşi s-a desfãşurat cu uşile închise, atipic, a fost de fapt obişnuita
înscenare de tip stalinist. Gheorghiu-Dej şi-a asigurat astfel supravieåuirea politicã, înlãturând
liderul comunist cu cea mai mare legitimitate pentru a-i lua locul. Aceastã parte a biografiei
lui Pãtrãşcanu este deja binecunoscutã. Mai puåin cunoscutã este, astãzi, contribuåia lui de
teoretician marxist, singurul de altfel pe care l-a dat PCR. Sigur, opera lui nu are o valoare
deosebitã şi este citatã astãzi exclusiv pentru “exotismul” ei ideologic. Reproducem mai jos un
eseu apãrut în “ERA NOUA” nr. 2/martie 1936, publicaåie finanåatã de Comintern. Tãişul polemic
şi informaåia autorului sunt lesne de observat ca şi cãmaşa sa ideologica.

STELIAN TÃNASE

„Statul åãrãnesc” – un nou tip de stat?
Statul \`r`nesc este anun\at ca un nou tip de
stat. “Forma de stat ce urm`rim – spune d. Ene –,
corespunz`toare realit`\ilor \`r`ne]ti de la noi nu a
fost realizat` [nc` nic`ieri ]i deci suntem obliga\i de
acest` dat` a renun\a la imitarea formelor str`ine ]i
a creia noi forme care ne trebuie... A sosit ceasul
c@nd neamul nostru trebuie s` fac` opera proprie ]i
s` se realizeze [n politic ]i [n social mai original
poate dec@t [n celelalte domenii ale activit`\ii umane
la care particip`”1 La baza acestui nou tip de stat va
sta “ideologia \`r`nist`” ne asigur` d. R`dulescu
Motru. Cu aceasta [ns`, [nc` nu vom c`p`ta defini\ia
complect` a ceia ce va fi “statul \`r`nesc”.
“Statul \`r`nesc” va fi un stat anticapitalist ]i
antiliberal declara d. Mihalache la congresul tineretului na\ional \`r`nist din toamna anului 1934. “Dup`
cum cerin\ele locale ]i specifice au n`scut [n alte \`ri
nazismul, corporatismul ]i sovietismul, pe ruinele ]i
[n locul aceluia]i stat liberalo-capitalist, la noi ca o
necesitate vital` na]te ideia statului \`r`nesc’’.2 Preciz`rile programatice a ceia ce va trebui s` fie statul
\`r`nesc, nu lipsesc dup` cum se vede....
Dac` statul \`r`nesc va fi [ntr-adev`r un nou
tip de stat, dac` va fi sau nu anticapitalist – vom c`uta s` ar`t`m [n r@ndurile de mai jos. Pentru moment
[ns`, [nainte de a intra [n discutarea afirm`rilor at@t
de categorice ale promotorilor statului \`r`nesc –
vrem s` atragem aten\ia cititorului asupra unei izbitoare analogii. Pretutindeni unde fascismul a ap`rut
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– fie c` a parvenit s`-]i impuie dictatura lui deschis`
sau mascat`, fie c` se g`se]te [n epoca desf`]ur`rii
lui de for\e, el a ridicat pe scurt, un nou tip de stat.
Cel de al III-lea Imperiu [n Germania, statul fascist
[n Italia. }i iar`]i, pretutindeni noul tip de stat fascist era ]i este opus statului liberalo-capitalist, drept
antipodul lui. }i, pentru ca analogia s` fie complect`,
[n propaganda pe care [n special hitleri]tii au dus-o
[n Germania pentru cel de al III-lea Imperiu, [nainte
de venirea lor la putere, au invocat cu elocven\`
“specificul na\ional”... Ba, la hitleri]ti n-a lipsit nici
coloarea “\`r`nist`”. D`m numai ca exemplu, un
citat din programul partidului nazist: “{n statul fundamental nou pe care [l n`zuim, \`r`nimea ]i agricultura vor g`si acea aten\ie care le revine, ca sprijinitorii de c`petenie ai unui adev`rat stat german popular”.
}i acest stat “fundamental nou” va avea acea
form` care s` corespund` specificului na\ional german3 (dem deutschen Wesen entsprechende Staatsform). {ntreaga literatur` hitlerist` asigur` – p@n` la
venirea la guvern – c` cel de al III-lea Imperiu nu
trebuia s` fie un stat capitalist, ci, dimpotriv`, anticapitalist, antiburghez, antiliberal.4
Aceast` analogie de metod` propagandistic`,
stabilit`, s` trecem la cercetarea statului \`r`nesc.
{l vom privi dintr-un triplu punct de vedere:
a) ca nou tip de stat; b) ca stat anticapitalist ]i antiliberal; c) ca stat totu]i democratic.
“Statul \`r`nesc” va [nsemna o form` de stat,
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necunoscut` [nc` [n istorie. A]a ne asigur` d. Ene.
Nu vom face [n cele ce urmeaz` istoricul na]terii
statului. Reamintim [ns` c` statul a ap`rut, [n primele lui [nceputuri, ca un rezultat al diferen\ierii
comunit`\ii primitive, [n clase sociale.
De la [nceput el a fost un instrument de clas`
[n m@na celor avu\i ]i puternici, [mpotriva celor c`rora le-au lipsit mijloacele de produc\ie, monopolizate [n m@na celor dint@i. Statul a reflectat dintru
[nceput un anumit raport de for\e [ntre clase sociale
adverse ]i acest caracter ]i l-a p`strat p@n` azi ]i [l
va p`stra p@n` la dispari\ia lui. Statul “produs ]i
expresie a unor contraziceri de clas` f`r` putin\` de
conciliere”, a fost deci de la na]terea lui, un organ
st`p@nit de o clas` ]i [ndreptat [mpotriva alteia. “Statul nu este altceva dec@t o ma]in` de sdrobit o clas`
de c`tre alta” define]te lapidar aceast` situa\ie un
genial teoretician marxist. Cea mai sumar` privire
istoric` verific` aceast` afirma\ie.
“Statul antic – scrie Engels5 – a fost [nt@iu de
toate statul st`p@nitorilor de sclavi pentru \inerea [n
supunere a sclavilor, dup` cum statul feudal era un
organ al nobililor pentru supunerea iobagilor, iar
statul modern reprezentativ, instrument de exploatare a muncii salariate de c`tre capital”.
{n tot cursul istoriei forma ]i tipul statului au
fost determinate de con\inutul lui de clas`. Iar tipurile noi de stat – care s` merite acest nume – au ap`rut drept produs al unor fundamentale schimb`ri,
tocmai din acest punct de vedere. Pentru c` permanent p`tura social`, care monopolizeaz` mijloacele
de produc\ie ]i de\ine puterea politic`, d` statului o
form` ]i un con\inut [n concordan\` cu interesele ei
de clas`. Iar un nou tip de stat a [nsemnat totdeauna
o nou` schimbare a raporturilor ele for\e [nl`untrul
societ`\ii – ]i trecerea puterii economice ]i politice
din m@na unei clase [ntr-alteia.
Statul burghez reprezentativ a fost, de pild`,
fa\` de statul feudal, un nou tip de stat. El s-a n`scut
prin revolu\ie ]i a reflectat acea schimbare profund`
economic` ]i social`, care a deschis era st`p@nirii
burgheze. Statul sovietic, ie]it din revolu\ia ruseasc`,
este opus starului burghez. Ne-put@ndu-i-se aplica
defini\ia dat` de Engels, [ntruc@t statul sovietic nu
este un organ al unei clase prin care s` se asigure
exploatarea altei clase, el este totu]i, sub dictatura
proletariatului, “un instrument al proletariatului [n
lupta lui”, fiind adaptat desrobirii maselor muncitoare de orice exploatare. Rezultat al unei revolu\ii,
care a trecut puterea politic` din m@na p`turilor
posedante [n ale proletariatului, statul sovietic apare
ca un nou tip de stat.
Este cel al III-lea imperiu german sau statul

italian fascist, un nou tip de stat? Nu, pentruc` cel
de al III-lea Imperiu, ca ]i statul mussolinian, nu a
[nsemnat nici o modificare din punct de vedere al
raporturilor de clas`. Dac` dictatura hitlerist` – ca
orice dictatur` fascist` – trece puterea guvernamental`, celor mai reac\ionare, ]oviniste ]i imperialiste
grup`ri ale capitalului financiar, care folosesc deplin, [n interesul capitalului monopolist, binefacerile
statului totalitar, aceasta nu a schimbat cu nimic
structura economic` ]i social` a Germaniei. Pentru
c`, nu faptul de a fi antrenat largi p`turi – mici-burgheze, or`]ene]ti sau \`r`ne]ti, pe calea contra-revolu\iei, d` caracteristica statului hitlerist. Ci, men\inerea mai departe a mijloacelor de produc\ie ]i a puterii politice [n m@na aceleia]i clase – burghezia.
Regimul fascist, f`r` a fi creat un nou tip de stat,
“nu este dec@t una din formele dictaturii burgheze [n
epoca imperialismului”.
Ce va fi “statul \`r`nesc” din acest punct de
vedere? S` d`m cuv@ntul propagandi]tilor lui. “Statul na\ional-\`r`nesc nu [nseamn` tirania ori dictatura \`r`nimii, ci numai primatul ei [n solidaritate ]i
colaborare cu celelalte grupuri ori clase na\ionale”6.
Statul \`r`nesc va promova [n primul r@nd, interesele
\`r`nimii. “Spre deosebire de statul actual, [n care
interesele \`r`nimii sunt [n func\ie de prop`]irea
produc\iei capitaliste, statul \`r`nesc restabilind
ordinea fireasc` va face ca interesele celor pu\ini s`
at@rne de interesele celor mul\i”, scrie d. R. Motru
[n articolul citat. {n toat` produc\ia publicistic`
privitoare la statul \`r`nesc – ideia “primatului \`r`nimii” [n viitorul stat se poate [nt@lni [n diferite tonuri ]i forme.
Pentru c@]tigarea [ncrederii \`r`nimii formula
[ntrebuin\at` – trebuie s` recunoa]tem – nu este prost
aleas`.
Dar necesit`\ile propagandistice [nc` nu constituie argumente ]i temeiuri ideologice. S` analiz`m
sumar afirma\iile na\ional-\`r`niste. Prin statul \`r`nesc va fi [nsc`unat primatul \`r`nimii. “Primatul \`r`nimii” [n locul primatului burgheziei ]i al mo]ierimii
din statul actual? Va [nsenina acest “primat” trecerea puterii politice din m@na claselor guvernante de
azi, [n m@na \`r`nimii, drept corolar al radicalei ]i
totalei lor exproprieri economice? Pe ce c`i ]i [n ce
forme va fi stabilit acest primat? La toate aceste
[ntreb`ri nu se g`se]te, bine [n\eles, nici un r`spuns,
]i nici nu se poate g`si. Pentru c` formulele agitatorice se pot afirma, dar nu dovedi ]i argumenta.
“Primatul”, [n statul de ast`zi, [l au p`turile
posedante – de\in`torii capitalului bancar, industrial
]i comercial, care [mpart posturile de comand` ale
economiei na\ionale ]i beneficiile lor, cu marea
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proprietate. {n baza st`p@nirii mijloacelor de produc\ie,
aceste p`turi de\in ]i [ntreaga putere politic` [n stat.
Ele tr`iesc, ]i [nfloresc din realizarea plus-valorii
stoars` muncitorimii ora]elor ]i \`r`nimii, din exploatarea cr@ncen` a tuturor p`turilor muncitoare.
|`r`nimea formeaz` azi cel mai principal ]i
numeros contingent al masei exploatate.
“Primatul”, pe care [l de\in azi p`turile posedante din Rom@nia le d` tocmai posibilitatea acestei
exploat`ri. La acest “primat” p`turile posedante nu
numai c` nu se g@ndesc s` “renun\e” – asemenea
renun\are istoria n-a cunoscut [nc` – dar dimpotriv`,
caut` prin toate mijloacele s`-l [nt`reasc`. Inclusiv,
prin mijlocul dictaturii fasciste.
Dar s` ne [ntoarcem la “primatul \`r`nimii”.
Facem abstrac\ie de caracterul social structural al
masei rurale, de forma de conglomerat social, pe
care aceste mase [l [mbrac`. Ignor`m pentru moment
faptul c` istoria nu a cunoscut, ]i nu poate cunoa]te
– tocmai din cauza acestui caracter structural al maselor s`te]ti –, \`r`nimea ca p`tur` politic` dominant` ]i cu ini\iative istorice.
S` ne oprim pentru moment numai, asupra
chestiunii centrale: va dispare sau nu [n “statul \`r`nesc” primatul economic al p`turilor posedante de
ast`zi pentru a fi trecut \`r`nimii? Vor fi expropria\i
expropriatorii ]i vor fi luate din m@na p`turilor guvernante mijloacele de produc\ie pe care acestea le
de\in? Prevede “statul \`r`nesc” asemenea m`suri
revolu\ionare? Ideologii na\ional-\`r`ni]ti, prop`v`duitori ai “statului \`r`nesc”, nu se [ncumet` s` se
aventureze [n a r`spunde afirmativ. Ei afirm` pe
toate tonurile ]i sus\in c` dimpotriv`, “statul \`r`nesc” nu va fi produsul unei mi]c`ri revolu\ionare.
Nici unul din elementele de baz` ale regimului capitalist din Rom@nia nu vor suferi vreo atingere. Iar
ideia exproprierilor masive este categoric respins`
de programul partidului.
{n “statul \`r`nesc”, primatul economic va
r`m@ne mai departe capitalului ]i marii propriet`\i.
“Statul \`r`nesc” nu-i va aduce nici acesteia din
urm` vreo ]tirbire. Capitalul, sub toate formele lui,
]i marea proprietate vor continua s` ocupe toate posturile de comand` ale economiei rom@ne]ti. A sus\ine
[n asemenea condi\ii c` totu]i [n “statul \`r`nesc” \`r`nimea va de\ine “primatul politic” este nu o gre]eal`, ci o simpl` ]i nepermis` [n]el`torie. O experien\` recent` –, verificat` de toate “democra\iile” ]i
“statele populare” n`scute dup` r`zboiu –, a dovedit
cu prisosin\` c` at@ta timp c@t rela\iile de exploatare
capitalist` sunt neatinse, – at@ta timp c@t st`p@nirea
mijloacelor de produc\ie r`m@ne [n m@na capitali]tilor, caracterul de clas` al statului nu este c@tu]i
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de pu\in schimbat. Fie c` statul se nume]te “popular”
sau c` republica se intituleaz` “social`”. Pentru c`,
determinant pentru caracterul statului, este tocmai
cine de\ine “primatul economic”. A vorbi de primatul politic al altei clase dec@t aceia care de\ine [n
st`p@nirea ei mijloacele de produc\ie – este [nc`
odat` un non-sens.
“Statul \`r`nesc”, permanentiz@nd raporturile
de produc\ie capitalist` ]i l`s@nd neatinse rela\iile
de exploatare burghez`, – neschimb@nd prin urmare,
[ntru nimic rela\iile actuale de for\` [ntre diversele
clase ]i p`turi sociale – nu poate fi un nou tip de stat.
El r`m@ne ]i mai departe statul capitali]tilor ]i al
marilor prorietari. El r`m@ne mai departe statul exploatatorilor, [ndreptat [mpotriva exploata\ilor. Stat
c`ruia i se poate adaug` numele “\`r`nesc”, dar care
va continua s` fie [ndreptat [mpotriva maselor \`r`ne]ti. Nici nou tip de stat ]i nici anticapitalist nu va
fi “statul \`r`nesc” – presupun@nd c` el, din utopie,
ar putea p`]i pe calea realiz`rilor concrete.
R`m@ne ultima chestiune de analizat, [n leg`tur` cu “statul \`r`nesc’’. Anume, atitudinea lui fa\`
de democra\ie.
Propagandi]tii na\ionali-\`r`ni]ti ai “statului
\`r`nesc” asigur` [n produc\ia lor jurnalistic` cum
c` “statul \`r`nesc” nu exclude democra\ia. Dimpotriv`. Democra\ia va sta chiar la baza lui. “Statul
\`r`nesc”, mai mult [nc`, va fi realizatorul adev`ratei democra\ii. Numai c`, ]i din acest punct de
vedere intervin corect`ri, care las` loc c@t mai liber
oric`rei interpret`ri, at@t spre dreapta, c@t ]i spre
st@nga.
“Statul \`r`nesc” se va baza pe democra\ie.
Dar pe o democra\ie specific`, ]i anume pe democra\ia
\`r`neasc`. Aceast` “democra\ie \`r`neasc` []i caut` formele de via\` proprie [n \`rile agricole, neconfund@ndu-se nici cu democra\ia socialist`, nici cu
dictatura”. (“Dreptatea”, 20 Iulie 1934). Ce va fi
aceast` democra\ie ]i mai ales ce con\inut va avea,
d. Mihalache, precum ceilal\i propagandi]ti ai “statului \`r`nesc’’ se feresc s` o spuie.
S` [ncerc`m totu]i s` descifr`m ce va fi
aceast` democra\ie.
{n preambulul programului partidului na\ional-\`r`nesc, se afirm` c` “democra\ia autonomistic`
]i individualist`, bazat` pe respectul dreptului de
abuz ]i pe capriciile individului izolat’’ – adic`
democra\ia n`scut` din revolu\ia englez` ]i francez`
– este perimat`. Aplicarea ei [n “statul \`r`nesc’’ nu
[]i mai are locul.
Ce acuz`ri se aduc democra\iei burgheze din
partea ideologilor “statului \`r`nesc”?
Democra\ia burghez`, cu caracterul ei formal
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politic, a insistat mai mult asupra drepturilor individului, dec@t asupra datoriei lui fa\` de colectivitatea
din care face parte. A introdus un “respect feti]ist”
pentru persoana uman`, pun@nd accentul pe libertate, iar nu pe egalitate, pe drepturi, nu pe datorii.
Democra\ia, tocmai pentru caracterul ei individualist, nu mai corespunde azi func\iilor sociale.
“{n locul ei – se scrie [n acela]i preamblul – trebuie
s` organiz`m o democra\ie social` de grupuri, [n
care s` fie vorba ]i de justi\ie, nu numai de libertate
–, de datorii, nu numai de drepturi”. (p. 11) Cam
aceasta trebuie s` fie democra\ia \`r`nist`.
Sibilice formul`ri pentru cetitorul neini\iat!
Larg [nc`p`toare defini\ie, pentru ascuns g@ndul adev`rat ]i con\inutul real al acestui fel de democra\ie!
Pentru a [n\elege [ns` atitudinea “statului \`r`nesc” fa\` de democra\ia individualist`, este necesar` o analiz` a democra\iei burgheze ]i a crizei prin
care trece ea azi. Nu mai pu\in trebuie s` cercet`m
atitudinea fascismului fa\` de principiile ei c`l`uzitoare. {n aceast` ultim` atitudine vom g`si unele din
sursele de inspira\ie ale “democra\iei de grupuri”.
Fascismul s-a declarat potrivnic democra\iei
burgheze - nu pentru c` [ntre fascism ]i democra\ia
burghez` ar exista o deosebire de natur`, de structur`, de con\inut social ]i de clas`. Nu! O democra\ie
pur` n-a existat niciodat`. Formula acestei democra\ii
care s` se situeze deasupra claselor ]i intereselor sociale, ]i astfel s` slujeasc` deopotriv` interese profund antagonice, n-a existat dec@t cel mult [n imagina\ia teoreticienilor social-democrati. Ei au pus [n
circula\ie, o asemenea formul`, pentru a putea argumenta colabora\ionismul de clas`. Democra\ia a
fost [n mod permanent, o democra\ie de clas`. La
antici, o democra\ie a st`p@nilor de sclavi ]i pentru
st`p@nii de sclavi, [mpotriva sclavilor. {n epoca modern`, ]i cu at@t mai mult [n faza imperialist` a
capitalismului, democra\ia n-a [ncetat s` fie [n realitate, dec@t o democra\ie a p`turilor dominante [mpotriva p`turilor exploatate.
Fascismul, ca o mi]care [n interesul exclusiv
al p`turilor posedante, ]i [n primul r@nd [n interesul
celor mai reac\ionare, ]oviniste ]i imperialiste elemente ale capitalului financiar, – se declar` anti-democratic, nu pentru c` con\inutul de clas` al democra\iei burgheze i-ar fi str`in lui. Adversitatea fascismului fa\` de democra\ie porne]te din dou` motive:
contrazicerea [ntre egalitatea formal` pe care o prevede un regim democratic (drept de vot, libertatea
cuv@ntului scris, dreptul de [ntrunire, de asocia\ie,
etc.) ]i inegalitatea economic` a crescut [n momentul
crizei actuale a regimului capitalist. Burghezia [ncearc` prin sc`derea nivelului de trai al maselor s`

g`seasc` o ie]ire din criz` ]i recurge pentru aceasta
la toate mijloacele de constr@ngere economic` ]i politic`. Prin utilizarea drepturilor ]i a libert`\ilor pe
care un regim democratic le recunoa]te formal, dar
pe care masele [ncearc` s` le transforme [n realitate,
ele pot opune o for\` organizat` acestei ofensive ]i
s` treac` la contraofensiv`. {n cadrul democra\iei,
mobilizarea maselor pentru ap`rarea intereselor proprii imediate, ca ]i pentru lupta de eliberare total`
de sub regimul capitalist, poate lua forme mai largi,
]i mai cuprinz`toare. Drepturile ]i libert`\ile cet`\ene]ti [mpiedic`, prin urmare, burghezia s` poat`
duce consecvent politica ei de spoliere a maselor, ca
]i politica ei ]ovinist` ]i r`zboinic` – [n c`utarea
c`ilor ie]irii din criz` pe socoteala maselor. Contrazicerea [ntre fondul inegalitar ]i forma egalitar` a
democra\iei burgheze, este prima cauz` a falimentului democra\iei. Burghezia nu-]i poate men\ine
dictatura ei de clas`, cu vechile metode parlamentare.
Ea nu poate s` g`seasc` ie]irea din criza de regim pe
seama muncitorimii, a maselor largi ale \`r`nimii ]i
a p`turilor mici burgheze – men\in@nd mai departe
la [ndem@na maselor, un regim care s` fac` posibil`,
[n anumite forme libere, mobilizarea lor. Aceast`
neputin\` a burgheziei a dus la fascism. {n aceasta
const` [ns` ]i sl`biciunea burgheziei. Pentru c`, dac`
fascismul a putut triumfa [n anumite \`ri, folosindu-se
de sl`biciunea clasei muncitoare, – sl`biciune datorit` desorganiz`rii ei [n urma politicei de spargere ]i
de colaborare de clas` a social-democra\iei – acest
regim, nu dovede]te t`ria, ci sl`biciunea clasei conduc`toare. Ea trebuie s` recurg` la cele mai teroriste
mijloace pentru a-]i putea men\ine dictatura, dictatur` care nu mai apare [n fa\a maselor [n haina democra\iei, ci apare brutal`, s@ngeroas`, r`zboinic`,
[n toat` m@r]`via ei.
Dar explica\ia aceasta a antidemocratismului
fascist trebuie]te complectat`. Antidemocratismul a
fost utilizat ]i este utilizat de c`tre mi]c`rile de
dreapta, ca unul din mijloacele diversiunii: nu capitalismul, nu regimul economic actual poart` vina ]i
r`spunderea mizeriei ad@nci, care a cujprins masele.
Nu capitalismul ]i regimul lui fac posibil` aceast`
mizerie. Democra\ia ]i institu\iile democratice sunt
r`spunz`toare. Nu fondul ]i elementele constitutive
ale sistemului, ci forma politic`.
Lupta [mpotriva democra\iei burgheze a trebuit s` dea [n acela]i timp ]i coloarea “revolu\ionar`” fascismului. Antisemitismul, pe de o parte,
lupta [mpotriva democra\iei burgheze – pe de alt`
parte –, au dat putin\` fascismului s` se [nf`\i]eze [n
\inut` “revolu\ionar`” ]i s` apar` ca o mi]care anticapitalist` ]i antiburghez`. Pe c@nd [n realitate,
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antidemocratismul lui corespundea perfect neputin\ei
burgheziei de a mai folosi, [n lupta de clas`, vechile
formie ale democra\iei. Acest antidemocratism nu e
de esen\` revolu\ionar`, ci total contrarevolu\ionar`.
Nu [n interesul maselor, ci [mpotriva lor a fost ]i
este folosit` platforma antidemocratic` a fascismului.
Ce [n\eleg s` opun` na\ional-\`r`ni]tii antidemocratismului fascist?
{n momentul [n care lag`rul fascist []i propune
drept obiectiv imediat distrugerea tuturor drepturilor
]i libert`\ilor individuale – se impune pentru un partid, care [n\elege “a r`m@ne [n orice caz credincios
liniilor mari ]i definitive ale democra\iei propriuzise” – o atitudine f`r` echivoc. {n\elege s` apere
acest partid drepturile ]i libert`\ile publice? Va da
form` concret` acestei ap`r`ri, asigur@nd putin\a de
exprimare a voin\elor populare?
Care este [ns` r`spunsul pe care [l d` “statul
\`r`nesc” acestor [ntreb`ri? Un r`spuns cu totul insuficient, suspect chiar [nchiz@nd compromisuri ]i ced`ri principiale fa\` de fascism.
Regimul democra\iei burgheze – [n con\inutul
]i forma lui - nu satisface desigur, necesit`\ile maselor populare. {n pasagiile de mai sus am ar`tat toate
aceste insuficien\e.
Dou` chestiuni se pun [ns`, [n momentul actual, cu toat` claritatea:
{n fa\a regimului dictatorial fascist, regimul
democrat – cu toate insuficien\ele lui – trebuie ap`rat. Nu pentru aceste insuficien\e, nu pentru c` se
accept` valabilitatea principiilor care-i stau la baz`,
ca determinante [n lupta de desc`tu]are economic`
]i politic` a largilor mase populare. Nu pentru c`
regimul democratic ar fi un ideal, a c`rui realizare
posibil` ar pune omenirea pe fundamentele definitive ale viitorului. Regimul democratic trebuie ap`rat pentru posibilit`\ile de larg` mobilizare a maselor pe care le ofer` el - mobilizare prin care cerin\ele
lor imediate, pot fi impuse, pentru putin\a de a desarma reac\iunea, a [mpiedica r`zboiul ]i a u]ura drumul concentr`rii for\elor [n scopul ac\iunilor de
mas`, fundamentale. Tocmai pentru acele motive,
pentru care fascismul atac` democra\ia ]i []i [ndreapt`
[mpotriva ei loviturile, tocmai pentru aceste motive
partidele ]i grup`rile antifasciste trebuie s-o apere.
Aceast` ap`rare a democra\iei [mpotriva fascismului
nu o cuprinde platforma “statului \`r`nesc”.
A doua chestiune este determinarea c`ilor pe
care asemenea ap`rare este posibil`.
“Democra\ia individualist` pare, ast`zi, perimat`”, – afirm` preambulul programului partidului
na\ional-\`r`nist. S` accept`m pentru moment juste\a
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acestei afirma\ii. Ce trebuie opus atunci acestui
regim scos din uz? O construc\ie politico-social`
care s` [nsemneze l`rgirea ]i cimentarea drepturilor
]i libert`\ilor cet`\ene]ti, sau dimpotriv` o formul`
de restr@ngere a lor? Un partid democrat – burghez
[n structura ]i ideologia lui, dar care []i respect` propria sa profesie de credin\` – va alege prima cale.
Singura posibil`, singura eficace. Ce fac [ns` ideologii “statului \`r`nesc’’?
Ei atac` regimul democratic, nu pentru ceia
ce el con\ine – negativ ]i insuficent [ntru asigurarea
posibilit`\ilor de activizare politic` a maselor – ci
pentruc` are la baz` “respectul feti]ist al persoanei
umane”. Pentruc` “pune accentul” pe libertate, nu
pe egalitate, pe drepturi nu pe datorii. Deci nu pentru c` democra\ia are un cadru prea str@mt, ci prea
larg! }i toate aceste critice se aduc democra\iei,
av@ndu-se [n vedere stiua\ia din Rom@nia... La noi,
se face abuz cu “respectul persoanei umane”. La
noi, exist` un exces de drepturi pentru mase ]i un
minim de datorii. {n sf@r]it, la noi, se sufoc` mul\imile din exces de libertate...
Critica pe care ideologii “statului \`r`nesc” o
aduc democra\iei este nu o critic` de st@nga, ci o critic` reac\ionar`, cu tot at@tea puncte comune criticei
aduse din partea fascismului. Critica na\ional-\`r`nist` a democra\iei este o critic` fascizant` – [n argumentele ]i obiectivele ei.
Dar numai critica? S` privim mai de aproape
partea pozitiv` a “democra\iei \`r`ne]ti”.
Ce [n\elege s` opun` “statul \`r`nesc” democra\iei individualiste, [n locul vechii democra\ii?
“O democra\ie social` de grupuri, [n care s`
fie vorba ]i de justi\ie, nu numai de libertate, de datorii, nu numai de drepturi”, – spune programul. D.
Scularu este ]i mai categoric. “Noul stat \`r`nesc
subordoneaz` individul colectivit`\ii de interese generale ]i aici intervine rostul asocierii, al coopera\iei.
{n statul \`r`nesc individul nu are numai drepturi ci
]i datorii fa\` de colectivitate”..,
O “democra\ie social` de grupuri” nu spune
nimic. Care va fi con\inutul concret al acestei democra\ii? Preambulul se fere]te de orice precizare.
De]i [ncearc` s` fac` o apropiere [ntre ideea de grup
]i cea de clas` social`, de fapt, aceste dou` idei nu
se suprapun nici [n realitate, nici [n expunerea programatic` a ideologiei “statului \`r`nesc”. Elimin@nd recunoa]terea luptei de clas` ca principiu generator de ac\iuni ]i de fapte sociale, ]i [nlocuind-o
cu acea de solidaritate [n numele “datoriilor indivizilor fa\` de colectivitate” – democra\ia de grup
[]i r`pe]te unica posibilitate de a-]i determina singur` cadrul ]i cuprinsul. Pentruc` nu din ideea de
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solidaritate social` [ntre clasele sociale, ireductibil
adversare, ci numai din ciocnirea lor se va determina
con\inutul unui regim politic. Numai prin ciocnirea
for\elor sociale ]i pe baza raportului de for\` [ntre
ele, un regim democrat []i va l`rgi cadrul ]i numai
atunci c@nd masele exploatate []i pot impune voin\a
lor organizat`, minorit`\ilor posedante, drepturile ]i
libert`\ile lor vor fi recunoscute, respectate ]i [nt`rite.
“Statul \`r`nesc” nu desfiin\eaz` nici clasele
sociale, nici lupta de clas`. {n asemenea caz democra\ia de grupuri, dac` ea ar reprezenta interesele
maselor populare ]i [n primul r@nd ale celor \`r`ne]ti, atunci ea trebuia s` pun` accentul tocmai pe
ideea de libertate ]i pe cea de drepturi, ]i nu invers.
Pentru c` pe baza ]i [n cadrul largilor libert`\i ]i
drepturi cet`\ene]ti, masele []i pot [ncorda for\ele ]i
str@nge r@ndurile, pentru ap`rarea intereselor lor proprii. Dar democra\ia de grupuri nu este pus` [n serviciul maselor. Ea, m`rginind ]i [ngr`dind ideea de
libertate, nu libertatea p`turilor posedante o m`rgine]te, ci numai pe acea a maselor exploatate. Pentru
c` tot ce [nl`n\uie voin\a ]i putin\a de manifestare ]i
exprimare a maselor, vine direct [n folosul minorit`\ii
st`p@nitoare.
De fapt, ideologii na\ional-\`r`ni]ti, invent@nd
formula “democra\iei de grupuri”, au urm`rit [mbr`carea [ntr-o formul`, aparent democrat`, a unui con\inut reac\ionar. Democra\ia de grupuri ascunz@nd [n
sine ideea de solidaritate social` –, cu tot “primatul”
asigurat \`r`nimii – nu face dec@t s` [mbrace sub un
nume schimbat, acea “comunitate popular`” – luat`
direct din arsenalul ideologiei fasciste. Formula ascunde nu ideea unei democra\ii – ci tendin\ele unei
reac\iuni [mpotriva democra\iei. Nu unei [ncerc`ri
de a-i l`rgi cadrele, ci de a i le [ngr`di ]i de a-i
falsifica con\inutul. Ad`og@nd astfel caracterului
reac\ionar al “statului \`r`nesc” cuvintele “democra\ie
de grupuri”, el joac` [n [ntreaga construc\ie ideologic` a “statului \`r`nesc’’ ingratul rol al frunzei de
vi\`. Cu mai pu\in folos [ns`, dec@t []i [nchipuie
inventatorul formulei.
}i vre\i dovada? S` analiz`m pu\in realiz`rile
concrete ale “democra\iei de grupuri” a]a cum le
anun\`, nu adversarii na\ional-\`r`ni]tilor ]i ai “statului \`r`nesc”, ci [nsu]i pre]edintele partidului, d.
Ion Mihalache.
{n discursul program de la C[mpulung, \inut
[n toamna anului 19337, discurs pe care [l recunoa]te
]i azi valabil ca baz` programatic` a “statului \`r`nesc”, iat` ce realiz`ri anun\a d-sa, pentru atunci
c@nd va fi chemat s` [nf`ptuiasc` “statul \`r`nesc”:
[nt`rirea puterii executive, cre]terea principiului de

autoritate [n conducerea treburilor publice, senatul
corporativ ]i [ngr`direa drepturilor parlamentului.
Toate acsete puncte antidemocratice, luate [n cea
mai mare m`sur` din bagajul “ideologiei” de dreapta ]i din practica partidelor fasciste – alc`tuesc con\inutul real al “democra\iei de grupuri”, at@t de scump
d-lui Ralea. Ca s` se s`v@r]easc`, [ns`, a]a ceva nu-i
nevoie nici de d. Mihalache ]i nici de “Statul \`r`nesc”. D. Argetoianu, de pild`, ajunge.
Nu va fi nou “statul \`r`nesc”, nici anticapitalist ]i nici democrat. Toate afirma\iile contrare
pe care le fac propagandi]tii na\ional-\`r`ni]ti r`m@n simple fraze. Dar nimic nu scoate mai [n eviden\` caracterul lui reac\ionar, dec@t situa\ia care
s-ar crea \`r`nimii – [n masele ei largi [n acest stat,
care trebuie s` fie “\`r`nesc”.

NOTE
Dr. E. Ene “Spre statul \`r`nesc” (p. 4).
2
“Dreptatea” 2 Oct. 1934.
3
G. Feder: Das Program der NSDAP, Munchen 1932.
4
“Noul stat nu va fi un stat capitalist” Fr. Solke Die nationalsozialistische Staatsidee, Berlin 1932 (p. 27).
5
Engels: Der Ursprung der Familie, Privateigentums und des
Staates, x Auf (p. 180).
6
Programul partidului \`r`nesc (Februarie 1935. Preambul).
7
C@teva cr@mpeie din discursul d-lui Mihalache de la C. Lung:
“Puterea executiv` trebuie [nt`rit` deodat` cu responsabilitatea
ministerial`... Continuitate ]i autoritate... Parlamentarismul trebuie]te “ajustat conform noilor func\iuni ale statului. Consider c`
o reducere a num`rului deputa\ilor este necesar` ]i c` lucrarea [n
sec\ii, unde cu adev`rat se elaboreaz` legile s` predomine” ([ngr`direa num`rului deputa\ilor [nseamn` de fapt [ngr`direa importan\ei masei electorale, iar predominarea lucr`rii [n sec\ie, trebuie
s` desfiin\eze publicitatea desbaterilor parlamentare N. R.) “[nlocuirea senatului printr-un consiliu sau “sfat” profesional, unde s` fie
reprezentate direct profesiunile ]i unde s` “participe” competen\ele,
este absolut necesar` [ntr-un stat cu mari func\iuni “economice”...
1
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Criticile unui insider*
Relativ pu\in cunoscut [n Rom@nia – este prima sa lucrare tradus` [n limba rom@n` – Joseph E.
Stiglitz este laureat al Premiului
Nobel pentu Economie pe anul
2001. Stiglitz face parte din categoria restr@ns` a celor care au avut
realiz`ri notabile at@t [n mediul
academic, c@t ]i [n posturi executive. El a fost numit [n 1993, [n
timpul guvern`rii Clinton, pre]edinte al Consiliului Economic Consultativ ]i apoi a devenit [n 1997
vicepre]edinte ]i economist-]ef al
B`ncii Mondiale (p@n` [n 2000). {n
prezent este profesor la Universitatea Columbia din New York, dar
continu` s` fie ]i consilier al guvernelor din diverse state ale lumii.
Este de salutat promptitudinea Editurii Economice [n traducerea acestei c`r\i, ap`rut` [n 2002
cu titlul original Globalization and
Its Discontents.
Stiglitz se lanseaz` [n aceast`
carte [ntr-o critic` dur` la adresa
FMI, critic@nd [ns` mult mai pu\in
Banca Mondial`. Acest lucru poate
provoca unele suspiciuni, pentru
c` cele dou` institu\ii conlucreaz` intens, fiind adesea denumite prin formularea “institu\iile Bretton-Woods”.
Se ]tie [ns` c` unul din principalele
avantaje ale muncii [n echip` este
c` se poate da mereu vina pe colegii de echip`.
Pozi\ia autorului fa\` de FMI
se poate observa deja la parcurgerea
cuprinsului c`r\ii. Astfel, capitolul
4 se intilueaz` “Criza din Asia de
Est: Cum a reu]it FMI s` aduc`
lumea [n pragul unui dezastru total”.
* Joseph E. Stiglitz, Globarizarea.
Speran\e ]i deziluzii, traducere din
limba american` de Dan Criste, Editura Economic`, Bucure]ti, 2003.
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Trebuie spus c` la adresa
institu\iilor financiare interna\ionale ]i [n special la adresa FMI s-au
exprimat foarte critic personalit`\i
de talia unor Henry Kissinger sau
George Soros (vezi, [n acest sens,
George Soros, Criza capitalismului
global. Societatea deschis` [n primejdie, Editurile Polirom, Ia]i ]i
Arc, Chi]in`u, 1999).
La [nceputul c`r\ii autorul
ne avertizeaz` cu o formulare deliberat ambigu`: “Nu ve\i g`si dovezi palpabile ale unei teribile conspira\ii [ntre comunitatea financiar`
de pe Wall Street ]i FMI pentru a]i impune domina\ia asupra lumii.
Nu cred c` exist` o asemenea conspira\ie. Adev`rul se g`se]te [n lucruri mai subtile. Adesea este [n
tonul unei voci sau [ntr-o ]edin\`
cu u]ile [nchise, ori [ntr-o not` care
determin` rezultatul discu\iilor la
care am participat.” (pp. 18-19).
Aceasta este [ns` o excep\ie.
Ambiguitatea nu este caracteristic`
stilului lui Stiglitz; dimpotriv`,
acesta este clar ]i direct. Iat` un
exemplu: “Hot`r@rile se luau pe
baza a ceea ce p`rea a fi un curios
amestec de ideologie ]i doctrin` economic` prost [n\eleas` (...). C@nd
izbucneau crizele, FMI prescria
solu\ii [nvechite, inadecvate, [n cel
mai bun caz solu\ii – “standard”,
f`r` s` \in` seama de efectele pe
care le-ar fi putut avea asupra popula\iei din \`rile c`rora li se spunea s` urmeze politicile respective.” (p. 16).
Acest repro] al solu\iilor
[nvechite, standard, al “re\etelor
rigide”, a fost f`cut adesea la
adresa FMI. Stiglitz justific` [n
mod conving`tor aceast` critic` [n
capitolele 4 (men\ionat mai sus cu
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privire la criza din Asia de Est) ]i
5, intitulat “Cine a distrus Rusia?”.
{n plus, autorul [i acuz` pe
func\ionarii FMI de arogan\` [n
rela\iile lor cu \`rile [n curs de dezvoltare ]i chiar de afi]area unui “aer
de st`p@nitor colonialist” (p. 79).
Stiglitz mai spune c` FMI
adesea dicteaz` condi\iile unui
acord, nu le negociaz`. {n cadrul
acestor “negocieri” puterea este
concentrat` [n m@inile FMI, [n mare m`sur` datorit` faptului c` majoritatea \`rilor care apeleaz` la ajutorul FMI au o nevoie disperat` de
fonduri.
De]i titlul c`r\ii sale este
Globalization and Its Discontents
(Globalizarea ]i nemul\umi\ii ei),
Stiglitz, acaparat de diatribele sale
[mpotriva FMI, se refer` relativ
pu\in la globalizarea [n sine. Aceasta [n ciuda faptului c` declar` c`
“practic peste noapte, globalizarea
a devenit cea mai arz`toare problem` a timpului nostru” (p. 30).
El prive]te globalizarea mai mult
ca pe un rezultat al ac\iunii institu\iilor financiare interna\ionale ]i mult
mai pu\in ca pe o evolu\ie datorat`
revolu\iei din tehnologia comunica\iilor. Opinia sa cu privire la efectele globaliz`rii este una radical`:
“Pe c@nd eram la Banca Mondial`,
am putut observa [n mod direct
efectul devastator pe care globalizarea [l are asupra \`rilor [n curs
de dezvoltare ]i mai ales asupra
popula\iilor s`race din aceste \`ri”
(p. 9). {n alt` parte, Stiglitz spune
c` “Occidentul a stabilit priorit`\ile
globaliz`rii, asigur@ndu-]i o parte
dispropor\ionat de mare a beneficiilor, [n dauna \`rilor [n curs de
dezvoltare” (p. 34).
Totu]i, Stiglitz recunoa]te ulterior c` globalizarea are poten\ialul de a aduce ameliorarea situa\iei
multor s`raci. Pentru aceasta ea trebuie [ns` bine condus` de institu\iile financiare interna\ionale.
Putem observa c`, de]i scrie
o carte foarte critic`, autorul insist`
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[n folosirea unei formule eufemistice din limbajul diplomatic: “\`ri
[n curs de dezvoltare”. Cu siguran\`
Stiglitz ]tie c` aceast` formul` porne]te de la premisa fals` c` toate \`rile subdezvoltate ar fi pe un curs al
dezvolt`rii. Din p`cate nu este a]a.
Exist` \`ri dezvoltate ]i \`ri subdezvoltate. Dintre cele subdezvoltate,
o parte sunt [ntr-adev`r pe un curs
al dezvolt`rii, dar majoritatea se zbat
[n cercul vicios al subdezvolt`rii.
M` voi referi [n final la rela\ia
FMI cu Rom@nia, despre care cred
c` nu se [ncadreaz` [n pattern-ul
pe care autorul [l consider` predominant. Stiglitz scrie cu bun`-credin\`. Cartea sa poate fi [ns` folosit` cu rea-credin\` de for\e antireformiste din Rom@nia; ea poate
deveni astfel un document ideologic periculos. Dealtfel, Stiglitz a
fost invitat recent la Bucure]ti la
un fel de congres economic al PRM,
pentru a expune tezele din aceast`
carte. Din fericire a refuzat invita\ia.
Mult criticate, institu\iile financiare interna\ionale asigur` totu]i o anumit` ordine [n lume. F`r`

aceste institu\ii ar exista mai mult`
s`r`cie ]i mai mult` violen\`. Dup`
1989, [n rela\ia cu Rom@nia, at@t
FMI c@t ]i Banca Mondial` au avut
un rol net benefic. Presiunile exercitate de FMI, BM ]i UE au reprezentat principalul motor al reformelor din Rom@nia postdecembrist`. Sigur c`, punctual, s-a putut
observa o anumit` rigiditate a unor
abord`ri, o anumit` ne[n\elegere a
unui context na\ional foarte particular. Dar, per ansamblu, rolul FMI
]i al celorlalte institu\ii interna\ionale a fost [n mod clar unul pozitiv.
Avem de-a face cu o carte
foarte polemic`. Aproape orice cititor va g`si aspecte cu care nu este
de acord, dac` nu este complet
intimidat de faptul c` autorul este
laureat al Premiului Nobel pentru
Economie. {n ce m` prive]te, consider c` unele teze ale autorului
sunt foarte discutabile. {ns` Stiglitz
este un insider, un om care a fost
acolo. Iar din interior, foarte pu\ine
institu\ii arat` la fel de bine ca din
exterior.

Vlad FLONTA

Sondajele de opinie*
Sondajele de opinie ]i rezultatele lor controversate (sau nu) au
st@rnit nu o dat` uimirea multora
dintre noi. Cu toate acestea, pu\ini
sunt cei care reu]esc s` evite cu
succes toate capcanele ce se ivesc
din lectura rezultatelor unui astfel
de sondaj. Spre exemplu, concluzia
* Sondajele de opinie. Mod de utilizare – Alegerile 2000. Prezentare
]i analiz`, Vintil` Mih`ilescu (coordonator), Andra Aldea, Dan Chiribuc`, Mircea Com]a, Mircea Kivu,
Bogdan Micu, C`lin Moldovan.
Bucure]ti, Editura Paideia, 2001,
115 p.

generalizat` ]i ulterior negativ popularizat` conform c`reia [n alegerile
preziden\iale din anul 2000 din Rom@nia tinerii l-ar fi votat pe Corneliu Vadim Tudor []i pierde relevan\a dac` se ia [n considerare cota
foarte sc`zut` de participare a tinerilor la votul din 2000.
Acesta este doar unul dintre
subiectele ridicate de volumul [n
discu\ie. Pe l@ng` faptul c` ofer`
cititorului un cadru care s`-l ajute
a se pozi\iona fa\` de un sondaj de
opinie, autorii, a]a cum relev` titlul, folosesc drept suport al discu\iei o parte din sondajele realizate
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[n vederea alegerilor din 2000 din
Rom@nia. {nainte de a analiza substan\a discu\iei, reamintesc faptul
c` to\i autorii sunt angaja\i ai unor
institute de sondare a opiniei publice din Rom@nia (Aldea – CURS,
Kivu – IMAS, Micu – CSOP, Chiribuc`, Com]a, Moldovan – Metro
Media Transilvania), participan\i ei
[n]i]i la programele de sondare din
2000 ]i c` volumul este structurat
[n ]apte eseuri care trateaz` aspecte
tematice ale sondajelor realizate [n
vederea alegerilor generale din
2000.
{n primul dintre ele, Kivu
abordeaz` tema utiliz`rii frauduloase a sondajelor de opinie, [ns`,
[n opinia sa, cei ce poart` cea mai
mare vin` [n astfel de situa\ii sunt
nu realizatorii sondajului, ci reprezentan\ii media care asigur` extinderea ]i impactul concluziilor false
ale acestor sondaje. Astfel, Kivu
consider` c` ar trebui adoptat un
cod al eticii pofesionale, sus\inut
prin activitatea unor institu\ii care
s` atrag` aten\ia publicului asupra
sondajelor cu rezultate [ndoielnice.
{n acest sens, [n Addenda volumului se reg`se]te codul profesional
propus de autori, cel elaborat de ICC
(International Chamber of Commerce) ]i ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) [n 1948 ]i folosit pe o scar`
foarte larg` [n comunitatea interna\ional`. Acest cod stipuleaz`
[ntr-o manier` foarte explicit` drepturile ]i obliga\iile cercet`torilor,
clien\ilor ]i chiar ]i pe cele ale responden\ilor implica\i [ntr-un sondaj.
Andra Aldea apropie discu\ia
de analiza efectiv` ]i, [n eseul ei,
se apleac` asupra st`rii de spirit a
rom@nilor [n perioada alegerilor.
Concluziile sunt c` [nainte de alegerile din noiembrie 2000, [n urma
unei sc`deri spectaculoase [n perioada 1998-1999, starea general` de
spirit s-a [mbun`t`\it, de]i nu s-a
apropiat de cotele foarte [nalte atin-
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se [n perioada ulterioar` alegerilor
generale din 1996.
Mircea Kivu abordeaz` problema segment`rii electoratului ]i
construie]te portretul robot al aleg`torului mediu al marilor partide
]i al candida\ilor lor la pre]edin\ie.
Afl`m astfel c` voturile lui Ion
Iliescu ]i ale PDSR-ului au venit
din zone s`race (Moldova), [n special rurale, de la persoane cu un
nivel sc`zut de educa\ie ]i cu statut
social redus, fiind, de asemenea, [n
general, persoane [n v@rst`. PRM
]i Corneliu Vadim Tudor au fost
prefera\i de locuitorii ora]elor de
m`rime mic` ]i mijlocie, oameni
cu un nivel mediu de educa\ie, statut social mediu ]i v@rst` medie.
CDR, PNL ]i candida\ii lor, Mugur
Is`rescu ]i Theodor Stolojan, au
fost vota\i de c`tre elite, persoane
din ora]ele mari, cu un nivel [nalt
de instruc\ie, cu un statut social
[nalt ]i, [n general, tinere.
Bogdan Micu analizeaz` consecven\a electoratului rom@nesc, de
exemplu m`sura [n care rom@nii au
fost dispu]i s` voteze pentru acela]i partid [n cazul ambelor Camere
ale Parlamentului sau [n cazul Parlamentului ]i al op\iunii preziden\iale. Concluzia lui Micu este c` partidele cu cei mai consecven\i electori au fost UDMR, PDSR ]i PRM.
La polul opus, candida\ii la Pre]edin\ie Petre Roman ]i Theodor Mele]canu nu au fost vota\i de mai
mult de 40% din aleg`torii partidelor lor [n alegerile legislative. O
consecin\` extrem de important` a
acestui gen de studiu este schi\area
modului de reprezentare a spa\iului
politic rom@nesc de c`tre electorat.
Urm`rindu-se structura inconsecven\ei, ]i deci combina\iile pe care
electorii le prefer`, Bogdan Micu
descoper` o ax` UDMR vs. AN (Alian\a Na\ional`, incluz@nd PUNR),
precum ]i grupul CDR2000 – PNL
opus celui format din PD – PDSR,
cu ApR ]i PRM [n imediata vecin`tate a acestora din urm`.
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{n ce prive]te motiva\ia votului, Chiribuc`, Com]a ]i Moldoveanu arat` [n eseul lor c` cel mai
important determinant al op\iunilor
electorilor a fost [ncrederea [n partidul pe care [l vot`m ]i nu [n candida\ii acestuia, fie [n cursa pentru
Pre]edin\ie, fie [n cea pentru Parlament. S-a practicat votul negativ
(vot ce presupune nu o atitudine
fa\` de candidatul votat, ci una fa\`
de adversarii s`i), mai ales [n al
doilea tur al alegerilor preziden\iale (candida\ii r`ma]i fiind Vadim
Tudor ]i Iliescu). {n ceea ce prive]te a]tept`rile rom@nilor la momentul votului, este important de
]tiut c` 25% din electoratul PDSR
se opune procesului de privatizare,
[n timp ce acela]i electorat PDSR
este unul dintre cele mai pu\in dispuse s` fac` sacrificii ]i s` a]tepte
beneficiile reformei din Rom@nia.
Portretul liderului ideal [n viziunea
rom@nilor se poate citi de asemenea: aproape de oameni, cinstit ]i
cu experien\` [n conducere.
Eseul final, al coordonatorului volumului, Vintil` Mih`ilescu, coaguleaz` analizele anterioare [ntr-o
serie de caveat-uri pentru cititorul
unui sondaj de opinie, a]a cum
men\ionam anterior. Astfel, afl`m
c` un e]antion mai mare nu este
neap`rat unul mai bun, c` aprecierea unui sondaj nu se poate face [n
absen\a unor detalii precise despre
[ntreb`rile propriu-zise ale sondajului ]i despre popula\ia studiat`.
{n plus, cititorul trebuie s` aib` [n
vedere ]i ceea ce sondajele nu pot
lua [n considerare ]i [n consecin\`,
limitele care se impun previziunilor
lor. Este folosit exemplul preferin\ei
pentru integrarea [n NATO, care
[ns` nu reflect` lipsa de informare
a rom@nilor despre consecin\ele acestei integr`ri, ]i deci nici locul acestui subiect [n scara ierarhic` a preferin\elor (e.g. dac` sau nu responden\ii ar prefera ajutoare de ]omaj
mai mari fa\` de integrarea Rom@niei [n NATO).
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Construc\ia demersului autorilor se constituie astfel [n dou`
planuri, cel metodologic fiind [nso\it
de cel al analizei propriu-zise a alegerilor din 2000. Acest din urm`
scop al autorilor este men\ionat
chiar [n subtitlu ]i se relev` prin
structura pe capitole a volumului,
capitole ce urm`resc teme de analiz` a alegerilor. Iat` de ce nu
putem admite c` alegerile din 2000
au fost folosite exclusiv ca suport
al perspectivei metodologice. Planul metodologic se dezvolt` [ntr-o
manier` care [l face extrem de clar
]i de util, a]a cum am men\ionat
mai devreme, cititorului de sondaje, [ns` [n leg`tur` cu cel de al
doilea plan observa\ia mea este c`
[]i g`se]te utilitatea tocmai demonstr@ndu-ne noi limite ale utiliz`rii
sondajelor de opinie [n analizele
politice. Astfel, analiza f`cut` alegerilor de c`tre autori doar prin
prisma sondajelor se dovede]te a fi
doar un prim pas al analizei politice a acestor alegeri. Datele despre
variabilele sondajelor se dovedesc
a fi incomplete din punct de vedere
explicativ [n absen\a datelor despre
mediul care le determin` varia\iile,
iar analiza alegerilor f`cut` aici se
dovede]te incomplet` [n condi\iile
uzului exclusiv al sondajelor drept
instrumente. {n concluzie, adres@ndu-se acestei probleme a sondajelor, ceea ce reu]e]te cu succes volumul de fa\` [n privin\a alegerilor
din 2000 este s` clarifice un prim
pas al analizei lor politice.

Andrei POP
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Vechea şi noua
propagandã politicã*
Cartea lui Jean-Marie Domenach, La propagande politique, ap`rut` la editura Institutul European
din Ia]i, [ntr-o traducere rom@neasc`
realizat` de Dana ]i Dan Lungu, de]i
este o lucrare mai veche (prima edi\ie
dateaz` din 1950), prin tematica avut`
[n vedere putem spune c` se situeaz`
“[n mijlocul prezentului”. Cu toate
c` propaganda politic` [n forma sa
absolut`, identificat` de autor sub
dou` tipuri majore, cel leninist ]i cel
hitlerist, a disp`rut, nu [nseamn` c`
aceasta a fost “eradicat`” ]i [nlocuit`
[n sistemele democratice cu o form`
similar` publicit`\ii. “C@nd este vorba de manipulare, spune Domenach,
nici un secret nu se pierde ]i tehnicile
se cumuleaz`, nu se anuleaz`. Propaganda este un mod de persuadare a
maselor, al c`rui stil se schimb` [n
func\ie de situa\ie. Este adev`rat c`
noua propagand` [mprumut` mult
din publicitate, dar privind mai [ndeaproape, ]i aceasta a [mprumutat
mult de la vechea propagand`”
(p.21). Altfel spus, s-a modificat doar
contextul social, regulile ]i tehnicile
propagandei politice r`m@n@nd acelea]i. C@t prive]te publicitatea, aceasta nu este dec@t una dintre cele dou`
surse ale propagandei, cealalt` constituind-o ideologia politic`.
Propaganda politic`, a]a cum
este [n\eleas` de autor, este produsul
secolului XX, odat` cu apari\ia societ`\ii de mas` ]i a mijloacelor de
comunicare [n mas`. Domenach reia
temele fundamentale ale teoriei societ`\ii de mas`, conform c`reia datorit` industrializ`rii ]i urbaniz`rii individul este “smuls” din interiorul co* Jean-Marie Domenach, Propaganda politic`, trad. din lb. francez`, Dana ]i Dan Lungu, Ia]i, Editura Institutul European, 2004.

munit`\ilor mici, specifice societ`\ii
tradi\ionale, ]i este “aruncat” [ntr-o
“mas` eterogen`” unde devine izolat
]i dezorientat. C`tunul sau parohia
este [nlocuit` cu “cartierul impersonal”. {n plan psiho-social se petrec
modific`ri asem`n`toare. Opiniile
individuale, nemaifiind supuse influen\elor grupurilor sociale din care
individul f`cea parte, r`m@n oarecum
“suspendate” ]i prin aceasta susceptibile de a fi determinate de opinia
majoritar` a “masei”. La aceast` revolu\ie demografic` ]i habitual` autorul mai adaug` un element fundamental pentru constituirea “masei”,
apari\ia statelor-na\iuni. Individul,
prin responsabilizarea sa [n ceea ce
prive]te participarea la via\a public`,
devine cet`\ean, iar opinia individual`, ca element al opiniei na\iunii,
reprezint`, cel pu\in poten\ial, un factor de influen\` a deciziei politice.
Aceast` stare de fapt genereaz` fenomenul propagandei politice prin care
grup`rile politice [ncearc` s` “dirijeze” opinia public` [n anumite direc\ii.
Instrumentul principal al propagandei politice sunt mijloacele de comunicare [n mas`. At@t modelul leninist
c@t ]i cel hitlerist au utilizat la maximum puterea noilor media pentru a
influen\a opiniile unei mase constituite din indivizi izola\i ]i, ca atare, expu]i a se supune p`rerii majorit`\ii.
Pornind de la experien\ele
celor dou` tipuri amintite ale “vechii
propagande”, Domenach [ncearc` s`
extrag` un set de reguli generale, pe
care [ns` nu le consider` ca “axiome
]tiin\ifice”. “Propaganda politic` nu
este totu]i o ]tiin\` pe care am putea-o concentra [n formule. {n primul r@nd, ea utilizeaz` mecanisme
fiziologice, psihice ]i ale incon]tientului foarte complexe, dintre care
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multe sunt pu\in cunoscute; [n al
doilea r@nd, principiile sale []i au
originea at@t [n empirism, c@t ]i [n
]tiin\`.” (p.20-21). Astfel, sunt enumerate ca principii de func\ionare a
propagandei politice: “regula simplific`rii ]i a inamicului unic” (exprimarea clar` ]i [n mod simplificat a
ideilor, folosirea de simboluri, sloganuri, lozinci, personalizarea propagandei, individualizarea adversarului), “regula deform`rii ]i a caricaturiz`rii” ([ndeosebi prin deformarea
]tirilor), “regula orchestr`rii” (repeti\ia
ne[ncetat` a temelor principale sub
diverse prezent`ri, [n func\ie de canalele de propagand`), “regula transferului” (exploatarea sentimentelor
con]tiente sau incon]tiente ale maselor [n sensul transferului acestora
la nivelul temelor propagandei), “regula unanimit`\ii ]i contagiunii”
(crearea unei unanimit`\i prin dizolvarea opiniilor minoritare [n opinia
majoritar` de mas`).
Referindu-se la “noua propagand`”, Domenach consider` c` fondul acesteia, de]i folose]te mai mult
metodele publicit`\ii, este acela]i cu
al‚ vechii propagande”. Totu]i efectele sunt diferite. {n condi\iile democra\iei, unde mijloacele de comunicare [n mas` sunt mai greu de “dirijat”, masele de indivizi expuse propagandei sunt mai restr@nse, acestea
fiind reprezentate de popula\ia instabil`, nestructurat` grupal, f`r` opinii
bine precizate. Dimpotriv`, [n cadrul
grupurilor opinia “rezist`” propagandei. Modalitatea cea mai eficient` de
lupt` [mpotriva propagandei este,
dup` autor, educa\ia, informarea corect` a cet`\enilor pentru ca ace]tia
s`-]i poat` forma o opinie c@t mai
apropiat` de cunoa]terea realit`\ii.
Acest lucru [ns` \ine mai degrab` de
o democra\ie perfect`, ideal`, imposibil de atins [n practic`. Prin urmare,
am putea formula o legitate general`
a propagandei astfel: at@ta timp c@t va
exista cel pu\in o opinie nehot`r@t`,
va exista ]i propagand` politic`.

Silviu }ERBAN
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