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D
acă analiza rolului pozi-
ţionării partidelor politi-
ce pe diferite poziţii de 

politici a demarat cu lucrarea lui Harold 
Hotelling1 realizarea unei determinări 
cât mai precise a poziţiei competitori-
lor politici reprezintă o preocupare ma-
joră a politologilor începând cu lucra-
rea fundamentală a lui Downs din 1957.2 
Downs analizează felul în care partidele 
politice într-un sistem cu două partide 
dezvoltă o strategie raţională de poziţi-
onare în raport cu preferinţele electora-
tului. Downs argumentează că în acest 
caz partidele se vor muta spre poziţia 
mediană pentru a-și maximiza numărul 
de voturi pe care-l pot obţine.

Ulterior, de-a lungul timpului au 
fost dezvoltate metode din ce în ce mai 
sofisticate de evaluare a diferenţelor de 
poziţie între competitorii politici, baza-
te atât pe realizarea unor sondaje cu ex-
perţi în domeniu, dar și prin analiza pro-
gramelor politice și a manifestelor elec-
torale. Pentru realizarea unei evaluări 
riguroase este necesar ca poziţionarea 
competitorilor politici să fie făcută de 
experţi independenţi3 care să asigure 

1 Harold Hotelling, „Stability in competi-
tion“, The Economic Journal, Vol. 39, Issue 
153, (1929), 41-57.
2 Anthony Downs,  An economic theory of 
democracy, (New York, NY : Harper, 1957).
3 Alexander H. Trechsel and Peter Mair, 
„When Parties (Also) Position Themselves : 
An Introduction to the EU Profiler“, Journal 
of Information Technology & Politics, issue 
8, nr. 1, (2011), 1.

Analiza poziționării competitorilor politici
pe dimensiunile de conflict relevante la nivelul UE 

în contextul europarlamentarelor din 2014
 

 TODOR ARPAD
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Abstract
In this paper I analyze the 
positioning of Romanian political 
competitor for the European 
elections 2014 on most relevant 
dimensions of political conflict 
relevant to all European Union 
member countries. I analyze 
the political programs of the 
Romanian political parties 
realized within the euandi 
project. Even though not all 
dimensions are considered 
relevant in the context of 
political debate in Romania, the 
mapping provides a detailed 
picture of the current positioning 
of the main political competitors 
in the context of breaking 
USL and the creation of a new 
coalition government.
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gradul de imparţialitate necesar unei analize riguroase. În ultimii ani au fost de 
asemenea dezvoltate o serie de metode de analiză cu ajutorul unor programe pre-
cum Wordscores4 și Wordfish5. Una din lucrări le recente fundamentale în teoria re-
prezentării spaţiale este cea a lui Laver and Hunt6 care au realizat un sondaj de ex-
perţi într-un număr de 25 de democraţii. Una din descoperirile cele mai importan-
te ale acestei cercetări ţine de faptul că partidele politice diferă în mod sensibil cu 
privire la importanţa pe care o atribuie diferitelor dimensiuni de conflict politic. De 
asemenea, autorii au descoperit faptul că ţările diferă cu privire la felul în care par-
tidele politice optează pentru susţinerea propriilor poziţii (policy payoff) vs. opţi-
unea pentru ajungerea la putere în orice condiţii (office payoff). De asemenea, De 
Swaan7 și Dodd8 au analizat modalităţile prin care poziţionarea partidelor politice 
în spaţiul politic influenţează probabilitatea de formare a anumitor coaliţii, dar și 
nivelul de fracţionalizare a sistemului de partide. De asemenea, prin compararea di-
ferenţei între poziţionarea partidelor și poziţionarea alegătorilor se poate politica 
partizană contează și măsura în care politicile adoptate diferă în mod substanţial în 
funcţie de tipologia partidelor care susţin guvernarea.

În spaţiul post-comunist, una din primele analize cu privire la dimensiunile 
de conflict și importanţa relativă a acestora este reprezentată de cercetarea rea-
lizată de Kitschelt și colaboratorii în 1999.9 Prin realizarea unor sondaje cu experţi 
în Bulgari,a Cehia, Ungaria și Polonia autorii relevă faptul că cele mai importante 
dimensiuni care structurează competiţia sunt cele socio-economice, dimensiunea 
culturală și stânga-dreapta. De asemenea, autorii relevă faptul că diferenţele de 
structurare a competiţiei politice dintre ţări sunt determinate de natura regimului 
comunist cunoscut în fiecare ţară. 

În România, o primă analiză de acest gen a fost realizată în 200310 cu scopul 
de a realiza o hartă a poziţionării relative în spaţiul diferitelor dimensiuni de con-
flict politic pentru principalele partide politice și pentru a analiza gradul în care 
aceste partide folosesc în mod consistent poziţia lor pe aceste dimensiuni pentru 
a se adresa electoratului. Analiza dimensiunilor de conflict a reliefat existenţa a 
două mari dimensiuni : cea culturală (poziţia faţă de capitalul străin, redistribuirea 
veniturilor între judeţe) și una economică (privatizare, inflaţie, taxarea veniturilor, 
contribuţiile la asigurările sociale). Singura problemă identificată ca fiind margina-
lă este reprezentată de lupta între diferenţele de dezvoltare între rural și urban.11 
Din punct de vedere al importanţei diferitelor dimensiuni de conflict cele mai im-
portante au fost : taxarea veniturilor, importanţa investiţiilor străine, privatizarea 
întreprinderilor de stat și protecţia drepturilor minorităţilor.

4 Michael  Laver, Kenneth Benoit, and J.  Garry, „Extracting policy positions from political texts 
using words as data“, American Political Science Review, 97(2), (2003), 311–331.
5 J. B. Slapin and S.O. Proksch, „A scaling model for estimating time-series party positions from 
texts“. American Journal of Political Science, 52(3) (2008), 705–722.
6 Michael Laver and W. Ben Hunt, Policy and Party Competition, (New York :Routledge, 1992).
7 Trechsel and Mair, „When Parties“, 1.
8 L. C.  Dodd, Coalitions in parliamentary government, (Princeton : Princeton University Press, 
1976).
9 Herbert Kistchelt, Mansfeldova Zdenka, Markovski Radoslaw, Toka Gabor, Post-Communist 
Party System. Competition, Representation and Inter-Party, Cooperation, (Cambridge : 
Cambridge University Press, 1999).
10 Rãzvan Grecu, Andreea Raduca, Roxana Nãstase și Arpad Todor „Mapping Policy Preferences 
of Romanian Political Parties“ (Research paper presented at the Fourth Annual Conference of 
Romanian Society of Political Science, 25-28 September 2003), 46.
11 Grecu, Raduca, Nãstase și Todor „Mapping Policy Preferences“, 38.
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Contextul analizei

Datele obţinute în pentru acest materiale sunt obţinute printr-un efort de 
cercetare demarat în 2009 cu proiectul EU Profiler. În cadrul proiectului EU Profiler 
partidele politice au fost pentru prima dată integrate în mod sistematic în efor-
tul de codare a poziţiei lor pe diferite dimensiuni,12 abordare care are avantajul că 
transparentizează în mod semnificativ întreg demersul și ne oferă posibilitatea să 
comparăm felul în care se percep partidele politice în comparaţie cu modalitatea 
în care ele sunt poziţionate de către comunitatea academică. 

Proiectul euandi reprezintă o continuare a eforturilor începute prin EUProfiler 
dezvoltat pentru alegerile din 2009 de European University Institute în parteneri-
at cu mai multe alte instituţii. Aplicaţia de Informare asupra Votului (AIV) euandi13 
urmărește să ofere potenţialilor votanţi posibilitatea de a lua decizii informate cu 
privire la opţiunile lor pentru Parlamentul European. Aplicaţia a fost dezvoltată în-
tr-un număr de 24 de limbi și oferă posibilitatea a a avea o imagine de ansamblu 
asupra ofertei electorale a partidelor politice din România dar și din celelalte ţări 
membre ale UE. Prin evaluarea a 30 de enunţuri din care 28 acoperă cele mai rele-
vante dezbateri la nivel european cu privire la valorile și problemele contempora-
ne ale politicii Europene, ultimele doua fiind destinate analizei contextului speci-
fic al fiecărei ţări. Autorii aplicaţiei și-au propus ca aceasta să fie „unul dintre cele 
mai cuprinzătoare instrumente de înregistrare a opiniei publice construite vreoda-
tă. Având ca obiectiv atragerea a peste 10 milioane de utilizatori din ţările euro-
pene, euandi poate deveni cea mai mare sursă de date academice privind opinia 
publică europeană.“14 În cadrul efortului analitic, oferta electorală a unui număr de 
peste 250 de partide competitori politici participanţi la alegerile europarlamenta-
re au fost analizate. Practic, „partidelor li s-a oferit șansa de a se ‚autopoziţiona’ 
pe aceleași 30 de enunţuri care vor fi prezentate utilizatorilor, iar sarcina validării 
și documentării poziţiilor exprimate de partide a revenit experţilor de ţară. Copii 
ale datelor furnizate de partide, precum și extractele relevante din documentele 
de partid vor fi puse la dispoziţia utilizatorilor.“15 O altă inovaţie oferită de această 
aplicaţie constă în opţiunea de a oferi „utilizatorilor șansa de a-și raporta opiniile 
nu doar la poziţiile partidelor politice dar și la cele ale altor utilizatori la nivel local, 
regional, naţional și chiar european. Această proprietate unică a euandi de a permi-
te interconectarea alegătorilor nu a fost implementată de nicio aplicaţie de infor-
mare asupra votului (AIV) până în prezent.“16 Trebuie adus în vedere faptul că unii 
autori precum Louwerse17 susţin că în încercarea de a obţine o serie de scale unice 

12 Trechsel and Mair, „When Parties (Also) Position Themselves : An Introduction to the EU 
Profiler“, 1.
13 Detalii despre echipa de implementare a proiectului „Proiectul euandi este condus de 
Profesorul Alexander H. Trechsel, European University Institute, în strânsă cooperare cu Centrul 
Berkman pentru Internet și Societate din cadrul Universităţii Harvard, condus de Profesorul Urs 
Gasser. Proiectul este monitorizat de către un consiliu consultativ internaţional format din peste 
40 de politologi de renume internaţional din Europa și din Statele Unite. Responsabilitatea 
cercetării și codării poziţiilor partidelor incluse în proiect a revenit celor 28 de echipe naţionale 
de experţi (câte o echipă pentru fiecare stat UE) formate din peste 120 de doctori și doctoranzi 
în știinţe sociale.“ Informaţii accesate la : http ://www.eui.eu/Projects/EUDO/euandi/Index.aspx. 
Data accesare : 25.04.2014
14 www.eui.eu/Projects/EUDO/EUandI. Data accesare : 25.04.2014. 
15 Pliantul euandi, versiunea în limba română. Accesibil la : www.eui.eu/Projects/EUDO/EUandI. 
Data accesare : 25.04.2014. 
16 Pliantul euandi, versiunea în limba română. Accesibil la : www.eui.eu/Projects/EUDO/EUandI. 
Data accesare : 25.04.2014. 
17 Tom Louwerse, and S. Otjes, „Design challenges in cross-national VAAs : the case of the EU 
Profiler“, Int. J. Electronic Governance, Vol. 5, Nos. 3/4, (2012), 279–297.
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care să fie aplicate tuturor partidelor politice din Uniunea Europeană, EU Profiler a 
întâmpinat o serie de dificultăţi datorită unor diferenţe structurale în natura com-
petiţiei politice între partidele din Vestul Europei și cele din ţările post-comuniste.

Poziționarea competitorilor politici din România pentru 
alegerile europarlamentare

Unul din marele avantaje oferite de proiectul EU Profiler și euandi constă în 
oferirea posibilităţii celor care și-au manifestat opţiunile de a se poziţiona în ra-
port cu toate partidele politice din ţările membre ale Uniunii Europene. Cele 28 de 
dimensiuni compuneau fost selectate dintr-o varietate de teme care au fost testa-
te cu succes într-o serie de studii anterioare.18 În tabelele 1, 2 și 3 sunt reprezentate 
poziţionarea principalilor competitori politici pentru alegerile europarlamentare 
din mai 2014. Fiecare competitor a fost localizat pe o scală cu 5 opţiuni pentru fi-
ecare din cele 30 de dimensiuni : Total de acord, Mai degrabă în dezacord, Nici de 
acord nici în dezacord, Mai degrabă în dezacord și Deloc de acord. Acolo unde nu 
a putut fi identificată nici o poziţie relevantă codarea nu a fost realizată pentru re-
spectivul competitor. Codarea poziţionării fiecărui partid politic a fost realizată în 
luna martie 2014 pe baza celor mai recente documente politice publicate de fieca-
re competitor. Întrucât până la momentul respectiv nici unul dintre competitori nu 
și-a finalizat programul politic pentru alegerile europarlamentare, codarea a fost 
realizată pe baza programului politic oferit pe website-ul instituţiei. De asemenea, 
acolo unde nu au fost identificate informaţii relevante din acest program au fost 
folosite poziţii publice sau declaraţii ale liderilor politici. În anumite cazuri a fost 
folosit programul politic al grupului politic din Parlamentul European din care fa-
ce parte respectiva formaţiune pentru a dobândi un plus de claritate și exactitate. 
În 2009 dar și în 2014 partidele politice din România au ignorant invitaţia de a se 
autopoziţiona, situaţie similar cu cea din alte ţări post-comuniste precum Letonia, 
Lituania, sau Slovacia, dar și din alte ţări din vestul Europei. Din acest punct de vede-
re poziţionarea urmează abordarea folosită în mod tipic în procedura de codarea a 
manifestelor electorale ale partidelor politice. Totuși, această situaţie nu este unda 
deosebita. Trechsel și Mair19 ne arată în cazul alegerilor din 2009 un număr relevant 
de partide nu au fost de acord cu poziţionarea pe anumite realizată de experţi, în-
să, în majoritatea covârșitoare a cazurilor nu au putu oferi detalii concrete cu pri-
vire la motivele pentru care consider că poziţia reală a partidului lor ar fi diferită. 

În cadrul primei dimensiuni, privind opţiunea pentru ca „Programele sociale 
ar trebui menţinute chiar în situaţia unor taxe mai ridicate“, o dimensiune clasică 
pentru clivajul stânga-dreapta PSD și PP-DD sunt poziţionate în stânga spectrului 
politic, UDMR în centru stânga, iar în centru-dreapta fiind poziţionate PNL, PDL și 
PMP. Singura surpriză este poziţionarea UDMR care se definește drept un partid de 
centru-dreapta, probabil că motivul pentru o poziţie pozitivă faţă de programele 
sociale este datorată structurii electoratului său.

Cu privire la aserţiunea „Ar trebui să fie mai dificil pentru imigranţii din UE 
care muncesc sau locuiesc în România să obţină acces la beneficiile de asistenţă so-
cială decât pentru cetăţenii români,“ care se referă la o un aspect care nu a fost 
relevant până acum în societatea românească, dar care este relevant din perspecti-
va faptului că peste 10% din populaţia României muncește în alte ţări membre ale 

18 Trechsel and Mair, „When Parties (Also) Position Themselves : An Introduction to the EU 
Profiler“, 5.
19 Trechsel and Mair, „When Parties (Also) Position Themselves : An Introduction to the EU 
Profiler“, 14.
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UE, doi din cei patru competitori pentru care a fost posibilă o localizare pe această 
dimensiunea au fost în dezacord (PNL și PSD) pentru PDL și PMP fiind identificată 
o poziţie de mijloc.

Așa cum era de așteptat problematica imigraţiei, surprinsă prin aserţiunea 
„Pentru a lupta împotriva imigraţiei ilegale, Uniunea Europeană ar trebui să își 
asume responsabilitatea pentru patrularea graniţelor sale“ nu reprezintă o zonă 
de interes major pentru partidele din România, chiar dacă problematica a apărut 
în ultimii ani în mod repetat în discursul politic datorită procesului de aderare la 
spaţiul Shenghen. O situaţie similară se întâlnește în cazul preferinţei legate de 
„Imigraţia în România ar trebui restricţionată mai mult,“ unde doar PSD și PDL au 
referinţe relevante în cadrul programului lor politic, ambele partide fiind mai de-
grabă în dezacord cu această poziţie. În schimb, în cazul dimensiunii legate argu-
mentul că „Imigranţii din afara Europei ar trebui să accepte cultura și valorile noas-
tre“ toate partidele analizate au putut fi evaluate. Tabloul relevat de analiză este 
unul confuzant, cu PSD, PDL și PMP fiind în dezacord cu această poziţie, în timp de 
PNL, UDMR și PP-DD fiind mai degrabă de acord. Totuși, ţinând cont că acestă pro-
blematică este una dintre cele mai puţin importante pentru competitorii politici 
din România, este posibil ca aceste poziţii să nu fi rezultat în urma unor dezbateri 
în cadrul partidelor respective. 

Problematica legată de aserţiunea că „Legalizarea căsătoriilor între persoa-
nele de același sex este un lucru bun,“ este în schimb una importantă și sensibilă la 
nivelul societăţii românești. Interesul major stârnit de dezbaterea privind reforma 
constituţională din anul 2013 cu privire la articolul care definește căsătoria arată că 
un număr important de actori importanţi, în special Biserica Ortodoxa Română au 
poziţii foarte puternice vis-a-vis de această problematică. Totuși, în timp de PSD și 
PDL nu au o poziţionare clară faţă de această dimensiune de conflict, doar UDMR, 
PMP și PP-DD au prevederi clare în programul politic prin care se pronunţă împo-
triva legalizării căsătoriilor între persoanele de acelașii sex. O altă dimensiune cu o 
importanţă relativ redusă, cea privind faptul că „Cercetarea bazată pe celule stem 
embrionare ar trebui oprită“ este reflectată doar în programul politic a trei compe-
titori, PDL, UDMR și PMP, toţi acești fiind în favoarea opririi acestui tip de cerceta-
re. O nouă dimensiune de importanţă relativ ridicată, cea legată de argumentul că 
„Legalizarea utilizării de droguri ușoare pentru uz personal este dezirabilă,“ a fost 
reflectată în programul politic a doar trei competitori, PDL, UDMR și PP-DD, toate 
formaţiunile fiind împotriva unei astfel de măsuri. Chiar dacă dezbaterea despre 
legalizarea eutanasiei nu a ajuns pe poziţii fruntașe pe agenda publică în ultimii 
ani, acest lucru fiind reflectat de lipsa unor referinţe în programul politic a doi din-
tre principalii competitori, PSD și PNL, în cazul celorlalţi patru a fost identificat o 
poziţie similară de respingere a unei astfel de măsuri. 

În cazul aserţiunii : „Cheltuielile publice ar trebui reduse pentru a micșora 
taxele,“ observăm din nou faptul că UDMR se poziţionează mai degrabă la cen-
tru-stânga, PSD și PP-DD la stânga, iar PDL și PMP la dreapta. Chiar dacă PNL este 
unul dintre principalii susţinători ai cotei unice, în practică guvernarea PNL din peri-
oada 2005-2008 a condus la o creștere semnificativă a cheltuielilor publice. În acest 
sens, poate că nu este de mirare faptul că în cel mai recent program politic al PNL 
nu a putut fi identificată o poziţie clară pe această dimensiune.

Poziţionarea legată de argumentul că „UE ar trebui să dobândească dreptul 
de a introduce taxe proprii“ nu a putut fi identificată în programul niciunui compe-
titor politic, în schimb, legat de argumentul că „Câștigurile obţinute din operaţiuni-
le bancare și la bursele de valori ar trebui să fie impozitate mai mult“ este reflectat 
în mod opus în programele PSD (mai degrabă de acord) și cel al PNL (deloc de acord).

Dezbaterea legată de argumentul că „Guvernele ar trebui să simplifice mă-
surile de protecţie a muncitorilor pentru a lupta împotriva șomajului“ este, așa 
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cum era de așteptat, reflectată în programele politice a tuturor competitorilor. Ca 
și în cazul celorlalte dimensiuni relevante pentru clivajul stânga-dreapta, PSD și 
PP-DD sunt poziţionate la stânga și centr stânga, în timp ce PNL, PDL și PMP la cen-
tru dreapta. Singurul competitor care este poziţionat diferit faţă de alte axe este 
UDMR care de data această are o poziţionare la la centru-dreapta. O poziţionare 
similară este întâlnită în în cadrul aserţiunii că „Statul ar trebui să ofere șomerilor 
sprijin financiar mai consistent“ și cea potrivit căreia „În scopul stimulării creșterii 
economice, UE ar trebui să relaxeze politica de austeritate.“

În timp ce în cazul aserţiunii că „Promovarea transportului public ar trebui 
facilitată prin taxe de mediu (de exemplu rovinieta)“ doar PSD se poziţionează pe o 
poziţie favorabilă, în cazul aserţiunii că „Sursele de energie regenerabilă (de exem-
plu energia solară sau eoliană) ar trebui sprijinite chiar dacă aceasta implică costuri 
energetice mai ridicate“ situaţia este relativ opusă, PSD fiind singurul partid care 
se declară împotriva. De altfel, această poziţionare este congruentă cu eforturile 
recente de eliminare a certificatelor verzi pentru producătorii de energie eoliană.

Una din dezbaterile importante la nivel mondial din ultimii ani, cea legată 
de argumentul că „Restricţiile asupra vieţii private pe Internet ar trebui acceptate 
din motive de securitate publică“ este reflectată în programul tuturor competito-
rilor, mai puţin PSD, în timp ce PNL și PP-DD sunt în dezacord, în cazul PDL, UDMR 
și PMP s-a observat o poziţie de mijloc. În schimb, în cazul dezbaterii legate de ar-
gumentul că „Infractorii ar trebui pedepsiţi mult mai sever,“ singurul partid cu o 
poziţionare clară este PP-DD care este în dezacord. În acest caz trebuie menţionat 
că poziţia publică a liderilor PP-DD vis-a-vis de pedepsirea celor care fură se referă 
preponderent la reprezentanţii clasei politice. Poziţionarea legată de aserţiunea că 
„Accesul la avort ar trebui să devină mai restricţionat“ este printre puţinele unde 
fostele componente ale USL, PSD și PNL au o poziţie similară, mai degrabă în dez-
acord, în timp ce restul competitorilor sunt într/un acord parţial (PDL și UDMR) sau 
total PMP și PP-DD. 

Dezbaterea legată de necesitatea ca Uniunea Europeană „…să-și întărească 
politica de securitate și apărare“ este printre puţinele unde toţi competitorii au o 
poziţie pozitivă (PSD ; PDL, UDMR, PMP, PP-DD) sau neutră (PNL), situaţie similară 
și cu cea legată de faptul că „În ceea ce privește afacerile externe UE ar trebui să 
prezinte o poziţie comună“ unde PSD, PNL, PDL, UDMR și PMP sunt mai degrabă de 
acord, în timp ce PP-DD este total de acord. Ce-a de-a treia și a patra dimensiune 
din acest grup, cele legate de argumentul că „Adâncirea integrării europene este 
dezirabilă“ și că „Moneda unică europeană (Euro) este un lucru rău“ întrunesc o 
poziţie similară. De asemenea, argumentul că „Statele Membre UE ar trebui să ai-
bă mai puţină putere de veto cu privire la politicile și deciziile adoptate la nivelul 
instituţiilor UE“ este reflectat pozitiv în programele PSD PDL și PMP, PNL având o 
poziţie neutră. Una din întrebările legate de dreptul fiecărui stat de a „În România, 
orice nou tratat european ar trebui votat în cadrul unui referendum“ reflectă o 
poziţie proeuropeană doar în partea unui competitor, PSD. Dacă PP-DD este de 
acord cu această abordare eurosceptică, problematica nu se reflectă în programele 
celorlalţi competitori. În schimb, nici unul dintre competitorii politici nu prezintă 
o poziţie vis-a-vis de argumentul că „Pentru a face faţă crizei datoriilor suverane, 
statelor membre din zona Euro ar trebui să li se permită emiterea obligaţiunilor 
comune (Euroobligaţiuni)“ 

Ultimele două dimensiuni de conflict, cele care reflectă dezbaterile relevante 
la nivel naţional se axează pe lupta împotriva corupţiei și reforma constituţiona-
lă. În raport cu aserţiunea că „România ar trebui să fie independentă în combate-
rea corupţiei la nivel înalt, fără a fi monitorizată de entităţi politice supranaţiona-
le, precum Comisia Europeană“ PSD și UDMR sunt de acord, în timp ce PDL și PMP 
optează pentru o supraveghere activă din partea instituţiilor europene. În schimb, 
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această problematică nu se regăsește în programul PNL. Așa cum era de așteptat, 
PSD, PNL și UDMR se poziţionează în mod pozitiv faţă de aserţiunea că „Proiectul 
actual de reformă constituţională ar trebui adoptat în scopul îmbunătăţirii funcţi-
onării instituţiilor românești,“ în timp ce PDL și PMP sunt împotriva acestui proiect.

Concluzii

Pe baza acestei succinte și preliminare analize se pot trage o serie de concluzii 
incipiente. În primul rând, poziţionarea PSD și PP-DD este similară pe foarte multe 
dimensiuni, cele două partide având programe cu o puternică componentă socia-
lă. Chiar dacă PSD nu a optat pentru o alianţă cu PP-DD după ruperea USL, faptul 
că un număr mare din deputaţii PP-DD au migrat către PSD sau sateliţii acestuia 
este coerent din punct de vedere ideologic. Chiar dacă programul USL a conţinut 
accente semnificative de centru-stânga, programul PNL nu pare să se fi schimbat în 
mod semnificativ ca urmare a asocierii în opoziţie și ulterior la guvernare cu PSD. 
Practic, cu excepţia poziţiei favorabile faţă de UE pe care o împărtășesc alături de 
restul competitorilor, PSD și PNL diferă în mod sistematic pe acela mi multe dimen-
siuni de conflict partizan. Chiar dacă prezenţa unei atitudini proeuropene omoge-
ne nu este o surpriză, trebuie subliniat că în cazul acelor dimensiuni unde există un 
potenţial mare de conflict : problema imigraţiei, introducerea de taxe, cercetarea 
pe celule stem sau introducerea de taxe de către UE, principalii competitori politici 
nu au o poziţiei politică identificabilă. O altă surpriză vine din poziţionarea UDMR 
la centru-stânga pe mai multe dimensiuni, formaţiune care se prezintă ca fiind de 
centru-dreapta. 

Tabelul 1. Poziţionarea competitorilor politici pe dimensiunile 1-10

  USD (PSD) PNL PDL UDMR PMP PP-DD

1

Programele sociale 
ar trebui 
menţinute chiar în 
situaţia unor taxe 
mai ridicate

Total de 
acord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Mai 
degrabă în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă în 
dezacord

Total de 
acord

2

Ar trebui să fie mai 
dificil pentru 
imigranţii din UE 
care muncesc sau 
locuiesc în 
România să obţină 
acces la beneficiile 
de asistenţă socială 
decât pentru 
cetăţenii români

Mai 
degrabă în 
dezacord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

 

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

 

3

În Romania 
beneficiile de 
pensii ar trebui 
micșorate pentru a 
reduce datoria 
publică externă

Deloc de 
acord

Mai 
degrabă 
de acord

Deloc de 
acord

Mai 
degrabă 
de acord

Deloc de 
acord
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  USD (PSD) PNL PDL UDMR PMP PP-DD

4

Pentru a lupta 
împotriva 
imigraţiei ilegale, 
Uniunea 
Europeană ar 
trebui să își asume 
responsabilitatea 
pentru patrularea 
graniţelor sale

  
Mai 
degrabă 
de acord

 
Mai 
degrabă 
de acord

 

5

Imigraţia în 
România ar trebui 
restricţionată mai 
mult

Mai 
degrabă în 
dezacord

 
Mai 
degrabă în 
dezacord

  

6

Imigranţii din 
afara Europei ar 
trebui să accepte 
cultura și valorile 
noastre

Mai 
degrabă în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

7

Legalizarea 
căsătoriilor între 
persoanele de 
același sex este un 
lucru bun

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

 

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

Deloc de 
acord

Mai 
degrabă în 
dezacord

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

8

Cercetarea bazată 
pe celule stem 
embrionare ar 
trebui oprită

  
Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

 

9

Legalizarea 
utilizării de 
droguri ușoare 
pentru uz personal 
este dezirabilă

  
Mai 
degrabă în 
dezacord

Deloc de 
acord

Deloc de 
acord

10 Eutanasia ar trebui 
legalizată   Deloc de 

acord

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

Deloc de 
acord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Tabelul 2. Poziţionarea competitorilor politici pe dimensiunile 11-20

  PSD PNL PDL UDMR PMP PP-DD

11
Cheltuielile 
publice ar trebui 
reduse pentru a 
micșora taxele

Deloc de 
acord  

Mai 
degrabă 
de acord

Deloc de 
acord

Total de 
acord

Deloc de 
acord

12

UE ar trebui să 
dobândească 
dreptul de a 
introduce taxe 
proprii

      

13

Câștigurile 
obţinute din 
operaţiunile 
bancare și la 
bursele de valori 
ar trebui să fie 
impozitate mai 
mult

Mai 
degrabă 
de acord

Deloc de 
acord   
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  PSD PNL PDL UDMR PMP PP-DD

14

Guvernele ar 
trebui să simplifice 
măsurile de 
protecţie a 
muncitorilor 
pentru a lupta 
împotriva 
șomajului

Deloc de 
acord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

15
Statul ar trebui să 
ofere șomerilor 
sprijin financiar 
mai consistent

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

 
Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

16

În scopul stimulării 
creșterii 
economice, UE ar 
trebui să relaxeze 
politica de 
austeritate

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

 
Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

17

Promovarea 
transportului 
public ar trebui 
facilitată prin taxe 
de mediu (de 
exemplu rovinieta)

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

Deloc de 
acord

18

Sursele de energie 
regenerabilă (de 
exemplu energia 
solară sau eoliană) 
ar trebui sprijinite 
chiar dacă aceasta 
implică costuri 
energetice mai 
ridicate

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

Total de 
acord

19

Restricţiile asupra 
vieţii private pe 
Internet ar trebui 
acceptate din 
motive de 
securitate publică

 
Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

Deloc de 
acord

20
Infractorii ar 
trebui pedepsiţi 
mult mai sever

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

    
Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Tabelul 3. Poziţiaonarea competitorilor politici pe dimensiunile 21-30

  PSD PNL PDL UDMR PMP PP-DD

21
Accesul la avort ar 
trebui să devină mai 
restricţionat

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

22

Uniunea Europeană 
ar trebui să-și 
întărească politica 
de securitate și 
apărare

Mai 
degrabă 
de acord

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

Total de 
acord

Mai 
degrabă 
de acord

Total de 
acord

Mai 
degrabă 
de acord

23
În ceea ce privește 
afacerile externe UE 
ar trebui să prezinte 
o poziţie comună

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Total de 
acord
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  PSD PNL PDL UDMR PMP PP-DD

24
Adâncirea integrarii 
europene este 
dezirabilă

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
de acord

Total de 
acord

Total de 
acord

Total de 
acord

Mai 
degrabă 
de acord

25

Pentru a face faţă 
crizei datoriilor 
suverane, statelor 
membre din zona 
Euro ar trebui să li 
se permită emiterea 
obligaţiunilor 
comune 
(Euroobligaţiuni)

    

26
Moneda unică 
europeană (Euro) 
este un lucru rău

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Deloc de 
acord

Deloc de 
acord

Deloc de 
acord

Deloc de 
acord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

27

Statele Membre UE 
ar trebui să aibă 
mai puţină putere 
de veto cu privire la 
politicile și deciziile 
adoptate la niveul 
instituţiilor UE

Mai 
degrabă 
de acord

Nici de 
acord, nici 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

 
Mai 
degrabă 
de acord

 

28

În România, orice 
nou tratat 
european ar trebui 
votat în cadrul unui 
referendum 

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

    
Mai 
degrabă 
de acord

29

România ar trebui 
să fie independentă 
în combaterea 
corupţiei la nivel 
înalt, fără a fi 
monitorizată de 
entităţi politice 
supranaţionale, 
precum Comisia 
Europeană

Total de 
acord  

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

 

30

Proiectul actual de 
reformă 
constituţională ar 
trebui adoptat în 
scopul îmbunătăţirii 
funcţionării 
instituţiilor 
românești

Total de 
acord

Total de 
acord

 Total 
dezacord

Mai 
degrabă 
de acord

Mai 
degrabă 
în 
dezacord

Total de 
acord
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Introducere

A doua jumătate a secolului al 
XX-lea, a impulsionat apariţia unor noi 
abordări în aria politicii comparate. 
Astfel, se poate vorbi de instituţiona-
lism, considerat în literatura de specia-
litate, ca fiind fundamental, preocupa-
rea de bază a acestuia fiind descrierea 
funcţionării specifice a sistemului poli-
tic. Developmentalismul înglobează te-
orii generale ale schimbării societale, 
conturând baza noii politici comparate, 
accentuând importanţa schimbării soci-
ale, în defavoarea tehnicilor guvernă-
rii, care reprezentau nucleul preocupă-
rilor teoreticienilor instituţionalismului. 
O altă tendinţă în analiza comparată, 
cea neoinstituţionalistă, îmbină vechile 
preocupări instituţionaliste cu cele ale 
developmentalismului.

Tema developmentalismului are 
o importanţă deosebită datorită alter-
nativelor pe care le prezintă : cea speci-
fică lumii occidentale reprezentată de 
teoriile dezvoltării și cea avansată de lu-
mea sovietică care contrastează puter-
nic cu aceasta, reprezentată de teoriile 
dependenţei. Mai mult decât atât, im-
portanţa, acestei noi orientări în analiza 
politică comparată, provine din faptul 
că eforturile în aria politică, economică 
și socială, cu scopul dezvoltării, nu vi-
zează doar aria continentală europea-
nă, ci se extinde asupra teritoriilor Lumii 
a Treia, care aduc în atenţie probleme 
diverse ale unor spaţii, neabordate pâ-
nă atunci în toată complexitatea lor. 

Developmentalismul –  o nouă 
abordare în aria politicii comparate

 

 CRINA SOROIU
[Alexandru Ioan Cuza University, Iași] 

Abstract
This article discusses the 
contribution of the theory 
of developmentalism by the 
alternative ways that it proposes 
in development area. This theory 
generated much criticism and 
demonstrated ambiguity, but 
it has gained importance by 
focusing on imperative of social 
change. It becomes important the 
ideological dispute between the 
two rival systems : the capitalist 
development model, proposed by 
demo-liberal West, based on Max 
Weber’s conception of capitalist 
development and the communist 
model that proposed the 
solution of socialist growth. The 
marxist-leninist theory centered 
on class struggle formed the 
basis for the dependence 
theories. This new approach in 
the aria of comparative politics 
goes beyond the descriptive 
comparativism, limitated to a 
single case and it focused on 
different areas of political, social, 
cultural, economic and not just 
geographically.
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Scopul articolului este de a reliefa contribuţia developmentalismului la dez-
voltarea analizei politice comparate, prin modalităţile alternative de dezvoltare pe 
care le propune, ceea ce ilustrează ambiguitatea lui și analiza principalelor critici 
pe care le generează.

În acest sens, prezentarea contextului istoric, a principalilor factori, pe fondul 
Războiului Rece, care au impulsionat apariţia noii abordări în analiza politică com-
parată, devine deosebit de utilă, luând în considerare realităţile care devin noile 
politici comparate : dezvoltarea economică după al Doilea Război Mondial, prin in-
troducerea economiei de piaţă liberă, modernizarea instituţională, prin implemen-
tarea democraţiei de tip occidental, dezvoltarea socială, mai ales în Lumea a Treia.

Alt obiectiv subliniază însemnătatea zonelor subdezvoltate (din Asia, Africa 
sau America Latină) foste sub putere colonială, reprezentând terenul competiţiei 
pentru cele două superputeri, care domină lumea în a doua jumătate a secolului al 
XX-lea, SUA și Uniunea Sovietică. Acestea aduc noi probleme de ordin economic, 
politic și social în atenţia marilor actori, interesaţi de extinderea sferelor de influ-
enţă în lume : capitalistă și demo-liberală sau comunist-sovietică. Atitudinea de ne-
utralitate a noilor state, posibilă datorită solidarităţii care a precedat obţinerea 
independenţei statelor asiatice și africane, venea pe fondul respingerii unei lumi 
divizate între puteri rivale, care impun propria cale de modernizare, neadecvată re-
alităţii. Acest lucru a dus la constatarea faptului că nevoia modernizării noilor state 
a fost discordantă cu modul idealist, de identificare a unor alternative de rezolva-
re a problemelor locale, iar singura soluţie consta în identificarea unei modalităţi 
proprii de depășire a problemelor cu care noile state se confruntau.

Analiza specificului comunismului chinez conturează alt obiectiv, care ilus-
trează extinderea sferei de influenţă comunistă în Asia, unde se constată similitu-
dini între regimul lui Mao Zedung și stalinism, dar unde Revoluţia Culturală Chineză 
aduce note originale, iar politica liberală a lui Deng, paralelă cu menţinerea unui 
partid autoritar la putere are efect invers (progresul economic diminuându-se).

Eforturile de extindere a sferei de influenţă democratică constituie contra-
ponderea din partea SUA la ameninţarea comunistă, prin extinderea modelului de 
dezvoltare de tip occidental în spaţii din Europa, un exemplu fiind reprezentat de 
Grecia, unde după succesiunea unor guverne conservatoare conduse de Alexander 
Papagos și Constantin Karamalis (care încearcă un proces de industrializare, fără re-
zultatele așteptate) dictatura care a debutat ca un triumvirat al coloneilor stopea-
ză progresele economice înregistrate până atunci. Karamalis, devenit președinte al 
Greciei în 1980 reia demersurile de aderare la CEE și constată că Grecia este un stat 
puţin dezvoltat aflat la jumătatea drumului dintre Occidentul prosper și Lumea a 
Treia, dependentă de statele bogate.

Alt obiectiv aduce în atenţie ambiguitatea developmentalismului, generată 
de disputa în plan ideologic între cele două sisteme rivale : cel capitalist care propu-
nea un model de dezvoltare prin exemplele demo-liberale specifice Occidentului, 
bazându-se pe concepţia lui Max Weber despre dezvoltarea capitalistă și modelul 
comunist care propunea soluţia creșterii de tip socialist, sub impulsul teoriei mar-
xist-leniniste, centrată pe lupta de clasă, pe triumful socialismului în urma revolu-
ţiei proletare.

Însă, teoriile dezvoltării, axate pe abordări pur economice, se dovedesc a fi 
insuficiente, ceea ce impune necesitatea abordării multidimensionale, cu caracter 
interdisciplinar a modernizării, prin intermediul teoriilor dezvoltării sociale. Astfel, 
trei contexte instituţionale distincte articulează trei dimensiuni importante ale mo-
dernizării : Departamentul pentru Relaţii Sociale care subliniază dimensiunea soci-
ologică a modernizării, importante fiind contribuţiile lui Talcott Parsons și Edward 
Shils ; CSI (Centrul de Studii Internaţionale) în domeniul politicii externe, care prin 
Rostow consideră necesară reforma politică pentru modernizarea socială în Lumea 
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a Treia ; Comisia pentru Politici Comparate (condusă de Gabriel Almond și Lucien 
Pye) care pune bazele unei noi știinţe politice comparate, depășind stadiul compa-
rativismului pur descriptiv.

Un obiectiv cu o importanţă majoră pentru analiza de faţă este reprezen-
tat de specificul noilor tendinţe în aria dezvoltării, impulsionate de realităţile din 
Lumea a Treia (incapacitatea guvernelor occidentale de a implementa pieţe libere 
și democraţii reale în zone din Lumea a Treia), astfel încât, neoliberalismul și glo-
balizarea înlocuiesc liberalismul și modernizarea (specifică anilor ̓60), iar atitudinea 
neoconservatoare însoţește tendinţa unui nou imperialism al SUA.

Metoda comparativă este utilă în stabilirea diferenţelor și similitudinilor din-
tre cazul comunismului sovietic și cel al comunismului chinez, iar metoda analizei sis-
temice reliefează aspectele esenţiale ale procesului modernizării politice și sociale, 
în statele mai puţin dezvoltate, ca Grecia sau pe continentul african. Metodologia 
propusă oferă posibilitatea unei explicaţii articulate teoretic, cu privire la necesita-
tea implementării procesului dezvoltării economice și politice a zonelor din Lumea a 
Treia, precum și a unor state din Europa. Opţiunea pentru studiul de caz, ca strate-
gie de cercetare, se justifică prin faptul că un studiu de proces poate îndeplini scopul 
interpretării și înţelegerii dinamicii fenomenului de modernizare în zone din Africa, 
a procesului dezvoltării economice și politice în state comuniste din Asia (exemplul 
Chinei) sau în state puţin dezvoltate din Europa postbelică (Grecia). 

Lumea divizată - două sisteme rivale

Se poate spune că Războiul Rece a avut loc pe un teritoriu al valorilor, a por-
nit din raţiunea constatării unor diferenţe și incompatibilităţi ale valorilor și s-a în-
cheiat prin diminuarea intensităţii componentei ideologice, atunci când Uniunea 
Sovietică constată universalitatea valorilor. În contextul în care sistemul capitalist 
solicită expansiunea influenţei americane în lume, Uniunea Sovietică este înţeleasă 
ca generând o presiune ideologică asupra lumii, care „pretinde caracterul irever-
sibil și universal al istoriei sau monopolul adevărului“1. A doua parte a secolului al 
XX-lea aduce în prim plan divizarea lumii în două sisteme : cel capitalist, de natură 
demo-liberală și cel comunist sovietic. Uniunea Sovietică apela la pacifism și naţi-
onalism, sentimente de rezonanţă general valabilă și adresa maselor un impuls de 
luptă pentru pace și independenţă, împotriva capitalismului. Asupra lumii america-
ne plana teama unui nou război, în termenii ameninţării comuniste. SUA și Uniunea 
Sovietică reprezentau două sisteme aflate în competiţie, cel capitalist și cel comu-
nist, libertate și tiranie, economie de piaţă versus economie dirijată, individualism 
versus colectivism. Ambele ideologii care dominau scena mondială aveau caracter 
utopic. În Uniunea Sovietică, marxismul pretindea monopolul adevărului în ceea 
ce privește legea existenţei umane, conform căreia conflictul dintre capital și forţa 
de muncă reprezenta o adevărată dramă în care actorii jucau roluri predestinate, 
independente de voinţele lor. Deznodământul era constituit astfel de revoluţia in-
evitabilă a proletariatului. Ideologia marxistă furniza Uniunii Sovietice convinge-
rea că istoria se mișcă în direcţia bună, iar conform acestei viziuni, ea va deveni cea 
mai importantă putere a lumii. Însă, marxismul devenit ideologie conducătoare de 
la stadiul de teorie, s-a caracterizat prin inflexibilitate, existând o discrepanţă între 
linia partidului comunist și realitatea concretă. SUA aveau, de asemenea, o ideolo-
gie utopică conform căreia americanii au dreptul dar și datoria de a lumina restul 
lumii, având în vedere faptul că doar ei au descoperit legile care guvernează exis-
tenţa omenirii. Pentru a deveni prospere și libere celelalte state nu aveau decât să 

1 Martin McCauley, Rusia, America și Războiul Rece, (Iași : Editura Polirom, 1999), 134.
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urmeze exemplul american, să instaleze democraţia, ceea ce ilustra proclamarea he-
gemoniei SUA la nivel mondial, vehiculându-se termeni pentru descrierea acestui fe-
nomen, ca : o nouă ordine mondială, internaţionalism sau universalism. Un teren al 
competiţiei, precum și o provocare a constituit pentru cele două superputeri, Lumea 
a Treia care lansează o nouă serie de probleme ce antrenează forţele acestora.

Lumea a Treia 

Iniţial, a existat tendinţa stabilirii unor relaţii echivalente cu ambele părţi, 
după care, în faza numită neutralitate pozitivă s-a recurs la mediere și atenuare a 
conflictelor periculoase dintre cele două mari puteri. Faza negativă a nealinierii a 
inclus dezaprobarea Războiului Rece, concepţia că în lume sunt probleme mult mai 
importante, ca recunoașterea statelor noi și refuzul de a opta între cele două mari 
puteri. Referitor la ceea ce semnifică faza pozitivă a neutralităţii, trebuie menţio-
nată dorinţa statelor noi de a evita Războiul Rece, dar nu de a rămâne în exteriorul 
politicii mondiale. Lumea postbelică bipolară părea că ţine cont într-o măsura foarte 
mică de puterile mici, dar se putea constata că statele neutre aveau posibilitatea de 
a deţine un rol considerabil. În momentul dobândirii independenţei de către Africa 
și Asia, numărul statelor neutre și aria geografică care le revenea acestora erau în-
semnate. Ele puteau cel puţin, să împiedice răspândirea Războiului Rece în aceste 
zone, limitând implicarea a noi state într-una din cele două tabere. 

Cert este că statele neutre au reușit să determine atât pe americani cât și pe 
ruși să îi accepte în politica mondială în rolul pe care acestea și l-au ales. Existenţa 
unei solidarităţi la nivelul statelor nealiniate era necesară pentru a se putea vorbi 
de o nealiniere reală, fie ea negativă sau pozitivă. Slăbiciunea noilor state inducea 
acestora teama de a se asocia cu o singură mare putere, ceea ce le determina să 
coopereze între ele cât mai mult pentru a dobândi forţă. Pe plan militar, deși erau 
motive în favoarea cooperării cu un stat puternic, marile puteri nu doreau să se im-
plice în diverse conflicte locale în care noile state aveau nevoie de sprijin. Stabilirea 
acestor legături de solidaritate a precedat obţinerea independenţei în cazul sta-
telor asiatice și a celor africane. Astfel, a fost nevoie „să se înfiinţeze instituţii, să 
se creeze convenţii prin care să pună de acord tradiţiile africane cu dorinţa lor de 
modernizare, lăsând posibilitatea de a se bucura de roadele libertăţii și dreptăţii.“2 
Aceste state nutreau un amestec de admiraţie și suspiciune faţă de lumea din ex-
teriorul lor și având convingerea că multe din elementele preluate vor crea un stil 
specific african de a acţiona, precum și o cultură africană separată. Se constată că 
„nevoia modernizării în unele zone din Lumea a Treia a fost discordantă cu mo-
dul idealist de identificare a unor alternative de rezolvare adecvată problemelor 
locale.“3 Acest fapt a generat concepţia conform căreia obiectivul declarat este de 
a lăsa aceste comunităţi să-și găsească singure căile dezvoltării. 

Cazul comunismului chinez

Mao Zedung spera să obţină ajutorul lui Stalin pentru finanţarea transfor-
mării Chinei, într-o putere industrială modernă, să introducă reforme eficiente în 
agricultură și-n domeniul proprietăţii, dar liderul rus prefera mai mult o Chină di-
vizată, în care comuniștii să depindă de el. Mao hotărăște demararea procesului 
de colectivizare, însă, de teama ca noii proprietari, din rândul ţăranilor săraci să 

2 Shireen Hassim, After Apartheid : Consensus, Contention, and Gender in South Africa′s Public 
Sphere (Johannesburg, University of Witwatersrand, 2009), 61.
3 Anders Narman, Development as theory and practice : current perspectives on development 
cooperation (United Kingdom, Longman, 1999), 25.
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nu se transforme într-o nouă clasă de kulaci, decide derularea planurilor cincinale. 
Primul plan cincinal (1952-1957) avea scopul distrugerii rezistenţei ţăranilor faţă de 
stat. Anul 1958 marchează debutul celui de al doilea plan cincinal și obligativitatea 
marelui salt înainte pentru întreaga ţară. „Principalele obiective erau mobilizarea 
mâinii de lucru, transformarea industriilor locale în anexe ale marilor întreprinderi 
industriale și pregătirea oamenilor din mediul rural pentru a lucra în industrie.“4 O 
particularitate importantă o constituia introducerea forţată a sistemului comunelor 
populare, totul fiind transferat în proprietate comunală, fără a obţine rezultatele 
asteptate. Mai târziu, revoluţia culturală, prin destituirea liderilor și reînsufleţirea 
partidului și a maselor populare s-a dovedit că „a fost termenul înșelător pentru a 
denumi un climat de teroare însoţit de cea mai revoltătoare cruzime“5 dezbinând 
partidul la toate nivelele și stopând avântul spre modernizare prin dezastrul eco-
nomic și social provocat. Lumea liberă a primit o lovitură prin instalarea comunis-
mului în China, dar eforturile SUA de a-și extinde influenţa capitalistă în state din 
Europa, precum Grecia, constituie o încercare de conturare a contraponderii la 
ameninţarea sovietică. 

Cazul Greciei

Guvernele conservatoare conduse de feldmareșalul Alexander Papagos și de 
Constantin Karamalis (1952-1963) au iniţiat procesul refacerii economice, dar mo-
dernizarea a fost interpretată drept industrializare care comparativ cu alte state in-
dustrializate a avut rezultate slabe și a accentuat deosebirile dintre orașe și zonele 
rurale neglijate. Partidul Comunist reintră în arena politică, dar nu obţine voturi 
importante, iar Partidul Uniunea de Centru nu a mai particiapt la guvernare până 
în 1963 sub conducerea lui Gheorghios Papandreu care a iniţiat un program de îm-
bunătăţire a vieţii sociale, îndeosebi în domeniul educaţiei și sănătăţii. Mai târziu, 
Andreas Papandreu a înţeles că Grecia nu este un stat industrializat modern și nici 
nu spera ca ea să devină astfel, ci era doar o ţară săracă aflată la jumătatea dru-
mului dintre Occidentul prosper și Lumea a Treia dependentă de statele bogate. 
Partidul său avea un program social care echivala cu principiile de bază ale statului 
bunăstării, pe care-l finanţa, determinând oamenii să-și achite taxele, reducând ast-
fel, cheltuielile administraţiei publice. De asemenea, s-au înregistrat progrese mo-
deste și temporare în reducerea inflaţiei și a deficitului balanţei de plăţi, problema 
aparatului guvernamental centralizat și ineficient a rămas neabordată, regimul său 
fiind „autocrat și imprevizibil“6. 

Se poate afirma că divizarea lumii în cele două sisteme, capitalist și sovietic, 
care a indus ambiguitate la nivelul developmentalismului, a fost însoţită sau chiar 
impulsionată de o dezbatere în plan ideologic, între teoria marxist-leninistă și teo-
riile dezvoltării care prind contur în Occident.

Teoriile dependenței și teoriile dezvoltării capitaliste

Teza marxist-leninistă axată pe lupta de clasă dintre exploatatorii capitaliști 
și proletariatul exploatat, ceea ce la nivel global devine conflictul dintre metropo-
lele dezvoltate și coloniile sărace, a impulsionat elaborarea teoriilor dependenţei 
ca una dintre cele două alternative de concepere a developmentalismului, alături 

4 Kwong Tang ; Raymond Ngan, China : developmentalism and social security (Oxford, Blackwell 
Publishers Ldt and the International Journal of Social Welfare, 2001), 37.
5 Adam Przeworski, „Political regimes and economic growth“, Journal of Economic Perspectives 
7, (1993) : 52.
6 Tony Judt, Epoca postbelică. O istorie a Europei după 1945 (Iași, Editura Polirom, 2009), 378. 
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de teoriile modernizării. Teoria dependeţei este o teorie critică și diferită de teoria 
orientată spre rezolvarea problemelor. Este critică pentru că se concentrează asupra 
provocărilor aduse ordinii internaţionale care probabil va dispărea într-o zi pentru 
a li se alătura altor civilizaţii dispărute. Adesea marxismul a fost respins pentru re-
ducţionismul său economic, dar trebuie recunoscut că el nu este doar o sociologie 
a unei realităţi, ci „o prezentare politică conștientă a formelor de dominaţie și for-
ţelor care lucrează împotriva lor“7. 

Importanţa teoriilor dependenţei constă în faptul că determină specialișii 
să analizeze inegalităţile materiale care sunt măcar parţial rezultatul organizării 
economice globale capitaliste și susţine necesitatea unui angajament moral în ce 
privește inegalitatea globală. Teoriile dependenţei argumentau în favoarea unui 
angajament critic cu lumea (nu doar pentru a o interpreta, dar și pentru a încerca 
să înţeleagă cum poate fi schimbată) într-un moment în care noile state indepen-
dente încercau să evidenţieze problemele economice și sociale globale.

Concepţia weberiană a constituit fundamentul teoriilor modernizării care 
au contrastat cu cele ale dependenţei, oferind cealaltă alternativă de concepere 
a developmentalismului. Dezbaterea în plan ideologic a avut loc între teza mar-
xist-leninistă și teoriile dezvoltării emise în Occident, care aveau caracter general 
și propuneau societăţilor diferite cultural, economic și politic să adopte modelul 
occidental cu scopul modernizării. Teoreticienii modernizării dintre care Gabriel 
Almond, Samuel Huntington, David Apter, Lucien Pye, Talcott Parsons sau Edward 
Shils considerau decolonizarea alături de dezvoltarea economică și democratizare, 
principalele elemente ale formulei legitime a independenţei. Statul developmenta-
list avea responsabilitatea sponsorizării și impulsionării dezvoltării, precum și cea de 
a controla consecinţele acesteia. Mai mult, developmentalismul în forma teoriilor 
modernizării avansa ideea că dezvoltarea se va finaliza prin reproducerea acelorași 
valori și instituţii culturale și sociale de bază ca în societăţile industriale și va con-
stitui precondiţiile favorabile democraţiei, care va optimiza dezvoltarea, la rândul 
ei. În acest context, accentul analitic s-a deplasat de pe stat pe structurile societale 
și pe modul în care indivizii pot fi motivaţi în termenii valorilor specifice democra-
ţiei. Teoriile modernizării și teoriile dependenţei sunt adversare directe, astfel în-
cât, în timp ce primele accentuează importanţa construcţiei instituţiilor pe fondul 
creșterii economice, iar celelalte evidenţiau contradicţiile capitalismului, cu trecutul 
său neocolonialist și subliniau consecinţele politice, neoimperialiste. 

Fiecare din aceste alternative ale developmentalismului o critica pe cealaltă. 
Ambele, însă, au utilizat principiile de dezvoltare specifice economiei politice din 
metropole (state industrializate) și periferii (ţările din Lumea a Treia). Distincţia în-
tre cele două alternative ale dezvoltării este vizibilă și în modul în care este perce-
put statul în sine : ca un actor fără prea mare însemnătate, în cadrul teoriilor mo-
dernizării, sau ca un agent al puterilor și claselor hegemonice, în cadrul teoriilor 
dependenţei.

Concluzii

În pofida setului consistent de critici pe care developmentalismul le-a primit, 
se impune evidenţierea meritelor acestuia, în special a contribuţiei considerabile pe 
care a avut-o la dezvoltarea analizei politice comparate. Developmentalismul, ca o 
nouă abordare în știinţa politică comparată, extinde sfera acesteia prin noile politici 
care prind contur după al Doilea Război Mondial, pe fondul evenimentelor și tensi-
unilor Războiului Rece. Astfel, noile realităţi din plan empiric necesită apariţia unei 

7 Leszek Kolakovski, Principalele curente ale marxismului (București, Editura Curtea Veche, 
2008), 19.
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abordări adecvate la nivel teoretic, care să depășească lacunele existente la nivelul 
abordării anterioare, cea instituţionalistă, axată cu precădere pe aspecte legate de 
funcţionarea sistemelor politice. Noutatea adusă de abordarea developmentalistă 
constă, printre altele, în atenţia acordată importanţei teoriilor generale de schim-
bare socială, depășind analiza centrată pe tehnicile guvernării. 

Imperative ca necesitatea reconstrucţiei după al Doilea Război Mondial, apa-
riţia noilor state în urma destrămării imperiilor coloniale, prevenirea comunismu-
lui în Lumea a Treia de către SUA au impulsionat apariţia noilor politici comparate, 
astfel încât, a doua jumătate a secolului al XX-lea a fost numită era developmen-
talismului. Creșterea economiilor afectate, dezvoltarea economiilor din zonele să-
race ale lumii, prin introducerea sistemelor de piaţă liberă, dezvoltarea socială, în 
special în Lumea a Treia, precum și modernizarea politică și instituţională prin mo-
delul democraţiei occidentale au constituit principalele preocupări în plan empiric 
pentru cele două puteri la nivel mondial și surse pentru abordările teoretice ale 
analizei comparate.

Tensiunile dintre cele două sisteme rivale (cel capitalist și cel comunist) pro-
veneau din dorinţa celor două superputeri de a-și extinde sfera de influenţă în 
Europa, dar și în teritoriile foste colonii, propunând un model propriu de dezvolta-
re. Obiectivele acestora aveau la bază ideologii opuse, ambele cu caracter utopic. 
Astfel, SUA considerau că deţin legile care guvernează existenţa umană și au datoria 
de a lumina restul lumii, iar pentru a deveni prospere și libere celelalte state trebu-
ie doar să urmeze exemplul american, prin instalarea democraţiei și implementa-
rea economiei de tip capitalist, pornind de la teoria dezvoltării capitaliste a lui Max 
Weber. La polul opus, Uniunea Sovietică se baza pe concepţia marxistă centrată pe 
lupta de clasă și biruinţa socialismului la nivel global, în urma revoluţiei politice a 
proletariatului, dar Partidul Unic și economia planificată au demonstrat inflexibilita-
tea ideologiei comuniste, generând discrepanţa între aceasta și realitatea concretă.

Imaginea acestei lumi divizate era respinsă de Lumea a Treia, în care statele 
noi se confruntau cu numeroase probleme economice, politice și sociale, pentru ca-
re, superputerile credeau că deţin soluţiile adecvate. Realitatea a dovedit, însă, con-
trariul astfel încât, susţinerea de care au beneficiat aceste state din partea marilor 
puteri (sub forma transferului de bunuri și valori) nu a constituit soluţia eficientă la 
problemele reale cu care Lumea a Treia se confrunta și ale cărei datorii se amplificau. 

Caracterul ambiguu al developmentalismului a fost generat de alternativele 
dezvoltării reprezentate de teoriile modernizării apărute în Occident și teoriile de-
pendenţei, dar acestea nu au constituit decât soluţii parţiale la dificultăţile cu care 
se confruntau statele subdezvoltate sau cele în curs de dezvoltare, astfel încât con-
cepţia despre dezvoltare incluzând aspecte pur economice se dovedește a fi insu-
ficientă. Din acest considerent, teoriile dezvoltării sociale vin să completeze acest 
neajuns, recurgându-se la o abordare multidimensională a modernizării, incluzând 
variabile sociale, culturale și politice alături de cele economice. În acest context, mo-
dernizarea este percepută ca un proces de amplificare a complexităţii sociale, ceea 
ce impune o sporire a capacităţii de adaptare a noilor state la condiţiile modelului 
occidental. Mai mult, reforma politică, cu scopul extinderii caracterului democratic 
în noile state, înţeles ca pluralism concretizat în varietatea grupurilor concurente 
implicate în achiziţionarea legitimă și transferul de putere, este considerată un ele-
ment vital în procesul modernizării sociale. Condiţia pluralismului alături de exper-
tiza care să deţină rolul cheie în stabilirea politicilor reprezintă cele mai importante 
aspecte pentru a contura imaginea unei democraţii formale, care (conform noilor 
teorii ale dezvoltării) este de preferat în Lumea a Treia, ca alternativă la dictatura 
comunistă și ca soluţie pentru modernizarea socială.

Trebuie menţionat un merit al developmentalismului ca abordare în anali-
za politică comparată axată pe problemele Lumii a Treia, astfel încât, se observă 
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depășirea cadrului normativ, instituţional, teoriile modernizării beneficiind de o 
completare cu material empiric. Realităţile economice și politice din Africa, Asia 
sau America Latină, dar și din unele zone din Europa afectate de cea de-a doua 
conflagraţie mondială, imprimă liniile directoare și punctele de reper în elabora-
rea teoriilor dezvoltării.

Mai mult decât atât, se preferă ca metodă, studiul de caz, având avantajul 
profunzimii, al preocupării pentru caracteristicile interne ale vieţii politice și socia-
le, în toată complexitatea acestora. Astfel, nu se urmăresc doar scopuri ilustrative, 
ci se dorește o îmbunătăţire considerabilă a analizei politice comparate, prin expli-
carea unor cazuri distincte în contexte culturale și sociale distincte, subliniind nu-
anţele specifice și completând teoriile modernizării cu un valoros conţinut empiric. 

Pe fondul acestor constatări, este evident faptul că diferitele cazuri anali-
zate (comunismul chinez sau eforturile de dezvoltare economică și instituţională 
în Grecia, sub influenţa valorilor occidentale) în pofida sprijinului celor două sfere 
de influenţă de care aparţineau și cu toate eforturile realizate pe plan intern, nu 
au ajuns la îndeplinirea scopului unei dezvoltări depline. Mai mult, realitatea din 
Africa (a datoriilor în creștere pe fondul sprijinului primit din partea marilor puteri) 
a evidenţiat importanţa atitudinii de neutralitate, în raport cu lumea divizată, a 
statelor care și-au dobândit independenţa. Acestea au realizat că ajutorul acordat 
din raţiuni politice pe fondul evenimentelor din epoca postbelică, era unul în ter-
meni dezavantajoși pentru ele, motiv pentru care identificarea unor căi proprii de 
soluţionare a dificultăţilor cu care se confruntau era mai mult decât o necesitate.

Valorile americane de libertate, democraţie virtuţile economiei de tip capi-
talist compun un model al dezvoltării al cărui merit se impune a fi recunoscut, însă 
se poate afirma cu certitudine că nu există un model unic, general aplicabil în con-
texte culturale, economice și socale diferite, acest lucru fiind vizibil în rezultate-
le obţinute în zone diverse ale lumii (Asia, America Latină, Africa, Europa) care de 
cele mai multe ori nu au fost conform așteptărilor. Developmentalismul comportă 
importanţă deosebită, în sfera analizei politice comparate, datorită complexităţii 
viziunii sale asupra dezvoltării, precum și pentru noutatea adusă prin raportare la 
abordarea anterioară, instituţionalismul. 
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Introducere

Propunerea acestui subiect în vi-
zorul opiniei publice îl reprezintă faptul 
că resortul (Politici publice) – implicit, 
stabilirea unei agende impuse de opinia 
publică, este relativ un domeniu recent, 
cel puţin în România – postdecembristă, 
care a fost mai puţin dezbătută, aces-
tui proces de înfăptuire a Politicilor pu-
blice revenindu-i misiunea de a studia 
comportamentul politic al actorilor im-
plicaţi, fie ei guvernaţi sau guvernanţi.

Dacă ar fi să preluăm o expresie 
celebră a marelui filozof francez Jean-
Paul Sartre : „Omul este condamnat să 
fie liber“, atunci ea poate fi considerată 
un preambul a prezentării de faţă. Cu si-
guranţă, putem spune că prin afirmaţia 
sa, o decizie se manifestă ca rezultatul 
unei alegeri ; există întotdeauna alterna-
tive diferenţiate în special de costul, mai 
mare sau mai mic pe care îl presupune 
alegerea uneia dintre ele.

Nivelul de dezvoltare al unei soci-
etăţi este strâns legat de angajamentul 
membrilor săi ca orice individ să benefi-
cieze de instrumente elementare de dez-
voltare și supravieţuire. Transpunerea în 
practică a acestor angajamente cu pri-
vire la bunăstarea membrilor societăţii 
se realizează prin intermediul politiclor 
publice.1

1 Florin Bondar, Politici publice și admi-
nsitraţie publică. (Iași : Polirom, 2007), 20.

Rolul și importanţa opiniei publice 
în stabilirea agendei publice

 

 ADRIAN-COSMIN CANAE
[„Dimitrie Cantemir” Christian University] 

Abstract
This approach represents an 
attempt of  knowledge, 
clarification comprehension 
of activities, motivations and 
interests of individual political 
actors without omitting the 
prominent role of public opinion, 
that would offer benefits when 
it comes to establishing a public 
agenda. It must be remembered 
that the role of public opinion 
in setting the public agenda was 
always important in democratic 
states.

Keywords
Public opinion ; agenda-setting ; public 
policy ; formal-agenda ; media-agenda ; 
public issues

Numår deschis



23Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

Rolul statului în furnizarea politicilor publice

Rolul statului este important în cadrul procesului de furnizare al politicilor 
publice. Pentru a clarifica raportul dintre stat și procesul de realizare al politicilor 
publice, trebuie ca în loc să privim realizarea politicilor publice ca una dintre atri-
buţiile statului, perspectivă ce presupune implicit o subordonare a procesului de 
realizare a politicilor publice în faţa activităţilor guvernamentale, deci putem pri-
vi statul ca pe o instituţie ce a rezistat în timp datorită eficienţei cu care a rezolvat 
o problemă de politică publică, iar dacă prin politici publice înţelegem activităţile 
care au ca scop furnizarea de bunuri publice, atunci statul va aparea ca un tip spe-
cific de instituţie ce furnizează politici publice.2

Problema de politică publică este o condiţie sau o situaţie care generează 
nevoi ori insatisfacţii, pentru a căror corecţie este necesară intervenţia guverna-
mentală. Dacă o anumită situaţie este considerată ca normală, inevitabilă, sau o 
responsabilitate individuală, niciodată o acţiune guvernamentală nu va fi iniţiată, 
deoarece situaţia respectivă nu este problematică.’

Fundamentarea politicilor publice este o traducere aproximativă a concep-
tului de „Evidence Based Policy“ (EBP), aceasta desemnând o abordare practică și 
teoretică a politicilor prin care acţiunile și intervenţiile guvernului în societate sunt 
intemeiate in mod obiectiv prin „dovezi“ care atestă că acestea au funcţionat în tre-
cut. Abordarea sistematica a fundamentării politicilor publice este tema de reflecţie.

Cei mai multi teoriticieni de știinţe sociale care studiaza opinia publică și a 
politicilor publice în ţările democratice sunt de acord că opinia publică influenţează 
politica publică ; mai emblematic este problema pentru public, cu atât mai puterni-
că relaţia este posibilă și veridică ; iar relaţia este ameninţată de puterea organiza-
ţiilor de interes, a partidelor politice, și elitele economice.3

Stabilirea agendei publice

Dacă ne întrebăm, că nu orice problemă poate ajunge să primească o soluţie 
printr-o măsură de politică publică ; tocmai de aceea procesul de stabilire a agendei 
este unul selectiv, în care diverși actori instituţionali încearcă să aducă problemele 
în atenţia guvernanţilor. Putem spune deci că există mai multe tipuri de agende :.4

Deci putem spune că o agendă publică care este formată din totalitatea unor 
probleme care întrunesc câteva condiţii cum ar fi :
–  Sunt obiectul unor atenţii largi, sau larg conștientizate din punct de vedere a unei 

părţi importante a publicului și solicită acţiune.
–  Sunt, în percepţia membrilor comunităţii, subiectul potrivit al activităţii unei in-

stituţii guvernamentale.
Dar, din toate problemele prezente la un moment dat pe agenda publică, 

doar unele ajung în atenţia a guvernanţilor și acestea formează agenda formală 
sau instituţională.

O altfel de agendă - agenda formală (sau instituţională), este formată din 
lista subiectelor sau problemelor cărora decidenţii politici sau persoanele asociate 
lor, le acordă un grad sporit de atenţie la un moment dat. Agenda formală, poate fi 
atunci când tratează probleme care pot fi soluţionate într-un interval de timp dat, 

2 http ://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/POLITICI-PUBLICE-DEFINITII-CON332024189.
php accesat în data de 26.10.2014
3 Paul Burstein,  The Impact of Public Opinion on Public Policy : A Review and an Agenda, Political 
Research Quarterly ; 56 (2003) : 29
4 Marius Constantin Profiroiu, Elena Iorga, Manual de Politici Publice, (București : Economică, 
2009), 45.



24 Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

și generală compusă din credinţe cu privire la existenţa și importanţa unei proble-
me, la cauzele posibile precum și la semnificaţiile pe care le presupun.5 

Agenda formală fiind alcătuită doar din probleme despre care se presupune 
că decidenţii politici acordă atenţie, (este mai limitată) decât agenda publică din 
considerente care privesc timpul și resursele instituţiilor guvernamentale.

Când o problemă apare pe agenda publică, ea devine automat obiect al dez-
baterilor și discuţiilor publice, dar când o problemă apare pe agenda formală, aceas-
ta devine obiect al acţiunii și parte integrantă a procesului de înfăptuire a procesului 
politicilor publice. Prin susţinătorii lor (de obicei prin intermediul activităţilor numi-
te generic lobby) problemele concurează (și între ele) pentru a-și găsi un loc în agen-
da formală, ceea ce înseamnă că solicită rezolvarea prin politici publice adecvate.6

În concluzie, stabilirea agendei formale este procesul prin care cerinţele di-
verselor grupuri sunt traduse în probleme publice care se află într-o luptă acerbă 
pentru a atrage atenţia persoanelor cu funcţii publice (decidenţii politici).

De asemenea putem menţiona că agenda media care acţionează ca un fac-
tor între agenda publică și cea instituţională, însă uneori poate avansa preopriile 
priorităţi.

Nu întodeauna cele trei agende coincid ; există și situaţii în care problemele 
percepute de opinia publică sunt suficient de specifice, astfel încât să nu fie recu-
noscute la nivel guvernamental și invers. De aceea, putem spune că problemele de 
politică publică nu rămân pe agenda instituţională decât dacă îndeplinesc urmă-
toarele trei condiţii : 7

–  Sunt suficient de semnificative - un număr de persoane sau comunităţi sunt 
afectate ;

–  Au intensitate- mărimea impactului este ridicată ;
–  Au durabilitate în timp.

În viziunea autorilor Cobb și Ross există patru faze principale ale procesului 
de stabilire a agendei, pe măsură ce problemele trec din agenda publică (sistemi-
că) în agenda instituţională : problemele sunt mai întâi formulate, sunt specificate 
apoi soluţiile lor, sunt dezvoltate argumente în sprijinul problemelor propuse, și 
dacă au succes, problema intră în agenda instituţională.8

Încă de la început s-a crezut că problemele publice trec mereu din agenda 
publică în cea instituţională. În acest fel, s-a demonstrat însă mai târziu că o astfel 
de concepţie nu este întotdeauna verosimilă, deci în activitatea politică putem dis-
tinge două etape :
–  Faza de definire a unei probleme de formulare a cererilor ;
–  Înscrierea în agendă, ce presupune analiza cererilor și problemelor precum și for-

mularea propunerilor de răspuns la problemele identificate.
Această distincţie între cele două faze nu înseamnă neapărat că prima o pre-

cede cronologic pe cea de-a doua. Într-adevăr, este posibil să ne imaginăm că un 
răspuns există deja și că acesta este urmat de o fază de formulare a cererii. Pentru 
a înţelege procesul de stabilire a agendei trebuie să înţelegem mai întâi cum ajung 
să fie formulate cereri de implementare a unei politici de către indivizi sau grupuri 
și cum ajung autorităţile publice să răspundă acestor cereri sau invers, precum și 
condiţiile care generează aceste cereri.9

5 Vasile Ostaciuc, Introducere în teoria politicilor publice, București 2011 (București : 2011), 42.
6 Vasile Ostaciuc, Introducere... (București : 2011), 43.
7 Marius Constantin Profiroiu, Elena Iorga, Manual de Politici Publice, (București : Ed. Economică, 
2009) 45-46.
8 R Cobb, J.K. Ross, Agenda Building as a comparative Political Process in America Political 
Science Review No.70, (1978) : 127
9 Profiroiu, Iorga, Manual...,25.
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Sursele și cauzele problemelor publice

Opinia publică își pune de cele mai multe ori întrebarea cum ajunge o pro-
blemă pe agenda publică ? sau pe agenda formală ? ce anume face ca ea să fie 
percepută ca importantă pentru ea sau dimpotrivă, să fie considerată ca fiind 
nesemnificativă ?

Societatea – ca un cumul de semeni, poate semnala că introducerea unei pro-
bleme pe agenda publică, respectiv formală depinde de o sumă de factori cum ar fi :
a).  Nivelul de dezvoltare economică socială și culturală pe care l-a atins societatea 

la un moment dat, este determinat pentru evoluţia problemelor într-o societate, 
deoarece politicile publice depind de gradul de dezvoltare a societăţii ;

b).  Caracteristicile principale ale instituţiilor și actorilor care participă la procesul 
de elaborare a politicilor publice pot fi definitorii pentru evoluţia unor proble-
me publice ; o problemă ajunge pe agenda formală (modelul Kingdon), 1995 
atunci când adună elementele din trei curente. Fiecare din acest curent este al-
cătuit din indivizi, grupuri, instituţii care participă la procesul de elaborare al 
politicilor publice 
–  Curentul politic este format din grupurile de lobby, de presiune, instituţii gu-

vernamentale, politice și adminsitrative ;10

–  Curentul politicilor este format din experţi analiști care examinează proble-
mele și propun soluţii ;

–  Curentul care vizează problemele propriu-zise : ce caracteristici au, dacă apar 
sau nu evenimente specifice care fac ca o anumită problemă să ajungă în aten-
ţia guvernanţilor, dacă există soluţii alternative etc.11

–  Ideile, simbolurile, metaforele cu care este asociată o problemă – sunt impor-
tante pentru că practic în orice situaţie, ideile au jucat și joacă un rol important 
în deciziile pe care le facem. Pentru că simbolurile au de obicei o putere superi-
oară de convingere, grupurile și actorii interesaţi de impunerea unei probleme 
pe agenda formală vor fi interesate să le evidenţieze și aceasta în condiţiile în 
care există presiuni permanente de a denigra simbolurile grupurilor adverse 
și înlocuirea acestora cu propriile simboluri. La folosirea simbolurilor în stabi-
lirea agendei publice și a celei formale trebuie luaţi în considerare o serie de 
factori cum ar fi : precedentul istoric, eficienţa și credibilitatea.

–  Relaţiile de putere și rolul lor în stabilirea agendei publice și a celei formale ; 
ivirea unei probleme pe agenda formală precum și modalitatea de rezolvare 
a acesteia reprezintă o modalitate semnificativă pentru a stabili cine exercită 
și cine acceptă autoritatea politică într-o societate. În procesul de elaborare a 
unei probleme se pot construi zone de imunitate ale preocupării adică zone 
care nu sunt văzute ca făcând parte din problemă.

Alături de liderii politici și ideologici, opinia publică încearcă să definească 
conţinutul lumii sociale, care în întregul ei stabilește o agendă formală care se pre-
zintă ca rezultat al unui proces complex de construcţie socială.

Una dintre cauzele majore ale stabilirii agendei publice, dar mai ales a celei 
formale este datorată dezechilibrului de putere existent în rândul membrilor soci-
etăţii. Conceptul de putere este un concept central și specific tuturor ramurilor și 
aplicaţiilor practice în știinţa politică. O posibilă definiţie a puterii (Robert A. Dahl) 
pleacă de la ideea că A are puterea asupra lui B în măsura în care poate să-l facă pe 
B să facă ceva ce B nu ar fi de acord să facă altfel. Puterea se prezintă ca o relaţie 
între doi actori politici care pot fi indivizi, grupuri organizaţii etc.

10 Profiroiu, Iorga, Manual...,53
11 http ://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/STABILIREA-AGENDEI-politici-pu73844.php 
accesat în data de 26.09.2014
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Conform altor concepţii, puterea nu constă doar în influenţarea deciziilor 
efective ale politicilor publice sau ale comportamentului folosit de membrii unei 
societăţi în cadrul acţiunilor politice. De exemplu, puterea este exercitată și când A 
își consacră energiile pentru a crea și a aplica valori sociale și politice, de exemplu 
practici instituţionale care influenţează într-o măsură foarte mare un proces de lua-
re a deciziilor și îl poate limita doar la probleme care îl afectează în principal pe B.12

Mobilizarea opiniei publice prin mijloace mass-media

Pentru a vedea cine și câtă putere are într-o societate, trebuie observate pre-
ferinţele actorilor politici, adică acele preferinţe pe care aceștia reușesc să le facă 
dominante. Actorii politici care reușesc să-și impună preferinţele asupra societăţii 
exercită de fapt puterea în acel sistem politic. Puterea poate da naștere la conflic-
te dar poate fi exercitată și pentru a diminua sau a suprima conflictele între dife-
riţii actori politici.

Se pare că opinia publică influenţează politica în cea mai mare parte a tim-
pului, de multe ori capacităţii de răspuns puternic pare să crească cu proeminenţă, 
chiar în faţa activităţilor de către organizaţiile de interes, partidele politice și eli-
tele politice și economice susţin că receptivitatea se schimbă în timp sau variază în 
funcţie probleme.13

Însă mobilizarea opiniei publice nu este suficientă pentru a asigura înscrierea 
pe agendă, mizele sociale nu sunt în mod automat transformate în mize politice ; 
acestea sunt construite în funcţie de logica competiţiei politice. Acestea influen-
ţează modul în care este tratată o cerere socială : fie prin excluderea chestiunilor 
considerate ca fiind nerelavante de autorităţile politice ; fie ea este refuzată prin 
eliminarea problemelor considerate ca fiind prea costisitoare din punct de vedere 
politic ; fie este activată prin mobilizarea grupurilor de interese.

Putem aminti că în general, se întamplă foarte rar ca definiţia iniţială a unei 
probleme să rămână stabilă și de neschimbat. Ea are toate șansele să se schimbe pe 
parcurs să fie remodelată să își modifice conţinutul și termenii ; această definiţie 
este ea însăși o miză politică majoră.

Anumiţi actori politici recurg la strategii de redefinire. Beneficiul pe care spe-
ră să-l obţină poate fi de a extinde baza publicului interesat, de a obţine sprijinul 
și mobilizarea unor grupuri noi.14

G.L. Walker afirmă că atractivitatea unei probleme crește, dacă aceasta are 
un impact asupra unui număr mare de oameni ; trebuie să existe dovezi convingă-
toare că problema este serioasă și veridică, problema devine mai ușor de înscris în 
agendă dacă există și un rezultat previzibil pentru problema vizată. Lista poate fi 
extinsă, gândindu-ne tot timpul la următoarele elemente ale stabilirii agendei :
–  Evenimentele care implică eforturi mari de a le face cunoscute autorităţilor 

publice ;
–  Organizarea și resursele celor afectaţi, accesul și reprezentarea grupurilor ;
–  Structura procesului politic și angajamentele decidenţilor.

Mass-media joacă un rol primordial în procesele de accelerare sau atenuare a 
mizelor, de demobilizare sau lărgire a publicului. Mijloacele de comunicare în ma-
să pot de asemenea să se întoarcă împotriva strategiilor antreprenorilor, inducând 
efecte care, din contră, îndepărtează publicul potenţial.

12 Vasile Ostaciuc, Introducere, 45,46.
13 Paul Burstein, The Impact of Public Opinion on Public Policy : A Review and an Agenda, Political 
Research Quarterly ; 56 (2003) : 29
14 Profiroiu, Iorga, Manual, 5.
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Odată ce problema publică a fost conștientizată de către opinia publică, 
aceasta este nevoită să aleagă din gama de răspunsuri posibile prin care le poate 
oferi în raport cu o cerere de înscriere pe agendă. În acest stadiu sunt eliminate 
opţiunile considerate de neacceptat de către actorii politici influenţi, sau care par 
nepotrivite dintr-un anume motiv. Ea poate refuza înscrierea cererii sau de a răs-
punde favorabil la cerere, dar în funcţie de grade diferite.15

Tipul de răspuns va depinde de natura problemei ; caracterul mai mult sau 
mai puţin imperios al mizei, amplitudinea sa, gradul său de noutate, precum și in-
tensitatea efectului pe care îl suscită. Trebuie să ţinem însă cont și de contextul în 
care pot apărea aceste probleme precum și de oportunităţile care se pot deschide 
în funcţie de evoluţia conjuncturii politice. Alternanţa politică permite ca anumite 
probleme care au fost anterior refuzate să fie înscrise în agendă într-un alt moment, 
punerea pe agendă depinde deci de curentul politic existent la un moment dat.

Orice problemă de pe agenda formală beneficiază de cel puţin două cadre ale 
coaliţiei de susţinere care se întâlnesc în jurul unei valori și opţiuni de bază. Aceste 
grupuri se angajează în dezbateri publice asupra politicilor publice care le doresc a 
fi urmate, concurează și ajung la compromisuri asupra soluţiilor în conformitate cu 
valorile și opţiunile lor. Competiţia este mediată de alţi actori politici care au inte-
resul fie ca politicile publice să fie menţinute ; fie militează pentru schimbarea lor.

Un cadru al coaliţiei de susţinere este format din actori proveniţi dintr-o va-
rietate de instituţii publice sau private, la toate nivelurile de guvernare, actori care 
împărtășesc anumite credinţe și care caută să manevreze normele, regulile, buge-
tele și personalul instituţiei guvernamentale pentru atingerea propriilor scopuri.

Să vedem un model mai nou al cadrului coaliţiei de susţinere (Sabatier, 
Jenkins- Smith, 1999). Acest model se bazeză pe câteva elemente cum ar fi : atribu-
tele de bază ale sferei din care face parte problema, distribuţia de bază a resurse-
lor, structura socială, valori culturale, structuri constituţionale fundamentale.16 Există 
multe inadvertenţe între membrii unei coaliţii de susţinere, în ceea ce privesc opi-
niile, resursele și strategiile disponbile precum și mecanismul de luare a deciziilor 
politice, numirile instituţionale, toate având influenţă asupra rezultatelor politici-
lor publice.

Considerații asupra României

Enunţând acești factori, privind întocmirea agendei, putem afirma câteva 
consideraţii asupra României de azi. Astfel structurarea perspectivelor ideologice 
se face în primul rând ca urmare a unei imagini generale asupra modului în care 
acţionează opinia publică asupra împărţirii îndatoririlor dar și a rezultatelor. În al 
doilea rând, ea presupune prezenţa unei colecţii de valori sociale și politice con-
siderate legitime pintre care se pot atinge anumite obiective. În al treilea rând, 
structurarea ideologică determină o concepţie generală privind schimbarea gene-
rală la care se adaugă metodele și mecanismele care pot fi acceptate pentru a re-
aliza această schimbare.

În acest fel, identificăm ca predominante în România contemporană două 
tipuri de ideologii de esenţă conservatoare : o ideologie conservator-nivelatoare și 
o ideologie conservator-minimalistă.

Ideologia conservator-nivelatoare pleacă de la premisa că societatea este atât 
de complexă încât inducerea de către stat a unor schimbări rapide și majore tulbură 

15 http ://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/Politica-publica12233.php accesat în data de 
24.09.2014
16 Vasile Ostaciuc, Introducere, 48.
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societatea, implicit opinia publică, fără a-i îmbunătăţi funcţionarea. Concret, con-
form acestei ideologii, un tip de organizare statală forte, cum a fost regimul co-
munist nu poate fi ușor dat la o parte, mai ales în ceea ce privește modul de redis-
tribuţie a bunurilor, fără a produce crize majore în societate. Cele mai importante 
valori pe care se bazează acest gen de ideologie sunt stabilitatea și armonia soci-
ală, ele corelându-se cu alte idei de egalitate și echitate socială, definind astfel un 
spaţiu valoric al principalelor aspiraţii și priorităţi naţionale. În consecinţă, terapia 
de șoc ca instrument al reformei este o opţiune de neacceptat, eventual doar în ca-
zuri excepţionale și în domenii restrânse.

Ideologia conservator-minimalistă pornește de la premisa că mecanismul fun-
damental al funcţionării unei societăţi, este piaţa. Din această perspectivă nu con-
tează mărimea diferenţierilor sociale, trebuie doar ca ele să rezulte din jocul liber 
al pieţii. Valorile centrale ale acestui tip de ideologie sunt libertatea iniţiativei și 
proprietatea privată. Schimbările în plan economic, social sau politic sunt rezulta-
tul competiţiei libere pe piaţă, deci statul trebuie doar să asigure aceste condiţii 
retrăgându-și competenţele și modalităţile de acţiune. Concluzia acestei ideologii, 
este că terapia de șoc reprezintă o modalitate legitimă de a face schimbări sociale 
pentru a instaura o piaţă liberă.

Deși diferite, cele două tipuri de ideologii au un fundament asemănător. Dacă 
ideologia conservator-nivelatoare, adică statul moștenit de la comuniști nu poate 
fi slabilit decât perturbând armonia opiniei publice și ca urmare statul trebuie să 
asigure redistribuirea produsului social, ideologia conservator-minimalistă solicită 
un stat puternic, doar pentru impunerea rapidă a metodelor specifice pieţei libere 
și privatizarea economiei de stat.

Pentru ambele tipuri de ideologie statul are funcţia de redistribuire, dar dis-
putele se dezvoltă în jurul modalităţii de împărţire a resurselor publice, statul fiind 
gândit așadar, în ambele situaţii ca un vehicul al redistribuirii moștenirii comuniste 
iar diferenţele apar în felul cum se face această redistribuire și asupra valorii domi-
nante care guvernează întregul proces (echitatea socială sau garanţia proprietăţii).

Concluzii

Nu putem încheia, fără să arătăm că odată ce o problemă apare în orizontul 
unei instituţii guvernamentale sau care captează atenţia opiniei publice apar de-
ja formulări ale opţiunilor politice cu privire la modurile posibile de a rezolva acea 
problemă. Dacă problema în cauză ajunge o „masă critică“ suficientă, ea invită de-
ja la acţiune sau non-acţiune (cu motivare implicită sau explicită a opţiunii alese).17

Și în România actuală, ca ţară membră a Alianţei Nord-Atlantice și a Uniunii 
Europene, se impune cu stringenţă stabilirea unei agende publice deoarece în fie-
care societate, și respectiv cea românescă există probleme, pe care cetăţenii le con-
sideră extrem de importante și apreciază că guvernarea trebuie să le acorde atenţie.

O concluzie a acestei prezentări poate fi aceea, că o problemă poate să in-
tre în atenţia opiniei publice, sau a instituţiei guvernamentale printr-o serie foarte 
diversă de modalităţi, de la sinteze neconcrete, simboluri, semnificaţii, idei și ide-
aluri până la abordări concrete reglementate sau reglementabile din punct de ve-
dere legal.

17 Vasile Ostaciuc, Introducere, 64
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Introducere1

Mult timp comunicarea politică a 
fost redusă la comunicarea electorală, 
fiind echivalată cu un ansamblu de teh-
nici și strategii de comunicare și persu-
asiune. În prezent, comunicarea politi-
că este tratată într-un cadru analitic in-
terdisciplinar, ceea ce demonstrează că 
domeniul comunicării politice nu poa-
te fi redus la marketingul politic, adi-
că la un ansamblu de strategii și tehnici 
folosite în scopul promovării produsu-
lui-candidat, prin seducerea cumpără-
torului-alegător. Aria de investigare a 
comunicării politice s-a extins conside-
rabil, cuprinzând acum o tematică ge-
nerală precum : relaţia dintre mediatiza-
re, politică și globalizare ; media și siste-
mul democratic ; relaţia dintre politică, 
spaţiul public și internet ; americaniza-
rea media ; retorica jurnalismului poli-
tic ; etică și publicitate politică ; relaţia 
dintre acţiunea politică, comunicare și 

1 Articolul a beneficiat de suport financiar 
prin proiectul cu titlul „Studii doctorale și 
postdoctorale Orizont 2020 : promovarea 
interesului naţional prin excelenţă, compe-
titivitate și responsabilitate în cercetarea 
știinţifică fundamentală și aplicată româ-
nească», număr de identificare contract 
POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul este co-
finanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvolta-
rea Resurselor Umane 2007-2013. Investește 
în Oameni ! Academia Română

Comunicarea electorală-formă 
a comunicării politice1
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Abstract
Electoral marketing refers to the 
relationship between politician 
and voter, while institutional 
marketing refers to the 
relationship between political 
and national official. Political 
marketing can be defined as a set 
of techniques aimed at creating 
and promoting the image of a 
man or a political institution, 
depending on the audience at 
which it is desired to vote or 
public trust. In this assembly to 
take account of the needs of 
that audience, the vectors of 
transmission of information and 
the interaction of that politician 
(or political institution) and other 
political actors in the market. 
Marketingului entry into politics 
means the ability to manage 
a number of accurate data to 
coordinate and schedule the 
political action.
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reprezentare politică ; politică și marketing ; influenţa mediatizării asupra opţiu-
nii de vot.2

Comunicarea politică nu este un concept al zilelor noastre. Propaganda, un 
termen cu semnificaţii similare, există încă de la sfârșitul celui de-al doilea război 
mondial. Conotaţia negativă ce planează asupra termenului face ca în prezent co-
municarea politică să fie de fapt cea care urmărește să schimbe ideile, să impună 
noi convingeri, aspiraţii, pilde de credinţă, în scopul de a modifica atitudinile și 
comportamentul. Asemenea comunicării, conceptul de comunicare politică stă sub 
premiza unei incertitudini conceptuale, care îl face greu de definit. 

Comunicarea politică reprezintă principala modalitate prin care electoratul 
participă la decizia politică, prin faptul că, luând act de aceasta, el o poate evalua 
și sancţiona cu prilejul votului. Ea studiază interacţiunea dintre guvernaţi și guver-
nanţi, descriind relaţiile, influenţele și modificările psihologice și comportamenta-
le ce decurg de aici. 

Expresie a modernităţii sociale, comunicarea politică a dus la dezvoltarea 
sistemului democratic și a transformat politicul într-un domeniu de interes public. 
Intenţionalitatea, dorinţa de a determina o acţiune sau o non-acţiune asupra pu-
blicului este elementul comun al definiţiilor pe care le-a primit de-a lungul timpu-
lui comunicarea politică. 

În decursul evoluţiei societăţilor au existat căutări pentru o mai bună gu-
vernare a oamenilor, atât în ceea ce privește conducerea statului ca atare cât și în 
privinţa eticii zilnice a relaţiilor, fie dintre stăpân și sclav, patron și salariat sau gu-
vernant și guvernat. Conducerea s-a desprins ca activitate distinctă, constituindu-se 
într-o disciplină de sine stătătoare. Liderul politic trebuie să fie o persoană care de-
ţine pe lângă cunoștinţe și o imagine atrăgătoare și o anumită experienţă și un dar 
special al său pentru acest domeniu. 

Personajele politice

Liderul politic trebuie să se adapteze ușor să inspire încredere să fie capabil 
să-i stimuleze pe ceilalţi și să le scoată în evidenţă calităţile. Ideea de a impresiona 
este foarte cunoscută, mai ales în cazul celor care vor ca imaginea lor să impresio-
neze pe toată lumea, și ca aceasta să corespundă idealului. Imaginea perfectă este 
dorită dar cum ar trebui să fie mai ales în cazul unui lider politic ? Imaginea dori-
tă trebuie să corespundă cu imaginea reală, a persoanei pentru a fi în primul rând 
credibilă. Omul modern este fascinat de imagine, el vrea ceva unicat dar și divers 
în același timp, ceva care să-i semene dar și care să-i folosească. Este greu de spus 
și de înţeles dorinţele unui popor care pot fii o masă omogenă dar cu dorinţe di-
ferite. Transformarea idealului în realitate este să poţi fabrica un produs real unic 
pentru o piaţă diversă, un produs politic cerut și dorit de toată lumea, o imagine de 
neuitat. Mereu pe scenă omul politic devine un actor care interpretează mai multe 
roluri, ideal este să-și joace rolul care să i se potrivească ce-l mai bine, pentru a nu 
dezamăgi publicul. Max Weber și Serge Moscovici identifică charisma cu un har, o 
relaţie de o anumită calitate între credincioșii adepţi și stăpânul în care au încre-
dere și căruia i se supune. O dată recunoscut acest har, el acţionează ca un placebo 
simbolic. Societatea occidentală contemporană se sprijină pe două procese contra-
dictorii : expansiunea democraţiei și personalizarea puterii, care capătă proporţii 
din ce în ce mai mult. Viaţa politică apare ca o mare scenă, așa cum și-au imaginat 
romanticii lumea ca un teatru pe a cărui scenă se consumă marile drame ale ome-
nirii, care uneori alternează cu comedia și haosul la nesfârșit. 

2 Beciu Camelia, Comunicarea politică, (București : Editura Comunicare.ro, 2002), 9.
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Epoca Renașterii reprezintă o altă etapă și o nouă imagine a liderului poli-
tic propusă de Niccolo Machiavelli (1469-1543). Omul este încununarea puterii, este 
conducătorul lumii tot el este cel ce are putere asupra : destinului, lumii, vieţii în 
general spectacolul politic este regizat, totul devine magie și magic unde se arată 
desigur puterea liderului prin costumaţie, decor, distanţa, toate impun respect și 
în același timp teamă.

Liderul charismatic seduce, fascinează oamenii, el este dinamic, sigur pe el, 
face spectacol provoacă Părintele naţiunii este figura tatălui autoritar, sever dar 
drept, el este cel care decide pentru toţi, deci pentru naţiunea întreagă deoarece 
este singurul capabil să facă acest lucru. Roger G Schwartzenberg în lucrarea inti-
tulată : „Statul spectacol“ identifică două tipuri de părinţi ai naţiunii : unul care se 
bazează pe autoritatea eroico-paternă, aceea a conducătorului revoluţionar sau a 
făuritorului independenţei naţionale, foarte apropiat de imaginea de erou, și altul 
bazat pe autoritatea înţeleptului, plin de învăţăminte și de raţiune, mai apropiat 
de omul obișnuit, tatăl este imaginea omului puţin în vârstă, echilibrat, stabil cu o 
viaţă de familie armonioasă, este un bărbat instruit, cu experienţă el este cel care 
poate duce la bun sfârșit orice program, deoarece poate el are curaj, și-a căpătat 
prestigiul și încrederea poporului prin ceea ce a făcut. 

Eroul, este persoana charismatică dotată cu o anumită putere de a atrage 
oamenii,este omul de excepţie, liderul care monopolizează toată puterea în mâinile 
sale. Hitler și experienţele fasciste ale secolului al XX-lea au contribuit considerabil 
la imprimarea unei tente negative, asupra perceperii liderilor charismatici totalitari. 

Liderul charismatic se prezintă ca un salvator al lumii, în sensul mistic al ter-
menului. El se consideră nemuritor, autoputernic și atotștiutor. De mic personalita-
tea acestui lider totalitar de mai târziu iese în evidenţă prin faptul că are tot timpul 
tendinţa de a pedepsi pe alţii, de a face el dreptate, de a lua rolul unui justiţiar. De 
tânăr are o ascensiune rapidă, provine dintr-o familie de oameni nu tocmai înstăriţi. 
Micul justiţiar încearcă, mai târziu prin scutul pe care și-l ridică, prin măreţia sa, să 
ascundă trecutul și originea sa umilă (Lenin, Stalin, Mussolini, etc).

Omul obișnuit sau „common man“ este simplu, popular, lipsit de măreţie 
și strălucire el joacă rolul de frate, el este cel care ne poartă de grijă atunci când 
avem nevoie de el. El este ca noi toţi este dintre noi, știe ce înseamnă să provii din 
rândurile mulţimii, cel al oamenilor de rând. Roger G Schwartzenberg enunţă un 
principiu cu privire la personalizarea puterii, care se intensifică în condiţiile de cri-
ză și se ruinează, se calmează în condiţiile de pace socială și dezvoltare economică. 
În perioadele normale de guvernare personalizarea puterii cunoaște alte valenţe. 

Eroul, salvatorul este înlocuit cu omul obișnuit. Lipsa de calităţi excepţiona-
le îl fac să pară mai interesant prin faptul că îi lipsește aceea „calitate“ a oameni-
lor care sunt dornici de a avea puterea, astfel cum ne putem explica ascensiunea și 
câștigarea maselor de partea sa.

Adevărata artă a unui om politic este să facă ca toată lumea să se simtă egală, 
că toţi oamenii sunt la fel, omul politic dintre noi este uneori chiar banal, iar această 
banalitate îl face special. Este genul de persoană agreată de toată lumea, o putem 
vedea printre noi, în aglomeraţia orașului, în parcuri, la concerte, etc. 

Omul politic dintre noi provine dintr-un mediu modest, are studii primare 
uneori superioare, el reprezintă bucuria oamenilor deoarece aceștia se simt repre-
zentaţi, și dă speranţa că oricare dintre noi muncește are și poate ajunge cineva, 
este cel ce redă speranţa oamenilor este opusul intelectualului rafinat, el fiind un 
om simplu și modest. Viaţa sa de familie este simplă, normală, obișnuită familist 
convins nu iese în evidenţă nici la acest capitol, nu se implică în lucruri care pot să-i 
dăuneze mai târziu. Este chibzuit, priceput, modest nu fuge din faţa greutăţilor și 
face faţă deoarece este susţinut în tot ceea ce întreprinde de popor. „Cetăţeanul 
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transferă eroului său preferat tot ceea ce el ar vrea să fie sau să facă el însuși, fără 
să poată sau îndrăzni“3 

Liderul politic care fascinează, este acea persoană care atrage ca un magnet 
cu o forţă cu care este cu siguranţă dotat din naștere, este născut pentru a „sedu-
ce“ electoratul, pentru a-l vrăji. Este de obicei o persoană activă, spontană, mereu 
dornic de acţiune pregătit pentru orice, se adaptează ușor, este energic și „agresiv“. 
Prin felul cum este construită imaginea pe perioada campaniilor electorale liderul 
care fascinează este în general omul imagine, stârnește emoţii la primele apariţii, 
fără a avea însă și un program pe măsura imaginii sale. El este un anti-erou, care 
cultivă un stil deschis, tineresc este imaginea fratelui mare cel care se răzvrătește 
împotriva autorităţii existente deoarece el simbolizează democraţia cu toate li-
bertăţile sale și bunul mers al societăţii. Ca exemple de lideri care au fascinat : J F 
Kennedy, Helmuth Schmit și Bill Clinton. Liderul politic care fascinează este în pas 
cu moda se îmbracă tineresc dar este și elegant mereu dornic de acţiune, dinamic 
grăbit pentru binele poporului este un om performant la orice oră gata de treabă. 

Campania electorală modernă este structurată pe baza unor reguli de ordin 
juridic, care stabilesc foarte clar raporturile dintre participanţi. Aceste reglemen-
tări formale sunt completate de o serie de reguli informale acceptate de actorii 
politici. Rolul comunicării electorale este de a reflecta în acest fel contextul în ca-
re se desfășoară acţiunea politicianului. Acesta, la rândul lui, trebuie să găsească 
combinaţia perfectă între respectarea regulilor prestabilite de regimul concuren-
ţial și manifestarea unei anumite libertăţi care să-l facă vizibil în spaţiul public și 
să-l individualizeze.

Camelia Beciu4 consideră comunicarea politică drept un spaţiu interactiv, ge-
nerat de „schimbul discursiv“ din timpul campaniei electorale dintre diferiţi actori 
sociali. Participanţii la campaniile electorale adoptă un discurs convenţional și pun 
în practică diferite roluri discursive. Astfel, ei comunică electoratului o anumită po-
ziţie de putere pe care și-o asumă în derularea schimbului de replici și care activea-
ză o anumită identitate electorală.

Faptul că este generat de evenimente și că la rândul său generează eveni-
mente, este o caracteristică de bază a discursului politic. Actorul politic trebuie să 
dozeze diferitele tipuri de contexte care alcătuiesc o situaţie de comunicare și să 
hotărască în ce măsură și în ce mod contextele codificate contribuie la interpretarea 
contextului emergent și, implicit, la producerea unui discurs. El trebuie să conţină 
comentarii despre situaţia de comunicare deoarece, prin acestea, autorul își anga-
jează răspunderea și activează anumite strategii de credibilitate menite a comunica 
adevărul. Pentru opinia publică, politicianul nu trebuie să fie perceput doar drept 
persoana care spune adevărul în situaţia dată, ci drept „cel care spune întotdeau-
na adevărul“. De aici preocuparea oamenilor politici de a promite prea mult sau 
de a spune cu prea multă ușurinţă ceea ce oamenii vor să audă la un moment dat. 
În plus, competiţia în care se află îl face pe politician să pretindă o anumită pozi-
ţie de superioritate faţă de contracandidaţi și să avanseze pretenţia că el este cel 
care cunoaște cel mai bine starea și necesităţile electoratului. Aceste pretenţii de 
cunoaștere a adevărului se vor constitui în tema candidatului și ele vor transcende 
în intervenţiile sale de la începutul până la sfârșitul campaniei. Principiile și teme-
le viitoarei guvernări sunt lansate le începutul campanie, urmând ca acestea să fie 
preluate și demonstrate în intervenţiile ulterioare. Așadar, o dată lansat, discursul 
politic urmează o traiectorie inversă, candidatul rearticulând și modificând practic 

3 Nicolae, Frigioiu, Imaginea publică a liderilor și instituţiilor politice, (București :Editura Comu-
nicare.ro, 2004), 29.
4 Beciu Camelia, Politica discursivă. Practici politice într-o campanie electorală, (Iași :Editura Po-
lirom, 2000), 23.
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discursul său iniţial. Astfel, într-o oarecare măsură, campania electorală devine pre-
vizibilă atâta tip cât tematica discursurilor și sloganurilor unui candidat este impusă 
încă de la început. Chiar dacă este „reașezat“ în funcţie de diferitele situaţii de co-
municare, discursul candidatului necesită o „capacitate de rezistenţă“ și de adap-
tare astfel încât el să comunice cât mai mult și atunci când iniţiază schimbul discur-
siv, și atunci când răspunde acuzelor pe care i le aduc contracandidaţii. Indiferent 
de situaţia electorală, candidatul argumentează în favoarea pretenţiilor de adevăr 
ale discursului său. Diferitele situaţii de comunicare ce alcătuiesc campania electo-
rală nu sunt decât situaţii de expunere a candidatului prin argumente structurate 
asemenea unei naraţiuni. Campania electorală devine astfel o competiţie la nivelul 
gradului de credibilitate a diferitelor „naraţiuni“. 

Prin suspendarea dialogului și transformarea intervenţiei electorale într-un 
monolog, actorul politic comunică un punct de vedere prin care încearcă să mani-
puleze. El devine un fel de personaj actoricesc, implicat într-o poveste reală, care 
se desfășoară în direct, în faţa publicului. Este înzestrat cu toate calităţile necesare, 
reale sau imaginare, pentru a ieși învingător din probele pe care le are de înfruntat, 
probe în care se află într-un regim de concurenţă cu alţi actori politici, implicaţi la 
rândul lor în alte povești. Graniţa dintre realitate și construcţie în imaginea unui 
politician este astăzi aproape imposibil de reperat de publicul larg, martor al unui 
spectacol mediatic montat special pentru a-i câștiga suportul. Dacă ar fi să analizăm 
relaţia dintre candidaţii la putere și electorat observăm chiar că cel din urmă nici 
nu dorește să fie condus de oameni obișnuiţi, ci de adevăraţi eroi contemporani a 
căror forţă le dă un sentiment de siguranţă și le permite să viseze că promisiuni-
le de azi se vor materializa chiar mâine. Toleranţa publicului faţă de slăbiciunile și 
greșelile politicienilor este limitată, obligându-i pe aceștia să-și mascheze eșecurile 
și să mimeze succesul pentru a nu fi daţi la o parte.

Sociologul Alfred Bulai observa că, într-o campanie electorală, există trei fac-
tori majori care inter-relaţionează. „Este vorba de acţiunile din campanie, de acţi-
unile adversarilor care vizează activitatea unui anume actor politic luat ca referin-
ţă, și de instituţiile mediatice“.5 Bulai consideră că actorul politic intră în ecuaţia 
comunicării politice cu un anumit capital electoral, care poate fi considerat capital 
ideologic de imagine. Cu alte cuvine, la nivelul opiniei publice, unei formaţiune po-
litice sau unui anumit reprezentant i se atribuie etichete ideologice și caracterizări 
valorice. Acest capital are atât valenţe pozitive, care trebuie speculate și dezvol-
tate, dar poate avea și valenţe negative, reale sau nu, care trebuie estompate sau 
anulate. Capitalul electoral al unui partid sau al unui lider politic nu poate fi apre-
ciat ca fiind bun sau rău, ci trebuie regândit în funcţie de public6. În elaborarea dis-
cursurilor, politicienii nu trebuie să piardă nici un moment din vedere faptul că se 
adresează unor grupuri eterogene, diferenţiate din punct de vedere al intereselor, 
nevoilor și așteptărilor. Acţiunea politică trebuie să intereseze un electorat puter-
nic fragmentat, cu criterii diferite de percepţie și de evaluare. Există și opinii care 
susţin că spaţiul politic nu este influenţat de dorinţele și de nevoile electoratului, 
ci de mass-media și de sondajele de opinie. Mediatizarea permanentă a acţiunilor 
politicienilor și prezentarea lor în cadrele unui discurs accesibil îi determină pe re-
prezentanţii politici să-și construiască agenda în funcţie de mass-media, pe princi-
piul că un eveniment nu există dacă nu a fost menţionat în presă sau la televiziune.

Dominique Wolton7 apreciază că miza discursului politic este aceea de a in-
stitui o anumită interpretare asupra realităţii. De aici se desprind trei riscuri majore 

5 Bulai Alfred, Mecanismele electorale ale societăţii românești, (București :EdituraPaideia, 1999), 
176
6 Bulai, Mecanismele, 177
7 Wolton Dominique, Despre comunicare, (Bucuresti :Comunicare.ro, 2012), 355-357.
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care ameninţă permanent comunicarea politică : riscul supermediatizării în „politi-
ca-spectacol“, riscul aservirii opiniei publice la reprezentarea furnizată de sondaje 
și ruptura dintre mass-media și public. 

Camelia Beciu consideră că un discurs politic este electoral atunci când el es-
te generat de o „situaţie de comunicare instituţionalizată“, respectiv de un eveni-
ment convenţional așa cum este campania electorală, de un context de interacţiu-
ne de tipul dezbaterii electorale și de niște practici specifice comunicării electorale. 
Candidatul trebuie să ofere permanent reprezentaţii despre sine, să-și atribuie o 
identitate generică, acestea urmând a fi sancţionate de către mass-media și de către 
electorat. Este vorba de o atitudine care îi va permite electoratului să îl cunoască, 
dar, în același timp, să îl și examineze pe candidat. În afară de această comunicare 
pe verticală, pe scena politică mai are loc și o comunicare pe orizontală, între candi-
dat și contracandidaţii săi. Așa cum arată Camelia Beciu, „rolul de candidat consti-
tuie numai în aparenţă o poziţie de subordonare, deoarece, în realitate, el conferă 
politicianului dreptul de a simula poziţia celui care ar putea să ia decizii politice“8. 
Cu alte cuvinte, numai participând la dezbaterile electorale, candidatul are legi-
timitatea necesară pentru a-și construi sau demonstra o identitate asumată. Aici 
intervine și rolul mass-media în campania electorală ca spaţiu de acţiune politică. 
Instituţiile de presă produc diverse situaţii de comunicare, rescriu permanent discur-
sul electoral, dându-i interpretări și comentarii pentru public. Campania devine un 
spaţiu concurenţial, iar panoramarea acestui spaţiu face din public un participant 
activ la dezbateri. Adaptarea campanie politice la strategiile specifice pieţei este 
ceea ce unii sociologi numesc „americanizarea comunicării politice“. Politicianul es-
te transformat într-un personaj pozitiv și este integrat în memoria colectivă pentru 
a fi cât mai ușor de recunoscut. Dar presa nu îndeplinește doar rolul de transmiţă-
tor de date între diferiţi actori sociali, ci se implică direct în construirea mesajelor. 
Evenimentul mediatic nu este niciodată un fapt brut, ci o construcţie simbolică a 
realităţii pe baza unor discursuri sociale preexistente și larg împărtășite. Campania 
electorală constituie ea însăși un eveniment convenţional construit în jurul unor 
ritualuri politice așteptate de opinia publică. În această situaţie, rolul dublul al 
presei - acela de mesager și de mediator - devine mai vizibil decât în alte ocazii. 
Mass-media este obligată prin lege să comunice informaţii prestabilite referitoare 
la regulile de desfășurare a campaniei și, în același timp, să construiască evenimen-
te. Caracterul comercial, axat pe profit și implicit pe atragerea audienţei, dictează 
practic mecanismul de construire a evenimentelor mediatice. Produsul final trebu-
ie să oglindească faptul brut de la care s-a plecat, dar să sublinieze importanţa și, 
mai ales, ineditul informaţiei.

Canalele de comunicare reflectă realitatea pe baza unei „concepţii de me-
diatizare“ proprii9, în funcţie de care sunt selectate ulterior evenimentele și mo-
dul lor de interpretare. Actorul politic trebuie să descifreze această concepţie și să 
acţioneze în așa fel încât să fie mediatizat. Într-o campanie electorală, candidatul 
este creator de eveniment în măsura în care știe când și cum să asigure acţiunilor 
sale gradul ideal de importanţă, inedit și convenţionalitate. El trebuie să surprin-
dă electoratul abătându-se suficient de la convenţiile prestabilite ale campaniei. 

Încercând să analizeze această nevoie a actorilor politici de a inova, Murray 
Edelman10 descoperea că ei trebuie să respecte status-quo-ul, mascându-și totuși con-
formismul printr-o dramaturgie retorică și gestuală care dă falsa impresie de ino-
vaţie. Într-o societate în care omul politic este dependent de grupurile de interes 
care-l susţin, ideile excesiv de originale îl pot discredita.

8 Beciu Camelia, Politica discursivă. Practici politice într-o campanie electorală, (Iași :Editura Po-
lirom, 2000), 40
9 Beciu, Practici, 41.
10 Edelman Murray, Politica și utilizarea simbolurilor, (Iași :Editura Polirom, 1999). 105.
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Constantin Sălăvăstru11 apreciază că discursul politic este un „mod de mani-
festare simbolică a relaţiei de putere“. El dă într-adevăr posibilitatea politicianului 
de a influenţa publicul, dar acest lucru nu înseamnă că, prin intermediul discursu-
lui, se poate obţine orice. 

Și asta pentru că orice discurs politic este supus unor constrângeri care mai 
temperează din elanul libertăţilor. Astfel, un reprezentant politic ce provine din 
eșichierul de stânga, nu poate să se dezvolte decât în limitele unei doctrine de stân-
ga. O altă constrângere provine din relaţia specială cu auditoriul, respectiv din ne-
cesitatea oricărui discurs politic de a se raporta la publicul căruia i se adresează și, 
mai ales, de a fi credibil. Discursul politic trebuie să se fundamenteze pe valori care 
să legitimeze puterea și militează pentru anumite categorii de relaţii care trebu-
ie instituite între membrii societăţii. Nici o relaţie de putere nu se poate institui și 
manifesta în afara unor minime cerinţe valorice. Domeniul politic beneficiază de 
valori proprii, rezultate din natura și specificitatea sa și care sunt puse la dispoziţia 
publicului prin discurs : democraţia, justiţia, statul de drept, drepturile omului, ega-
litatea, etc.. Ele se subordonează valorilor general umane și constituie modalităţi 
în care politicul participă la satisfacerea acestor valori general umane. Ceea ce este 
specific numai pentru discursul politic este raportul dintre proclamarea valorilor și 
instaurarea conduitei practice în concordanţă cu ele. De aici rezultă situaţii în care 
discursul politic încearcă să legitimeze, să justifice acte de putere îndreptate împo-
triva valorilor general umane. Ceea ce face distincţia dintre un discurs politic și alte 
tipuri de discurs este nu numai faptul că cel dintâi tratează situaţii de interes public, 
ci și alte caracteristici precum ambiguitatea, caracterul disimulat, imperativ și pole-
mic. Aceste caracteristici au fost dezvoltate de Constantin Sălăvăstru12 El apreciază 
că „discursul politic găsește în ambiguitate un instrument eficient al persuadării, 
pe care îl utilizează din plin“. Suprasaturaţia discursurilor politice oferă auditoriu-
lui o amplitudine opţională mult mai mare decât un discurs precis, în care opţiunile 
sunt fie pentru, fie împotrivă. Prin ambiguitate, aria de acoperire a unui discurs se 
amplifică considerabil și sporește șansele ca tot mai mulţi receptori să adere la ide-
ile expuse și să acţioneze în consecinţă. Ba mai mult, un discurs suprasaturat oferă 
satisfacţii receptorului care se consideră coautor la procesul de constituire a sensu-
lui. În legătură cu caracterul disimulat al discursurilor politice, Sălăvăstru susţine că 
acestea trebuie înţelese nu în litera, că în spiritul pe care îl degajă. Un discurs po-
litic nu poate întotdeauna să exprime cu toată francheţea o anumită realitate sau 
o situaţie și de aceea sunt folosite eufemisme, clișee, care ascund mai mult decât 
să dezvăluie. Caracterul disimulat al discursurilor ţine și de relaţia cu auditoriul că-
ruia trebuie să i se pună la dispoziţie ceea ce vrea să audă în privinţa unei proble-
me. Acest lucru nu trebuie însă să însemne că disimularea nu are limite între care 
să poate să se situeze discrepanţa dintre ceea ce se spune și intenţiile adevărate. 
Sălăvăstru plasează discursul politic în grupul discursurilor prescriptive, prin care 
natura și funcţiile lui determină o acţiune. Având ca raţiune de a fi legitimitatea 
puterii, discursul politic trebuie să treacă de la „a spune“ la „a face“pentru că ulti-
mul act al legitimităţii puterii este acţiunea. Încercând să legitimeze puterea care 
este purtătoare de interese diferite, Sălăvăstru apreciază că un discurs politic nu 
poate exprima decât un atac permanent la adresa ideilor acelora care susţin intere-
se opuse. Prin confruntarea cu opiniile contrare, oratorul își fundamentează practic 
propriile opţiuni. Superioritatea ideilor unui grup politic nu ies în evidenţă decât 
prin confruntarea și prin critica ideilor opuse. Caracterul polemic al discursurilor 
politice este, pentru receptor, un semn al luptei politice.În concluzie, comunicarea 
politică este o interacţiune între actorii politici, mass-media și public, fiecare având 

11 Sălăvăstru Constantin, Discursul puterii, (Iași :Editura Institutul European, 1999). 23.
12 Sălăvăstru, Discursul, 82-104.
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proiecte, trăsături, motivaţii și așteptări diferite. Ea este la ora actuală un produs al 
spaţiului public având în vedere că presa este puternic implicată în toate aspectele 
vieţii, inclusiv în cel politic. Tocmai din această cauză, comunicarea politică a sufe-
rit în ultimii ani un intens proces de standardizare la nivelul „formelor, strategiilor 
și regulilor“13 pentru a se putea adapta la diferitele canale mediatice. 

Mulţi cred că știu totul despre campania electorală, fie că fac parte dintr-un 
partid sau nu. Totuși, multe lucruri, deși par simple, sunt rezultatul unei activităţi 
laborioase și atent planificate. Modalităţile de a conduce o campanie s-au schim-
bat dramatic, iar singura cale de a câștiga este să folosești toate șansele pe care le 
ai, metodele și tehnicile noi, dar, mai ales, să deţii o strategie eficientă. Pașii mi-
ci, dar vizibili, făcuţi de partidele și liderii politici din România în modalitatea de a 
conduce campaniile electorale arată că persuasiunea politică devine un rezultat al 
unei activităţi profesioniste. 

Comunicarea electorală indică o transformare majoră la nivelul regulilor de 
acţiune politică. În primul rând, actorii politici se raportează unii la ceilalţi de pe 
poziţii concurenţiale într-un spaţiu experimental ca timp și ca mod de organizare. 
În al doilea rând, regimul concurenţial consacrat juridicește este cel care reglemen-
tează acţiunea politică în sensul că îi dictează miza, ritmul și termenii de legitima-
re. În al treilea rând, avem de-a face cu un regim concurenţial atipic, competiţia 
desfășurându-se într-un interval de timp considerabil.

Ceea ce numim „campanie electorală“ trimite nu numai la reglementări con-
stituţionale, legislative și juridice, ci și la reguli informale consacrate și care s-au pu-
tut instaura în limitele regimului concurenţial. 

Comunicarea electorală nu poate fi disociată de aceste reglementări formale 
și informale de acţiune politică. Ele legitimează campaniile electorale ca metoda de 
selecţie a liderilor politici, ca procedura de desfășurare a selecţiei, ca ritual și, nu în 
ultimul rând, ca practică naţională.
•  ca metodă, campania electorală permite selecţia liderilor politici în mod democra-

tic, impunând, pe de-o parte, norma participării la selecţie și la competiţie și, pe 
de altă parte, norma majorităţii drept criteriu de validare a selecţiei. 

•  ca procedura, campania electorală instaurează un cadru legal și, totodată, tehnic 
de selecţie a liderilor. Instituţiile și actorii politici care participă la campania elec-
torală au obligaţii și drepturi specifice. 

•  ca ritual, campania electorala se derulează după anumite coduri socio-politice ca-
re reglementează interacţiune între participanţi.

Din perspectiva politicianului, comunicarea electorală trebuie să-l ajute să 
exploateze marja de libertate trasată de regimul concurenţial, respectiv de regle-
mentările campaniei electorale. 

În 1990 campania electorala era privită cu mare interes de către cetăţeni 
deoarece era o noutate în viaţa oamenilor, oameni care până în 1989 au fost lip-
siţi de informaţie, de posibilitatea de a hotărî singuri care le va fi viitorul. Tocmai 
de aceea, păreau captivaţi de tot ceea ce apărea în presa scrisă sau audiovizual. 
Oamenii simpli se minunau de imaginile candidaţilor care promiteau un viitor mai 
bun contra unei singure ștampile pe un chenar cu numele lor. După experienţa pri-
mei campanii electorale, partidele politice au considerat ca deţinerea unor cana-
le mediatice proprii poate influenţa favorabil rezultatele alegerilor, oamenii po-
litici fiind convinși ca apariţiile televizate erau vitale pentru reușita în campania 
electorală. În 1996, pe lângă Televiziunea Română, apar televiziunile particulare, 
multe dintre ele devenind favorite în cadrul telespectatorilor. O campanie politică 
se folosește de mass-media pe termen scurt, însă în mod intens. În cadrul acestei 

13 Beciu, Politica,29.
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campanii politicianul trebuie să ajungă la potenţialii alegători, iar acest lucru se 
face prin mesaje bine structurate, axate în primul rând pe doleanţele populaţiei.

„Auzim, din ce în ce mai des, afirmaţia că mijloacele media au un rol tot mai 
important în viaţa politică atât internă, cât și internaţională. Nu doar profesioniștii 
care activează în politică acordă o atenţie susţinută pregătirii strategiilor mediati-
ce, cele oferite de audiovizual fiind considerate mai credibile, mijloacele de infor-
mare sunt în principal : televiziunea, radioul, presa scrisă...“14

De-a lungul timpului, oamenii politici au apelat la tot felul de tactici și mij-
loace pentru a comunica cu alegătorii : de la afișe și întâlniri faţă în faţă la mitin-
guri, diverse materiale în presa scrisă (articole, interviuri), talk-show-uri de radio 
și televiziune, dar și publicitate. Echipe tot mai complexe organizează campanii 
electorale – sau comunicări permanente – în care oamenii politici au nevoie de noi 
metode, dacă nu de noi mijloace de comunicare. Televiziunea a schimbat definitiv 
modul în care oamenii politici se adresează electoratului.

Discursul politic trebuie axat pe anumite teme în conformitate cu doleanţe-
le populaţiei dar trebuie să fie și în acord cu partidul din care face parte politicia-
nul. Deoarece majoritatea mesajelor ajung la public prin intermediul presei oame-
nii politici au fost obligaţi să înveţe și să aplice reguli de exprimare, alcătuindu-și 
discursurile în funcţie de auditoriu. Pentru a fi transmise, mesajele acestora trebuie 
să respecte reguli precise : discursuri considerabil mai scurte, mesaje mai conden-
sate și moduri de adresare mai personale care să creeze senzaţia de familiaritate 
si naturalete. 

Principalele etape intr-o campanie electorală sunt :

Stabilirea unei strategii
•  campanii electorale - cu obiectivul clar stabilit de cucerire a unor poziţii sau pos-

turi politice ;
•  campanii de imagine – crearea de atitudini favorabile și popularizarea unui om 

politic.
Prima etapă în definirea unei strategii de marketing electoral este de a stabili 

dacă se urmărește obţinerea de rezultate printr-o campanie electorală sau printr-o 
campanie de imagine-atitudine.

Analiza
Este o etapa crucială, deoarece o proastă evaluare a situaţiei existente, a opi-

niilor publice, a situaţiei socio-politice duce la concluzii eronate și la recomandări 
greșite. Analiza trebuie să se bazeze pe o serie de evaluări cu privire la opinia pu-
blică, obiceiurile și valorile locale, dezvoltarea socio-economică, relaţiile existente 
între elitele politice, atitudinile existente, rolul și influenţa mass-media, simbolurile 
culturale și poziţionarea adversarilor politici.

Identificarea publicului ţintă
Nicio idee politică nu poate conveni întregii populaţii, așa cum niciun om 

politic nu se poate bucura de popularitatea unanima. Într-o democraţie, deciziile 
politice se obţin prin negocieri între majoritate și diferitele minorităţi. În fiecare 
ţară, populaţia este împărţită în categorii sociale bine delimitate, iar o bună parte 
a acestei populaţii își schimbă destul de greu opiniile politice. Astfel, identificarea 
publicului ţintă pentru o campanie de marketing politic trebuie să ţină cont de par-
ticularităţile diferitelor categorii sociale. 

Pentru influenţarea publicului ţintă se poate proceda în două feluri :

14 Jacques Gerstle, Comunicarea politică, (Iași : Editura Institutul European, 2002), 46.
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1.  prin utilizarea liderilor de opinie ;
2.  prin segmentarea publicului în funcţie de categorii sociale, de priorităţi, de afi-

nităţi politice.
Segmentarea publicului ţintă înseamnă adaptarea comunicării politice la di-

feritele categorii sociale. Diversificarea mesajului permite o mai bună abordare și 
o mai mare flexibilitate a marketingului politic. Majoritatea segmentarilor se fac 
după categorii sociale bine definite în funcţie de educaţie, venit, vârstă, sex, ocu-
paţie profesională, stil de viaţă. Marketingul politic lucrează cu categorii sociale 
construite și în funcţie de afinităţi și atitudini politice. O campanie de marketing 
politic, poate astfel viza, în special, pe cetăţenii care nu și-au format încă o opinie, 
pe cei care ezită sau care au anumite idei și simpatii pentru un partid fără să fie 
hotărâţi să voteze.

Construirea unei imagini
În marketingul politic, imaginea nu se judecă în termeni de adevărat sau fals, 

ci în termeni de popularitate, contradicţie, claritate sau confuzie. Imaginea, în mar-
ketingul politic este prin definiţie subiectivă. Înainte de formarea imaginii dorite, 
trebuie plecat de la faptul că există deja o imagine formată anterior. Greșelile ce-
le mai frecvente intervin atunci când se ignoră acest lucru și se crede că formarea 
unei imagini politice poate începe de la zero, fără să ţină cont de contextul social, 
de trecut sau de acţiunile adversarilor. Pentru a fi funcţională, imaginea unui om 
politic sau a unui program politic trebuie să fie :
• relativ cunoscută
• diferită și
• simplă.

Gestionarea imaginii
Imaginea este eminamente subiectivă și, în special, în timpul unei campanii 

de marketing politic intens, ea scapă deseori de sub controlul celor care o creează 
iniţial. Problema nu se mai pune între compatibilitatea imaginii omului politic și 
realitatea personalităţii sale, ci și între strategia promovată și percepţiile schimbă-
toare, între influenţa mass-media și reacţiile schimbătoare ale publicului. Percepţia 
omului politic sau a unui program politic este volatilă și poate evolua extrem de ra-
pid. Astfel, lansarea unei campanii de marketing politic trebuie să fie numai prima 
etapă a gestionării imaginii politice. Urmează alte etape în timpul cărora imaginea 
politică a candidatului trebuie reevaluată permanent.

Pregătirea temelor de campanie
Ideile politice ale candidatului, platforma și originea ideologică pe care o re-

vendică, structura și priorităţile partidului, adversarii politici și opinia publică pot 
să impună ca obiectiv principal teme de campanie neașteptate sau în contradicţie 
cu propriile priorităţi deja stabilite. Modalitatea cea mai simplă este de a efectua 
o analiză solidă a așteptărilor populaţiei și de a fi foarte bine informat despre si-
tuaţia existentă. Un bun consultant în marketing politic va recomanda întodeauna 
promovarea temelor care sunt cele mai populare în momentul campaniei, dar și în-
cadrarea acestor teme în imaginea partidului sau a omului politic. O altă metodă 
este de a integra imaginea partidului și a omului politic în cadrul valorilor culturale 
și sociale puternic înrădăcinate.15 

15 Andrei Stoiciu, Comunicarea politică, cum se vând idei și oameni, (București :Editura Humani-
tas-Libra, 2000), material prelucrat din capitolul 3
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Concluzii

Campaniile electorale și comunicarea electorală devin din ce în ce mai com-
plexe și de aceea este necesară pregătirea unor specialiști, capabili să fie activaţi 
în orice moment electoral. Competiţia electorală este asemeni unor bătălii în care 
învinge inteligenţa și simţul practic. Comunicarea de campanie trebuie să ţină sea-
ma de efectele interacţiunii dintre mesajele strategic proporţionate. Pretendenţii la 
putere se comportă asemeni unor strategi, adică acţiunile lor sunt îndreptate spre 
succesul campaniei lor de mobilizare a electorilor. 

Eficienţa comunicării politice depinde atât de gradul de acceptare culturală a 
mesajelor emise, cât și de legitimitatea emiţătorilor. Comunicarea electorală trebu-
ie să fie eficientă, comunicarea este o condiţie a participării. Campaniile electorale 
s-au modernizat sub influenţa mediatizării vieţii politice și a tehnicilor de comuni-
care. Comunicarea electorală este din ce în ce mai agresivă pentru electorat, se in-
tensifică foarte mult prin intermediul mass-media lucru care poate aduce puncte 
negative chiar candidaţilor. 
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La participation politique en Roumanie. 
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Abstract
This article aims to analyze the role 
of e-street in protest movements 
and to show the performative 
limits of virtual activism. To what 
extent is virtual activism efficient ? 
What are the main difficulties 
in associating the contemporary 
online forms of activism with 
the classical forms of political 
participation (particularly when 
they are not followed by street 
movements, official letters, public 
statements etc.) ? The study tackles 
these questions based on a case 
study, namely : the reaction of 
Romanian virtual communities to 
the EU refusal to include Romania 
in the Schengen area. The analysis 
will show the increasing role 
of virtual communities in the 
articulation of the Romanian 
protest movements, particularly 
in what concerns setting the 
media’s agenda and raising public 
awareness. Nevertheless, these new 
forms of virtual activism remain 
without visible outcome when they 
are not endorsed by classical forms 
of participation.

Résumé
L’article vise à analyser le rôle 
de l’e-rue dans les mouvements 
protestataires et à montrer les 
limites performatives de l’activisme 
virtuel. Dans quelle mesure 
l’activisme virtuel est-il efficace ? 
Quelles sont les difficultés dans 
la compréhension des actions 
contestataires en tant que formes 
de participation politique (surtout 
lorsqu’elles ne sont pas doublées 
par des manifestations dans la 
rue, des lettres officielles ou des 
déclarations publiques, etc.) ? Afin 
de répondre à ces questions, nous 
allons nous concentrer sur une 
étude de cas, à savoir : la réception 
du refus de l’Union Européenne 
d’intégrer la Roumanie à l’espace 
Schengen parmi les communautés 
virtuelles roumaines. Les résultats 
de la recherche mettent en 
exergue le rôle de plus en plus 
important des communautés 
virtuelles dans les mouvements 
contestataires roumains surtout en 
ce qui concerne la mise en agenda 
médiatique et la sensibilisation 
du public. Néanmoins, ces formes 
d’activisme restent inefficaces 
lorsqu’elles ne sont pas appuyées 
par des formules de participation 
classiques.
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Le répertoire des modalités de participation politique a connu au cours des 
dernières années un vrai essor partout dans le monde. Les pochoirs, la musique 
électronique, les flash mobs, la création des événements sur Facebook sont deve-
nus des moyens de contester le pouvoir et de sanctionner le jeu politique. L’Internet 
a irréversiblement changé le comportement des citoyens et la manière dont nous 
concevons le «citoyen engagé». Les réseaux sociaux sont devenus des outils d’une 
importance colossale dans l’organisation des mouvements contestataires, en trans-
formant la façon de réclamer la justice. La Roumanie ne fait pas d’exception en ce 
sens. L’année 2013 illustre la configuration de l’ e-rue et de son rôle dans la société 
roumaine. Les Roumains sont descendus dans la rue pour demander leurs droits et 
pour protester contre la classe politique- soit que nous parlons de la manifestation 
relative à l’affaire Schengen, soit que nous envisageons la vague de protestations 
contre le projet minier de Roșia Montană, etc.- en militant et en organisant leurs 
actions et les étapes de leurs protestations sur les réseaux sociaux. Dans ce qui suit, 
nous allons essayer de répondre à deux interrogations plutôt inter-liées : (a) dans 
quelle mesure l’activisme virtuel est-il efficient ? Les communautés virtuelles influen-
cent-elles les résultats politiques ? (b) Les actions contestataires en ligne sont-elles 
des formes de participation politique si elles ne sont pas doublées par des actions 
hors ligne ? Pour répondre à ces questions nous allons concentrer notre attention 
sur la réception du refus de la part de l’Union Européenne d’intégrer la Roumanie 
à l’espace Schengen parmi les usagers de la Toile et sur la force mobilisatrice des 
communautés virtuelles. Tout d’abord, nous allons créer un aperçu général sur la 
notion de «participation politique» et nous allons voir les considérations théoriques 
quant aux communautés virtuelles et à la participation politique en ligne, et en-
suite, nous allons analyser de plus près le cas de l’affaire Schengen en Roumanie et 
notamment, la réaction des «citoyens virtuels» face à la manière dont les acteurs 
politiques roumains ont choisi de gérer le dossier. 

Pourquoi cette étude de cas ? La Roumanie a connu depuis le mois de mars 
2011 refus après refus dans l’affaire Schengen. Jusqu’en 2013, tout le monde s’est 
conformé à la décision européenne. En mars 2013, la population a enfin montré 
son mécontentement envers les discours et les politiques des dirigeants roumains 
concernant l’adhésion à l’espace Schengen et elle est sortie dans la rue. Le cas choisi 
semble être révélateur des transformations des mouvements sociaux en Roumanie. 
Nous nous proposons de montrer le rôle de plus en plus important des communau-
tés virtuelles dans les mouvements contestataires roumains et de souligner que la 
participation politique en ligne non-conventionnelle n’est pas efficiente sans une 
démarche similaire hors ligne. 

1. La participation politique : Aperçu général

Le concept de «participation politique» est un concept-vedette de la science 
politique. Il est aussi vieux et aussi important que celui de «démocratie». Même si 
toujours présent dans l’histoire des idées politiques, le concept de «participation 
politique» a changé de significations et de sens au fil du temps. Nous ne pouvons 
pas parler en effet d’un consensus sur la bonne définition de la notion. Au niveau 
d’une définition très inclusive, la participation politique est conçue comme l’activité 
citoyenne destinée à influencer la sélection des dirigeants et les décisions des déten-
teurs du pouvoir. 1 D’une manière encore plus générale, la participation politique 

1 S. P. Huntington, J.M. Nelson, No easy choice : Political participation in developing countries, 
(Cambridge : Harvard University Press,1976), 3 ; S. Verba, K.L. Schlozman, H. Brady, Voice and 
equality. Civic voluntarism in American politics, (Cambridge : Harvard University Press, 1995), 38.



43Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

représente toute activité citoyenne destinée à reconfigurer certains résultats po-
litiques. 2 Vu cette extension conceptuelle très généreuse, nous pouvons nous de-
mander dans quelle mesure une action est-elle politique par sa nature ou par son 
but ? Les graffitis aux messages à caractère politique sont-ils une forme de partici-
pation politique ? Les chercheurs tendent à répondre d’une manière affirmative à 
notre question. En fait, ils distinguent entre les activités conventionnelles et celles 
non-conventionnelles.3 Le vote, le bénévolat pour une campagne politique, l’adhé-
sion à un parti politique constituent des formes conventionnelles de participation 
politique, tandis que la grève, la manifestation, l’occupation illégale des locaux re-
présentent des formes non-conventionnelles. La distinction repose, en fait, sur la 
mise en question de la légitimité du système politique. Si l’activité citoyenne est de 
nature contestataire ou protestataire, si elle conteste donc le procès décisionnel, 
elle devient non-conventionnelle. Les formes conventionnelles sont celles qui res-
pectent le status quo et le pouvoir en place. La typologie a maintes fois été criti-
quée, certains actes qualifiés comme non conventionnels étant susceptibles de glis-
ser vers la catégorie contraire. 4 Linsenn et al.5 considèrent que la distinction formes 
conventionnelles- formes non-conventionnelles est une question subjective, voire 
problématique, vu le fait que certains actes non-conventionnels tels que la pétition 
ou la démonstration sont devenus au cours des dernières années de plus en plus 
présents dans la sphère publique et au niveau des comportements des électeurs. De 
la sorte, la pratique des actes configurerait et reconfigurerait la dichotomie entre 
les formes conventionnelles et celles non-conventionnelles de participation poli-
tique. Iasonas Lamprianou6 nous offre une taxonomie des formes de participation 
politique qui prend en considération les critiques développées dans la littérature. 
Selon Lamprianou, il y a toujours une distinction entre les formes conventionnelles 
et celles non-conventionnelles de participation politique. Néanmoins, il faudrait 
rajouter une nouvelle une distinction au niveau des formes non-conventionnelles. 
Plus précisément, il faudrait mettre en ordre les théories concernant la participation 
politique et identifier : (a) des formes de participation non-officielles ou non-insti-
tutionnelles comme les grèves non-officielles ou les démonstrations publiques, (b) 
puis, des formes de participation extrêmes et non-orthodoxes, comme tirer sur un 
policier ou sur un autre représentant de l’ Etat et, ensuite, (c) des formes alterna-
tives et informelles, comme la musique ou la danse ou, d’une manière plus géné-
rale, les arts performatifs à caractère politique.7 

2 Henry E. Brady, „Political participation“ In : John P. Robinson, Phillip R. Shaver, Lawrence S. 
Wrightsman (éditeurs), Measures of political attitudes, (San Diego : Calif. : Academic Press,1999), 
737.
3 M. Conway, Political Participation in the United States, (Washington : D.C. : Congressional 
Quarterly Press, 2001), 20 ; M. Kaase, A. Marsh, „Political Action. A Theoretical Perspective“ In 
S. H. Barnes, M. Kaase, K. L. Allerbeck, B. G. Farah, F. Heunks, R. Inglehart, M. K. Jennings, H. 
D. Klingemann, A. Marsh, L.Rosenmayr (éditeurs), Political Action. Mass Participation in Five 
Western Democracies, (Londre : Sage Publications, 1979), 41.
4 C.E. Riley, C. Griffin, Y. Morey, „The case for ‘everyday politics’ : Evaluating neotribal theory 
as a way to understand alternative forms of political participation, using electronic dance music 
culture as an example“, Sociology, vol. 44, n°2, (2010) : 345–363 ; P. A. Bourne, „Unconventional 
political participation in a middle-income developing
country“, Current Research Journal of Social Sciences, vol. 2, n°2, (2010) : 196–203
5 R. Linssen, H. Schmeets, P. Scheepers, M. Grotenhuis, „Trends in conventional and unconventional 
political participation in Europe between 1981–2008“, 2011. Document présenté dans le cadre de la 
séction «L’émergence de nouveaux types de participation politique et ses conséquences“ lors de la 6e
Conférence générale ECPR, Reykjavik, du 25 août au 27 mai 2011. 
6 Iasonas Lamprianou, „Contemporary Political Participation Research : A Critical Assessment“, 
In K. Demetriou, (éditeur), Democracy in Transition : Political Participation in the European 
Union, (Berlin : Springer-Verlag, 2013), 21-42.
7 Lamprianou, „Contemporary“, 27.
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Où se place la participation politique en ligne par rapport à la distinction 
entre les formes conventionnelles et celles non-conventionnelles ? Généralement, 
les auteurs sont partis de la prémisse conformément à laquelle ce n’est pas le milieu 
qui définit la nature de l’action, mais tout comme dans les contextes classiques de 
participation, c’est la substance, les contenus de l’action ceux qui permettent une 
classification des nouvelles formules d’expression politique en ligne. De la sorte, 
selon Hoffman8, adhérer à un parti en ligne, réaliser une contribution financière 
pour une campagne électorale ou devenir bénévole de campagne représentent des 
modalités de participation politique en ligne. Ces actions peuvent être facilement 
intégrées aux formes conventionnelles de participation politique. Elles ne contes-
tent pas le status quo, mais soulignent l’intérêt des citoyens pour la vie politique 
et pour le processus décisionnel. En contrepartie, organiser des protestations par 
le biais des réseaux sociaux, encourager les mouvements contestataires, soit qu’il 
s’agit d’une grève, d’une révolte, d’une révolution, etc. constituent des formes 
non-conventionnelles. Du coup, nous constatons que la participation politique en 
ligne peut être à la fois conventionnelle et non- conventionnelle. C’est l’utilisation 
de l’Internet celle qui fait la différence et qui établit la nature de la participation 
en ligne. Celle-ci devient problématique le moment où nous procédons à une in-
terrogation visant la différence entre la communication en ligne et la participation 
politique et néanmoins sur l’influence que la participation politique en ligne exerce 
sur les activités hors ligne et sur les décisions politiques. 

2. L’internet et le citoyen engagé 

L’activisme virtuel renforce-t-il la participation politique hors ligne ? A-t-il des 
effets sur les résultats politiques ? Il y a toute une littérature émergente sur la rela-
tion entre la participation politique et l’internet et sur l’activisme des communau-
tés virtuelles.9 Au niveau de cette littérature, nous pouvons identifier des théories 
portant sur la relation entre les réseaux sociaux et les mouvements contestataires10, 
des études visant la nature des communautés virtuelles11, le comportement de ces 
communautés et le rapport entre les concepts d’ «internet» et de «démocratie»12, 
etc. Il y a plutôt un consensus théorique quant à l’idée que l’internet augmente la 
participation politique, menant à l’accomplissement d’un idéal délibératif par le 

8 Lindsay H. Hoffman, „Participation or Communication ? An Explication of Political Activity in 
the Internet Age“, Journal of Information Technology & Politics, vol. 9, n°3, (2012) : 217-233.
9 Bruce Bimber, „The Internet and citizen communication with government : does the medium 
matter ?“, Political Communication, vol. 16, n°4, (1999) :409–428 ; Samuel J. Best, Brian S. Krueger, 
„Analyzing the Representativeness of internet political participation“, Political Behavior, vol. 27, 
n° 2, (2005) : 183-216 ; Caroline Tolbert, Ramona McNeal, „Unraveling the effects of the Internet 
on political participation ?“, Political Research Quarterly, vol. 56, n°2, (2003) :175–185.
10 Y. Breindl, „Internet-based protest in European policy-making : the case of digital activists“, 
International Journal of E-Politics, vol. 1, n°1, (2010) : 57–72 ; D. Della Porta, L. Mosca, „Global-net 
for global movements ? A network of networks for a movement of movements“, Journal of 
Public Policy, vol. 25, n°. 1, (2005) : 165–190 ; Jeroen Van Laer, Peter Van Aelst, „Internet and Social 
Movement Action Repertoires : Opportunities and Limitations“, Information, Communication & 
Society, vol. 13, n° 8, (2010) :1146–1171 .
11 V. Beaudouin, J. Velkovska, „The Cyberians : an empirical study of sociality in a virtual 
community“. In K. Buckner, (éditeur), Ethnographic Studies in Real and Virtual Environments 
Inhabited Information Spaces and Connected Communities, Edinburgh, 1999, pp.102-112 ; Felicia 
Wu Song, Virtual Communities (Digital Formations), (New York : Peter Lang Publishing, 2009), 
1-13. 
12 Erik Bucy, Kimberly Gregson, „Media participation : a legitimizing mechanism of mass 
democracy“, New Media and Society, vol. 3, n°3, (2001) :357–380.
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biais d’une création d’une communauté citoyenne virtuelle, en représentant ainsi 
de plus en plus un outil dans l’organisation des protestations. 

Qu’est-ce qu’une communauté virtuelle ? Selon Rheingold, «une communauté 
virtuelle est un groupe de personnes, qui peuvent ou non se rencontrer face-à-face, 
et qui échangent des mots et des idées sur des babillards d’affichages («bulletins 
boards») ou d’autres plateformes électroniques par le biais d’ordinateurs.» 13 Du 
coup, nous pouvons saisir que toute communauté virtuelle se définit par plusieurs 
particularités. Il y a des auteurs qui soulignent que pour avoir une communauté 
virtuelle il faut que la communication entre les membres se réalise d’une façon 
électronique14, ou que les membres se réunissent régulièrement pour discuter des 
sujets qui suscitent leur intérêt commun15, ou qu’il y ait un engagement réel envers 
la communauté, que les membres investissent du temps et de l’enthousiasme dans 
le développement de ces nouvelles relations sociales. 16

Tout l’activisme virtuel passe-t-il pour un activisme politique ? Même si au 
départ, l’internet avait été envisagé en tant qu’une voie régalienne vers l’accom-
plissement de l’idéal démocratique, l’une des plus significatives critiques quant à 
l’activisme virtuel vise l’impact de ces communautés sur les résultats politiques. 
Selon Shulman, l’activisme virtuel n’exerce aucune influence sur les décisions des 
dirigeants.17 La critique de cet auteur, qui a également été développée par plusieurs 
chercheurs, repose en effet sur le concept de «slacktivism». L’auteur montre ainsi 
que si au niveau idéal-typique la délibération impliquerait l’effort cognitif et l’in-
vestissement émotionnel visant les décisions politiques, le «slavktivism» qui décrive 
le type d’action en ligne se réfère, en général, à des activités qui sont faciles à exé-
cuter, ayant comme effet directe plutôt le fait de rendre les membres d’une com-
munauté virtuelle à se sentir mieux dans leur peau. Dans son interprétation alors, 
l’activisme en ligne aurait des effets presque nuls en ce qui concerne l’impact direct 
sur les résultats politiques. 

D’ailleurs, le débat acharné sur les type d’effets envisageables au niveau de 
l’instrumentalisation politique et de l’activisme en ligne se trouve encore à ses dé-
buts. Les opinions en ce sens varient. Plusieurs chercheurs considèrent que l’acti-
vité en ligne compte pour les résultats politiques vu le fait qu’influence et élargie 
le champ informationnel de la société civile, encourage l’activité hors ligne, par 
l’organisation même des manifestations, des marches, des grèves, etc.18 L’internet 
est devenu indispensable aux mouvements protestataires parce qu’il aide à diffu-
ser l’information - les buts, les raisons et la façon de protester ; puis, la diffusion de 
l’information implique de coûts monétaires très réduits ; et il aide néanmoins à la 
coordination des groupes géographiquement séparés, en facilitant ainsi les aspects 

13 Howard Rheingold, „A Slice of Life in My Virtual Community“, In L. M. Harasim (éditeur), 
Global Networks : Computers and International Communication, (Cambridge : MIT Press, 1994), 
58.
14 A.R. Dennis, S.K. Pootheri, V.L. Natarajan, „Lessons from the Early Adopters of Web 
Groupware“, Journal of Management Information Systems, Spring, vol. 14, n°.4, (1998) : 65- 86.
15 Cliff Figallo, Hosting Web Communities : Building Relationships, Increasing Customer Loyalty, 
and Maintaining A Competitive Edge, (New York : Wiley, 1998), 13-26.
16 C.Wiertz, K. de Ruyter, „Beyond the Call of Duty : Why Customers Contribute to Firm-hosted 
Commercial Online Communities“, Organization Studies, vol.28, n°3, (2007) : 347-376.
17 Stuart W. Shulman, „The Internet still might (but probably won’t) change everything : 
Stakeholder views on the future of electronic rulemaking,“ I/S : A Journal of Law and Policy for 
the Information Society, vol. 1, n° 1, (2005) : 111–145.
18 Graeme Browning, Electronic Democracy : Using the Internet to Influence American Politics, 
CyberAge Books, New Jersey, 2005, pp. 169-175 ; Richard Groper, ‘Electronic Mail and the 
Reinvigoration of American Democracy’, Social Science Computer Review, vol. 14, n°2, (1996) :157–
68.
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logistiques de la protestation.19 Il y a également des coûts pour ce type d’organisa-
tion et pour ce choix de plateforme communicationnelle, mais ceux-ci se trouvent 
dépassés par le nombre d’avantages possibles. Parmi les coûts impliqués, il y a l’ab-
sence d’un leader, la personnalisation de l’action publique qui au passé réunissait 
au niveau symbolique les mouvements en leur donnant un porte-parole ;le contrôle 
problématique de l’évolution de la protestation, le faux conformisme, les dispenses 
et les contradictions discursives entre le virtuel et le quotidien (le fait que les gens 
tendent d’être d’accord sur l’internet mais pas dans la vie réelle), l’absence de co-
hésion et d’une communauté réelle (les liens faibles et temporels de la participa-
tion), d’où une motivation moins élevée pour la participation politique hors ligne.20

Les coûts de la communication virtuelle ne sont pas juste moins nombreux 
que les avantages, mais ils sont à leurs tours contestables. Au fond, si le «milieu» 
n’est qu’un simple vecteur communicationnel qui ne définit pas a priori de l’action, 
alors n’y a-t-il une bonne raison qu’il s’agit plutôt des actions politiques classique 
diffusées dans un autre environnement ? Les réseaux sociaux, les forums, ne repré-
sentent que des outils et des intermédiaires dans la création et le déroulement des 
mouvements contestataires. Ils ne causent pas et ne produisent pas les protesta-
tions21 ; et ils ne fixent pas l’idéologie des mouvements n’ont plus.22 La motivation 
pour une certaine cause ou la sincérité des participants, la nature de leur engage-
ment ne sont pas a priori les conséquences du milieu virtuel. Dans cette perspective, 
la différence spécifique dans l’articulation du proteste consisterait au fait que l’in-
ternet réussit, à l’opposé d’autres médias plus traditionnels, d’attirer plus de par-
ticipants23, en spécial, des jeunes. De la sorte, la participation en ligne ne serait pas 
essentiellement différente par nature des formules communicationnelles classiques, 
nonobstant la force du milieu viserait plutôt un effet de la socialisation politique ; 
d’une certaine manière, il s’agit d’une opportunité nouvelle pour les jeunes d’ap-
prendre au moins d’une façon indirecte l’importance de la participation politique 
et d’être un citoyen engagé. 

Par conséquent, malgré la difficulté d’estimer les effets directs de l’internet 
au niveau de l’articulation des nouvelles formes de participation politique, il existe 
un consensus visant le fait que l’internet facilite et encourage les formes conven-
tionnelles et non-conventionnelles de participation politique, en se préfigurant en 
tant que un point de liaison entre la société civile et les dirigeants. Les réseaux so-
ciaux ne constituent pas de ressorts de la mobilisation sociale, ne représentent pas 
la prima causa des mouvements protestataires, mais ils changent sans aucun doute 
la configuration de l’action citoyenne à long terme. La mise en agenda de l’actua-
lité politique par le biais des moyens facilement accessibles au grand public (la tra-
duction de la politique dans un langage commun), l’ethos d’une participation qui 
ne nécessite pas d’efforts considérables (souvent sous la protection d’anonymat), 
l’accroissement d’une conscience civique à l’égard des décisions publiques sont prin-
cipalement à la base des formules les plus anciennes d’activisme politique. 

19 Stefano Passini, „The Facebook and Twitter Revolutions“, Human Affairs, vol. 22, n°3, (2012) : 
305.
20 Passini, „The Facebook“, 305.
21 C.J Anderson, „Electoral Supply, Median Voters, and Feelings of Representation in Democracies“ 
In R. J. Dalton, C. J. Anderson (éditeurs) Citizens, Context, and Choice : How Context Shapes 
Citizens’ Electoral Choices,(Oxford : Oxford University Press, 2011), 214-237. 
22 Passini, „The Facebook“,307.
23 S. Joseph, „Social Media, Political Change, and Human Rights“, Boston College International 
and Comparative Law Review, vol. 35, n°1, (2012) : 145-188.
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3. Etude de cas : L ‘ «affaire Schengen» et la force mobilisatrice 
des communautés virtuelles en Roumanie

La question de la date d’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace 
Schengen constitue depuis longtemps un objet de dispute entre, d’une part, les ac-
teurs politiques roumains et bulgares, et les leaders européens, et de l’autre part, 
entre les sociétés civiles roumaine et bulgare et les dirigeants de ces deux pays. Les 
autorités roumaines (tout comme celles bulgares) ont déjà prévu plusieurs dates 
limites pour atteindre cet objectif. Selon les informations affichées sur le site du 
Ministère des Affaires Étrangères de Roumanie, nous observons que le gouverne-
ment roumain s’était engagé à adhérer à l’espace Schengen le mois de mars 2011.24 
Bien évidemment, ce but politique n’avait pas été accompli, la Roumanie se trouve 
toujours en dehors de l’espace Schengen. La plus récente estimation visant la date 
butoir pour l’entrée en Schengen avait été fixée en 2014, mais même cet horizon 
temporel vient d’être également infirmé.25 Le 11 novembre 2013, le président de la 
Commission européenne, José Manuel Barosso, a annoncé que «la Roumanie et la 
Bulgarie ne rentreront pas dans Schengen en 2014, parce qu’il y a trop de pays qui 
s’y opposent» 26 

Le nouveau refus réitère les observations et les discours des leaders euro-
péens des années précédentes, tout comme ceux lancés le mois de mars. Dans un 
entretien pour le journal Le Monde, la commissaire à la Justice, aux Droits fonda-
mentaux et à la Citoyenneté, Viviane Reding, avait précisé quelques mois aupara-
vant que «la question essentielle est de savoir si l’ État de droit roumain peut nous 
rendre confiants. […]» et elle continuait : «Pour ma part, je ne serais pas surprise si 
les États décidaient de ne pas y intégrer tout de suite la Roumanie».27 Les peurs res-
tent toujours les mêmes : la crainte d’un afflux des Bulgares et de Roumains sur le 
marché de travail, la peur que les autorités roumaines et bulgares vont faillir pro-
téger les frontières nationales et que les taux d’immigration et de corruption vont 
s’accroître très rapidement. A l’opposé des réactions initiales des acteurs politiques 
roumains face au refus européen d’intégrer la Roumanie à l’espace Schengen, l’an-
née 2013 a connu une nouvelle rhétorique politique qui n’est pas restée sans écho 
au sein de la société civile et parmi les usagers de la Toile. Plus précisément, il s’agit 
d’une série de déclarations des leaders roumains faites avant le Conseil justice et 
affaires intérieures du mois de mars (les 7-8 mars). Dans une grille interprétative 
qui laissait s’entrevoir l’écart de l’agenda politique du pays l’adhésion à l’espace 
Schengen, les leaders nationaux roumains avaient dénoncé la transformation d’une 
problématique technique et mesurable, dans une question dépendant plutôt d’une 
volonté et opportunité politique. Nous rappelons quelques déclarations en ce sens :

Victor Ponta, premier ministre : 

«Si la décision se traduit par un nouveau report (…) l’entrée dans l’es-
pace Schengen ne sera plus une priorité au programme du gouvernement. 
(…) Nous sommes prêts (pour une entrée dans l’espace Schengen) et au 

24 „L’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen“, URL : http ://www.mae.ro/fr/node/4724, 
consulté le 5 novembre 2013.
25 Irina Popescu, „Jose Manuel Barroso : Romania and Bulgaria will not enter the Schengen area 
in 2014“, Romania-insider.com, le 12 novembre 2013, URL : http ://www.romania-insider.com/
jose-manuel-barroso-romania-and-bulgaria-will-not-enter-the-schengen-area-in-2014/109352/, 
consulté le 12 novembre 2013/
26 Popescu, „Jose“
27 Viviane Reding citée par Le Monde. Déclaration reprise par «La Bulgarie pourrait griller la 
politesse à la Roumanie“, Presseurop, le 3 septembre 2012, URL : http ://www.presseurop.eu/
fr/content/news-brief/2626911-la-bulgarie-pourrait-griller-la-politesse-la-roumanie, consulté le 
5 novembre 2013.
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moment où une décision politique sera prise dans le pays ou les pays qui 
croient que l’admission doit être reportée, nous entrerons, mais en tout cas 
cette question ne constituera plus le premier point de discussion entre la 
Roumanie et les partenaires européens.» 28

Titus Corlăţean, ministre des affaires extérieures :

«Nous avons vécu sans Schengen, nous pouvons vivre toujours sans.»29

Il est aussi vrai que l’administration présidentielle roumaine avait renforcé 
une autre direction discursive, en rejetant la position des membres sociaux-libéraux : 

«Le président de la Roumanie, M. Traian Băsescu n’accepte pas ces affir-
mations et réaffirme que la Roumanie maintient l’ensemble de son intérêt 
à rejoindre l’espace Schengen bientôt.»30 

Cette scission de la classe politique quant à l’affaire Schengen a tout de suite 
été sanctionnée par la société civile. Une réaction sociale issue justement en tant que 
conséquence directe d’une dispute politisée dans le contexte nationale, portée avec 
les moyens communicationnels classiques. C’est sur cette réaction sociale que nous 
allons tarder. L’affaire Schengen n’a pas alimenté les formes conventionnelles de 
participation politique, mais au contraire, ce sont les formes non conventionnelles, 
et surtout celles alternatives, qui se sont imposées et qui ont également dynamisé la 
participation politique formelle. Les échos et les protestations ont d’emblée eu lieu 
dans l’e-rue. Les communautés virtuelles, les citoyens virtuels ont réagi aux attitudes 
et aux actions des acteurs politiques roumains, pour qu’ensuite, ils sortent de l’espace 
virtuel et s’engagent dans des formes plus «classiques» des mouvements sociaux. 

Facebook a sûrement joué le rôle le plus important dans la création d’un 
noyau contestataire, dans l’organisation des manifestations contre le nouveau tour-
nant de la politique roumaine vis-à-vis de l’affaire Schengen et dans l’identifica-
tion des mesures à prendre contre ce statu quo. Plus de 2300 Roumains ont modi-
fié leurs noms sur Facebook, en ajoutant le mot «Schengen» afin de montrer leur 
mécontentement face aux déclarations récentes des acteurs politiques.31 A l’origine 
de cette initiative sur Facebook se trouve une blogueuse roumaine, Angela Tocilă32, 
qui avait déclaré :

«Il s’est agi d’une impulsion du moment, moi étant scandalisée par les 
déclarations de Corlăţean. J’ai mis un statut qui proposait que nous chan-
geons de noms, en ajoutant „Schengen „. J’ai tout de suite changé le mien 
et j’ai attendu. Après 5 minutes, des «schengenistes» ont progressivement 
commencé à apparaître.»33

28 Victor Ponta cité par Laurenţiu Mihu, „Pasul spectaculos care izoleaza Romania de Europa“, 
România Liberă, n° 6809, luni, 4 martie 2013. URL : http ://www.romanialibera.ro/actualitate/
eveniment/pasul-spectaculos-care-izoleaza-romania-de-europa-295017, consulté le 5 novembre 
2013.
29 Mihu, «Pasul“.
30 Mihu, „Pasul“.
31 Flavia Drăgan, Adriana Toma, „Iniţiativă pe Facebook : România vrea în Schengen“, România 
Liberă, le 11 mars 2013, URL : http ://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/initiativa-pe-
facebook-romania-vrea-in-schengen-295788.html, consulté le 5 novembre 2013.
32 Angela Tocilă est une blogueuse roumaine qui écrit des articles sur des sujets politiques. 
Elle écrit sur la platforme de commentaires „Hydepark“ du quotidien „Evenimentul zilei“, 
tout comme sur son blogue personnel politic-stand.com (URL : http ://politicstand.com/author/
angela-tocila/). La blogueuse n’est pas liée à aucun parti politique. 
33 Angela Tocilă citée par Stiripescurt.ro, „Initiativa pe Facebook : Romania vrea in Schengen“, 
le 11 mars 2013, URL : http ://www.stiripescurt.ro/initiativa-pe-facebook-romania-vrea-in-scheng
en/1163011.html, consulté le 5 novembre 2013.
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La journaliste a également commencé une campagne virtuelle «La Roumanie 
veut entrer dans l’espace Schengen», une campagne qui a enregistré «717» likes 
jusqu’à présent. Le nombre de «likes» dévoile le caractère contextuel de l’action 
et d’une certaine manière son manque de représentativité pour la population rou-
maine. Cependant, les conséquences de l’initiative et surtout le fait que les gens 
sont sortis dans la rue à la suite d’une mobilisation au champ virtuel rendent le cas 
pertinent pour une analyse plus détaillée. 

L’activité sur le réseau social Facebook a donc entraîné très rapidement 
des manifestations en faveur de l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen. 
Sur la page Facebook dédiée à la protestation du 16 mars 2013, les manifestants 
précisaient : 

«A ce stade, l’USL, mais par le manque de réaction, l’Opposition aussi, 
nous ont pratiquement enfermé en Roumanie, en refusant adopter les va-
leurs morales existantes dans la politique européenne et nous gardent en 
quarantaine.»34 

Cependant, l’enthousiasme virtuel n’a pas été doublé par une forte partici-
pation effective. Les chiffres sont en ce sens révélateurs : 6199 personnes invitées, 
414 participants annoncés et 40 protestataires effectifs. De ce point de vue, le pro-
jet contestataire peut passer pour un échec. La suite de la manifestation nuances 
cependant les choses. Les manifestants ont réalisé une lettre addressée aux leaders 
européens où ils soulignaient qu’ : 

«au nom de la majorité silencieuse dont nous sommes les portes-pa-
roles, nous exprimons notre convinction que vous tiendrez compte de tout 
que la Roumanie et les Roumains peuvent fournir à l’espace Schengen de 
sorte que vous acceptiez l’inclusion de notre pays dans cette communauté.“35

Ces actions contestataires initiées sur Facebook ne sont pas singulières et ne 
couvrent pas la totalité des initiatives de la société civile roumaine en faveur de 
l’adhésion à l’espace Schengen. Depuis 2011, les organisations non-gouvernamen-
tales de Roumanie et aussi de Bulgarie ont lancé des campagnes, des pétitions afin 
de soutenir le processus de cette inclusion. Le groupe civique «Unité et exigences 
pour Schengen en Roumanie» en tant que représe ntant de la société civile a en-
trepris toute une série de mesures pour renforcer le caractère impératif de ce but 
politique et social.36 Les ONG, les parties composantes de ce groupe civique, ont or-
ganisé des réunions avec les institutions publiques avec des attributions dans le do-
maine, ont envoyé des lettres aux ambassades des pays membres, ont facilité des 
séjours interculturels afin que la Roumanie soit mieux connue et perçue à l’étran-
ger, etc. Nous rappelons aussi la campagne déroulée par l’organisation non-gou-
vernementale bulgare, Priroda za horata /Nature pour les gens, qui invitait, le 8 
mars 2012, les Roumains et les Bulgares à boycotter les produits néerlandais sur le 
marché jusqu’au moment où les deux pays seraien t autorisés à entrer dans l’espace 
Schengen.37 Le message de la campagne était le suivant :

34 „România vrea în Schengen“, URL : https ://www.facebook.com/events/499259926805670/, 
consulté le 5 novembre 2013.
35 Drăgan, Toma, „Iniţiativă“.
36 Le groupe civique „Unité et exigences pour Schengen en Roumanie» a été créé en 
2011 par le Ministère d’affaires extérieures, étant composé par plusieurs organisations 
non-gouvernemantales de Roumanie. URL : http ://www.generatiaurmatoare.org/, consulté le 
6 novembre 2013.
37 „Proteste pentru Schengen. Boicotaţi lalelele olandeze“, URL : http ://www.realitatea.net/
proteste-pentru-schengen-boicotati-lalele-olandeze-pe-8-martie_919158.html, consulté le 6 
novembre 2013.
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«On ne doit pas tolérer la discrimination imposée par les Pays-Bas en 
matière d’accès à l’espace sans frontières au cours des trois dernières an-
nées. (…) On n’est pas de personnes de qualité inférieure, le taux de cri-
minalité n’est pas plus élevé ici, nos frontières ne sont pas dangereuses.»38

Ce que 2013 apporte de nouveau est l’intérêt accru du citoyen roumain pour 
l’affaire Schengen, son désir de protester, de sortir dans la rue pour la protection 
des intérêts politiques de la Roumanie et ce que change aux niveaux des manifes-
tations et des protestations est l’organisation électronique, l’impact virtuel ou l’in-
fluence de l’internet dans la reconfiguration de la participation politique. Si nous 
regardons les chiffres de la manifestation de 16 mars 2013, nous pouvons observer 
que l’activisme virtuel même si dynamique n’engendre pas encore d’actions hors 
ligne significatives et que c’est plutôt un travail en progrès. Les communautés vir-
tuelles commencent à avoir des effets performatifs sur la scène politique et publique 
de Roumanie, mais ceux-ci ne représentent pas encore le mainstream. 

Les progrès faits dans la sphère de protestations ou au niveau des formes 
non-conventionnelles de participation politique sont beaucoup plus visibles lorsque 
nous parlons de la nouvelle vague de manifestations concernant le projet minier 
Roșia Montană. Dans ce cas-ci, les réseaux sociaux ont mobilisé plus de 20.000 pro-
testataires et ont représenté la principale source d’information et la principale 
chaîne de communication pour les manifestants. En fait, à l’opposé des protesta-
tions en faveur de l’adhésion à l’espace Schengen, où les participants virtuels étaient 
beaucoup plus nombreux que ceux effectifs, dans le cas des manifestations contre 
le projet minier Roșia Montană, le rapport a été inversé. Environ 12.000 personnes 
ont confirmé leur présence aux protestations sur Facebook, mais le nombre de 
protestataires «réels» a dépassé 20.000.39 Nous remarquons, donc, au moins au ni-
veau performatif, une société civile de plus en plus active, qui semble avoir appris 
la force de la rue et de l’ e-rue et une transformation des citoyens- spectateurs en 
citoyens (virtuels) engagés. 

Conclusions 

Notre article a eu pour but de montrer l’impact du virtuel sur la participation 
politique, le rôle des communautés virtuelles dans les mouvements protestataires 
et la relation en plein changement entre l’ e-rue et la rue. Nous nous sommes po-
sés deux questions inter-liées : (a) l’activisme virtuel influence-t-il les résultats po-
litiques ? (b) les actions contestataires en lignes sont-elles des formes de participa-
tion politique si elles ne sont pas doublées par une démarche similaire hors ligne ? 
Les réponses que nous avons trouvées d’abord au niveau théorique et ensuite ren-
forcées par la pratique sont affirmatives. L’Internet reconfigure la taxonomie des 
formes de participation politique, et les actions contestataires en ligne constituent 
des formes de participation politiques non-conventionnelles. La «participation poli-
tique» est, en général, conçue comme étant l’activité citoyenne destinée à influen-
cer les résultats politiques. Du coup l’activisme virtuel représente a priori une ma-
nière de changer le jeu politique. Cependant, il apparaît que dans la pratique ce 
n’est pas toujours le cas. 

L’étude de cas que nous avons choisie- la réception du refus européen d’ in-
tégrer la Roumanie à l’espace Schengen parmi les usagers de l’Internet- montre les 

38 „Proteste“. 
39 „Protest masiv pentru Rosia Montana : 15.000 de oameni au iesit in strada la Bucuresti“,
URL : http ://www.ziare.com/rosia-montana/protest/protest-masiv-pentru-rosia-montana-simu
ltan-in-marile-orase-ale-romaniei-si-lumii-1257005, consulté le 6 novembre 2013.
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limites performatives de l’activisme virtuel. La participation virtuelle, le fait d être 
engagé dans une action protestataire virtuelle ne représente pas une garantie pour 
un engagement hors ligne. Même si les communautés virtuelles jouent un rôle de 
plus en plus important dans la culture protestataire roumaine, les protestations 
organisées en ligne ne rencontrent pas le même succès dans la vie réelle. Notre 
étude de cas semble enregistrer les reconfigurations des mouvements sociaux en 
Roumanie et la découverte de la protestation virtuelle. L’une des questions qui se 
posent dans ce contexte-ci est dans quelle mesure assistons-nous à un «réveil social» 
et à une forme de participation politique alternative et dans quelle mesure les ac-
tions contestataires quant à l’affaire Schengen restent une forme de participation 
politique classique dont les objectifs sont toujours politiques ? 
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Introducere

Pentru a individualiza lingvistic 
termenul de „regionalizare“, trebuie 
precizat dintru început că acesta exis-
tă în toate cele 24 de limbi oficiale ale 
Uniunii Europene, în majoritatea dintre 
acestea comportând rădăcina comună 
„regio-“. În limba română, cuvântul de 
bază „a regionaliza“ provine din fran-
ţuzescul verb tranzitiv «régionaliser», 
explicitat în zilele noastre prin descen-
tralizare în beneficiul unei regiuni. În 
dicţionarele franceze ale secolului XX – 
veac în cursul căruia au fost puse baze-
le unor proiecte de regionalizare în ţări 
având ca limbă maternă franceza – re-
gionalizarea era anvizajată dihotomic 
din punct de vedere al avantajelor : fie 
ca transferul către regiuni de compe-
tenţe care aparţineau puterii centra-
le1, fie ca descentralizare în profitul re-
giunilor (a puterii politice, economice, 
administrative)2.

Literatura geopolitică de spe-
cialitate identifică patru modele eu-
ropene de regionalizare – și anume : 

1 Le Petit Larousse en couleurs 1995, nou-
velle édition (Paris : Maison d’Édition La-
rousse, 1994), 870.
2 Dictionnaire de la langue française, nou-
velle édition (Paris : Maison d’Édition Ha-
chette, 1994), 946.

Aspecte problematice și 
posibile soluţiiprivind modelele de 

regionalizare în Uniunea Europeană
 ANGELA-RAMONA DUMITRU

[University of Craiova] 

 ADRIAN-COSMIN BASARABĂ
[West University of Timișoara]

Abstract
Over the past five decades there 
have been regionalization bills in 
Europe, more or less successful. The 
representative ones for the subject 
in question are those elaborated 
in Francophile and Francophone 
countries such as : the Bill concerning 
the Regionalization of France (April 
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(May 24th 1977) ; the Regionalization 
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Romania (2013). In 2013 Romania, 
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current Romanian political scene 
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Numår deschis

Motto : „Nimeni nu tăgăduiește faptul că succesul economic 
al ţării depinde de succesul regiunilor sale.“

(Elżbieta Bieńkowska, ministră polonă a Dezvoltării Regionale)
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napoleonian, german, anglo-saxon, scandinav – existând și tipuri hibride. Fiind 
conștienţi de imposibilitatea tratării exhaustive a acestui subiect, vom analiza câ-
teva dintre proiectele de regionalizare care pot fi considerate adevărate probleme 
controversate ale istoriei recente.

În ultimele 5 decenii au existat și subzistă proiecte de legi ale regionalizării, 
sortite eșecului sau înfăptuite în Europa. Reprezentative în economia tematicii des-
centralizării sunt cele elaborate în ţări francofone și francofile precum : Proiectul de 
Lege privind Regionalizarea Franţei (27 aprilie 1969) ; Pactul de la Egmont în Belgia 
(24 mai 1977) ; regionalizarea Poloniei, concertată de Jerzy Buzek (ianuarie 1999) și 
proiectul Legii Regionalizării României (2011-2013).

Finalul gaullismului istoric – Proiectul de lege al Generalului 
privind regionalizarea

În aprilie 1969, pentru a răspunde dorinţelor de modernizare a ţării exprimate 
cu prilejul manifestaţiilor din 1968 – chiar momentul vizitei sale oficiale în România 
(mai 1968)3 –, Charles de Gaulle a pregătit o reformă a Senatului însoţită de o lege 
privind regionalizarea. Harta privind rata migraţiei nete în Hexagon (Franţa con-
tinentală) î``ntre 1962 și 1975 confirmă o accentuată migraţie pozitivă în vest, sud 
și est, în detrimentul unei migraţii negative în nord. Declinul industriilor tradiţio-
nale a fost cauza depopulării Nordului, a regiunii Lorraine, în profitul Sud-Estului 
și a regiunii Rhône-Alpes în plină expansiune. Exodul rural a continuat, dar a fost 
aproape încheiat în Normandia, Franche-Comté și Champagne. A fost, de aseme-
nea, finalul creșterii regiunii pariziene, cauzat de descentralizarea administrativă 
înspre Centru, ai cărui poli erau Orléans și Chartres.

La 24 martie 1968, Generalul a luat cuvântul la inaugurarea celui de-al 50–
lea Târg Internaţional de la Lyon, expunând cu acel prilej resorturile politicii de 
dezvoltare regională care trebuie să fie cea a Franţei și să contribuie la cooperarea 
economică europeană. În discursul său de la acea dată4, de Gaulle atrăgea atenţia 
asupra faptului că fiecare dintre regiunile care erau mărginite de frontiera france-
ză îi puneau pe toţi, în măsura propriei lor dezvoltări, în relaţie mai strânsă și di-
rectă cu exteriorul.

Tabloul prăbușirii Franţei gaulliste5 pare a se oglindi fidel în România recentă. 
Situaţia economică este alarmantă : creșterile de salarii se repercutează asupra pre-
ţurilor, balanţa comercială se degradează, capitalurile se disipă în Franţa. În 1968, 
devalorizarea francului pare ineluctabilă când, la 23 noiembrie, președinele decide 
să păstreze paritatea monedei și să adopte un plan de austeritate. Dacă scadenţa 
economică este crescută din nou, Charles de Gaulle6 simte din plin că acea criză din 
mai ‚68 i-a zdruncinat autoritatea. Georges Pompidou și partidul U.D.R. («l’Union 
pour la Défense de la République») au câștigat „alegerile groazei“, dar Generalul 
vrea o nouă consacrare. Este obiectul referendumului asupra „Proiectului de Lege 
relativ la crearea regiunilor și a reformei Senatului“7. 

3 Dinică Ciobotea, Ileana Marinaș, Charles de Gaulle la Craiova (Craiova : Aius, 2007), 37.
4 Charles de Gaulle, Discours sur la réforme régionale, Lyon, le 24 mars 1968, mis en ligne le 13 
septembre 2006, www.gaullisme.fr
5 Vezi, pe larg, lucrarea lui Lucian Boia, Franţa, hegemonie sau declin ? (București : Humanitas, 
2010).
6 Alexandru Vianu, Camil Mureșan, Robert Păiușan, Simona Nistor, Președinţii Franţei, (Craiova : 
Universalia – Dialog, 1991), 163 – 173.
7 Document descriptif de la reforme sur le Sénat et la régionalisation, soumis au peuple Français 
par le référendum le 27 avril 1969.
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Primul capitol al proiectului – Dispoziţii constituţionale –8 ar fi statuat exis-
tenţa regiunilor ca și colectivităţi teritoriale. Ar fi fost vorba de circumscripţiile de 
acţiune regională create în 1960, plus Corsica. Competenţele lor ar fi fost lărgite, în 
materie de dotări colective, de locuire și mai ales de urbanism. Pentru a-și exercita 
autoritatea, regiunea ar fi putut să intenteze acţiuni în judecată, să recurgă la îm-
prumut, să reînnoiască contracte, să ia participaţiuni în societăţi de economie mixtă, 
să creeze, să gestioneze sau să concesioneze instituţii publice și să încheie convenţii 
cu alte regiuni. Consiliile regionale ar fi fost compuse : trei cincimi, din deputaţi aleși 
în regiune și din consilieri regionali teritoriali, aleși de consiliile generale (unu pe 
departament9, pentru trei ani) și de consiliile municipale sau delegaţii lor (ceilalţi, 
pentru șase ani) ; două cincimi, din consilieri regionali socio-profesionali, desem-
naţi de organismele reprezentative, pentru șase ani. Dispoziţii particulare urmau a 
fi luate pentru regiunea pariziană, Corsica și departamentele de peste mări, toate 
schiţate cu fidelitate în „Harta Regiunilor“ așa cum erau ele prevăzute de reforma 
privind regionalizarea, respinsă prin referendum la 27 aprilie 1969.

Din Declaraţia Generalului de Gaulle, Președintele Republicii, expunând mo-
tivele proiectului de lege relativ la crearea de regiuni și la reformarea Senatului 
transpare determinarea acestuia în crearea celor 21 de regiuni franceze : „Ceea ce 
bunul-simţ cere deci, și în primul rând, este ca participarea să ia loc acolo unde se 
hotărăsc măsurile care privesc viaţa francezilor. Asupra acestui subiect capital se 
propune ca, păstrând comunele și departamentele noastre, a organiza ţara noas-
tră în regiuni care vor fi, în general, vechile noastre provincii puse în plan modern, 
având suficientă întindere, resurse, populaţie, pentru a-și lua singure partea în an-
samblul efortului naţional ; de a introduce, alături de aleși, în consiliu unde fiecare 
va trata propriile sale probleme, reprezentanţi ai categoriilor economice și sociale ; 
de a face astfel, pe plan local, noile centre ale iniţiativei și ale cooperării, precum 
și resorturile dezvoltării.“10.

Articolul 6 al Decretului11 este și astăzi – la aproape 44 de ani de la elabora-
rea lui – cât se poate de actual pe plan european, din perspectiva faptului că face 
vorbire despre transfer de competenţe privind următoarele sectoare : echipamen-
te sanitare și sociale ; dotări culturale și monumente istorice ; echipamente școlare 
din primul și cel de-al doilea ciclu de învăţământ ; licee și colegii agricole ; formarea 
profesională a adulţilor ; instalaţii sportive și socio-educative ; echipamente urbane 
și de transport urban sau inter-urban ; lucrări de alimentare cu apă și de asanare ; 
șosele ; baze aeriene civile ; instalaţii portuare, maritime și fluviale ; drumuri navi-
gabile ; lucrări de protecţie contra apelor și de apărare împotriva mării ; lucrări hi-
draulice ; servicii publice rurale și ameliorări funciare ; amenajări de sate și habitat 
rural ; dotări forestiere nedomeniale ; parcuri naturale regionale ; amenajări turis-
tice ; construcţii publice, altele decât cele destinate serviciilor acţionând exclusiv în 
contul Statului. Iată deci că proiectul gaullist era cât se poate de aplicat pe proble-
maticile sociale, culturale, educative, de urbanism și amenajarea teritoriului etc.

A urmat finalul apoteotic al gaullismului istoric. Președintele Franţei a anun-
ţat că, în caz de respingere, el se va retrage din demnităţile ocupate. Opoziţia a 

8 Journal Officiel de la République Française, Présidence de la République, Décret n° 69-296 
du 2 avril 1969 décidant de soumettre un projet de loi au referendum, titre Ier, chapitre Ier 
(Dispositions constitutionnelles), article 2, publié le 3 avril 1969, www.legifrance.gouv.fr
9 În principiu, judeţele României au fost organizate după unităţile administrative ale Franţei 
numite «départements». Cele 101 departamente franceze sunt grupate actualmente în 22 de 
regiuni metropolitane și 5 regiuni de peste mări.
10 République française, Référendum du 27 avril 1969, Déclaration du Général de Gaulle, 
Président de la République exposant les motifs du projet de loi relatif à la création de régions et 
à la rénovation du Sénat, IIème paragraphe.
11 JORF, Décret cité, chapitre II (Dispositions générales), article 6, IIème paragraphe, lieu cité.
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chemat la vot negativ, dar de Gaulle și-a văzut planurile aneantizate și la dreapta 
eșichierului politic, prin declaraţia fostului său Prim-ministru, Georges Pompidou, 
un candidat popular în caz de plecare a președintelui, reducând teama de vid a 
electorilor gaulliști, plasat „în rezerva Republicii“. Fostul său Ministru de Finanţe, 
Valéry Giscard d’Estaing a indicat că nu va vota „da“. Doar UDR-ul (Uniunea pen-
tru Apărarea Republicii) a făcut campanie pro. Dezbaterea a fost centrată astfel 
foarte rapid pe menţinerea sau nu a Generalului la putere, în locul disecării intere-
selor sau inconvenientelor reale ale regionalizării și reformei. Electorii francezi au 
avut de răspuns la următoarea întrebare : „Aprobaţi sau nu proiectul de lege supus 
poporului francez de către Președintele Republicii relativ la crearea de regiuni și la 
reformarea Senatului ?“12.

După cum se poate observa și consultând harta anexată mai jos, la 27 aprilie 
1969, în Hexagon „nu-ul“ a prevalat cu 52, 41 %13, rezultat care a dus la demisia lui 
Charles de Gaulle, a doua zi după scrutin. Cu toate acestea, „făurind o nouă Franţă 
într-o Europă pustiită, Charles de Gaulle a creat o nouă lume“.14

Votul
% din 

sufragiile 
exprimate

Sufragii 
exprimate

Nu 52,41% 12 007 102

Da 47,59% 10 901 753

Total 100% 22 908 855

Abţineri 19,87% 5 680 856

Sursa : Map for the 1969 French referendum, fr.wikipedia.org

Pactul belgian de la Egmont (24 mai 1977)

Pactul de la Egmont a fost astfel numit după castelul belgian unde au avut 
loc negocierile. Acordul de la Egmont face parte, împreună cu Acordurile de la 
Stuyvenberg, din ceea ce numin Pactul Comunitar, care avea drept scop pacifi-
carea definitivă a problemelor comunitare belgiene. Pactul de la Egmont era re-
zultatul unui compromis semnat la 24 mai 1977 la Palatul Egmont de către Leo 
Tindemans (cel de-al 43-lea prim-ministru belgian), Jan Grauls (șeful său de cabinet) 

12 Jorf, Décret cité, article 2, lieu cité.
13 Décision n° 69-10 REF du 02 mai 1969, Proclamation des résultats du référendum du 27 avril 
1969 relatif au projet de loi relatif à la création de régions et à la rénovation du Sénat, recueil, 
p. 55, www.conseil-constitutionnel.fr
14 Caius Traian Dragomir, „Charles de Gaulle : suferinţele, destrămarea și renașterea Europei“, 
Magazin istoric 11 (1995) : 67.
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și președinţii partidelor guvernamentale CVP (Partidul Creștin-Democrat flamand, 
olandofon), PSC (Partidul Social-Creștin, francofon), BSP-PSB (Partidul Socialist 
Belgian), VU (Volksunie – Partid Naţionalist Flamand) și FDF (Frontul Democratic 
al Francofonilor). În timpul negocierilor de la Stuyvenberg (17-23 februarie 1978), 
Pactul de la Egmont a fost modificat parţial.

Acest pact istoric între flamanzi, valoni și bruxellezi nu a fost finalmente re-
alizat. Motivele trebuie căutate în puternica opoziţie în ceea ce privește pactul ma-
nifestată din interiorul și din afara partidelor guvernamentale, avizele negative ale 
Consiliului de Stat privind mai mulţi piloni ai acordului, interpretările divergente ale 
acordului de către flamanzi și francofoni, tensiunile interne din cadrul partidelor și 
complexele proceduri de realizare. La 11 octombrie 1978, Prim-ministrul Tindemans 
declara Camerei că, pentru el, „Constituţia nu este o bucată de hârtie fără valoare“15, 
dându-și apoi demisia. În aceste condiţii, cu siguranţă că nu se mai putea pune pro-
blema unui Pact comunitar. Anumite elemente ale acordului au fost reluate în revi-
zuirile ulterioare ale Constituţiei ; altele reapar odată cu căutarea unui compromis 
pentru problematicile comunitare.

Acordul implica o reformă radicală a Statului, cu mai multă autonomie pentru 
cele trei comunităţi – cu consilii și guverne disociate și o competenţă decretală – și 
crearea de 3 regiuni, de asemenea cu consilii și guverne proprii, care puteau să vo-
teze ordonanţe, altfel spus baza organizării politice federale actuale. Comunităţile 
erau competente în ceea ce privea persoanele, regiunile – în materie de locuri, un 
concept care a fost realizat în mod efectiv odată cu o reformă ulterioară a Statului.

Ceea ce este mai puţin cunoscut este faptul că Pactul de la Egmont prevedea 
și suprimarea structurilor politice provinciale, pentru a le înlocui cu 25 de sub-regi-
uni, precum și o reformă a Camerei și a Senatului. Regiunea Bruxelles rămânea li-
mitată la 19 comune, iar membrii consiliului regional bruxellez urmau a fi aleși pe 
liste unilingve. A guverna în consens și procedura „soneriei de alarmă“16 erau alte 
măsuri menite a contracara minorizarea olandofonilor la Bruxelles. În comunele 
bruxelleze și în cele 6 comune cu facilităţi17, Comisii Comunale Regionale ar fi fost 
fondate, pentru a lăsa comunele să-și regleze ele însele chestiunile legate de per-
soane. Consiliul Comunal Francofon primea astfel posibilitatea de a furniza subsi-
dii pentru activităţi socio-culturale în comunele cu facilitate. La Bruxelles, alte ga-
ranţii pentru olandofoni erau de asemenea legate de situaţia francofonilor în ce-
le 6 comune de periferie. În plus, tutela administrativă a celor 6 era încredinţată 
Ministerului Afacerilor Interne.

Compromisul s-a lovit de un puternic protest din partea flamandă. Ca și regi-
mul facilităţilor în compromisul lingvistic de la Hertoginnedal18, regimul privind co-
munele mărginașe din partea flamandă a fost considerat și el ca fiind inacceptabil. 
Protestul s-a reunit în Comitetul Anti-Egmont, care avea să organizeze numeroase 
acţiuni, în special manifestaţia din 23 octombrie 1977 de la Dilbeek (actualmente 
comună în provincia Brabantul Flamand, limitrofă cu Regiunea Capitalei Bruxelles)19. 
Mai multe administraţii comunale au intervenit și ele în protest cu acţiunea „acolo 
unde Flamanzii sunt la ei ACASĂ“20.

15 De Vlaamse Rand documentatiecentrum, Le Pacte d’Egmont, 1.
16 De Vlaamse Rand documentatiecentrum, Le Pacte d’Egmont, 2.
17 Comune cu facilităţi – comune în care o serie de servicii publice sunt oferite în altă limbă decât 
limba oficială a comunei.
18 Chris Morris, Language dispute divides Belgium, BBC News, Brussels, 13 May 2005.
19 Belgium Archives, Politics Egmont Pact Demonstrators in Dilbeek on 23.10.1977, EuroPhoto 
BELGA provider.
20 În olandeză „waar Vlamingen THUIS zijn“.
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Arhivele belgiene conservă 12 imagini elocvente 
privind Pactul de la Egmont.
Fotografia alăturată, datată 23 octombrie 1977, 
îi înfăţișează pe demonstranţii anti-Egmont Pact 
de la Dilbeek afișând mesajul «Nous avons été 
VU(S) !» – traductibil cu dublu sens : „Noi am 
fost (pro) VU (Volksunie – Partidul Naţionalist 
Flamand – n.a.) !“ sau „Noi am fost VĂZUŢI !“.

Virulentele opoziţii erau determinate și de interpretările divergente ale fla-
manzilor și francofonilor privind anumite puncte din acord și declaraţiile intense 
pe acest subiect în media belgiană. Tensiunile crescânde între șefii de guvern și 
președinţii partidelor care negociaseră pactul au ipotecat și ele compromisul. În 
interiorul Partidului Creștin-Democrat flamand (CVP, olandofon) domnea un mare 
dezacord, ca dealtfel și în celelalte partide flamande, unde acordul lăsa locul unor 
schisme. Ieșirea din această problemă va asigura o criză politică importantă în ca-
drul partidelor, având drept consecinţă rupturi radicale în Volksunie (VU – Partid 
Naţionalist Flamand) și o scindare comunitară în cadrul ultimului partid unitar, și 
anume Partidul Socialist Belgian (BSP). În mod neașteptat, la 11 Octombrie 1978, 
printr-un discurs emoţionant, Prim-ministrul Leo Tindemans a anunţat demisia gu-
vernului său.

Istoricul Pact de la Egmont nu a fost niciodată adoptat, din cauza lipsei de 
voinţă politică în rezolvarea unor evidente probleme privind statutul Regiunii 
Capitalei Bruxelles21, pe care Partidul Creștin Flamand a căutat să-l reducă la o pozi-
ţie inferioară celorlalte două regiuni belgiene. Acest pact viza regionalizarea teri-
toriului, asigurând o anume autonomie Flandrei și Valoniei. O mare parte din acel 
text, exceptând dispoziţiile privind Bruxelles-ul22, a format baza pentru reforma con-
stituţională din 1980. În 1993, în Belgia a fost adoptată o nouă constituţie, vizând 
descentralizarea puterii federale. Regiunea bruxelleză a devenit astfel în mod con-
cret ce-a de-a treia din ţară, alături de Flandra și Valonia. Această Constituţie a adus 
un oarecare echilibru politic și regional legat de împărţirea echitabilă a puterilor 
între diferitele comunităţi.

Regionalizarea Poloniei, concertată de Jerzy Buzek 
(ianuarie 1999)

Fiind primul european din fostele ţări comuniste care a deșinut Președinţia 
Parlamentului European (14 iulie 2009 – 17 ianuarie 2012), Jerzy Buzek fusese în de-
ceniul anterior Prim-ministru al Republicii Polone (1997 – 2001) și un fervent con-
tinuator al politicii Solidarităţii (Solidarność). De altfel, în cazul polon al regiona-
lizării trebuie să începem prin recunoașterea angajamentului de lungă durată al 
Solidarităţii la descentralizarea puterii și la auto-guvernare. În primul rând, guvernul 
condus de Jerzy Buzek a propus reducerea numărului de voievodate (województwo) 
de la 49 la 12 și introducerea de aproximativ 300 de districte (powiaty). Au urmat 
numeroase proteste, unele provincii dorind să-și păstreze statutul, altele alăturân-
du-se protestului drept contrapondere a celor mai întinse, iar celelalte opunân-
du-se vehement divizării provinciilor lor. Guvernul a revenit la masa negocierilor. 

21 Paul F. State, Historical Dictionary of Brussels, (Lanham (Md.) : Scarecrow Press, 2004), 100.
22 State, Historical, 101.
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Președintele Alexander Kwasniewski a aprobat planul partidului său (ALD – Alianţa 
Stângii Democratice) de a crea 17 provincii – numărul de provincii din Polonia co-
munistă, înaintea desfiinţării judeţelor în 1975. Guvernul a contrapropus un număr 
de 15, iar Kwasniewski și-a exercitat dreptul de veto. Apoi guvernul a acceptat un 
număr de compromis de 16 provincii. În Polonia a avut loc o dezbatere publică pe 
parcursul a 3 ani de zile, despre cum să se facă regionalizarea. În analiza finală, „în-
treaga dezbatere cu privire la numărul de provincii nu a fost nimic altceva decât 
un politic remorcher-de-război : nici un argument substanţial sau cu vreo greutate 
considerabilă nu au fost prezentate de către părţile implicate“23. 

La acea dată, s-a ajuns la un eșafodaj teritorial funcţional, care rezistă până 
în prezent, cu mici modificări în ceea ce privește numărul de unităţi aferente fie-
cărei structuri. Prezentăm în tabelul de mai jos fluctuaţia entităţilor administrative 
polone în ultimii 15 ani :

Organizarea
terit.-admin.

Voievodate
(województwo)

Districte
(powiaty)

Municipii Comune
(gmina)

1 ianuarie 1999 16 373

2013 16 314 65 2.478

Harta24 ilustrând reformele administrative puse în aplicare începând cu luna 
ianuarie a anului 1999 confirmă faptul că numărul provinciilor a fost redus și că 
districtele au fost reinstaurate. Un mare număr de orașe care fuseseră, în perioada 
1975 – 1998, capitale de provincii și-au pierdut acest statut privilegiat în favoarea 
celor deţinând supremaţia după 1999. Însă prea puţine studii academice analizea-
ză acest fenomen urban deloc de neglijat. Dacă 11 capitale de provincie se aflau, în 
2010, într-o situaţie bună, chiar foarte bună (din perspectiva creșterii economice și a 
ocupării forţei de muncă), nu putem afirma același lucru și despre orașele interme-
diare de mijloc, care erau la începutul acestui deceniu în mare măsură dependente 
de cele amintite și reduse adesea la statutul de „orașe dormitor“25. 

Pentru a fi mai aplicaţi, vom lua cazul celui mai populat voievodat al Poloniei : 
Manzovia – regiune administrativă din centrul ţării – subsumează un număr de 85 
de orașe, printre care și capitala polonă Varșovia, căreia îi datorează bunele sale 
rezultate. La sfârșitul secolului trecut, această regiune a „îmbrăţișat“ 5 regiuni mai 
mici. Așadar, 5 orășele (având o populaţie de mai puţin de 100.000 de locuitori fi-
ecare) beneficiaseră de statutul de reședinţă de voievodat, privilegiu pe care l-au 
pierdut la începutul anului 1999. Cu excepţia municipiului Plock (unde se află locaţia 
PKN Orlen – cea mai mare companie din Polonia, unul dintre cele mai importante 
concerne petroliere din lume), toate celelalte sunt în prezent absolut dependente 
de capitală și se confruntă din plin cu criza economică și socială. Per total însă, în-
treaga regiune Manzovia este prima dintre regiunile poloneze al cărei prudus in-
tern brut / locuitor a depășit pragul de 75% al mediei regiunilor Uniunii Europene.

În chiar anul intrării în vigoare a actualei împărţiri teritoriale a Poloniei – 
1999 – această ţară a devenit membră a NATO și avea o populaţie de aproximativ 
38 milioane de locuitori. Originar din Wadowice, Papa Ioan Paul al II-lea a întreprins 

23 Jennifer Yoder, „Leading the Way to Regionalization in East Central Europe : An Evaluation of 
Poland’s Territorial and Administrative Reforms“, European Studies 279.
24 Jonathan D. Shea & William F. Hoffman, „Poland : From 1999 (map)“, în In Their Words : A 
Genealogist’s Translation Guide to Polish, German, Latin, and Russian Documents (Volume I : 
Polish), (New Britain, CT : Language & Lineage Press, 2000).
25 François Bafoil, Regionalization and decentralization in a comparative perspective Eastern 
Europe and Poland, (Varșovia : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010), 11.
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cel mai mare număr de vizite pastorale oficiale în chiar ţara sa natală – Polonia –, 
penultima dintre acestea fiind efectuată în perioada 5 – 17 Iunie 1999. Îndemnând 
la o mai mare deschidere a Europei către creștinism, această cea de-a 87-a călăto-
rie apostolică26 a vizat multe dintre reședinţele de voievodate. La 11 Iunie 1999, pen-
tru prima dată Suveranul Pontif a ţinut un discurs în faţa Camerelor reunite ale 
Parlamentului Polon27, transmiţând catolicilor – reprezentând aproximativ 90% din 
structura confesională a Republicii Polone – faptul că „Biserica avertizează împo-
triva unei reduceri a viziunii Europei, care o considera exclusiv sub aspectele sale 
economice și politice, precum și contra unei relaţii acritice cu un model de viaţă 
consumerist. Dacă vrem ca noua unitate a Europei să fie durabilă, trebuie să o con-
struim pe valorile spirituale care au fost cândva baza, ţinând cont de bogăţia și de 
diversitatea culturilor, precum și de tradiţiile fiecărei naţiuni. Într-adevăr, ea tre-
buie să devină Marea Comunitate Europeană a Spiritului. Îmi reînnoiesc aici apelul 
către bătrânul continent : Europa, deschide porţile către creștinism !“28.

Până în prezent, regiunile poloneze au dovedit o excelentă utilizare a fondu-
rilor europene, aproape toţi cei 17 miliarde de euro din cadrul programelor operaţi-
onale regionale au fost deja folosiţi. Iată de ce, după cinci ani de mandat, Ministrul 
polon al Dezvoltării Regionale, doamna Elżbieta Bieńkowska afirma cu mândrie că, 
în ţara sa, „Nimeni nu tăgăduiește faptul că succesul economic al ţării depinde de 
succesul regiunilor sale.“29.

Proiectul Legii Regionalizării României 

Despre regiune ca unitate administrativ-teritorială distinctă s-a vorbit, în 
România, încă din secolul al XIX-lea. În acea perioadă, au fost propuse mai mul-
te modele de reorganizare administrativă, însă niciunul nu a fost aprobat și apli-
cat. Abia în anul 1925 a fost pusă în aplicare prima reformă administrativ-teritori-
ală unificatoare. Potrivit acesteia, judeţele se puteau asocia în regiuni dacă aveau 
anumite interese comune. Totuși, inconsistenţa modelului a condus la adoptarea 
unei noi legi în 1929, prima lege care a încercat să introducă o descentralizare reală 
a structurilor administrativ-teritoriale din România (sate, comune rurale, comune 
urbane, judeţe). Noul cadru constituţional, din 1938, a condus însă la crearea unui 
nou tip de organizare a teritoriului României – au fost create10 ţinuturi ca unităţi 
administrative. După cel de al doilea război mondial, prima reorganizare teritori-
al-administrativă a fost aprobată în 1950. Potrivit acestui model, teritoriul României 
era împărţit în regiuni (28 la număr), orașe, raioane și comune30. Totuși, nici aceas-
tă reformă nu a avut o viaţă lungă, o alta fiind adoptată în 1968. Potrivit acesteia 
din urmă au fost înfiinţate judeţele (39 la număr), municipiile, orașele, comunele 
și satele României, fără subordonare administrativă unele faţă de altele. Ultima 
modificare semnificativă din acea perioadă a fost realizată în 1981, când o parte a 
judeţului Ilfov a fost anexat capitalei, iar judeţul Ialomiţa a fost împărţit în două 

26 Pe site-ul oficial al Sfântului Scaun sunt disponibile toate discursurile ţinute cu prilejul vizitei 
Papei Ioan Paul al II-lea în Polonia, în câteva dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, și 
anume : engleză, franceză, germană, italiană, poloneză, portugheză, spaniolă, www.vatican.va
27 Pape Jean Paul II, «Discours au Parlement Polonais tenu vendredi, le 11 Juin 1999 à Varsovie», 
L’Osservatore Romano édition hebdomadaire en langue française 26 : 5-6.
28 Apud La Documentation Catholique, 2208 : 670-674.
29 Interview avec Elżbieta Bieńkowska, «Développement de la Pologne : histoire d’un succès 
européen qui perdure»,La revue de la Commission européenne «Panorama inforegio» 44 (hiver 
2012) : 4-7.
30 Mariana Cernicova, Regiunea de Dezvoltare V Vest : Politică și administraţie, (Reșiţa : InterGraf, 
2003), 10
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(formându-se judeţul Călărași). Prin urmare, România modernă a experimentat nu-
meroase modele de reorganizare administrativ-teritorială, structura administrativă 
actuală fiind cea stabilită în 1968.

Imediat după 1989, România s-a confruntat cu numeroase probleme : șomaj, 
inflaţie ridicată, descreștere economică generalizată, sărăcirea unei mari părţi din 
populaţie, creșterea disparităţilor dintre zonele rurale și cele urbane etc.. Toate 
acestea au condus la conturarea unor noi provocări, cum ar fi : privatizarea și re-
structurarea întreprinderilor de stat, liberalizarea pieţei economice și pieţei muncii, 
o nouă mobilitate socială și educaţională etc.. Pentru a răspunde acestor provocări, 
România a aplicat o politică de liberalizare treptată cu scopul de a atenua costurile 
sociale pe termen scurt. Consecinţa a fost însă diminuarea dramatică a PIB-ului/cap 
de locuitor în perioada 1989 – 1996.

În aceste condiţii, un interes deosebit pentru politica regională apare în 
România în jurul anului 1996, în primul rând din necesitatea de a corecta diferen-
ţele regionale existente, dar și din dorinţa României de a se alinia principalelor 
tendinţe de regionalizare ce aveau loc la nivel european. În același timp, această 
politică a trebuit să fie privită ca o condiţie esenţială a procesului de integrare a 
României în structurile europene.

Astfel, politica de dezvoltare regională a început să se contureze în România 
odată cu funcţionarea în 1996 a Programului Naţional Indicativ PHARE (între 
Guvernul României și Comisia Europeană). Acest program s-a derulat pe o perioa-
dă de doi ani și a avut ca obiectiv principal desfășurarea unor activităţi pregătitoa-
re care să permită Guvernului României să introducă măsuri specifice de politică 
regională31. 

Pornind de la acest program a fost elaborată Carta Verde a dezvoltării regio-
nale în România (1997). Aceasta a evidenţiat că în România există diferenţe majore 
între nivelele de dezvoltare ale diverselor regiuni ale ţării și că acestea sunt rezultat 
atât al potenţialului diferit al acestora, cât și al modelelor demografice, economice, 
sociale și politice care le-au caracterizat de-a lungul istoriei32. Carta Verde propunea 
definirea a șase arii prioritare, a regiunilor de dezvoltare, precum și crearea unei 
Agenţii Naţionale de Dezvoltare Regională (ANDR) – responsabilă cu elaborarea și 
implementarea politicii regionale a ţării, și a unui organism consultativ neguverna-
mental, Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regională (CNDR). 

Pe baza propunerilor din Carta Verde, în 1998, a fost stabilit cadrul legal al 
politicii regionale prin Legea nr. 151/1998, ceea ce a reprezentat un pas important 
în pregătirea României pentru managementul instrumentelor structurale. Legea 
nr. 151/1998 definea obiectivele politicii naţionale în domeniu, instituţiile implica-
te, competenţele, instrumentele specifice promovării politicii regionale și stabilea 
împărţirea teritoriului României în opt regiuni de dezvoltare. 

Astfel, teritoriul României a fost împărţit în 8 regiuni, numite regiuni de dez-
voltare sau regiuni statistice, care grupează cele 41 de judeţe existente și Municipiul 
București. Aceste regiuni au fost create datorită faptului că unitatea de bază a po-
liticii regionale comunitare este unitatea de tip NUTS 2, iar în perspectiva aderării 
României la UE, aceasta trebuia să-și creeze unităţi teritoriale similare cu cele ale 
Uniunii. În România, regiunile de dezvoltare nu reprezintă unităţi administrativ-teri-
toriale și nu au personalitate juridică, ele fiind înfiinţate prin asocierea liber consim-
ţită a unităţilor administrative românești și corespunzând unităţilor statistice NUTS 
2. Astfel, cele 8 regiuni de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare 

31 Marton Balogh, Ioan Hosu, Daniel, Florin Pop, „Dezvoltare Regională“, în Harta actorilor și 
problema aderării la Uniunea Europeană, (București : Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 
2003), 9.
32 Corneliu Dincă, Regionalizarea sau dilemele guvernării regionale, (Craiova : Sitech, 2005), 161.
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și evaluare a politicii regionale în România, fiind subiectul programelor de dezvol-
tare regională și a analizelor statistice din ultimii ani. Se poate spune că apariţia 
acestei legi a marcat, pentru ţara noastră, începutul conturării premiselor elabo-
rării și aplicării unei politici regionale coerente, precum și a premiselor alinierii la 
obiectivele și cerinţele politicii regionale a Uniunii Europene.

La 28 iunie 2004, datorită contextului politico-economic specific României 
în acea perioadă – se făceau eforturi intense de aderare la structurile europene, 
iar dezvoltarea regională reprezenta un capitol deosebit de important în procesul 
de aderare –, Parlamentul României a elaborat o nouă lege a dezvoltării regionale 
care să înlocuiască Legea nr. 151/1998, și anume Legea nr. 315/2004. Cu scopul de a 
armoniza legislaţia românească cu cea europeană, noua lege aduce o serie de mo-
dificări în comparaţie cu legea ce a guvernat dezvoltarea regională până atunci. 
Potrivit art. 1, Legea nr. 315/2004 stabilește „cadrul instituţional, obiectivele, com-
petenţele și instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România“. 
Concluzionând, Legea nr. 315/2004 publicată în Monitorul Oficial la 29 iunie 2004, 
modificată și completată ulterior de Ordonanţa de urgenţă nr.111/2004, reprezintă 
legea fundamentală a dezvoltării regionale în România, ea realizând transpunerea 
într-un cadru legal a tuturor procedurilor ce s-au efectuat în decurs de 5 ani în do-
meniul dezvoltării regionale, proceduri care anterior nu erau cuprinse într-un ca-
dru legal unitar, ci în mai multe modificări ale legii iniţiale. Mai mult chiar, această 
lege asigură un cadru descentralizat al dezvoltării regionale, acordând Agenţiilor 
de Dezvoltare Regională mai multă libertate în aplicarea programelor, dând aces-
tora posibilitatea de a încheia parteneriate și contracte în vederea eficientizării ac-
tivităţii lor.33

Actualul proiect al regionalizării României se situează în descendenţa unei 
vechi tradiţii francofile din ale cărei experienţe europene trebuie să-și tragă învă-
ţămintele. De altfel, și modelul propus de Traian Băsescu în 2011 vine în tradiţia ga-
ullistă care ne prezintă descentralizarea ca reformă a statului. 

Relaţiile româno-franceze „trădează“ istoria unei îndelungate prietenii pe 
care România pare să o cultive și în modelul de regionalizare iniţiat, cu aspecte din 
modelul napoleonian precum uniformitatea și simetria, dar totuși distinct prin ma-
niera descentralizării : „Administraţia publică în cadrul regiunii se organizează și 
funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei regionale, (...)“34. 
Printr-un raport aritmetic demografico-teritorial, dacă în Franţa anului 1969, cu o 
suprafaţă de peste 674.000 km² și având populaţia de aproximativ 50 de milioane 
locuitori, se dorea crearea a 21 de regiuni, în România anului 2013, cu suprafaţa de 
238.391 km² și populaţia de cca. 20 de milioane locuitori, împărţirea teritoriului na-
ţional în 8 regiuni este proporţională. Ca și în cazul modelului gaullist, regiunile vor 
fi, în general, vechile noastre provincii istorice redenumite în cazul arealului geogra-
fic românesc prin punctele cardinale aferente lor – Transilvania (Centru) ; Moldova 
(N-E) ; Crișana și Maramureș (N-V) ; Banat (V) ; Oltenia (S-V) ; Muntenia (S) ; Dobrogea 
(S-E) –, cărora li se adaugă cea de-a VIII-a regiune, și anume București-Ilfov35.

Obiectivele prioritare pe care regiunea le urmărește par desprinse din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene36, cu libertăţi (de informare și expri-
mare, ale artelor și știinţelor, de întrunire și de asociere ș.a.m.d.) ce incumbă drep-
tul la : muncă, pluralism, asistenţă medicală, tratament egal, respectarea vieţii pri-

33 Adrian Basarabă, Politică regională (Timișoara : EUROBIT, 2008), 51-52.
34 Proiectul Legii Regionalizării României (2013), capitolul I, secţiunea I (Regiunile și autonomia 
regională), art. 4, pct. (1).
35 Proiectul Legii Regionalizării României (2013), art. 2, pct. (2) a)→h).
36 Parlamentul European, Consiliul și Comisia, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, 2007/C 303/01.
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vate și de familie, educaţie, bună administrare etc.37. Rămâne însă de văzut dacă 
românii vor înţelege prin aceasta raportul corect libertate – responsabilitate, și în 
ceea ce privește alegerea, pentru un mandat de 4 ani, prin scrutin uninominal a 
Președintelui Consiliului Regional (numit curent guvernator)38. Dacă în proiectul de 
regionalizare a Franţei (1969) exista sintagma „transfer de competenţe“, în Pactul 
belgian de la Egmont (1977) – cea de „competenţă decretală“, în Proiectul Legii 
Regionalizarii României (2013) se face vorbire explicită de 3 „tipuri de competenţe“39 : 
exclusive ale statului ; partajate (stat-regiune) ; exclusive ale autorităţilor adminis-
traţiei publice regionale. Domeniile vizate acoperă o plajă largă de dezvoltare, atât 
pe orizontală (de ex. prin ocuparea forţei de muncă) cât și pe verticală (prin dez-
voltarea urbană) a societăţii românești.

Articolul 6 al Decretului gaullist din 2 aprilie 1969 este proiectat în articolul 
21 al Legii regionalizării României (2013), prin definirea interesului regional și anun-
ţarea unui viitor Plan pentru Dezvoltare Regională.

Ce are în comun scena politică a actualei Românii cu Belgia Pactului de la 
Egmont (1977) ? În primul rând, actori politici care se coalizează sau disociază cu re-
peziciunea schimbării unui decor de teatru, în rolurile principale fiind USL (Uniunea 
Social-Liberală, alianţă hibridă) și PDL (Partidul Democrat-Liberal, de centru-dreap-
ta). Între timp PNL-ul a părăsit USL-ul intrând într-o alianţă de centru dreapta cu 
PDL-ul numită ACL (Alianţa Creștin-Liberală). În logica politică, UDMR (Uniunea 
Democrată Maghiară din România) se erijează în diferenţă specifică, întrucât este 
membră a PPE (Partidul Popular European), dar se deosebește de celelalte partide 
românești ale acestei mari familii politice europene prin pactizarea când cu aces-
tea, când cu opozantele lor. Precum nu se dorea minorizarea olandofonilor din 
Bruxelles, la fel se încearcă un regim de facilităţi pentru minorităţile din România 
(cea maghiară fiind cea mai vocală). În sintagme de drept vizând echidistanţa faţă 
de problemele minorităţilor, Proiectul Legii Regionalizării României propune res-
pingerea tuturor formelor de discriminare și xenofobie plus recunoașterea auto-
nomiei comunităţilor locale, promovarea sistemului de autonomie, sporirea iden-
tităţii culturale, sociale și economice pe întreg teritoriul regional40, dar și avertizea-
ză asupra imposibilităţii de a aduce atingere caracterului de stat naţional, unitar și 
indivizibil al României41.

În loc de concluzii

Desi am prezentat anterior asemănările și filiaţia proiectului de regionaliza-
re a României atât cu modelul francez cât și cu cel belgian considerăm că modelul 
polonez este cel mai adecvat pentru a fi „importat“ în România din cel puţin ur-
mătoarele motive :
•  Trebuie realizat consensul tuturor forţelor politice fiind nevoie de modificarea 

Constituţiei ;
•  Numai Polonia are, în spaţiul central-est european, regiuni de rang intermediar 

(de tip NUTS 2) care au și statut administrativ, ceea ce a contribuit la foarte bună 
absorbţie a fondurilor europene ;

•  Similarităţile privind nivelul de dezvoltare economică al regiunilor (în cazul am-
belor state majoritatea sunt regiuni Obiectiv 1, adică cu PIB/locuitor mai mic decât 

37 Proiectul Legii Regionalizării României (2013), cap. I, secţiunea I, art. 3, pct. (1) a)→m).
38 Proiectul Legii Regionalizării României (2013), secţiunea II (Autorităţile administraţiei publice 
regionale), art. 12, pct. (2), (3).
39 Proiectul Legii Regionalizării României (2013), art. 18, pct. (1) a)→c).
40 Proiectul Legii Regionalizării României (2013), secţiunea I, art. 3, pct. k), l).
41 Proiectul Legii Regionalizării României (2013), art. 4, pct. (2).
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75% din media PIB-urilor regiunilor UE) și al istoriei politice recente a acestora 
(ambele state fiind pană acum 25 ani parte a „blocului comunist“).

Este poate și motivul pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale a apelat la 
partea poloneză și la experţi din această ţară ca și consilieri în procesul de regiona-
lizare a României, iar alegerea doamnei Corina Creţu în funcţia de Comisar euro-
pean pentru dezvoltare regională în mandatul 2014-2019 ne fac să fim optimiști și 
să considerăm că la sfârșitul acestui interval vom putea analiza modelul românesc 
de regionalizare finalizat cu succes.
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1. Introduction1

Identity consists in a set of val-
ues that characterize a group or a soci-
ety, its emergence can be temporarily 
placed at the foundation of the group/
nation, evolving together with the said 
groups. Identity is the generator of spe-
cific ways of thinking and behaviors of 
a certain community, at economical, po-
litical, cultural and social levels2. 

Former component of the Soviet 
Union, Armenia is the 143rd country in 
size, in the global hierarchy. It is situ-
ated on the belt that separates Europe 
from Asia, displaying a fascinating cul-
tural identity, comprising elements 
from both European and Asian cultures. 
Armenia is characterized by a rich cultur-
al heritage, being one of the first coun-
tries to adopt Christianity as its official 
religion, early in the 4th century3. As far 
as population is concerned, Armenia is a 
rather small and homogenous country ; 

1 This work was supported from the Eu-
ropean Social Fund through Sectorial Op-
erational Programme Human Resources 
Development 2007 – 2013, project number 
POSDRU/159/1.5/S/142115, project title „Per-
formance and Excellence in Postdoctoral 
Research in Romanian Economics Science 
Domain“.
2 Mark R. Leary, June Price Tangney, Hand-
book of self and identity (New York : Guil-
ford Press, 2003).
3 Vahan M. Kurkjian, A History of Armenia 
(Los Angeles : IndoEuropean Publishing, 
2008).
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according to the World Bank, the estimates for 2013 show that Armenia has a pop-
ulation of 2.976.566. 97.9% of the population are Armenians, 1.3% Kurds, 0.5% 
Russians and another 0.3% other ethnicities4.

Recent studies have uncovered traces of the Armenians dating back in the 
4000 BC, placing them among the oldest civilizations. The elements found so far 
show that Armenians had been an advanced civilization in the Bronze Age5. Armenia 
has an interesting past having been subject of outside intervention for several pe-
riods which alternated with bursts of autonomy. During the past two millenni-
ums Armenia has been part of the Roman, Byzantine, Arab, Persian and Ottoman 
Empires, each of them influencing to a certain degree the Armenian people, cul-
ture and identity. 

The Ottoman Empire had the strongest influence because it was the one that 
ruled over the Armenian people for the longest period and also due to the ideol-
ogies they have embraced over the time.Ottomans had a very strong and promi-
nent national identity manifested through strong ideologies such as panturcism, 
panislamism and panturanism. Panturcism was a political movement which begun 
at the dawn of the 19th century whose main goal was the unification of all Turkish 
speaking people from the Ottoman Empire, Russia, China, Iran and Afghanistan 
under the same modern state. Panturcism is defined by the idea of ethnical, politi-
cal and cultural unity of all Turks6. Panislamism was another political movement 
that aimed at unifying all Muslims in an Islamic state ; panislamism is a derived 
form of nationalism projected through religion7. Panturanism was a rather utopi-
an political movement whose goal was the unification of all turanian people ; its 
followers thought that all uralo-altaic people : ottoman Turks from Istanbul and 
Anatolia, Turcomans from Central Asia and Persia, Tatars from southern Russia and 
Transcaucasia, Hungarians, Finnish, several tribes from Siberia, Mongols, Koreans 
and Japanese, should form a single state8. 

Though these movements did not belong to the Armenian people, they are 
relevant to Armenians because they were part of the Ottoman Empire, when the 
above-mentioned movements had been the driving force behind the policies adopt-
ed by the Ottomans. These ideologies gave a sense of belonging to the ottoman 
Turks, reducing the minorities to second-class citizens. Due to these beliefs spread at 
all levels of the population, the ottoman administration was able to consolidate the 
loyalty of their people and to turn them against the minorities who wanted equal 
rights. Gaining the understanding and the support of the majority of the people 
had been the first step in the direction of attaining homogeneity for the Ottoman 
Turks by eliminating the disturbing foreign elements. 

The ethnic cleansing from 1915 has been one of the filthiest operations in 
human history, a limitless injustice which still continues today due to the fact that 
Turkish and Armenian people cannot find a common language to understand each 
other, being unable to put an end to their ancestral problems. The Armenian his-
tory after the genocide cannot be understood without acknowledging the impact 
that it had upon the first, second, third, and now, fourth generation of Armenian 
people. Though it has passed almost a century since the events that took place be-
tween 1915-1916, Armenians have not forgotten what happened then, the impact 

4 The World Factbook – CIA, https ://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, 
visited 02.09.2014.
5 Martiros Kavoukjian, The Genesis of Armenian People (Montreal, 1982).
6 Robert Melson, Leo Kuper, Revolution and genocide : on the origins of the Armenian genocide 
and the Holocaust (Chicago : University of Chicago Press, 1996), 139.
7 Azmi Özcan, Pan-Islamism : Indian Muslims, the Ottomans and Britain (1877-1924) (Leiden : Brill 
Academic Publishers, 1997), 164.
8 Philip H. Stoddard, The Ottoman Government and the Arabs, 1911 to 1918 : a preliminary study 
of Teșkilât-i Mahsusa, (Princeton : Princeton University, 1963).
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of the genocide continuing to remain an important component of the becoming 
of the young Armenians – the third and fourth generations, and also of how they 
see themselves and the world around them. 

This topic has become one of the important priorities on the international 
agendas of several countries brought together by the common goal of mediating 
the Turkish-Armenian conflict and contributing to the reinforcement of peace in-
to the area. 

2. The Armenian Genocide and the Correlation Between the 
Recognition/Denial of the Genocide and the Shaping of the 
Armenian Identity

The Armenian Genocide can be divided into two stages : the Hamidian mas-
sacres and the Young Turks deportations. There are several hypotheses which can 
be considered explanatory for the events that took place at the dawn of the 19th 
century and the beginning of the 20th century. One of these hypotheses consists 
in underlining the cultural differences between the dominant population and the 
tolerated minorities, Turks being Islamic and Armenians being a Christian minor-
ity, in fact the first community ever adopting Christianity as official religion in 301, 
even before the Roman Empire. These differences generate others which were best 
reflected in the life styles of the two ethnic groups and in the inverted ratio be-
tween the rights and obligations of each party. During this period Armenians were 
deprived even of basic rights such as freedom of expression, property, safety, up 
to the point of their right to live. They lived as sidelined beings, burdened by taxes 
and frightened by those meant to protect them : the forces of order.

If at its beginnings the Ottoman Empire seemed an unstoppable force, the 
19th century was marked by important changes concerning this great power. After 
having reached its climax, the evolution of the Ottoman Empire began to be charac-
terized by a descendent trajectory ; by 1914 it had lost all its territories from Europe 
and Africa. This shameful decay has unleashed a lot of tension within the territories 
occupied by Ottomans. Turks had been humiliated by losing the land conquered 
through the blood spill of their ancestors, land now lost to people that the Ottoman 
Empire had considered as being its own, after having integrated the nations whose 
territories they had occupied. Thus, the Armenian people aspiring to being part of 
the decision making process raised suspicions among Muslim Turks, for whom shar-
ing power with minorities was an unbearable thought9.

A third hypothesis is the need for the Ottoman Empire to raze any chance 
for Armenians to ally Russians - the main political opponent of the Ottomans in the 
area. Due to the outspoken desire of the Armenians to have equal rights with the 
Turks, they were perceived by the Turks as being a dissatisfied part of the popula-
tion always willing to strike against the ottoman administration in order to acquire 
equal status. This potential of betrayal could have harmed the Empire and its in-
terests. The existence of a buffer belt inhabited by the Armenians was perceived 
twofold : on the one hand, shield in case of an invasion providing the Turks pre-
cious time to double back ; and, on the other hand, menace due to the fact that the 
inhabitants had no connection with the Turkish state, other than political, which 
made their loyalty susceptible10. 

Regardless of the hypothesis we choose to support, the impact is real and it 
can be measured in human lives, more correctly, in human deaths. We will never 

9 Arnold Toynbee, Experiences, (Oxford : Oxford University Press, 1969).
10 Toynbee, Experiences, 214.
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know for sure how many of them, but one thing is sure : there have been over 1,5 
million. 1,5 million people killed with cold blood by the Turkish guards or by the 
nomad Kurdish tribes, or who died by hunger, thirst, exhaustion or diseases like 
cholera, typhus, dysentery during their marches through the desserts of Syria and 
Mesopotamia, or who were taken off coast and drowned in the waters of the Black 
Sea or the Euphrates river. The number of those killed during the Young Turks rule 
of the Ottoman Empire equals the sum of the population of the 22 smallest coun-
tries in the world today ; this means that if this ethnical cleansing exercise would 
have taken place today in these countries, they would be wiped out from the face of 
the Earth. At this number, whatever it would be, one must add the number of those 
tortured through the most diverse practices inspired from the Spanish Inquisition 
and from the darkest acts recorded in the human history, practices like crucifixion, 
nailing horseshoes on human feet, burning on pyre, raping women and children 
and many others applied with total lack of humanitarianism – it is like people had 
forgotten that they were dealing with people. 

It is a fact that a century ago information didn’t travel as fast as it does to-
day, but even then it was impossible to bury in the desert a million people and hope 
that nobody will notice. There are both spoken and written testimonials, there are 
images, documents and letters, all describing what happened in Armenia between 
1915 and 1916, and even so, there isn’t unanimously recognition of the genocide. 
The world today is divided into three categories based on the position adopted to-
wards the Armenian genocide : those who recognize it, those who remain neutral 
and those who deny it. 

Turkey, together with Azerbaijan, strongly denies the genocide, motivat-
ing that Armenians have augmented the number of victims in order to attract in-
ternational compassion. Even more, Turkey affirms that it has never led massacres 
against the Armenians and that those who died during the Young Turks era, have 
been victims of the World War I, which didn’t decimate important parts just from 
the Armenian population, but also from the Turkish population11. Researchers af-
firm that denial of genocide is a common fact for perpetrators, the situation being 
similar in the Cambodia Genocide or Jewish Holocaust. 

Most world states have a neutral position, either because they don’t have all 
the needed information in order to shape a clear opinion, either because they have 
various external affairs with one of the two countries involved or with the support-
ers of one or other side. Recently there appeared a new perspective, namely the 
fact that genocide recognition should be debated by researchers and historians and 
not by politicians, which aims at justifying the lack of position of some countries.

The third category consists of those who recognize the genocide and accord-
ing to the Zoryan Institute it includes 28 states and several organizations or groups. 
It is recognized and sentenced at several levels : public opinion, researchers, states, 
international organizations or movements, political formations etc. The first state 
that recognized the Armenian Genocide, after Armenia, of course, was Uruguay 
in 1965. Though today Turkey doesn’t recognize the genocide as it didn’t over the 
past century, there was one Turkish government that recognized it12. This was the 

11 Christopher Hitchens, Turkey Denies History (2010), http ://historynewsnetwork.org/article/ 
125231, visited 07.09.2014.
12 Though it is hard to say that it recognised the genocide, taking into account that the word 
was first used in 1943 by Raphael Lemkin ; but Damad Ferit Pasha’s government convicted the 
Young Turks leaders for crimes against humanity, underlining that the genocide scheme wasn’t 
drawn up quickly, but rather methodical with the clear purpose of eliminating the Armenian 
population. These are the elements that the United Nations General Assembly uses today to 
define the term ‘genocide’ (according to the Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide from 1948).
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government led by Damad Ferid Pasha, the same government that has organized 
the trials during which the leaders of the Young Turks, Talât, Enver and Jemal, have 
been sentenced to death in absence13. 

The genocide produced a strong imprint in the Armenian consciousness. It is 
difficult to be rejected even by a single person, but to be rejected by a whole com-
munity must be dreadful. What is even worse, is the fact that Armenians weren’t 
blamed for what they did, but solely because they had a different ethnicity. This 
had a strong impact upon the Armenian identity because it proved that all their 
values had no worth for the perpetrators. Due to the lack of intervention from the 
international community they could have believed that their values had no worth 
also for the other countries. And what is a value without worth ? It is a worthless 
value. This is how Armenians lost their identity due to the genocide. All their values 
being reduced to nothing and their own value being reduced to statistics of deaths 
resulted in the deprivation of their identity. It is debatable whether their identity 
was kept in relation to each other, within their community. 

After the genocide ended, the Armenian identity entered a reconstruction 
process. In this phase they stepped in with a mentality of survivors, they had over-
come the worst that can ever happen to someone. They were much stronger, keen 
on living and on proving their value by rebuilding their identity. Both the local 
community and the Diaspora were committed to building a new Armenia, one that 
could be home to the Armenians, that could offer them protection, a place where 
they could fulfill their goals and raise their children. 

3. The Role of the Diaspora in Preserving and Promoting the 
Specific Cultural Identity Elements Of The Armenians

The main group that fights at the international level for the Armenian geno-
cide recognition, by Turkey and by the whole world, consists of Armenians. They can 
be divided into two subgroups : residents of Armenia and Diaspora. Diaspora is the 
most active due to its efforts in the countries of residence to promote the Armenian 
question and to keep it alive for almost a century now. Through continuous efforts, 
they managed to pressure the different governments of the world to recognize the 
genocide, hoping that this way they will be able to determine Turkey, indirectly, to 
recognize the genocide as well. The Armenian Diaspora consists of the survivors of 
the deportations which have spread all over the world. At the moment, the number 
of the Armenians from the Diaspora (6 millions) is twice as high as the number of 
Armenians living in Armenia (2,9 millions). They have formed communities in 85 dif-
ferent countries, the largest communities being in Russia, USA, France and Canada14. 

Regardless of their origin, Diaspora groups present a few common particulari-
ties : they keep alive the memory of their country of origin ; they create myths about 
their homeland, myths that they pass on to the next generations ; they feel a strong 
connection with the country of origin due to which they encourage the following 
generations to return to the homeland after the conflicts cease ; they struggle to 
help their country ; in order to keep their ethnical identity until they can return to 
their country, they organize a series of cultural, artistic and historical events15. The 
Armenian Diaspora presents all these characteristics and this justifies their need to 

13 M. Șükrü Hanioğlu, The Young Turks in Opposition (Oxford : Oxford University Press, 1995).
14 Ayse Hur, „Turks cannot be without Armenians, Armenians cannot be without Turks !“, Taraf 
Newspaper (2008), http  ://www.zoryaninstitute.org/dialogue/Turks%20cannot%20be%20
without%20Armenians.pdf, visited 22.09.2014. 
15 Melvin, Ember ; Carol R. Ember ; Ian A., Skoggard, Encyclopedia of Diasporas : Immigrant and 
Refugee Cultures Around the World, Volume II : Diaspora Communities, (New York : Springer 
Science + Business Media Inc., 2005), 36.
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keep alive the Armenian identity. The recognition of the genocide is part of their 
identity and this is why they need the world to support them, because the recogni-
tion of the genocide has for them the same value as the recognition of their identi-
ty. An essential characteristic of the Armenian identity is the persistence with which 
they demand the truth. This drive is now stronger than ever ; the first generation af-
ter the genocide wasn’t so active because they preferred forgetting, not remember-
ing what happened then. The second generation passed through the Second World 
War which prevented them from taking any consistent measures in this direction. 
But the third generation has all the means needed : has the appropriate context, 
benefits from the burst of technology, and together with it, the burst of informa-
tion. They are the ones that need to prove the existence of the genocide, that need 
to acquire confirmation from the whole world, but even more important, to pres-
sure Turkey to admit that it is the successor of the Armenian genocide perpetrators. 

There is no doubt that the Armenian Diaspora has played a key role in pre-
serving the Armenian identity, but there is another factor which contributed strong-
ly to its preservation : the sealed borders which prevented foreign elements to en-
ter and alter the local values. This is an interesting case because, even if we live in 
a globalized world, connected in every possible way and even if Armenia stands on 
the confluence of Europe, Asia and Africa, it is an isolated country. Out of its 1254 
km of borders, 1055 km are locked, functioning like a barrier that blocks any trans-
fer of people, goods, money, information or culture. Armenia is today thwarted 
by its own borders.

Identity has two components : the way it is perceived by its beholder and the 
way it is perceived by the outsiders. Sometimes the two coincide, but sometimes 
they are completely different. The role of the Diaspora is to make sure that the out-
side world sees the Armenian identity in the right way, that they understand and 
accept the Armenian values in the same way the Armenians do. 

4. Where does Eu Stand and Why ?

European Union is among the powers that recognize formally the geno-
cide. This is attested by several documents and resolutions issued since 1987 un-
til today. On the 18th of June 1987, the European Parliament has recognized the 
Armenian genocide and has launched an initiative by which it asked Turkey to rec-
ognize it too. On the 24th of April 1998, on the Armenian Genocide Memorial Day, 
the European Council adopted declaration 275/24.04.1998 by which the signatories 
recognize the 24th of April 1915 ‘as being the date on which began the implemen-
tation of the plan to annihilate the Armenians that lived in the Ottoman Empire’. 
The European Union tried to contribute also to the solving of the conflict between 
Armenia and Azerbaijan over Nagorno Karabagh through the Minsk Group, but 
without any visible results.

The position of the EU is somehow surprising if we take into account the fact 
that Turkey is a candidate country for the EU integration since 1999, but its integra-
tion process has started much earlier, in 1963, by signing the Ankara agreement. 
Though it came a long way, Turkey still has a series of steps that need to be taken 
in order to become an EU member, and one of those steps consists in solving its 
conflicts, among which, the one with Armenia. 

Is the Armenian Genocide the real reason why Turkey hasn’t entered the EU 
or is it just an excuse ? It is hard to tell, the only one that can answer this question 
is Turkey. If Turkey would admit the Armenian genocide and would solve its con-
flicts with Armenia, it would be one step closer to the EU. There are, of course, the 
Copenhagen criteria, but Turkey is on the right track there. At the moment, we 
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would be tempted to say that the genocide is the obstacle that hinders Turkey’s in-
tegration. It would be interesting to see what would happen if this obstacle would 
be removed. 

Though the EU has not stated a clear position on the major cultural differ-
ences between Turkey and the rest of the Union, some member states expressed 
their concern about integrating 70 million Muslims in a supra-structure otherwise 
Christian. Though the EU doesn’t have an official religion, the majority of its pop-
ulation is Christian and though the EU’s slogan is ‘Unity in diversity’, it seems that 
the diversity it wants to display is rather strict, being chosen by the representatives 
of the member states. 

Asked about his personal opinion on the integration of Turkey into the EU, 
Orhan Pamuk, the winner of the Noble prize for literature in 2006, one of the most 
appreciated Turkish writers, said that ‘keeping Turkey outside the EU represents a 
source of economic and cultural costs for both’ and that the decision of integration 
depends ‘less on the politicians and more on the citizens’. We consider his opinion as 
being realistic because both EU and Turkey are democratic structures that rely on the 
will of their citizens and that have a bottom-up approach for solving such dilemmas.

Including Turkey into the European Union is a strategic action not only for 
the two, but also for many other actors who interact with any of them. On one 
hand, for the EU, the accession of Turkey would mean increased recognition, new 
markets, cheap work force, stronger influence in the Middle East – all these be-
ing attributes which cannot be overlooked. On the other hand, for Turkey, the EU 
would mean reducing its costs generated by the import-export activities, an incen-
tive to continue its democratization process, the feeling of belonging to one of the 
most prestigious, functional, superstate structure in the whole world – all these be-
ing priorities for the Turkish state.

5. Conclusions

The identity of a people is a set of values that forms over time. Being imma-
terial, one would say it is impossible to be taken away, but history proves us wrong. 
The year 1915 changed the course of history for the Armenian people, being the 
climax of their suffering, of their poor governing and also the beginning of the 
avulsion of their identity consolidated over thousands of years. What it took the 
Armenian identity 5 millenniums to build, the Ottomans needed a few months to 
destroy. The Armenian identity can be studied from various perspectives, but for this 
paper we have chosen the phenomenological perspective that captures the human 
experience as it was felt and not transposed into a data set. The ethnical cleansing 
performed by the Ottomans in 1915 has eradicated a third of the Armenian popu-
lation, has destroyed their spiritual and material values, culminating in the shatter 
of the Armenian identity. 

After being crippled by the Ottomans, their identity remained a myth brought 
to life by the survivors of the genocide. After having overcome the genocide, the 
survivors rose stronger, determined to make amends, and so did the Armenian 
identity.

In a speech for the international conference ‘Turkey, EU and the Armenian 
Question’, dr. Fatma Muge Gocek, sociology professor at Michigan University stat-
ed ‘As Turkish citizen, I don’t bare a fault, but I am responsible for what happened 
to Armenians in 1915’. The meaning of this sentence lies in the fact that the today 
Turkish citizens cannot be blamed for what happened a century ago, but they bare 
the responsibility to admit the genocide as being part of their national history. Most 
Turkish citizens are aware that admitting the genocide is a must, not because it is 
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the moral thing to do, but because it is an important step in the direction of de-
mocratization. They blame the Turkish state for not allowing them to discuss openly 
about it, especially now when the two states have started the negotiation process ; 
they consider unjust the fact that discussions are held only at highest levels when 
the issues concern the whole nation16. 

After a century of silence, Turks and Armenians have the chance to resume 
discussions, the only precondition being their mutual availability to listen. This could 
result into the removal of the psychological stereotype that the citizens of the two 
states created for each other ; Armenians will find out that Turks are not the en-
emy they were taught to hate and Turks will learn that the goal of the life of an 
Armenian is not the discreditation of Turkey for his/her own benefit17. 
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Cadrul conceptual

Organizaţiile sunt o variabilă 
constantă a societăţii umane și o con-
stantă indispensabilă într-o societate 
globalizatoare. Fiecare act al nostru es-
te dependent de organizaţii. Indiferent 
de tipul acţiunii (serviciu, caritate, lu-
ări de poziţii, atribuţiuni diverse) aces-
tea depind de existenţa organizaţiilor. 
Suntem într-o inconștientă dependen-
ţă de organizaţii. Organizaţiile ne ghi-
dează viaţa, ne pregătesc pentru viaţă, 
ne condiţionează, ne inspiră și practic 
ne acompaniază viaţa. Organizaţiile ac-
ţionează sistematic în vieţile noastre și 
suntem în permanenţă membrii unei 
organizaţii. Organizaţiile au prezenţă 
ușor insinuantă care tinde să domine 
societatea chiar fără a lăsa impresia că 
vor s-o facă.

Analiștii au propus o multitudi-
ne de definiri legate de ce este și ce în-
seamnă organizaţia. Definirile organi-
zaţiilor sunt dependente de evoluţia 
domeniilor de cercetare, de apariţia 
unor noi domenii interdisciplinare, de 
schimbarea formelor organizaţionale 
existente etc. Limitările impuse de anu-
mite definiri pot induce idei parţial va-
lidate de realitatea socială. Definiţiile 
existente pot fi sistematizate sau reu-
nite sub anumite cadre ale definirilor. 
În acest context, organizaţia reprezintă 
grupuri structurate sau o unităţi sociale 
centrate pe anumite obiective specifice.

Cultura organizaţională 
în contextul globalizării

 

  MIHAI COVACI
[„Hyperion“ University of Bucharest] 

Abstract
Organizational culture is 
crucial in maintaining the 
effectiveness of an organization. 
Globalization, under ubiquitous 
appearance, influences the 
behavioral managerial and 
valuable substrate of existing 
organizations. Taken extended 
sense, organizational culture is a 
collective mental programming 
that distinguishes the members 
of an organization to another. 
In this context, globalization can 
be focused on identifying those 
scheduling algorithms that avoid 
as many „bugs“ or to identify the 
components of an organizational 
culture in which to develop a 
syntropy framework, components 
considered stabilizing but 
which can slow or prevent the 
continuous and sustainable 
development.
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O definire care surprinde chintesenţa organizaţională este aproape imposi-
bil de formulat datorită scopurilor existenţei, diversităţii, complexităţii și adaptării 
permanente la mediul tehnologic „nici în literatura consacrată analizei organiza-
ţionale nu vom găsi o modalitate unică de raportare la organizaţii și cu atât mai 
puţin ne putem aștepta la o definiţie unitară sau acceptată de toţi analiștii. Pe de 
o parte se poate constata un specific al definiţiilor în funcţie de perspectiva, fie ea 
sociologică, ecologică, economică, a psihologiei sociale etc., din care sunt analizate 
organizaţiile. Pe de altă parte, însăși evoluţia analizei organizaţionale a consacrat 
noi modalităţi de definire a organizaţiilor, în funcţie de contribuţiile aduse de-a 
lungul timpului de diferitele cercetări teoretice și practice“1.

Organizaţiile pot fi considerate preponderent sisteme deschise adaptative 
dar parţial și sisteme închise. Organizaţiile sunt un sistem deschis prin faptul că in-
teracţionează cu mediul în care își desfășoară activitatea. Ca exemple din această 
categorie de organizaţii pot fi enumerate școlile, corporaţiile, spitalele, bisericile 
etc. Organizaţiile ca sisteme complet închise au o mică probabilitate de existenţă 
deoarece propriile structuri si mentalităţi vor fi tributare vectorilor din mediul un-
de își desfășoară activitatea. De aici rezultă că organizaţia trebuie analizată în pro-
priul context unde se creează sinergie sau breșe culturale de influenţare reciprocă 
și deci nu putem admite existenţa unui sistem complet închis.

Cultura organizaţională este considerată a fi „forţa“ invizibilă din spatele lu-
crurilor ușor observabile și tangibile dintr-o firmă, este energia socială ce determină 
oamenii să acţioneze. Putem compara cultura organizaţională a unei firme cu perso-
nalitatea unui individ, ce întrunește o serie de aspecte vizibile și mai puţin vizibile, 
dar care furnizează viziunea, sensul, direcţia și energia necesare pentru evoluţie2.

În viziunea lui Hofstede, culturile organizaţionale au pătruns în fiecare colţ al 
societăţii noastre. Asemănător cu softurile computerelor, cultura funcţionează ca un 
software mental pentru om, și în același timp joacă un rol important în modul nos-
tru de a simţii, gândi și de a acţiona3. Cultura organizaţională reprezintă personali-
tatea organizaţiei, felul în care ea funcţionează. În termenii limbajului neacademic, 
cultura organizaţională poate fi înţeleasă prin „cum facem noi lucrurile pe aici“.

Globalizarea înţeleasă ca și teorie „sugerează că cultura globală este promo-
vată de o serie de dezvoltări sociale și culturale… apariţia unor patternuri globale 
ale consumului și consumerismului ; cultivarea unor stiluri de viaţă cosmopolitane“ 
iar „globalismul presupune o nouă conștiinţă a lumii ca spaţiu unitar“4. Globalizarea 
poate apărea ca un fenomen care se desfășoară la nivel macro și ușor distant. De 
facto, fenomenul se manifestă ca o problemă la nivel micro care are un impact asu-
pra vieţii de zi cu zi. Identitatea și exprimarea experienţei culturale sunt condiţio-
nate de vastul proces al globalizării. 

Termenul „globalizare“ a fost dezvoltat pentru a sublinia realităţile lumii 
noastre, și anume : internaţionalizarea pieţelor de bunuri și servicii, precum și apa-
riţia și proliferarea de companii multinaţionale implicate în dezvoltarea compre-
hensivă a spaţiilor financiar, de producţie, marketing și management. Procesele glo-
balizării sunt o componentă vitală a economiei mondiale contemporane care astfel 
determină modalitatea de abordare a socialului și a resursei umane.

1 Mihaela Vlăsceanu Organizaţiile și cultura organizării (București : Editura Trei, 1999), 34.
2 Marian Năstase, Cultura organizaţională și managerială http ://www.biblioteca digitala.ase.
ro/biblioteca/pagina2.asp ?id=cap1 accesat în data de 14.10.2014.
3 http ://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/lecturenotes/DG000%20SCA/Cultu-
res%20and%20Organizations.Hofstede.EBS.pdf accesat în data de 16.10.2014.
4 Gordon Marshall, Oxford Dicţionar de Sociologie (București : Editura Univers Enciclopedic, 
2003), 627-628.
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Cum influențează globalizare cultura organizațională ?

În contextul actual, organizaţiile contemporane alături de economia contem-
porană sunt abordate ca un tot unitar. Organizaţiile nu pot exista izolate, nu poa-
te supravieţui în afara unei reţele mai extinse stabilită la toate nivelurile iar scopul 
existenţei lor este „pentru a servi necesităţilor oamenilor (și nu invers)“5. Economia 
mondială și implicit organizaţiile sunt privite ca un sistem unitar, ca un întreg com-
pus din părţi mai mici sau mai mari, mai mult sau mai puţin dezvoltate. Astfel o 
parte din deciziile locale trebuie luate în funcţie de tendinţa generală impusă de 
procesele globalizării. 

Cultura organizaţională suportă influenţe masive din interacţiunea care se 
creează între state, organizaţii (corporaţii), persoane aflate în mobilităţi de servi-
ciu cu influenţe și trăsături culturale diferite. Societatea noastră este martora unei 
sinergii concentrate pe stabilirea unor elemente culturale ce au un caracter de 
universalitate și de uniformizare fără să ţină cont de specificul unei anumite zone 
geografice sau a unui anumit grup local. În situaţia dată, factorii decidenţi din ca-
drul structurilor organizatorice își vor trata organizaţia și cultura organizaţională 
proprie, asemenea unei piese într-un mozaic multinaţional. Lumea este privită ca 
o sursă de potenţial nelimitat cu noi furnizori și noi produse într-un cadru menit 
să amplifice competivitatea organizaţională. „Globalizarea este profitabilă pentru 
corporaţiile multinaţionale care integrează în reţelele proprii sistemele de produc-
ţie internaţională.“6

Într-o anumită organizaţie, propria cultura este identificabilă cu personali-
tatea umană. Canalele ei de transmitere sunt variate, în funcţie de tipul sistemului 
prezent, cum ar fi : o ţinută specifică, reguli nescrise, limbaje speciale sau anumite 
jargoane care facilitează comunicarea între membrii organizaţiei, standarde de eti-
că socială, morală și de comportament. Cercetările asupra elementelor culturilor sau 
sub-culturilor organizaţionale indică faptul că organizaţiile sunt percepute ca având 
caracteristici unice și care au stabilitate în timp. Tocmai aceste elemente stabiliza-
toare din perspectiva internă sunt modificate sub influenţa factorilor globalizării. 
Cultura organizaţională transpare din istoria organizaţiei, din tipul de activitate, 
din priorităţile și specificul persoanelor implicate și se adaptează la mecanismele 
generale ale globalizării. Cultura organizaţională într-un anume sens, reprezintă 
armonizarea sau egalizarea valorilor individuale în vederea orientării lor conver-
gente spre realizarea obiectivelor fundamentale ale organizaţiei. În lipsa de alte 
instrumente consacrate cultura organizaţională poate reprezenta un ghid pentru 
persoanele din cadrul organizaţiei.

Globalizarea forţează schimbarea și adaptarea exterioară sau interioară. Din 
acest punct de vedere globalizarea obligă la reconsiderarea conceptelor de cultură 
organizaţională și de identitate culturală. Fenomenele legate de adaptare la pro-
cesul globalizării, internaţionalizării și la așa numită „undă“ a mondializării pot fi 
identificate ca fenomene ale transculturalităţii. Organizaţiile sunt considerate un 
organism viu, care reacţionează la schimbările de mediu încercând în același timp să 
profite de aceste schimbări. „Teoria contemporană a globalizării susţine că aceasta 
cuprinde două procese complet contradictorii – de omogenizare și diferenţiere –, 
că există o interacţiune completă între localism și globalism, și că se manifestă pu-
ternice mișcări de rezistenţă împotriva proceselor de globalizare.“7

5 Mihaela Vlăsceanu, Organizaţii și comportament organizaţional (Iași : Editura Polirom, 2003), 
23.
6 http ://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/38371.pdf The Role of the International Organisms in 
the Globalization Process, accesat pe 20.10.2014.
7 Gordon, Dicţionar, 628.
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Globalizarea poate impune și anumite limitări asupra dezvoltării propriilor 
reţele organizaţionale. „Mediile instituţionale sunt caracterizate de elaborarea de 
reguli și reglementări la care organizaţiile se conformează și pe care trebuie să de-
monstreze că le respectă pentru a primi sprijin și legitimare (acreditare) din partea 
mediului (de exemplu o universitate). Produsul/serviciul furnizat este mai degrabă 
ambiguu, incert, cu grad ridicat de complexitate (de pildă, învăţământ superior).“8 

Dintr-o perspectivă neutră Erhard Friedberg după ce evaluează o paradigmă 
uitată, estimează că „organizaţiile nu absorb pasiv o cultură exterioară, ci produc 
și poartă propria cultură“9. Astfel globalizarea și cultura organizaţională au abor-
dări diferite cu perspective multiple și între globalizare și cultura organizaţională 
nu poate fi stabilită o relaţie univocă.

Stilul managerial sub presiunea influențelor globale

Globalizarea înţeleasă în sens comportamental influenţează cultura organi-
zaţională prin conștientizare sentimentului unitar și al unei perspective holistice. 
Studiile actuale privind impactul culturii organizaţionale asupra competitivităţii 
au evidenţiat necesitatea conștientizării de către aparatul administrativ a valorii și 
importanţei componentelor culturii organizaţionale care pot conduce la obţinerea 
de performanţe superioare.

Adaptarea organizaţiei la cerinţele globalizării înseamnă în general, parcur-
gerea mai multor stări intermediare între două stări de echilibru relativ (una din-
tre stări fiind cultura naţională). În cadrul dat, organizaţiile pot fi considerate cate-
gorii sociale formalizate și codependente de evoluţiile condiţiilor sociale exogene.

Cercetarea culturii organizaţionale reprezintă o modalitate de evaluare a 
personalul fără a face apel la utilizarea unor modele psiho-sociale avansate sau 
costisitoare. Manifestarea culturală organizaţională, permite observarea atitudinii 
și comportamentului uman, motivaţiile acestora, simbolurile de reprezentare, va-
lorile, viziunile și concepţiilor existente în cadrul organizaţional. Rezultatele cerce-
tărilor culturii organizaţionale sunt tot mai larg acceptate de manageri în vederea 
utilizării lor ca un instrument de perfecţionare a propriei structuri. 

Studiile10 arată că valorile culturale prezente în organizaţiile caracterizate de 
performanţă sunt următoarele :
–  orientarea spre munca în echipă. Oamenii sunt dispuși să pună obiectivele echi-

pei mai presus de cele proprii ;
–  sinceritatea. Comunicarea este sinceră și deschisă, asigurând folosirea în comun a 

informaţiilor și reducând la minimum secretele ;
–  împuternicirea angajaţilor. Autoritatea și responsabilitatea sunt descentralizate 
și delegate pe scară largă ;

–  respectul pentru individ. Se manifestă toleranţă faţă de deosebirile dintre oameni 
în plan cultural, profesional sau social ;

–  orientarea către client. Se consideră că activitatea trebuie să fie determinată de 
condiţii ale pieţei și de obligaţia de a-i satisface pe clienţi ;

–  spiritul competitiv și dorinţa de a învinge. Toţi angajaţii sunt mobilizaţi de dorin-
ţa de succes, de realizare ;

–  atitudinea de întreprinzător. Există deschidere faţă de inovare și de asumarea 
riscurilor ;

–  asumarea răspunderii personale. Se pornește de la ideea că interesul pentru re-
zultate are o importanţă critică pentru succesul firmei ;

8 Lazăr Vlăsceanu, Sociologie (Iași : Editura Polirom, 2011), 202.
9 Raymond Boudon, (coord) Tratat de Sociologie (București : Editura Humanitas, 1997), 428.
10 http ://www.ince.ro/romanaMihaelaSpataruOtelea.pdf accesată în data de 24.10.2014.
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–  învăţarea continuă. Se produce înnoirea continuă a aptitudinilor și atitudinilor ;
–  încrederea. Angajaţii sunt convinși că fiecare dintre ei luptă cât poate pentru in-

teresele firmei.
Dintr-o ancheta pilot, desfășurată în 201111, privind influenţa culturii organi-

zaţionale asupra competitivităţii organizaţionale au fost identificate următoarele 
caracteristici nefavorabile susţinerii performanţei firmei (organizaţiei) :
– lipsa de încredere și deschidere ;
– orientarea pe termen scurt ;
– orientarea spre interior.

Trebuie subliniată însă și coexistenţa unor valori favorabile dezvoltării unei 
culturi prielnice performanţei și competitivităţii, și anume :
– predispoziţia pentru creativitate ;
– asumarea unui grad mare de risc ;
– schimbarea și flexibilitatea.

În comparaţie cu structurile adaptate la condiţiile impuse de globalizare, în 
multe dintre organizaţiile cu specific românesc a fost păstrată structura organiza-
ţională tradiţională piramidală, cu mai multe niveluri ierarhice și birocratice, ceea 
ce perpetuează barierele în calea comunicării, menţine rigiditatea structurală și 
diminuează capacitatea de adaptare la schimbări. Practicile manageriale în cadrul 
organizaţiilor românești au adesea accente birocratice puternice, cu proceduri la-
borioase și cu tentă rigidă. Inclusiv organizaţiile politice caută acea „armonizare“ 
cumva indusă de mecanismele globalizării „Globalizarea actuală a accelerat și in-
tensificat toate aceste interacţiuni și a silit clase politice din societăţi diferite să se 
coordoneze între ele“12. 

Tipuri de culturi organizaționale adaptate la sistemul globalizării

Demarcaţia poate fi făcută între organizaţiile cu potenţial mare de adapta-
re și cu menţinerea unui echilibru între cerinţe și oferte. Organizaţiile performan-
te sunt caracterizate de un grad ridicat de adaptare a sistemului informaţional la 
structura organizatorică, de existenţa unor metode de motivare a salariaţilor, con-
flictualitate redusă și adoptarea unui comportament proactiv. 

Modelele cele mai vehiculate sunt cele elaborat de Charles Handy13.
Cultura de tip Putere se regăsește frecvent în organizaţiile mici, sau în unele 

companii comerciale și financiare, unele sindicate, organizaţii politice și grupuri de 
presiune etc. din punct de vedere al eficienţei, organizaţia este dependentă de încre-
dere și empatie. Sunt puţine reguli/proceduri și o birocratizare redusă. Controlul este 
asigurat de persoanele cheie și în aceste culturi controlul este lăsat în seama unor per-
soane individuale, și mai puţin în a unor comitete. Performanţa este apreciată după 
rezultatele obţinute și nu după mijloace. Atmosfera din aceste medii de lucru poate 
părea aspră, reușita fiind însoţită de o lipsă a eticii și de o fluctuaţie pronunţată a 
forţei de muncă, din cauza eșecurilor individuale sau a părăsirii acestui cadru competi-
ţional. Aceste culturi pot fi tot atât de neplăcute, pe cât de eficace.

Cultura de tip Rol este caracteristică organizaţiilor clasice, formale. Aceste 
tipuri de organizaţii sunt caracterizate prezenţă specializată. Au un grad ridicat de 
formalizare și proceduri fiind controlate de o echipă de conducere restrânsă. Eficienţa 
organizaţiei depinde de alocarea raţională a sarcinilor de lucru și a responsabilităţilor. 
Dezavantajul major este rigiditatea. 

11 http ://www.ince.ro/romanaMihaelaSpataruOtelea.pdf accesată în data de 27.10.2014.
12 Vladimir Pasti, Sociologie politică (București : Editura Ziua, 2003) 27.
13 http ://www.lindsay-sherwin.co.uk/guide_managing_change/html_overview/05_culture_
handy.htm accesat în data de 30.10.2014
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Cultura de tip Sarcină este orientată preponderent către sarcini profesionale. 
Autoritatea se bazează pe puterea de expert în defavoarea poziţiei ierarhice. Individul 
are un grad mare de autonomie în propria activitate și se dezvoltă competenţe bazate 
pe respect reciproc. Această cultură este cea mai pregătită să răspundă favorabil tendin-
ţelor curente ale schimbării și adaptării iar managementul este flexibil.

Cultura de tip Persoană este destul de rar întâlnită iar individul reprezintă un 
punct central în cadrul ei. Rolul ei se reduce la a-i servi și ajuta pe membrii ei, pro-
movându-le în același timp și interesele fără anumite obiective globale. Angajatul este 
independent total iar autoritatea o reprezintă expertul, atunci când există. 

Două sau mai multe astfel de culturi pot coexista în cadrul aceleiași or-
ganizaţii contribuind la complexităţile vieţii acesteia. Cultura tip „sarcină“ este mult 
mai bine adaptată condiţiilor unui mediu complex și fluctuant, similar celui actual. 
Totodată, pentru adoptarea schimbărilor este necesară o conducere fermă, de aici 
necesitatea unor elemente ale culturii tip „putere“.

Globalizarea necesită acceptare și trebuie privită, datorită caracterului ei 
omniprezent, ca o stare de normalitate a lumii actuale. Organizaţiile performante 
și-au însușit această stare a transformărilor continue pe care le produce globaliza-
rea și își ajustează permanent abordările raportat la fenomenul globalizării, adică 
se află permanent în cadrul nepermanentului.

Actualul model al globalizării este caracterizat de câteva pattern-uri orga-
nizaţionale. Lipsa stabilităţii, lipsa perenităţii ideilor și a instrumentelor de lucru, 
creșterea decalajelor de dezvoltare economico-socială, diferenţe în standardul cali-
tăţii vieţii, nevoia asigurării surselor de energie, creșterea pericolului epuizării unor 
resurse naturale de bază și altele, transformă tranzitoriul globalizării în esenţa lumii 
contemporane. Astfel, cultura organizaţională a fost „globalizată“ sau s-a produs 
globalizarea culturală a organizaţiilor. Întrebarea legitimă care poate rezulta din-
tr-o privire de ansamblu asupra globalizării poate fi formulată astfel : se poate face 
distincţia între globalizare ca perioadă și globalizare ca mod de abordare ? „Toate 
studiile arată că într-un același eșantion de întreprinderi coexistă unele organiza-
ţii foarte performante și altele care supravieţuiesc la un nivel ‘suboptimal’, fără a 
fi totuși eliminate. Există deci o diferenţă între nivelul de performanţă optimal al 
unei organizaţii și Acela ce duce la eliminarea sa. Această diferenţă corespunde 
unei plaje de toleranţă sau indiferenţă a mediului, în cadrul căreia o organizaţie 
va fi liberă să-și fixeze propriile obiective și criterii de performanţă, oarecum inde-
pendent de ‘condiţiile’ mediului.“14

Concluzii

Organizaţiile sau sistemele organizaţionale au nevoie de un aflux continu de 
informaţie pentru a-și păstra poziţia și pentru a lua decizii care să conducă la un ma-
nagement concurenţial competitiv. Parţial această suplinire este asigurată de proce-
sele globalizării. Problema filtrării informaţiilor primite din exterior poate fi vitală 
în cadrul unui management competitiv și mai ales în cadrul susţinerii unei curbe de 
dezvoltare continuă. Acest filtraj este acompaniat și de feedbackul mediului exo-
gen interpretat de organizaţie. La baza formării culturii organizaţionale stau mai 
mulţi factori mai mult sau mai puţin interdependenţi cum ar fi : viziunea, contex-
tul exterior și interior, schimbarea liderului, evenimente neprevăzute, globalizarea 
etc. Oricare ar fi factorul care duce la formarea unei culturi organizaţionale el trece 
prin criterii de evaluare și validare. Ultimii ani marchează ascendenţa dimensiunii 
tehnologice în cadrul organizaţiei și a unui management global implicit. Cultura 

14 Boudon, (coord) Tratat, 418.
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organizaţională și, implicit, cultura managerială reprezintă expresii majore de ma-
nifestare a factorului uman la nivelul organizaţiei globalizatoare contemporane.
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1. Introducere

Noţiunea de discriminare, pe cât 
de des este aplicată în viaţă, pe atât de 
diverse reacţii și atitudini stârnește când 
este discutată ori analizată în forme mai 
mult sau mai puţin oficiale, mai mult sau 
mai puţin știinţifice, mai mult sau mai 
puţin publice. Puţini sunt și aceia care, 
la cuvântul discriminare, își pot depăși 
atitudinea și comportamentul emoţio-
nal în favoarea discursilui analitic, raţi-
onal și echidistant asupra unui fenomen 
cu care convieţuim de la naștere și cu ca-
re trăim cotidian.

Spunem aceasta deoarece via-
ţa noastră cotidiană este plină de acte 
discriminatorii, fără de care, în cele mai 
multe din cazuri, nici nu ar fi posibilă.

Faptul că la masa la care ne-am 
așezat, într-un restaurant, servește doar 
unul dintre ospătarii localului, semnifi-
că, de fapt, un act de discriminare fa-
ţă de toţi ceilalţi ospătari. Opţiunea 
pentru un fel de mâncare, cumpăra-
rea unei perechi de încălţăminte, op-
ţiunea pentru un tren anume, nu sunt 
decât tot atâtea discriminări, atât timp 
cât din mulţimea posibilităţilor existen-
te optăm pentru sau preferăm una sau 
foarte puţine. Dar când ne căsătorim ? 
Opţiunea pentru un bărbat sau pentru 
o femeie anume, reprezintă altceva de-
cât o imensă discriminare faţă de mulţi-
mea bărbaţilor sau femeilor lumii ?

Întrebarea legitimă ce se impune, 
nu poate fi alta decât aceea dacă ar fi 

Discriminarea – substitut al competenţei 
șiindicator al proastei administrări
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posibil altfel, dacă s-ar putea opta pentru toate posibilităţile existente ? Răspunsul 
nu poate fi decât negativ. 

Dar nu spre astfel de discriminări „normale“ se îndreaptă analiza noastră, 
ci este vorba de discriminările „dureroase“, de discriminările care aduc oamenilor 
suferinţe, umilinţă, încălcarea demnităţii umane, de cele care aduc nedreptate, in-
egalitate, inechitate și, de ce nu ?, pagube de orice natură, ori încalcă drepturi și li-
bertăţi cetăţenești acordate și recunoscute de lege, lezând libera dezvoltare a per-
sonalităţii umane și, implicit, a societăţii. Michael Banton apreciază că „orice fel 
de selecţie este un tip de discriminare, dar cuvântul devine mai util (a se citi mai 
important, mai pregnant sau chiar mai deranjant – n.n.) atunci când i se atașează 
un adjectiv care să specifice criteriul discriminării, de pildă sexul, rasa, religia etc“1.

Norman Goodman apreciază că „discriminarea constă în tratamentul inegal 
al oamenilor, bazat pe apartenenţa lor la un grup sau categorie socială“2.

O interesantă definire operaţională a discriminării întâlnim în Ordonanţa 
Guvernului României nr. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor forme-
lor de discriminare, republicată, unde se precizează : „prin discriminare se înţelege 
orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie 
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea 
sau înlăturarea recunoașterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 
drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de 
lege, în domeniul politic, ecomonic, social și cultural sau în orice alte domenii ale 
vieţii publice.“

Noi vom reţine că discriminarea este un tratament diferit pentru persoane 
sau grupuri diferite aflate în situaţii identice sau foarte asemănătoare. Tratamentul 
diferit are la bază, se întemeiază pe o caracteristică (adjectiv) explicită ori tăinuită. 
Discriminarea se bazează pe o atitudine, ce se formează, de multe ori, pe un senti-
ment sau pe un complex de sentimente, dar este mult mai mult decât o atitudine. 
Discriminarea este un comportament, ce vizează acţionalul, praxisul social, motiv 
pentru care are urmări, consecinţe, repercusiuni, prin caracterul său selectiv.

2. Tipuri de discriminare

Pe lângă discriminările nominative, cu grad înalt de generalitate, ce rezultă 
din definiţia Ordonanţei 137/2000, pe care le putem numi discriminare politică, dis-
criminare economică, discriminare în educaţie sau discriminare culturală etc.(sinte-
tic discriminări pe domenii), dintre care cea mai importantă este, desigur, discrimi-
narea în muncă,vom încerca să identificăm, în scopul unei mai bune demonstrări în 
vederea instrumentării în faţa diferitelor instanţe sau autorităţi și câteva forme și 
modalităţi prin care discriminarea fiinţează, se produce și afectează.

Experienţa și practica de zi cu zi ne arată că discriminarea nu este întotdeau-
na un act de voinţă, un act ori fapt conștient, efectuat cu bună știinţă, ci este, și nu 
de puţine ori, și act inconștient. În schimb, discriminarea este întotdeauna un fapt 
social concret, o acţiune, un demers soldat cu consecinţe imediate sau mediate con-
crete. Ea nu poate fi confundată cu atitudinea, deși are la bază o atitudine, nu es-
te un sentiment deși se poate fundamenta (și de cele mai multe ori se fundamen-
tează) pe sentimente. Discriminarea este un fapt concret, identificabil, ce poate fi 
delimitat și supus judecării și sancţionării legale și/sau morale.

1 Banton, Michael, Discriminarea, (București : Editura DU Style, 1998), 135.
2 Goodman, Norman, 1992, Introducere în sociologie, (București : Editura LIDER, 1992), 202.
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Nu de puţine ori, o persoană care discriminează o altă persoană, un grup ori o 
comunitate, nici măcar nu realizează că a făptuit un act discriminatoriu. Respectiva 
persoană poate fi convinsă că a făcut un lucru bun, lăudabil chiar. Pregătirea profe-
sională precară ori ignorarea codului deontologic al funcţiei ori profesiei, sunt fac-
tori favorizanţi importanţi pentru acte discriminatorii, care, în conștinţa discrimina-
torului individual sau colectiv, apar, de cele mai multe ori, drept lipsă de variante, 
de soluţii, de posibilităţi. Nu trebuie ignorată nici comoditatea de a face conform 
regulilor și procedurilor. Conștientizarea pe scară mai mult ori mai puţin largă a dis-
criminării, depinde de normele și valorile unei societăţi, de tradiţiile și obiceiurile sa-
le, de practica socială curentă și, mai ales, de educaţia socială, care asigură specificul 
respectivei societăţi. Și pentru că a venit vorba de educaţie, trebuie să menţionăm 
că modul de comportare nondiscriminatoriu, ca și atitudinea sancţionatoare faţă de 
discriminare, reprezintă aspecte ce se pot educa, se pot forma și însuși atât în cadrul 
procesului de învăţământ școlar cât și în practica curentă a vieţii sociale, în procesul 
de convieţuire după reguli și norme, în procesul de educaţie, privit în accepţiunea 
sa cea mai largă, adică în contextul a ceea ce cotidian numim educaţie socială. De 
aceea se vorbește de o cultură a nediscriminării (nondiscriminării) sau de una a dis-
criminării (discriminatorie). 

Trebuie învăţat, știut de toată lumea, cum se identifică discriminarea, iar pen-
tru un asemenea demers trebuie să cunoaștem diferitele forme sub care aceasta se 
manifestă și, implicit, cine sunt purtătorii faptelor discriminatorii. Numai cunoscând 
evantaiul de forme și tipuri sub care discriminarea tulbură viaţa socială la diferitele 
sale nivele putem elabora instrumentele și metodele cu ajutorul cărora discrimina-
rea trebuie combătută, sancţionată, pedepsită, stârpită. 

Educaţia este cea care formează deprinderi, atitudini și comportamente dis-
criminatorii sau reactive la discriminare. Reacţia apare ca atitudine la ceva subu-
man și, indubitabil, imoral3. Cum în zilele noastre instrumentul cel mai eficient și 
mai la-ndemâna maselor, pentru cele mai multe forme de educaţie, este școala, 
educaţia școlară, apreciem din start că o pondere covârșitoare în educaţia noastră 
nondiscriminatorie trebuie să o aibă această instituţie și slujitorii săi. Cu condiţia ca 
aceștia să-și depășească limitele și propria educaţie și, în primul rând, să dorească a 
fi profesioniști desăvârșiţi, profund fideli codului deontologic.

2.1. Discriminarea conștientă și inconștientă
Continuând ideea de mai sus, după opinia noastră, o primă clasificare a dis-

criminării se poate face în conștientă sau voluntară și inconștientă sau involuntară. 
Discriminarea inconștientă nu este cu nimic mai puţin imorală sau antisocială 

decât cea conștientă. Michael Banton remarcă faptul că „pot fi adoptate hotărâri 
extrem de discriminatorii fără a se da seama cum se cuvine de ele“4. Sancta simpli-
citas nu este un motiv de înţelegere și acceptare, mai ales la începutul mileniului al 
III-lea, fiindcă ea produce, la nivelul conștiinţei și personalităţii discriminatorului, 
un impact și o „presiune morală“ infinit mai mică sau chiar de nivel zero, pe când, 
pentru discriminat, discriminarea, oricât de inconștientă ar fi, tot motiv de umilin-
ţă ori suferinţă devine, ca semn a lipsei de respect pentru fiinţa umană. Un individ, 
un funcţionar, un manager sau un demnitar, pătruns de conștiinţa rolului și locului 
său, care-și exercită atribuţiile cu competenţă și, eventual, pasiune, nu poate dis-
crimina involuntar.

2.2. Discriminare directă și indirectă
Din perspectiva modului în care se produce, discriminarea este directă și indi-

rectă. Cu privire la acest aspect, Organizaţia Internaţională a Muncii(OIM), analizând 

3 Banton, Discriminarea, 19
4 Banton, Discriminarea, 49
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fenomenul discriminării în muncă în România, apreciază că „discriminările directe se 
bazează pe caracteristici fizice sau caracteristici morale presupuse, ca, spre exemplu, 
ţiganilor nu le place munca“5 pe când „discriminările indirecte privesc formarea și 
accesul la angajare : unii rromi sunt marginalizaţi din cauza veniturilor lor scăzute ; 
în consecinţă, copiii lor nu pot obţine o pregătire tehnică sau profesională în ca-
drul sistemului educativ. Rezultă de aici, pentru acești copii, dificultăţi de acces la 
slujbe calificate și o marginalizare care tinde la reproducerea schemei începute cu 
generaţia precedentă“6.

Directiva Consiliului Europei nr. 2000/43/EC din 29 iunie 2000 privind imple-
mentarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea 
rasială sau etnică, la litera (a) a paragrafului 2. a articolului 2, apreciază că „discri-
minarea directă are loc când o persoană este defavorizată în comparaţie cu alta, 
a fost ori va fi tratată diferit într-o situaţie asemănătoare, din motive rasiale sau 
etnice“7. La litera (b), a aceluiași paragraf și articol, se precizează că „discriminarea 
indirectă are loc când o prevedere aparent neutră (s.n.), criteriu sau practică, pot 
pune persoane de o anumită origine rasială sau etnică într-un anume dezavantaj, 
în comparaţie cu altă persoană, cu excepţia cazului în care acea prevedere, criteriu 
sau practică este justificată în mod obiectiv de un ţel legitim, iar modul de realiza-
re al acelui scop este adecvat și necesar“8.

Un exemplu, cu consecinţe dramatice, ulterior aplicării sale, în primul rând, 
pentru minoritatea rromă, îl constituie o astfel de prevedere strecurată, aparent 
neutru, în dispoziţiile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar. Alineatul (1) al art. 18 din 
această lege (art. 19 în legea republicată) prevede : „Membri lor cooperatori activi 
care nu au adus teren în cooperativă sau au adus teren mai puţin de 5.000 mp, pre-
cum și celor care, neavînd calitatea de cooperatori, au lucrat în orice mod ca an-
gajaţi în ultimii 3 ani în cooperativă sau asociaţii cooperatiste (s.n.), li se pot atri-
bui în proprietate loturi din terenurile prevăzute la art. 17, dacă sînt stabiliţi sau 
urmează să se stabilească în localitate (s.n.) și nu deţin teren în proprietate în alte 
localităţi“9. Aceasta înseamnă că persoanele care nu au adus teren agricol în coope-
rativa agricolă de producţie (C.A.P.) și în ultimii 3 ani nu au mai lucrat în agricultura 
cooperativei din localitatea în care-și avea locuinţa (deși în anii anteriori au lucrat, 
probabil, în acest C.A.P.), ci în C.A.P.-ul din localitatea învecinată ori în agricultura 
întreprinderilor agricole de stat (I.A.S.), au pierdut dreptul la constituirea proprie-
tăţii asupra unei suprafeţe de teren arabil de 5.000 m.p. Adică o pop, 179] ulaţie a 
cărei forţă de muncă (la acel moment) era ocupată în proporţie de 48%10 în agricul-
tură (întreaga etnie fiind legată tradiţional de agricultură) rămâne, la început de 
mileniu III, fără nici o posibilitate de a-și hrăni numeroasele familii. Situaţia ar fi pu-
tut fi evitată dacă textul de lege ar fi fost formulat în sensul oportunităţilor egale, 
stipulând că au acest drept cei care au fost angajaţi în ultimii 3 ani în agricultură.

2.3. Discriminarea în drept sau discriminarea prin lege
Se referă la discriminări conţinute în prevederile diferitelor acte normative 

sau în aplicarea acestora datorită ambiguităţilor interpretabile pe care le conţin. 

5 Bureau International du Travail, „Rapport de la Commission d’enquête instituée en vertu de 
l’article 26 de la Constitution de l’Organisation Internationale du Travail pour examiner la plainte 
relative à l’observation par la Roumanie de la convention (nr. 111) concernant la discrimination 
(emploi et profession), 1958“, Buletin Official, Suplément 3, vol LXXIV, Genéve ; (1991) : 234.
6 Bureau International du Travail..., 234
7 Directiva Consiliului Europei nr. 2000/43/EC din 29 iunie 2000 privind implementarea 
principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea rasială sau etnică, pagina 
de web a Consiliului Europei ;
8 Directiva Consiliului Europei nr. 2000/43/EC din 29 iunie 2000.
9 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.37/1991
10 Vasile, Burtea, Rromii în sincronia și diacronia populaţiilor de contact, (București : Editura 
Lumina Lex, 2002), 179.



86 Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

Sunt legi sau alte acte normative în a căror conţinut există prevederi care favori-
zează ori defavorizează unele grupuri sau categorii sociale, ori membri ai acesto-
ra. Acest tip de discriminarea este specific regimurilor segregate, cu o politică de 
aparthait, dar le întâlnim și în regimurile ce se prezintă ca fiind democrate. Dacă în 
perioada anilor ̀ 70-`80, până în 1989 nu cunoaștem decât un act normativ prin care 
se producea discriminări pe criterii etnice (Ordinul Inspectorului General al Miliţiei, 
prin care se interzicea persoanelor de etnie română să conducă mașinile proprietate 
personală aparţinând etnicilor rromi), după 1989 au apărut destule acte normative, 
chiar la nivel de lege votată de Parlament, care adăpostesc nedorite și numeroa-
se discriminări. Legea nr. 18/1991, citată mai sus, este un exemplu grăitor care dis-
criminează o categorie de lucrători în agricultura socialistă de altă categorie care 
au lucrat în același domeniu. Dar aceasta nu a fost singura. Legea nr. 92/1992 pri-
vind organizarea judecătorească abundă, în prevederi discriminatorii nu numai în 
domeniul salarizării, dar și al pensiilor, obligaţiilor către stat ale magistraţilor etc. 

2.4. Discriminarea socială, instituţională și structurală
Dacă avem în vedere cine sunt persoanele (fizice sau juridice) care discrimi-

nează, atunci putem vorbi de o discriminare socială sau instituţională.
Dacă actul discriminării este produs de o instituţie a statului sau de o filială, 

sucursală, reprezentanţă ori instituţie deconcentrată teritorial, putem spune că ne 
aflăm în faţa unui act de discriminare instituţională, iar dacă discriminarea aparţi-
ne unuia sau mai multor cetăţeni, reprezentanţi ai unor persoane juridice (de drept 
privat), putem califica acest fapt ca unul de discriminare socială. 

Referitor la ultima aserţiune este posibil să existe voci, susţinute chiar de 
argumente, care vor spune că discriminarea efectuată sau produsă de un individ, 
reprezentant al unei entităţi sociale, nu este și nu poate fi discriminare socială, ci 
un caz izolat, o atitudine personală, un fapt particular etc. Din păcate lucrurile nu 
stau așa, deoarece discriminatorul, ca și discriminatul, de altfel, este rezultatul unui 
anumit tip de educaţie care nu poate fi decât social, este rodul unei concepţii de 
viaţă și produsul unei societăţi, cu norme, valori, obiceiuri, atitudini și comporta-
mente moștenite, învăţate, transmise, iar discriminarea menţionată nu se produce 
într-un mediu privat ci într-unul public, chiar dacă este vorba de o persoană juridi-
că de drept privat.

Michael Banton apreciază că „discriminarea este o acţiune individuală, dar, 
dacă, prin definiţie, membrii aceleiași clase sunt trataţi în mod asemănător, ea es-
te în același timp un model social de comportament colectiv“11. Și autorul continuă 
precizând că „modelele de inegalitate stabilite într-o generaţie sunt transmise ușor 
generaţiilor următoare, deoarece oamenii se maturizează socotindu-le atât corecte 
din punct de vedere moral, cât și naturale“12. 

Ceea ce apare realmente ca surprinzător se referă la faptul că discriminatul 
însuși, dacă este produsul aceleiași societăţi, educaţii sau culturi, ajunge să con-
sidere propria-i discriminare ca normală, fiindcă așa au fost trataţi și înaintașii și 
strămoșii săi. Chiar dacă îl afectează și îi produce traume sufletești, el justifică un 
asemenea comportament ca ţinând de soartă, noroc sau voinţă a divinităţii, care 
așa a lăsat lumea și viaţa, iar el nu trebuie decât să se supună și să-și accepte con-
diţia ce i-a fost dată.

Norman Goodman, referindu-se la discriminarea instituţională o definește 
ca acţiune care e posibil să nu fi fost făcută cu intenţia de a fi discriminatorie, dar 
a avut acest efect13. În accepţiunea noastră definiţia sociologului american este mai 

11 Banton, Discriminarea..., 25
12 Banton, Discriminarea..., 25
13 Goodman, Introducere..., 203.



87Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

potrivită discriminării indirecte, decât celei instituţionale. Sigur că sunt și acţiuni 
instituţionale desfășurate cu intenţii bune, salutare, dar care datorită schimbării 
conjuncturii politice, schimbării legislaţiei sau datorită unor „surprize“ în evolu-
ţia economică se soldează cu rezultate regretabile pentru o parte a populaţiei sau 
pentru anumite grupuri, dar și aici, lipsa unor condiţii iniţiale care să afecteze ac-
cesul egal la resurse scoate problema din sfera discriminatoriului instituţuional și 
o plasează spre alte zone. 

Cercetătoarea germană, fostă cetăţeană română, Brigitte Mihok, referindu-se 
la „atacurile și violenţele faţă de rromi“, vorbește de discriminare structurală14 care 
ar fi, tot o discriminare socială, dar efectuată la adăpostul toleranţei statului, repre-
zentat de una sau mai multe instituţii ale sale, act ce implică complicitatea statu-
lui, concretizată în neimplicarea și nesancţionarea actelor de discriminare sau chiar 
în încurajarea discriminării prin formele sale de manifestare : ostilitate, abuz și ura 
etnică, dar fără ca el, statul, să fie implicat direct, la vedere. 

Rezultă că, pentru autoarea citată, discriminarea structurală face trecerea de 
la cea socială spre cea instituţională, statuând acest fenomen ca formă constitutivă 
(structurală) a societăţii.

2.5. Discriminarea brută sau vulgară
Avem de-a face cu o discriminare brută, vulgară, „la vedere“, atunci când 

aceasta capătă forme publice evidente, nemascate în nici un fel, de-a dreptul pro-
vocatoare și, de cele mai multe ori, nesancţioate nici social, nici juridic. În această 
categorie intră înscrisurile cu privire la accesul în locurile publice (exemplu : interzis 
accesul chinezilor), anunţurile în legătură cu ocuparea unor locuri de muncă (exem-
plu : angajez..., exclus rromi), lozincile de pe ziduri (exemplu : moarte evreilor) etc.

2.6. Discriminarea subtilă
O întâlnim în lucrul cu instituţiile, cu funcţionarii, cu angajaţii unor societăţi 

comerciale etc. Este caracterizată de inacţiune, neglijare, lipsă de comunicare sau 
comunicare și informare incompletă etc., adică aspecte specifice proastei adminis-
trări ori lipsei de profesionalism. 

Nu este nevoie ca la o instituţie publică ori la o societate comercială să existe 
anunţuri discriminatorii brute, vulgare, dar este suficient, dacă respectivele unităţi 
sau unii dintre angajaţii lor au o politică sau atitudini și comportamente discrimi-
natorii, să refuze ori să „uite“ să înregistreze cererea ori documentul prezentat de 
persoana care aparţine unui grup discriminat sau, mai grav, să uite ori să refuze să 
rezolve cererea, ori să dea răspuns la petiţie, să nu o prezinte persoanei îndrituite 
să o aprobe etc.

În această categorie se includ și refuzul sau eschiva de a da explicaţii clare și 
complete cu privire la procedura de soluţionare sau explicaţiile pripite, răstite, in-
complete, precum și „îndrumarea“ către instituţii sau persoane care nu au nici o 
legătură cu problema în cauză.

Ascunderea după lipsa de atribuţii legate de îndrumarea persoanei, lipsa de 
timp, invocarea slabei puteri de înţelegere a solicitatorului etc., reprezintă faţete 
ale aceluiași fenomen. 

Desigur că aceleași reacţii le putem întâlni și în cazurile de incompetenţă 
profesională sau de inaptitudine de a presta o muncă cu publicul, dar aceasta este 
o altă problemă, iar manifestările sale nu efectuează nici o selecţie în funcţie de 
anumite determinante (adjective). 

14 Brigitte, Mihok, „Situaţia romilor din judeţul Mureș și elaborarea unor strategii de sensibiliza-
re“, Altera, Liga Pro Europa, Târgu Mureș, (1997) : 120.
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2.7. Discriminarea perversă
Această formă de discriminare este specifică instituţiilor statului „însărcina-

te“ cu combaterea discriminării. 
Dacă o instituţie este desemnată de guvern, ori altă structură a statului, să 

desfășoare, în domeniul său de activitate, acţiuni menite să combată sau să limite-
ze fenomenul discriminatoriu ori acţiunile discriminatorii, aceasta își poate conti-
nua comportamentul discriminatoriu prin acţiuni de faţadă, fără consistenţă, fără 
efect pe termen lung ori, cum se spune în limbaj neacademic, „de poză“, pentru a 
avea ce raporta.

Să presupunem că o instituţie, specializată în combaterea șomajului și ocu-
parea forţei de muncă, primește sarcina să lichideze discriminarea în muncă faţă de 
străini sau emigranţi. Aceasta poate rămâne cu un comportament discriminatoriu 
organizând, pentru aceste categorii, târguri de slujbe (jobs-uri) fără o largă publi-
citate, fără a se asigura că acţiunea este cunoscută și de angajatori și de cei lipsiţi 
de locuri de muncă, în zile în care respectivele categorii de oameni fără muncă au 
zile sfinte, în care nu lucrează, ori încheie respectivele acţiuni imediat după deschi-
dere, sub pretext că cei interesaţi nu s-au prezentat ori angajatorii s-au răzgândit. 

Invocarea lipsei de interes, de mobilizare sau de coparticipare din partea gru-
pului în favoarea căruia s-a efectuat acţiunea de sprijinire, reprezintă motivaţiile ce-
le mai des invocate pentru justificarea nereușitei ori eșecului acţiunii, deși aspectele 
menţionate nu au de-a face cu profesionalismul, deontologia și buna administrare. 

Tot în aceeași notă a comportamentului discriminatoriu sau indiferent rămâ-
nem și în cazul în care dintr-o familie formată din 7-8 membri, să zicem emigranţi, 
este angajat capul familiei, cu un salariu minim pe economie sau mai mare cu ceva 
peste minim, dar suficient de mic pentru a nu face faţă nevoilor zilnice ale familiei. 

Respectiva unitate raportează cu emfază soluţionarea unui caz disperat, deși 
știe că, dacă nu vor fi angajaţi și alţi membri ai familiei, respectivul salariu nu are 
cum să satisfacă nici nevoile minime ale unei persoane și, mai devreme sau mai târ-
ziu, va întoarce spatele binelui făcut și v-a căuta singur soluţionarea problemei, 
indiferent cât de legale ori la limita legalităţii vor fi formele pentru care va opta. 

Eventualul refuz al locului de muncă, pe motiv de nivel al salariului ori de 
incompatibilitate cu nivelul de pregătire sau/și profesie, se va interpreta ca lene, 
lipsă de interes, caracteristice întregii categorii, clase sau grup, înclinaţie spre zona 
economiei gri sau spre câștiguri ilicite etc. și nicidecum ca lipsă de interes și profe-
sionalism din parte celor îndrituiţi și obligaţi prin atribuţiile de serviciu să soluţio-
neze problema. 

2.8. Ostilitatea
Aceasta reprezintă o formă de manifestare a discriminării, fără a avea întot-

deauna, drept rezultat, un act de discriminare. Ostilitatea ţine, în primul rând, de 
componenta atitudinal-comportamentală(comportament ostil sau atitudine ostilă) 
faţă de ceva sau cineva. Ostilitatea reprezintă posibilitatea ca cel ce este mânat sau 
animat de un astfel de comportament(trăire) să producă un act de discriminare, 
dacă ar avea condiţii prielnice sau dacă nu ar exista teama de eventuale repercu-
siuni. O persoană poate avea un comportament ostil și, totuși, să își facă treaba în 
mod corect, fără discriminări, dar și fără plăcere, ba chiar cu regrete și insatisfacţii. 
Respectiva persoană efectuează, să zicem, un serviciu public altfel decât „simte“ 
că ar trebui să-l facă, dacă regulile sau teama nu ar obliga-o să-l facă într-un anu-
me fel sau cum „crede“ că ar merita să-i fie prestat respectivul serviciu persoanei 
cu care intră în relaţie. 

Ce-i drept, nu este ușor ca o astfel de persoană să-și stăpânească pornirile os-
tile pentru a nu produce discriminări în serie, dar nici nu este o imposibilitate. Buna 
cunoaștere a profesiei și regulilor sale, respectul pentru codul său deontologic, sunt 
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elemente frenatorii a pulsiunilor discriminatorii. Desigur, această „predispoziţie“ 
are mari șanse de a deveni acţiune, ori de câte ori condiţiile vor permite sau moni-
torizarea va fi slabă, ineficientă. Aici, o importanţă deosebită are educaţia faţă de 
muncă sau structura personalităţii subiectului ce-și exercită atribuţiile de rol.

Ascunderea în faţa procedurilor pentru a nu soluţiona, răstălmăcirea sau in-
terpretarea restrictivă a procedurilor sunt exemple și soluţii la în demâna compor-
tamentului ostil.

Mergând pe linia exemplificărilor, am aminti reacţia corpului profesoral al 
Facultăţii de Drept din cadrul universităţii București care, la solicitarea scrisă a unor 
organizaţii neguvernamentale ale rromilor de a se acorda și la această facultate (du-
pă modelul celorlalte facultăţi de drept și universităţi de stat din ţară) câteva locuri 
speciale pentru absolvenţii de liceu rromi, acesta a refuzat solicitarea sub motivul 
că legea română nu permite discriminări pe criterii etnice și solicitarea reprezintă 
o discriminare contrară legii. Atitudinea apare cu atât mai ostilă cu cât în Strategia 
Guvernului României privind îmbunătăţirea situaţiei romilor, promovată prin H.G. 
nr. 430/2001, cât și în Ordonanţa Guvernului României privind combaterea și preve-
nirea tuturor formelor de discriminare nr. 137/200015, astfel de fapte sunt considerate 
acţiuni afirmative ce au drept scop recuperarea decalajelor istorice, în vederea asi-
gurării șanselor egale în competiţia socială. Aceste documente normative, precum 
și exemplul celorlalte facultăţi (inclusiv de drept) au constituit „stimulentul“ pentru 
care organizaţiile amintite au „îndrăznit“ să solicite reprezentanţilor lumii acade-
mice de la respectiva facultate locurile speciale, fără a-și pune vreun moment pro-
blema că legea poate fi interpretată și așa de către chiar cei meniţi să educe socie-
tatea în spiritul toleranţei și șanselor egale. De fapt, atitudinea unor juriști români 
faţă de minoritatea rromă s-a văzut atât în sentinţele cu circumstanţe agravante și 
pedepsele disproporţionate (prezentate de presă) în raport cu fapta, acordate unor 
membri ai acestei minorităţi, precum și în procesele dintre români și rromi pierdute 
în ţară de către rromi și apoi câștigate la Curtea Europeană de la Strasburg. 

2.9. Ura etnică
Are drept bază și sursă de alimentare ostilitatea faţă de ceea ce este diferit 

etnic sau rasial, dar nivelul și calitatea educaţiei sociale reprezintă factorul deter-
minant. De asemenea, imposibilitatea de a accepta și aprecia succesul social, chiar 
situaţional, momentan sau pe o perioadă scurtă, al unor persoane ce aparţin unor 
grupuri minoritare (etnice, religioase, sexuale, sociale) - aspect ce-și are rădăcinile 
tot în tipul de educaţie socială de care a „beneficiat“ persoana sau grupul social -, 
se transformă în sursă de ură etnică. Eșecul sau neîmplinirea propriei vieţi sau uno-
ra dintre scopuri sunt percepute, adesea, ca având drept cauză existenţa sau acţiu-
nile unor grupuri etnice minoritare, etniilor conlocuitoare, văzute mai solidare sau 
mai „orientate“ social. Și această anomalie devine sursă de ură etnică. Din păcate, 
istoria României a cunoscut astfel de „sentiment“ tradus în acţiune socială, discri-
minatorie, începând cu legile antievreești și sfârșind cu pogromurile asupra evreilor 
din Moldova, Bucovina sau Basarabia și, de ce nu ?, continuând cu cele 46 de atacuri 
colective asupra comunităţilor de rromi, în perioada de după 1989 sau conflictele 
interetnice și interconfesionale din aceeași perioadă. 

De ce includem aici și conflictele interconfesionale ? Deoarece, în cea mai ma-
re parte, membrii confesiunilor aflate în conflict erau percepuţi ori (poate mai co-
rect) se percepeau reciproc ca fiind aparţinători la etnii diferite, în ciuda faptului 

15 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată,în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99/ 2007 și Hotărârea 
Guvernului nr. 430 din 25 aprilie 2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de 
îmbunătăţire a situaţiei romilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252/2001.
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că aceștia nu aparţineau decât la religii și/sau provincii diferite, locuite de aceeași 
etnie.

Exemplul profesorilor de drept de la forma anterioară de discriminare este 
valabil și pentru ura etnică. Poate că nu toţi respectivii profesorii pot fi caracteri-
zaţi de așa ceva, dar faptul că nu s-a reușit să se creeze o majoritate care să voteze 
altfel sau faptul că un număr foarte mic a reușit să convingă o majoritate (și încă 
una de la care se așteaptă mult), spune foarte multe despre existenţa acestui sen-
timent la nivelul societăţii românești.

2.10. Discriminarea religioasă
Are drept grup ţintă aparţinătorii la altă religie sau confesiune decât cea do-

minantă (care întrunește cei mai mulţi enoriași) într-o zonă sau regiune. Deși dis-
criminarea pe motive religioase, din punct de vedere al conţinutului, ar trebui să 
fie ceva diferit de discriminarea pe baze etnice, aceste două tipuri de discriminare 
sunt totuși foarte asemănătoare. Nu numai prin atitudinea ostilă faţă de ceea ce 
este diferit sau părtinitoare în raport cu cei de aceeași religie, dar și prin felul și mo-
dul de manifestare. Așa cum menţionam și la paragraful precedent, aparţinătorii la 
altă religie văd pe cei care nu sunt de aceeași religie ca ei nu doar ca persoane cu 
alte credinţe și percepte religioase, ci ca pe ceva total diferit, ca și cum ar fi apar-
ţinători la alte etnii, deși ambele grupuri aparţin la aceeași etnie, aceeași cultură, 
cu deosebirea că unul a îmbrăţișat o altă religie la care aderă mai puţini credincioși 
decât la religia dominantă. Dacă grupul religios minoritar reușește să se afirme și 
ca un grup ce înregistrează o oarecare prosperitate socială, care îl situează pe linia 
unui relativ progres social colectiv, ostilitatea atinge cote remarcabile. Acest relativ 
succes nu este niciodată pus pe seama unei mai bune coeziuni sociale ce poate fi 
luată drept model, ci pe legături și susţineri financiare externe menite să distrugă 
propriul grup prin punerea sub semnul întrebării a perceptelor religiei dominante. 

Fără a pune semnul identităţii, similar putem aprecia și discriminările la care 
sunt supuși, în anumite cazuri sau conjuncturi, aparţinătorii la minorităţi profesio-
nale, persoanele cu dizabilităţi, cu orientări sexuale diferite, apatrizii, străinii, mi-
granţii, azilanţii ori solicitanţii de azil etc.

În special, persoanele cu dizabilităţi sunt discriminate la adăpostul unor pu-
seuri de condescendenţă, de paternalism care, nu de puţine ori, se încheie cu „la 
ce le trebuie lor așa ceva, ce să facă ei cu…, ce le trebuie mai mult…, lor mai bine 
le dăm (sau acordăm)…“ fără a consulta aceste grupuri, fără a le cunoaște adevă-
ratele dorinţe, nevoi, scopuri și posibilităţi

2.11. Discriminarea profesională
Ca și cea economică, prin care unor minorităţi ori categorii sociale li s-a interzis 

să desfășoare anumite activităţi economice, să investească în anumite domenii ale 
economiei etc., au existat și perioade când membrilor unor grupuri etnice sau soci-
ale li s-a interzis să practice anumite profesii și ocupaţii (de obicei în administraţie). 
Și aici, cazul evreilor rămâne un caz de notorietate. În Evul Mediu, membrilor aces-
tui grup nu li s-a permis să practice decât profesiile considerate, în acea vreme, ca 
fiind murdare, nedemne etc. Așa se explică de ce evreii, nevoiţi să se orienteze spre 
aceste profesii și să se specializeze foarte bine pentru a evita concurenţa și a câștiga 
încrederea clienţilor, au devenit medici reputaţi, bancheri și finanţiști de renume etc.

2.12. Discriminarea pe bază de apartenenţă la un gen
Cunoscută și sub denumirea de discriminare de gen (sexuală sau sexism), dis-

criminarea bazată pe apartenenţa la un sex, de obicei la sexul feminin(da nu nu-
mai), a fost prezentă în toate societăţile și nu îndrăznim să afirmăm că în prezent 
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fenomenul este eradicat undeva. Ea a avut drept suport mileniile din istoria omeni-
rii când forţa fizică a constituit elementul principal al supravieţuirii și progresului. 
Potrivit precizărilor art. 4 lit. g) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse 
și de tratament între femei și bărbaţi, republicată, prin discriminare bazată pe cri-
teriul de sex se înţelege discriminarea directă și discriminarea indirectă, hărţuirea 
și hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau 
alt loc în care aceasta își desfășoară activitatea16. În completarea definiţiei citate, am 
adăuga că o persoană poate fi discriminată pe criteriu de sex nu numai de către o 
altă persoană, ci și de către o instituţie, o lege, o politică sau concepţie. Mai mult, 
discriminare poate exista nu numai la locul de muncă. Faptul că femeile, secole în-
tregi, nu au avut drept de vot (primele femei din lume au votat în 1893 în Noua 
Zeelandă, iar româncele abia în 1946), ori nu au avut (și în multe religii încă nu au) 
dreptul să devină preot ori să practice anumite profesii, nu este legat de locul de 
muncă sau de locul în care-și desfășoară activitatea. 

Important rămâne faptul că se fac eforturi demne de luat în seamă pentru 
eliminarea discriminării de gen. De un real și indispensabil folos, în soluţionarea 
problemei, pe lângă actele normative, instituţiile și structurile constituite special 
în acest scop, rămâne progresul știinţifico-tehnic și tehnologic, care elimină munca 
fizică și diminuează importanţa forţei fizice, aspecte fără de care nu ar fi fost posi-
bile nici schimbarea concepţiilor sociale, politice și filosofice.

Fără a se identifica, dar asemănătoare, este și discriminarea datorită orien-
tărilor sexuale ale indivizilor. Persoanele cunoscute ca aparţinătoare altor orientări 
sexuale decât majoritatea (gay, lesbiene, transsexuali) suferă tratamente diferite, 
ostile ori mai puţin favorabile decât alte persoane doar pentru această caracteris-
tică de care, de cele mai multe ori, nu sunt răspunzători.

2.13. Abuzul 
Este tot o formă de discriminare, dar, spre deosebire de ostilitate, abuzul ca-

pătă haina acţiunii cu efecte sociale concrete evidente. În ciuda existenţei norme-
lor și regulilor, acestea sunt încălcate cu bună știinţă. Comportamentul abuziv riscă 
sancţiunea socială și înfruntă „opreliștile“ pentru a se materializa, pentru a-și da 
satisfacţie. Abuzul este o discriminare riscată, în pofida evidenţelor. Este o sfidare 
bolnăvicioasă a dezirabilului. Ura, în general, și ura etnică, rasială, religioasă, ho-
mofobia, sunt sursele abuzurilor. Puterea iraţional utilizată, ca și dorinţa de câștig 
pe orice cale devin, de asemenea, surse de abuz.

Neacordarea ajutorului social(venitul minim garantat), de către primari, pri-
mării sau consilii locale, în cuantumul și forma prevăzute de lege, nu constituie alt-
ceva decât regretabile forme de abuz. Acordarea corectă a acestui drept stipulat 
de lege doar în preajma campaniilor electorale sau utilizarea acestui drept al unor 
categorii de cetăţeni ca armă electorală nu este altceva decât abuz. În aceeași notă 
a abuzului se menţine și adoptarea de către consiliile locale a unor norme, plafoane 
sau reguli, în vederea acordării ajutorului social, total diferite sau contrare spiritului 
legii care reglementează această activitate este Legea nr. 416/200117. Ele reprezintă 
elocvente surse de abuz instituţional. Tot abuz este și utilizarea celor 72 ore pe care 
trebuie să le presteze beneficiarii de ajutor social în folosul personal al primarului 
ori acoliţilor săi, în loc să fie utilizate în folosul comunităţii, conform legii. Abuzul, 
în aceste cazuri, este alimentat de sentimentul de ură și dispreţ faţă de semenii care 
nu-și pot asigura singuri necesarul minim pentru o existenţă decentă. Dacă această 

16 Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul refugiaţilor,în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 436/2000 ;
17 Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.401/2001 ;
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imposibilitate este asociată cu o parte a unei categorii sociale sau a unei etnii anu-
me, sursa abuzului devine ura etnică sau/și sentimentele rasiste. 

2.14. Antisemitismul
Dacă ura etnică nu are o ţintă foarte precisă, ea îndreptându-se, în funcţie de 

condiţii, interese ori frustrări, spre oricare reprezentant(membru) al unei etnii sau a 
etniei în ansamblul său, antisemitismul se îndreaptă întotdeauna spre un grup ţină 
precis, luat în globalitatea sa, și anume grupul etnic al evreilor. Grupul este văzut 
ca fiind caracterizat de presupuse trăsături specifice negative dintre care : antisocia-
litatea (dușman al creștinilor, disponibilitate de sacrificare a creștinilor, responsabil 
de uciderea Mântuitorului acum 2000 de ani, de către strămoșii grupului), profitis-
mul, înclinaţia spre speculă și necinste, rapacitatea, mirositor (usturoi), murdar etc. 
aspecte care, în perioadele de extremism politic și social maxim, au făcut ca gru-
pul să fie considerat rasă inferioară, deși, în integralitatea sa, grupul etnic al evre-
ilor aparţine rasei albe ca și grupurile care-l opresau. Reflexul în planul comporta-
mentului și acţiunii sociale apare ca marginalizare a grupului sau a unor membri, 
punitate, limitarea ori anularea drepturilor și libertăţilor cetăţenești etc. Acţiunile 
antisemite au mers până la deportare, genocid și holocaust. Legile antievreești din 
preajma și din timpul celui de-al II-lea război mondial (în total 107 acte normative) 
fac parte din suportul unor astfel de acţiuni abuzive.

De ce antisemitismul, ca și xenofobia și naţionalismul, reprezintă pentru noi 
tot forme de discriminare ? Deoarece în planul acţiunii sociale se concretizează în 
tratamente diferite, de la forma lor nuanţată, atitudinală, până la formele abuzive, 
brute, în raport cu ceilalţi participanţi la viaţa socială, supuși aceluiași sistem juridic 
și acelorași forme oficiale de organizare statală. 

2.15. Xenofobia
Înţeleasă iniţial ca spaimă, frică, teamă de străini, ca expresie (justificată) a 

comportamentului uman în faţa necunoscutului, chiar dacă necunoscutul se materi-
alizează în semeni de-i săi(membri ai umanităţii), noţiunea a căpătat conotaţii cum 
ar fi cele de atitudine respingătoare, dispreţ sau ură faţă de străini. Comportamentul 
poate parcurge o gamă ce merge de la ignorarea prezenţei acestora, supraveghe-
rea sau izolarea socială, până la interzicerea accesului, separarea teritorială etc. 
Xenofobia este asemănătoare cu ura etnică, dar se manifestă nu faţă de una sau 
mai multe etnii luate în ansamblul lor, ci faţă de toate persoanele care nu fac par-
te din etnia proprie, care nu aparţin propriului grup (comunităţi, culturi), ci aparţin 
altor culturi, altor arealuri și, uneori, altor religii. Într-un cuvânt, xenofobia apare 
ca atitudine de respingere a unor persoane care aparţin unor entităţi politico-cul-
turale sau statale diferite, motiv pentru care, atitudinal și comportamental, sunt 
supuse unor tratamente diferite. Atitudinea de respingere se manifestă nu numai 
faţă de oameni (persoane) ca reprezentanţi (exponenţi) ai altor culturi ori realităţi, 
ci și faţă de comportamente, instituţii, obiceiuri, tradiţii, idei (forme culturale) care 
sunt considerate a nu aparţine culturii proprii, spaţiului autohton.

2.16. Naţionalismul
Reprezintă o formă de discriminare ce decurge din concepţia (convingerea) 

potrivit căreia propria naţiune este superioară tuturor celorlalte. Aceasta este vă-
zută ca mai harnică, mai organizată, mai civilizată, cu o cultură superioară, aspec-
te pe care trebuie să le impună celorlalte naţiuni, ori, dacă celelalte naţiuni nu ac-
ceptă, ele trebuie eliminate. Din acest motiv aparţinătorii altor naţiuni sunt trataţi 
diferit, limitânduli-se accesul la resurse, pe care, în opinia celor ce se consideră su-
periori, nu știu să le gospogărească, să le utilizeze etc. sau chiar li se limitează ori 
interzic drepturi și libertăţi (de expresie, de a produce, de a reprezenta etc. etc.).
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Naţionalismul nu trebuie confundat cu atitudinea generată de sentimentul 
nobil al patriotismului, a mândriei de a aparţine unei naţiuni sau etnii, ori cu stră-
duinţa de a promova și afirma normele și valorile propriului spaţiu etnic sau naţio-
nal spre a fi cunoscute, integrate în patrimoniul universal, ca parte componentă a 
diversităţii și creaţiei umane.

Naţionalismul promovat de N. Bălcesu, M. Kogălniceanu, N. Iorga și chiar C. 
Rădulescu-Motru, aparţine acestei atitudini patriotice, de promovare a valorilor și 
intereselor naţionale, ca elemente ale culturii și patrimoniului omenirii, fără a nega 
legitimitatea și dreptul la existenţă a altor culturi și naţiuni și fără a manifesta ati-
tudini de superioritate faţă de acestea. Au existat și voci potrivit cărora concepţia 
profesorului și academicianului Constantin Rădulescu-Motru ar fi de esenţă extre-
mistă, dar, în opinia noastră, ideile expuse în lucrarea Naţionalismul cum se înţelege. 
Cum trebuie să se înţeleagă“18[6], chiar dacă conţin și unele influenţe ale lucrărilor 
cu caracter biologist, bine reprezentate în spaţiul german pe care academicianul l-a 
cunoscut bine, nu se confundă cu acestea și nu pot fi catalogate drept extremiste. 

Naţionalismul păcătuiește prin exacerbarea sentimentului naţional și a ca-
lităţilor propriei naţiuni sau culturi, văzute și prezentate ca superioare în raport 
cu celelalte naţiuni sau culturi, iar tratamentele sau atitudinile faţă de exponenţii 
acestora sunt tributare acestei concepţii. 

2.17. Segregarea 
Reprezintă o formă de discriminare materializată în separare teritorială a 

unor populaţii, în funcţie de apartenenţa la o etnie, la o religie, la o categorie so-
cială etc. Așa cum am arătat în altă parte19 procesul de marginalizare fizico-geogra-
fică a populaţiei rrome, proces pe care l-am numit marginalitate, nu este altceva 
decât formă de segregare impusă ori autoimpusă (automarginalizare, autosegrega-
re). Norman Goodman apreciază că „segregaţia implică separarea fizică și socială a 
diferitelor grupuri rasiale și etnice“20 [Goodman, 204]. Ne-am permite să adăugăm, 
pentru mai multă acurateţe a spaţiului conceptual, că separarea fizică și socială a 
diferitelor grupuri se referă la cetăţenii aceleiași naţiuni, în interiorul graniţelor 
naţionale și implică drepturi, libertăţi și tratamente diferite. Segregarea nu se ma-
nifestă doar pe un areal terestru, ca simplu land al aceleiași ţări. Ea capătă forme 
concrete de o mare diversitate. De exemplu : separarea copiilor în școli de cartier 
și școli de centru sub pretextul proximităţii teritoriale este o formă de segregare. 
Dacă această separare se produce în localităţi, de obicei sate ale aceleiași comune, 
locuite preponderent de membrii unei etnii, desigur că avem de-a face cu un pro-
ces de segregare etnică. Dar această „împărţire“ poate avea loc și în cadrul aceleiași 
școli prin constituirea de clase segregate, deși procesul de învăţământ se desfășoară 
în aceeași limbă. Avem clase formate din copii proveniţi din „familii bune“ (avute 
sau cu un nivel cultural mai ridicat) și clase cu copii proveniţi din familii nevoiașe 
sau cu un nivel de cultură mai scăzut, ceea ce generează,volens-nolens, o reprodu-
cere socială negativă. Dacă în această împărţire avem de-a face cu copii proveniţi 
din etnii diferite, aprecierile nu pot fi decât în consecinţă. În aceeași notă, opinăm 
că nici clasele nu sunt scutite, prin felul în care sunt aranjaţi elevii în bănci, de note 
sensibile de segregare–discriminare. Dacă elevii proveniţi din anumite categorii so-
ciale sau etnice sunt așezaţi într-o parte a clasei, iar cei proveniţi din alte categorii 
sociale sau etnice într-o altă parte a clasei, avem de-a face cu o formă de segrega-
re la nivelul aceleiași clase de studiu. Tot aici includem și repartizarea elevilor pe 

18 Constantin Rădulescu, Motru, Naţionalismul cum se înţelege. Cum trebuie să se înţeleagă, 
(București : Editura Lumen, 1910). 
19 Burtea, Rromii..., 135.
20 Goodman, Introducere..., 204.



94 Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

corpuri de clădiri : mai întreţinute și dotate din punct de vedere didactic și clădiri 
la care fondurile pentru reparaţii, întreţinere și dotare nu au mai ajuns ; ca și în re-
partizarea în cadrul aceluiași corp de clădire pe nivele dotate și întreţinute diferit. 

Segregarea poate fi politică de stat, ca politica mareșalului Ion Antonescu, 
faţă de evrei și rromi, pe care i-a deportat în Transnistria, în perioada în care a fost 
șef al statului ; stat pe care a înţeles să îl conducă dictatorial prin decrete-legi, cu 
complicitatea celorlalte instituţii, partide și a societăţii, acestea având o poziţie fa-
vorabilă, fie explicită, fie tacită, procesului de segregare. 

2.18. Apartheit-ul
Reprezintă politica de interzicere brutală și drastică, umilitoare, a unor drep-

turi și libertăţi, prin intermediul sistemului legislativ, normativ și juridic, ca și prin 
forţă, a populaţiilor de etnii sau rase diferite. Această politică, definită de interdic-
ţiile de tot felul faţă de un grup anume, este promovată de stat, prin organismele 
sale guvernamentale și neguvernamentale și are asociată forţa represivă a acestuia. 
Represiunea se exercită nu numai prin ceea ce se înţelege prin structurile ministe-
rului de interne, ci și prin cele ale armatei și serviciilor speciale, dar și ale structuri-
lor civile ori semicivile. Caracteristica procesului legislativ, în cazul apartheit-ului, o 
constituie elaborarea unor legi cu prevederi diferite pentru diferitele populaţii ale 
aceleiași ţări, respectiv ale aceluiași stat. Apartheit-ul se asociază întotdeauna cu 
discriminarea în drept sau discriminarea prin lege.

Concepţia ce stă la baza unei astfel de organizări sociale este una de sorgin-
te extremist rasistă, potrivit căreia unele rase ori etnii sunt superioare celorlalte. 
Consecinţa în planul acţiunii sociale o constituie tratamentul diferit, mai ales la ni-
velul drepturilor și obligaţiilor legale.

2.19. Rasismul 
Reprezintă, ca și apartheit-ul, forma extremă a discriminării. El nu se manifes-

tă doar la nivelul separării etnice cu ajutorul forţei represive a statului, ci, mai ales, 
la nivelul concepţiei, filosofiei și teoriei sociale, cu consecinţe, desigur, la nivelul 
acţiunii sociale. N. Goodman explică rasismul prin „ideea că o categorie rasială este 
inerent superioară alteia“21. Apreciem că, în concepţia autorului american, este ne-
voie de a se preciza clar ce înţelege prin categorie rasială sau măcar prin categorie, 
precum și dacă între „idee“ și concepţie sau filosofie se pune semnul egalităţii ori 
sunt concepte diferite, cel puţin din punctul de vedere al sferei. Michel Wieviorka 
apreciază că „termenul „rasism“ este utilizat abuziv pentru a desemna populismul, 
xenofobia și chiar un naţionalism neliniștitor“22. După afirmaţiile gânditorului fran-
cez, rasismul, chiar dacă din punct de vedere conceptual aparţine timpurilor mo-
derne, „cea mai mare parte a istoricilor ideii de rasism situează extraordinarul ei 
avânt în secolul al XIX-lea“23, dar, apreciază același autor „ideea potrivit căreia exis-
tă rase superioare și rase inferioare și, mai ales, ideea că rasa modelează cultura și 
fundamentează diferenţele sociale … ar trebui căutate undeva departe, în trecut, 
acolo unde se află izvoarele culturii europene moderne, adică la grecii din epoca 
elenistică, sau măcar în Evul Mediu“24. 

Împărţirea oamenilor în rase inferioare și superioare, printr-o concepţie soci-
ală determinist-biologistă, a avut drept consecinţă, la nivelul acţiunii sociale, exis-
tenţa lagărelor de exterminare ale fascismului german și naţional-socialismului ce-
lui de-al III-lea Reich. 

21 Goodman, Introducere..., 214.
22 Michel, Wieviorka, Spaţiul rasismului, Editura Humanitas, București, 1991), 7-9.
23 Wieviorka, Spaţiul...,22
24 Wieviorka, Spaţiul...,21
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3. Alte forme de discriminare 

Discriminările nu sunt doar forme nocive societăţii, păcii și stabilităţii socia-
le sau creatoare de insatisfacţii și dureri la nivelul simţirii și gândirii personalităţii 
umane. Tot tratamente diferite pentru grupuri și indivizi diferiţi sunt și acţiunile 
menite să atenueze, să compenseze ori să înlăture efectele distructive ale discrimi-
nărilor examinate mai sus. Deoarece aceste acţiuni sau tratamente sunt numite de 
diferiţi teoreticieni discriminări, ba unele se și numesc ca atare, le vom numi în con-
tinuare tot discriminări. Dintre acestea vom aminti mai jos pe cele mai cunoscute. 

3.1. Discriminarea pozitivă
Așa cum ne informează N. Goodman „recent, termenul discriminare pozitivă 

a fost folosit pentru referirea la asigurarea unor avantaje speciale indivizilor doar 
pentru faptul că aparţin unor categorii sociale. Acest concept, …, are implicaţii po-
litice și rămâne controversat“25. Într-adevăr, termenul rămâne controversat atât timp 
cât nu se precizează cumulat : căror categorii sociale li se asigură unele avantaje, 
din ce motive și pentru cât timp.

Avantajele care li se acordă acestor categorii nu diferă cu nimic de „avanta-
jele“ care se acordă alergătorului de pe culoarul din marginea pistei de alergare 
ce înconjură un teren de fotbal, „avantaj“ fără de care respectivul alergător ar fi 
nevoit să parcurgă o distanţă mult mai mare decât concurentul de pe culoarul din 
imediata apropiere a terenului de fotbal, sau de „avantajul“ constituit de suportul 
ce trebuie așezat sub persoana înaltă de 1,4 m atunci când trebuie să manevreze, să 
zicem, o manetă aflată la o înălţime la care o persoană înaltă de 1,9 m nu are ne-
voie de așa ceva. De ce li se acordă aceste „avantaje“ ? Întâi pentru a face morală, 
echitabilă, competiţia socială în ceea ce privește accesul la resurse, concept utilizat 
în sensul său cel mai larg, ca resurse de existenţă, resurse de trai decent, resurse ma-
teriale, de viaţă, de habitat, de putere, de reprezentare, de afirmare, de reprodu-
cere culturală, de păstrare și perpetuare a identităţii etc. În al doilea rând, pentru 
compensarea, mereu parţială, a dezavantajării, discriminării și marginalizării etc. la 
care au fost supuse unele grupuri de-a lungul istoriei lor sociale. Fiindcă de aceste 
grupuri și categorii sociale este vorba atunci când ne referim la anumite „avanta-
je“ ce se asigură. „Avantajele“ în discuţie nu sunt acordate pentru toată viaţa sau 
istoria viitoare a grupului, nici pentru a depăși grupurile cu care coexistă și care le-a 
dezavantajat prin număr și forţă (adică neloial) de-a lungul istoriei. Și nici tuturor 
membrilor acestor grupuri ; ci doar membrilor care au stringentă nevoie de sprijin 
și doar până în momentul în care se poate aprecia că grupul sau grupurile în cauză 
pot porni de pe aceleași poziţii sau de pe poziţii aproximativ egale cu ale grupurilor 
favorizate istoric, în competiţia socială, care trebuie să se desfășoare din perspectiva 
și sub egida oportunităţilor egale. Această acţiune nu reprezintă altceva decât un 
demers pentru necesara moralitate socială a cărei lipsă devine „susceptibilă să tul-
bure pacea și securitatea popoarelor, precum și coexistenţa armonioasă a persoa-
nelor în cadrul aceluiași stat“26 sau, altfel zis, pacea și stabilitatea oricărei societăţi – 
valoare la care oamenii nu trebuie să renunţe ori să o ignore sub nici un argument. 
Deci, discriminarea pozitivă, nu poate fi decât necesară istoric și limitată în timp. 
Rolul său vizează moralitatea competiţiei sociale și acordarea daunelor morale ce-
lor trataţi fără morală sau lipsiţi de posibilitatea naturală de a participa cu aceleași 
șanse la competiţia socială. Este plusul de oxigen de care grupurile defavorizate 
au nevoie pentru a intra în normalitate, depășindu-și frapantele decalaje istorice. 

Pe de altă parte, așa cum afirmă sociologul american, conceptul „are implicaţii 
politice“ deoarece fără voinţă politică acţiunea de discriminare pozitivă, instituţional 

25 Goodman, Introducere..., 202.
26 Banton, Discriminarea..., 16
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și social, nu este posibilă. Altfel spus, voinţa politică reprezintă linia de start și în pro-
cesul de construire a ceea ce se numește societatea oportunităţilor egale.

3.2.Măsurile (acţiunile)pozitive (afirmative)
În opinia noastră și acţiunile afirmative reprezintă o formă de discriminare, 

care, uneori, se confundă cu discriminarea pozitivă. Conceptul a apărut ca un sub-
stitut al conceptului de discriminare pozitivă, datorită reacţiilor generate de acesta 
din urmă, atât la nivelul dezbaterii teoretice cât și al acţiunii sociale. Într-un cuvânt, 
măsurile (acţiunile) afirmative s-au născut din nevoia de a pondera apetitul teo-
reticienilor și practicienilor rasiști, care respingeau ideea de discriminare pozitivă 
printr-o falsă atitudine nondiscriminatorie, anistorică și rigidă.

Apreciem că nu se poate pune semnul identităţii între cele două concepte ; 
cel de acţiune afirmativă având o sferă mai redusă decât cel de discriminare poziti-
vă, implică în mod deosebit instituţionalul și guvernamentalul și „constă în practica 
stabilirii de obiective și programe pentru mărirea numărului membrilor grupurilor 
minoritare în organizaţii ca : afaceri comerciale, posturi guvernamentale și instituţii 
educaţionale“27. Nu reprezintă o reacţie a societăţii (în sens saint-simonist sau rous-
seauist) cum ne asigură sociologul menţionat, ci reprezintă, în primul rând, înţele-
gerea sau acceptare necesităţii unor acţiuni și demersuri, în beneficiul grupurilor sau 
păturilor defavorizate, de către guverne și instituţii, ca urmare a negocierii sociale, 
pentru realizarea păcii și stabilităţii sociale, sau a exercitării unor presiuni externe.

Puţin mai vag și apreciind din perspectiva egalităţii de șanse între femei și 
bărbaţi, Legea nr. 202/2002 apreciază la art. 4 lit. e) „că prin acţiuni pozitive se în-
ţelege acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera reali-
zarea în fapt a egalităţii de șanse între femei și bărbaţi și care nu sunt considerate 
acţiuni de discriminare“28.

Acest tip urmărește evidenţierea și creșterea vizibilităţii a grupurilor istoric 
marginalizate29, spre încurajare și participare la viaţa societăţii, iar grupurile cu ca-
re coabitează (de obicei cele majoritare) să se convingă de posibilităţile și calităţi-
le lor încă necunoscute și neutilizate, în vederea unor viitoare acţiuni, programe și 
proiecte derulate în parteneriat.

3.3. Măsurile speciale
Măsurile speciale se deosebesc de precedentele două prin perioada de timp 

în care acţionează și sunt valabile. Ele nu au atât un caracter global ci, în adoptarea 
lor, se mizează pe efectele produse în timp, pe multiplicarea exemplului, pe cree-
rea de modele. Ele nu au caracter de acţiune macrosocială, materializată în efecte 
concrete, ci își manifestă eficienţa prin impact.

Acordarea unor locuri speciale la diferite facultăţi și universităţi, pentru ab-
solvenţii de liceu rromi, reprezintă o astfel de măsură menită să creeze în timp o 
intelectualitate rromă aptă să identifice, să cuantifice și să ierarhizeze problemele 
esenţiale ale etniei din care fac parte, să constituie un grup de dialog capabil să ne-
gocieze și să colaboreze cu diferitele instituţii ale statului sau/și structuri ale societă-
ţii pentru proiectarea și implementarea unor politici destinate recuperării distanţei 
istorice dintre etnia rromă și restul societăţii. Măsura a mai vizat crearea de mode-
le de urmat în comunitate, dar și formarea unor cadre care, asumându-și etnicita-
tea, să lucreze în comunităţile din care au pornit, reprezentându-le în același timp.

3.4. Măsurile compensatorii

27 Goodman, Introducere..., 215.
28 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbaţi, republicată, în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.150/01.03.2007.
29 Burtea, Rromii..., 125.
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Fără a se deosebi de precedentele trei, măsurile compensatorii ar reprezenta, 
în opinia noastră, sintagma care ar fi capabilă să asigure o mai bună permisivitate și 
sprijinul comunităţilor sau al societăţii pentru celelalte trei. Deoarece sensibiliatea 
societăţii (românești), aflate ea însăși în efort de recuperare și compensare a pro-
priilor rămâneri în urmă și măcinată de nejunsuri cotidiene, este destul de ridica-
tă la expresii de genul : discriminare pozitivă, acţiuni afirmative, măsuri speciale în 
favoarea cuiva (rejectat sau marginalizat vreme îndelungată), deoarece sugerează 
ori lasă impresia unor frustrări sau demersuri care ar defavoriza membrii proprii, 
sintagma de măsuri compensatorii are șanse mai ridicate de acceptare. Ea nu vine 
pe un teren gol, fiind utilizată și pentru măsurile luate în favoarea celor care și-au 
pierdut proprietăţile, a celor arestaţi pe motive politice, a celor strămutaţi, depor-
taţi etc. La acestea se adaugă și încărcătura psihologică a sintagmei care, volens-no-
lens, îndeamnă la reflecţie și nu numai.

4. Suportul material al discriminării

Atât în cazul formelor subtile sau perverse de discriminare cât și în cazul ce-
lorlalte, suportul material, ce face posibilă existenţa acestor forme, îl reprezintă, 
din partea categoriei defavorizate, sărăcia și, implicit, lipsa de putere fizică (număr, 
volum) sau putere investită, spre care accesul îi este îngrădit sau refuzat. Păturile 
și categoriile pe care le avem în vedere, pentru această analiză, sunt, în ansamblul 
lor, minorităţile : naţionale, etnice, sociale (vârstnici, copii, femei, persoane cu diza-
bilităţi, homosexuali, șomeri, persoane aflate în detenţie, apatrizi, refugiaţi, mi-
granţi), păturile și categoriile sărace ori sărăcite de istorie ori cu diferite deficien-
ţe fizice sau psihice - determinante (caracteristici, adjective) care le defavorizează, 
le fac slabe în competiţia socială. Micile excepţii, nu fac decât să întărească regula 
și, oricum, aceste excepţii își rezolvă problemele pe care le au prin mijloace și căi 
proprii,de obicei neoficiale.

Atitudinea persoanelor și instituţiilor faţă de problemele și doleanţele mem-
brilor grupurilor defavorizate include, conștient sau nu, și realitatea mijloacelor 
precare, care nu le permit să angajeze avocaţi, să facă apel la firme de consultan-
ţă, să efectueze deplasări, să reclame la instanţele superioare, să capete audienţă 
și sprijin din partea unor autorităţi și potentaţi etc.

În același timp, discriminatorii, dincolo de educaţia pe care o au, dincolo de 
motivele care îi imping spre discriminări voite, conștiente, „apelează“ la acte de 
discriminare și datorită neputinţei de a rezolva profesional o problemă, din lipsă 
de pregătire profesională, din comoditate și lipsă de obișnuinţă de a se documenta 
cu privire la probleme pe care nu le stăpânesc sau nu le stăpânesc suficient. Altfel, 
discriminarea devine și corolar al incompetenţei, (instituţionale), al lipsei de pregă-
tire profesională serioasă. Mai exact, discriminarea devine un indicator al proastei 
administrări, nu numai a unor defectuoase și ineficiente relaţii sociale. Se alege va-
rianta cea mai comodă : a ignorării, nerezolvării, respingerii, a lui „nu se poate“ etc. 

Nici lăcomia, comoditatea sau dorinţa de a etala discreţionar puterea, așa 
cum am mai amintit, nu sunt altceva decât elemente suport pentru multe dintre 
formele de discriminare. Este dificil și irealist să ambiţionăm să „izolăm“ un singur 
suport al discriminării, fiindcă formele se amestecă și se combină, având ponderi și 
influenţe diferite în momente și conjuncturi diferite. 

De asemenea, absenţa unui proces educativ unic, complex, elaborat conștient 
și direcţionat la nivel macrosocial, lipsa reprezentanţilor direcţi, declaraţi, în sfere-
le puterii, ca și a „tutorelui“ dinafară ori dinnăutru (care ar trebui să se materiali-
zeze în lege și respectul faţă de ea), constituie canale de penetrare a discriminării.
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I. Introducere 

În cele ce urmează voi aborda 
Politica de Mediu a Uniunii Europene 
utilizând cadrul conceptual al instituţio-
nalismului istoric. Voi aloca partea de în-
ceput clarificărilor metodologice asupra 
acestei variante a neoinstituţionalismu-
lui, urmând a aplica ulterior concepte-
le specifice acestei abordări pe evoluţia 
politicii de mediu, cu o atenţie sporită 
acordată reglementărilor privitoare la 
reducerea poluării. Consider necesară o 
remarcă suplimentară, și anume aceea 
că, deși în mod evident voi trata lucru-
rile din perspectiva evoluţiei lor istorice, 
analiza nu se dorește a fi una exhausti-
vă și nici cu precădere cronologică. Mai 
mult, îmi voi limita analiza la originile 
politicii de mediu și la evoluţia aceste-
ia până la Tratatul de la Nisa, deoarece 
consider că instituţionalismul istoric se 
pliază mult mai bine pe acele decenii de 
început ale acestei dimensiuni a politicii 
Uniunii Europene. 

II. Clarificări conceptuale 
asupra instituționalismului 
istoric

Instituţionalismul istoric poate fi 
definit drept o abordare teoretică ce își 
propune să analizeze situaţii empirice, 
având o orientare istorică și acordând 
atenţie modului în care instituţiile struc-
turează și influenţează comportamentul 

O explicaţie istoric-instituţionalistă a evoluţiei 
politicii de mediu a Uniunii Europene
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politic1. Reprezentând o aurea mediocritas între instituţionalismul alegerii raţiona-
le și cel sociologic, instituţionalismul istoric consideră că relaţia dintre structură și 
agenţi este una de interdependenţă – instituţiile nu determină comportamentul, ci 
oferă doar un context specific care limitează într-o măsură mai mare sau mai mică 
alegerile actorilor politici2. Caracterul „median“ al instituţionalismului istoric reiese 
de altfel și din aceea că este „un proiect teoretic“ de rang mediu3. Conceptul central 
este evident cel de „instituţie“, definit în mod asemănător de diferiţi teoreticieni. 
Astfel, Hall și Taylor consideră că instituţiile sunt „proceduri formale sau informale, 
rutini, norme și convenţii“, a căror evoluţie este influenţată de dependenţă de cale 
și consecinţe neintenţionate. 4 Ikenberry consideră că termenul „instituţie“ se apli-
că deopotrivă caracteristicilor organizaţionale ale unei comunităţi politice, dar și 
normelor și regulilor care stabilesc relaţiile dintre actori, altfel spus, aranjamentelor 
guvernamentale, structurii socio-politice, ordinii normative a comunităţii politice5. 

Printre asumpţiile fundamentale ale instituţionalismului istoric se numără 
cele care postulează existenţa unor consecinţe nebănuite ale adoptării unei anu-
mite configuraţii instituţionale, a dependenţei de cale, a momentelor critice de 
ruptură(„critical junctures“), sau, ceva mai controversat, a unui echilibru punctat 
(„punctuated equilibrium“). Dependenţa de cale este probabil adevărata „marcă 
înregistrată“ a instituţionalismului istoric, și se referă la aceea că „deciziile timpu-
rii generează stimulente care îi determină pe actori să perpetueze opţiunile insti-
tuţionale și de politică moștenite din trecut“6- în opinia mea, o definiţie mult prea 
deterministă, care este susceptibilă de a da naștere la disensiuni privind caracte-
rul istoricist al instituţionalismului istoric. Astfel, voi prefera ca pe parcursul aces-
tei secţiuni să operaţionalizez o altă definiţie, în care dependenţa de cale e ase-
mănată unei structuri ramificate, în care alegerea unei ramuri înseamnă îndeobște 
că drumul pe acea ramură este preferat, creându-se astfel un efect de inerţie și de 
lock-in, status quo-ul perpetuându-se.7 Din momentul în care o alegere a fost fă-
cută, alegerile viitoare sunt influenţate, actorii ajustându-și strategiile astfel încât 
să se plieze pe aceasta.8 Această persistenţă a căii este, în ciuda aspectului deter-
minist, perfect raţională, dovedind complementaritatea neoinstituţionalismelor. 
Interese mascate(„vested interests“) și costuri nebănuite („sunk costs“) caracteri-
zează alternativele ce s-ar îndepărta de la starea de fapt.9 Mai mult, există instituţii 
ce se auto-perpetuează („self-reinforcing institutions“), ceea ce le face să devină 
din ce în ce mai rezistente în faţa șocurilor exogene. În faţa acuzelor că nu pot ex-
plica schimbarea, instituţionaliștii istorici au recurs la reversul medaliei, apelând la 

1 Sven Steinmo, „What is Historical Institutionalism ?“, in Approaches in the Social Sciences, ed. 
Donatella Della Porta and Michael Keatin (Cambridge : Cambridge University Press, 2008), 150
2 Ellen Immergut, „The Theoretical Core of the New Institutionalism“. Politics Society 26, no.5, 
1998, 26
3 Sven Steinmo and Kathleen Thelen, „Historical Institutionalism in Comparative Politics“, 
in Structuring Politics. Historical Institutionalism in Comparative Politics, ed. Sven Steinmo, 
Kathleen Thelen and Frank Longstreth (Cambridge : Cambridge University Press, 1992), 2 
4 Peter Hall and Rosemary Taylor. „Political Science and the Three New Institutionalisms“, paper 
presented at the MPIFG Scientific Advisory Board, May 1996, 6-7
5 John Ikenberry. „Institutions and the Politics of the State“. Paper presented for a conference 
on „New Perspectives on Institutions“, University of Maryland, 1994, 6 ;12
6 Mark Pollack, „Teoretizarea elaborării politicilor UE“ în Elaborarea Politicilor în Uniunea 
Europeană, ed. Hellen Wallace, Mark Pollack și Alasdair Young (București : Institutul European 
din România, 2011), 18
7 Mark Pollack, „The new institutionalisms and European integration“, in European Integration 
Theory, ed. Antje Wiener and Thomas Diez (Oxford : Oxford University Press, 2009), 127
8 Kathleen Thelen, „Historical Institutionalism in Comparative Politics“. Annu. Rev. Polit. Sci. 2, 
1999, 385
9 Thelen, „Historical Institutionalism“, 391
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profeţiile ce se autorealizează din sociologie, prin introducerea conceptului de in-
stituţii ce se auto-sabotează(„self-undermining institutions“), care produc presiune 
în creștere pe măsură ce crește timpul.10 În plus, instituţionalismul istoric consideră 
că este esenţial să plasăm constrângerile instituţionale și oportunităţile induse de 
acestea în procesul istoric. Instituţiile crează un cadru rezilient, în care schimbarea 
nu poate fi decât incrementală, datorită culturii, tradiţiei, sau simplei inerţii, fiind 
necesare șocuri externe pentru a se schimba structura. Fiecare dintre șocurile exter-
ne („critical junctures“) condiţionează dezvoltarea ulterioară. Un alt concept ce va 
fi utilizat în aplicarea instituţionalismului istoric asupra politicii de mediu îl repre-
zintă cel de „policy feedback“, conform căruia fiecare stadiu al dezvoltării politice 
este condiţionat de rezultatele alegerilor trecute. In nuce, este vorba de o „mână 
grea a istoriei“, asumpţia centrală fiind aceea că istoria nu doar că este importan-
tă, dar limitează și posibilităţile schimbării politice, reducând gama de opţiuni dis-
ponibile actorilor.11 

Am menţionat anterior faptul că o acuză la adresa instituţionalismul istoric 
o reprezintă presupusa incapacitate a acestuia de a explica schimbarea instituţio-
nală12, ceea ce s-ar dovedi o acuză care ar face imposibilă aplicarea acestei abordări 
pe o politică de mediu în continuă schimbare. Thelen consideră că pentru a înţe-
lege mai bine schimbarea instituţională este necesar să ne uităm la modul în care 
au fost create, la legătura inextricabilă dintre formarea instituţională prin „critical 
junctures“ și reproducerea aranjamentelor instituţionale prin efectele de feedback13. 
Steinmo arată cum predominantă la un moment dat a fost explicaţia echilibrului 
punctat, prin care se considera că instituţiile rămân stabile vreme îndelungată pâ-
nă să fie supuse șocurilor exogene – lucru ce a fost repudiat deoarece se conside-
ra că acordă prea multă importanţă contingenţei și anulează impactul acţiunilor 
umane. 14 Tocmai de aceea, o soluţie ingenioasă a constituit-o introducerea în para-
digma instituţionalismului istoric a unui element neglijat, și anume ideile15. Steinmo 
recurge la un artificiu epistemologic, în sensul în care, dacă instituţiile constituiau 
pentru teoreticienii alegerii raţionale o formă de contractualism, mecanisme prin 
care se reconcilia clivajul dintre raţionalitatea individuală și interesele colective, și 
care astfel permiţeau actorilor să depășească dilemele colective16, el reinterprează 
ideile ca fiind soluţii la dilemele colective17. Mai precis, inovaţia instituţională emer-
ge atunci când actorii au abilitatea de a profita de noul suflu ideatic, identificând 
probleme ce trebuie rezolvate printr-o soluţie particulară, ideile fiind înţelese ast-
fel ca fiind „adaptări creative care pot fi evaluate dintr-o perspectivă atât raţională 
cât și emoţională“. Recrudescenţa componentei ideatice în analiză, afirmă el, poate 

10 Mark Pollack, „The new institutionalisms and European integration“, in European Integration 
Theory, ed. Antje Wiener and Thomas Diez (Oxford : Oxford University Press, 2009), 128
11 John Ikenberry. „Institutions and the Politics of the State“. Paper presented for a conference 
on „New Perspectives on Institutions“, University of Maryland, 1994, 2 ; 8 ; 16-17 ; 23 ; 29
12 Lucru reliefat de Steinmo „What is Historical Institutionalism ?“, in Approaches in the Social 
Sciences, ed. Donatella Della Porta and Michael Keatin, 167
13 Kathleen Thelen, „Historical Institutionalism in Comparative Politics“. Annu. Rev. Polit. Sci. 2, 
1999, 400
14 Sven Steinmo, „What is Historical Institutionalism ?“, in Approaches in the Social Sciences, ed. 
Donatella Della Porta and Michael Keatin, 168
15 Neglijat doar de anumiţi autori. Ikenberry de exemplu atrăgea atenţia asupra semnificaţiei 
culturii, ideologiei, ideilor novatoare : „Institutions and the Politics of the State“. Paper presented 
for a conference on „New Perspectives on Institutions“, University of Maryland, 1994, 2 
16 Robert Bates, „Contra Contractarianism : Some reflections on the New Institutionalism“, 
Politics Society 16, 1998, 387-390
17 Sven Steinmo, „What is Historical Institutionalism ?“, in Approaches in the Social Sciences, ed. 
Donatella Della Porta and Michael Keatin, 170
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reprezenta concomitent resurgenţa importanţei actorilor.18 O perspectivă teoretică 
mult mai „radicală“, care refuză monismul metodologic19, este cea a lui Schimdt, ca-
re pledează pentru congruenţa explicaţiilor provenite din noile instituţionalisme. 
Autoarea consideră că limitările explicative ale noilor instituţionalisme au fost ge-
nerate de perspectiva conflictuală la care au recurs teoreticienii – mult mai utilă ar 
fi îmbinarea abordărilor, abordări la care adaugă instituţionalismul discursiv. Acesta 
se concentrează pe „conţinutul substanţial al ideilor și pe procesele interactive ca-
re generează acele idei și le comunică publicului. Nu se referă doar la comunicarea 
ideilor, ci și la contextul instituţional în și prin care ideile sunt comunicate“. Infuzia 
acestui instrument teoretic în instituţionalismul istoric ar permite geneza unei noi 
tradiţii, care să vadă ideile ca fiind la baza constituirii instituţiilor, cu toate că, ne-
îndoios, și ideile sunt modificate la rândul lor de instituţii. Conform acestei perspec-
tive, instituţionalismul istoric poate realiza un salt calitativ de la static la dinamic.20 
Voi folosi aceste aspecte atunci când voi arăta că, datorită prevalenţei ideilor eco-
logiste în vechile state membre ale UE, cadrul instituţional a fost modificat pentru 
a încorpora principii derivate din această formă, pozitivă de altfel, a unui imperia-
lism ideatic ca motor al valorilor post-materialiste.

Un ultim aspect ce consider că trebuie clarificat, pentru a evita digresiuni me-
todologice în analiza politicii de mediu, îl constituie statutul special al echilibrului 
punctat. Anterior, am apreciat că acesta este un element al instituţionalismului is-
toric, dar trebuie remarcat faptul că nu există unanimitate între cercetători. Unii 
dintre aceștia consideră că echilibrul punctat este de sine stătător, definindu-l drept 
un cadru de analiză pentru o naraţiune care consideră aranjamentele instituţiona-
le ca fiind stabile pentru o perioadă, fiind supuse invariabil însă factorilor exogeni 
(crize financiare, războaie,etc), ceea ce determină debutul transformării substanţi-
ale a acestora. Pe de altă parte, instituţionalismul istoric este văzut ca înglobând o 
serie de concepte ce explică cum instituţiile sunt stabile, fiind însă supuse schimbării 
incrementale. Dezavantajul instituţionalismului istoric este văzut ca neputând ex-
plica transformarea. Mai mult, pare a imita echilibrul punctat, de vreme ce studiile 
empirice efectuate de cercetători dovedesc de multe ori că transformările sunt pro-
duse de factori exogeni, în ciuda aparentelor necesare cauze endogene. 21 Totuși, 
pentru a facilita explicaţia, voi considera pe parcursul acestei lucrări că echilibrul 
punctat este o parte integrată a instituţionalismului istoric, fiind deplin compatibil 
cu momentele de ruptură („critical junctures“), diferenţa constând în accentul pus 
pe echilibru în cazul primului.22

În concluzie, ipoteza înaintată în această secţiune este aceea că structura in-
stituţională influenţează rezultatele jocurilor politice. „Regulile instituţionale ofe-
ră stimulente diferite actorilor, oferind resurse de putere diferite. Instituţii diferite 
modifică contextul în care grupurile și indivizii își definesc interesele, iar astfel in-
stituţiile structurează alegerile raţionale ale actorilor politici“23. Consider că politica 

18 Steinmo, „What is Historical Institutionalism“, 173
19 Folosesc acest termen în ciuda unor aprecieri conform cărora instituţionalismul istoric nu este 
o metodă și nici o teorie specifică, ci o abordare : Steinmo, „What is Historical Institutionalism ?“, 
150
20 Vivien Schmidt, „Give peace a chance : reconciling four (not three) new institutionalisms“, in 
Ideas and Politics in Social Science Research, ed. Daniel Beland and Robert Cox. Forthcoming, 
9 ;13 ;20
21 Aceste consideraţii sunt preluate din Van der Heijden : „Different but equally plausible 
narratives of policy transformation : A plea for theoretical pluralism“. International Political 
Science Review 34. No. 57, 2012 60
22 De altfel, și Van der Heijden, spre finalul lucrării amintite, afirmă că, din raţiuni de spaţiu, nu 
a discutat și problematica apartenenţei echilibrului punctat la instituţionalismul istoric - Van der 
Heijden, „Different but equally plausible“, 71n 
23 Steinmo, „What is Historical Institutionalism ?“, 168
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de mediu oferă un cadru propice analizei, deoarece a avut o evoluţie unică, de la 
a nefiind inclusă în Tratatul de la Roma la spectaculoasa dezvoltare din deceniile 
ce au urmat adoptării primului Program de Acţiune pentru Mediu. Mai mult, con-
centrarea pe o politică a Uniunii Europene are avantajul de a fi deplin congruentă 
cu atenţia acordată de autori ce avansează teze istoric-instituţionaliste procesului 
decizional, precum și limitelor reprezentate de diverși „parametri instituţionali“ 
în analizele pe care le întreprind.24 Nu în ultimul rând, apreciez că, dacă acceptăm 
importanţa instituţiilor (neimplicând acordarea unui rol covârșitor factorului insti-
tuţional în obţinerea rezultatelor, ci doar luându-l în calcul ca unul dintre factorii 
constituenţi), instituţionalismul istoric este varianta cea mai adecvată studiului po-
liticilor Uniunii Europene, deoarece transcende limitările conceptuale ale instituţi-
onalismului alegerii raţionale, concentrându-se nu doar asupra modificărilor surve-
nite în strategiile adoptate de actori, ci și asupra schimbărilor obiectivelor acestora25. 
Pe de altă parte, are avantajul ca, spre deosebire de instituţionalismul sociologic, 
să beneficieze deopotrivă de un caracter sincronic și diacronic. Aceste consideraţii 
sumare nu sunt însă menite să excludă complementaritatea paradigmelor, ci doar 
să arate faptul că, în acest subdomeniu de studiu, nucleul ideatic instituţionalist-is-
toric poate maximiza rezultatele cercetării26.

III. Aplicație asupra Politicii de Mediu

Politica de mediu este, prin prisma evoluţiei sale, unică în rândul politicilor 
Uniunii Europene. Aceasta a evoluat de la a absenta cu desăvârșire din tratatul con-
stitutiv din 1957 la a reprezenta astăzi un „sistem matur de guvernanţă multi-nivel“27. 
Această „poveste de succes instituţională“ a reprezentat, în opinia mea, nu doar o 
sporire a competenţelor UE în detrimentul statelor membre, ci și un simbol al ro-
lului din ce în ce mai important jucat de UE în lume, știut fiind faptul că, „în cursul 
procesului de instituţionalizare, UE a evoluat de la poziţia de codaș la Viena la cea 
de lider la Kyoto în negocierile globale privind mediul“28. 

O scurtă privire de ansamblu asupra politicii de mediu ne permite să obser-
văm efectele vizibile ale acestei evoluţii calitative. Se apreciază că, la nivel empi-
ric, reprezintă o „istorie a expansiunii, adâncirii și instituţionalizării politicii, care 
își are originea în decidenţii pragmatici și adaptabili din Comisie, într-o dinamică 
competitivă între statele membre și în rolurile de facilitare jucate de către Curte, 
Parlamentul European și grupurile de interese sociale“, fiind vorba, întocmai ca în 
asumpţiile teoretice ale instituţionalismului istoric, de procese de „instituţionalizare 
treptată“29. Evident, aceste momente de evoluţie graduală sunt potenţate uneori de 
șocuri exogene, această dialectică a evoluţiei interne și a momentelor de „critical 
juncture“ ducând la sinteza constând în dobândirea de credibilitate a UE, evoluţia 
politicii de mediu reprezentând întocmai un plus de legitimitate, într-o perioadă 

24 Steinmo and Thelen, „Historical institutionalism in comparative politics“, 7
25 Steinmo and Thelen, „Historical Institutionalism in comparative politics“, 8
26 Deși unii autori ar considera inadecvată folosirea termenului „maximiza“, de vreme ce se 
consideră îndeobște că instituţionalismul istoric nu folosește cadrul conceptual al economiei 
neoclasice, în care individul este un maximizator de utilitate, ci se bazează pe asumpţia 
„satisficienţei“, înaintată de Herbert Simon – Steinmo and Thelen, „Historical Institutionalism 
in comparative politics“, 7
27 David Benson and Andrew Jordan, „Environmental Policy“, in European Union Politics, ed. 
Michelle Cini and Nieves Borragan Perez-Solorzano (Oxford : Oxford University Press, 2010), 359
28 Andrea Lenschow, „Politica de mediu : dinamici conflictuale în schimbarea politicilor“, în 
Elaborarea Politicilor în Uniunea Europeană, ed. Hellen Wallace, Mark Pollack și Alasdair Young 
(București : Institutul European din România, 2011), 276
29 Lenschow, „Politica de mediu“, 276
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intempestivă, dat fiind contextul crizei economice și financiare, remarcându-se rei-
terat impactul acestei politici asupra interesului reputaţional al Uniunii.30

Poate se impune o definiţie a politicii de mediu, ce, evident, va fi operaţio-
nalizată pe parcursul analizei. McCormick definește politica de mediu ca reprezen-
tând „acţiunile deliberate luate de către guvern cu scopul de a oferi activităţilor 
umane o perspectivă asupra efectelor negative asupra naturii și resurselor natura-
le, și care își propun să se asigure că schimbările induse de om nu au efecte primej-
dioase asupra omului“31.

Ca în toate chestiunile studiate în știinţele sociale, și asupra politicii de me-
diu există mai multe perspective. De exemplu, afirmaţiile lui Andrew Jordan par a 
repudia ipoteza șocurilor exogene, așadar echilibrul punctat : „politica de mediu a 
UE a fost în mare parte neafectată de vicisitudinile politice și economice, crizele bu-
getare periodice și valurile recurente de Euro-pesimism care au afectat integrarea 
europeană“32. Totuși, voi arăta că anumite crize externe, chiar de mai mici dimensi-
uni, au afectat evoluţia acestei politici. Politica de mediu a evoluat printr-o institu-
ţionalizare graduală, urmare a recunoașterii actorilor politici a influenţei normelor, 
regulilor și convenţiilor stabilite asupra comportamentului acestora33. 

Evoluţia politicii de mediu poate fi împărţită în mai multe etape. Voi utiliza 
împărţirea lui McCormick, care identifică o fază a concentrării asupra pieţei comu-
ne (1957-1972), o revoluţie a mediului (1973-1986), o fază a competenţelor legale ale 
UE (1987-1992, și o fază a consolidării(începând cu 1992). 34Deoarece nu urmăresc o 
prezentare exhaustivă a politicii de mediu, mă voi referi doar la acele evenimen-
te și decizii care confirmă ipoteza existenţei unei dependenţe de cale în evoluţia 
acestei politici.

În primul rând, în tratatul constitutiv al Comunităţii Economice Europene 
nu existau referinţe la mediu, astfel încât, ulterior, actorii politici au trebuit să in-
strumentalizeze măsurile ecologice adoptate, în sensul considerării acestora drept 
mijloace pentru atingerea obiectivului inclus în Articolul 2 al TCEE, și anume îm-
bunătăţirea calităţii vieţii. Astfel, încă de la început, politica de mediu a fost con-
diţionată de restricţii instituţionale – nu existau prevederi legale pentru a obţine 
acordul statelor membre, și orice acţiune, dacă se adopta, trebuia corelată obiecti-
velor economice35. Totuși, consecinţele neintenţionate postulate de instituţionalis-
mul istoric se dovedesc a fi prezente – și se confirmă și asumpţia centrală a acestei 
abordări, conform căreia structura influenţează, dar nu determină deciziile acto-
rilor, care au reușit să eludeze cadrul legal și să profite de nișele din tratat pentru 
a adopta măsuri împotriva poluării. Pe de altă parte, aranjamentul instituţional la 
nivel macro din 1957 s-a dovedit a oferi o a doua direcţie, alternativă, de aborda-
re a problemelor ecologice – mă refer aici la crearea Euratom, ca entitate distinc-
tă, de sine stătătoare. De exemplu, adoptarea directivei 59/221 în 1959 cu privire la 
protecţia sănătăţii publicului și lucrătorilor împotriva pericolelor asociate radiaţiilor 
cu ion, primul act legislativ european pe mediu, a fost posibil datorită Articolului 

30 Lenschow, „Politica de mediu“, 277 
31 John McCormick, Environmental Policy in the European Union (Hampshire : Palgrave, 2001), 21 
32 Andrew Jordan, „Introduction : Eurpean Union Environmental Policy – Actors, Instittions 
and Policy Processes“ in Environmental Policy in the European Union. Actors, institutions and 
processes, ed. Andrew Jordan (London : Sterling, 2005), 1
33 Philipp Hildebrand, „The European Community’s Environmental Policy : 1957 to 1992 : From 
Incidental Measures to an International Regime ?“ in Environmental Policy in the European 
Union. Actors, institutions and processes, ed. Andrew Jordan London : Sterling, 2005, 21 
34 McCormick, Environmental Policy, 42,45, 57,61
35 Philipp Hildebrand, „The European Community’s Environmental Policy : 1957 to 1992 : From 
Incidental Measures to an International Regime ?“ in Environmental Policy in the European 
Union. Actors, institutions and processes, ed. Andrew Jordan London : Sterling, 2005, 21, 22-23
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2 al Euratom, conform căruia erau necesare standarde de siguranţă uniforme pen-
tru protecţia angajaţilor în centrale nucleare și a publicului.36 De altfel, dintre toate 
instrumentele legale prevăzute de Articolul 189 al TCEE, directivele vor fi cele mai 
frecvent utilizate în privinţa problemelor de mediu37. Un catalizator instituţional al 
politicii de mediu a fost crearea unui Comitet pe Mediu în Parlamentul European, 
cu toate că acesta va juca un rol important numai după reforma din 1979. 

Interesantă mi se pare a fi perioada începutului anilor ’70. Considerată un „ev 
întunecat“38 în privinţa politicii de mediu, votul unanim în Consiliu, a cărui predopon-
derenţă fusese cauzată de criza scaunului gol indusă în 1966 de De Gaulle, era însă 
mult mai permisibilă în ceea ce privește procedura adoptării deciziilor în Comisie – 
aceasta era mult mai puţin birocratizată pe atunci. Acest lucru a făcut posibilă folo-
sirea de către Comisie a „etapei formulării politicii pentru a-și promova rolul de ac-
tor supranaţional și pentru a promova norme riguroase de mediu ce depășesc situ-
aţia actuală din statele membre.“39Birocratizarea progresivă a dus, prin dependenţă 
de cale, la niște consecinţe deosebit de interesante, într-un joc interdependent al 
structurii și agenţilor. Astfel, admiterea Greciei în Comunitate în 1981 a dus la nece-
sitatea reorganizării Comisiei astfel încât fiecare stat să deţină un Directorat Generat 
(DG) - Serviciul Protecţiei Mediului și Consumatorului40a devenit DG. Acesta, cu un rol 
minor iniţial, a crescut în importanţă după adoptarea Actului Unic European(AUE), 
devenind implicat în asigurarea că instituţiile ce se ocupau de procesul decizional al 
UE aveau în vedere impactul asupra mediului în deliberările lor.41

În urma Conferinţei Summitului de la Paris din 1972, a fost adoptat primul 
Program de Acţiune pentru Mediu în 1973, care aducea principii noi, precum impor-
tanţa acţiunii preventive, „poluatorul plătește“ sau stabilirea unor linii de acţiune 
diferite în funcţie de tipul de poluare. 42 Instituţiile contează atât prin prevederile 
lor, cât și prin ceea ce nu reușesc să reglementeze. Consecinţa neprevăzută a faptu-
lui că în tratatele constitutive ale comunităţilor nu se prevedea dreptul acestora de 
a strânge taxe a dus la neadoptarea taxei pe carbon, care trebuia să impună pena-
lităţi asupra irosirii energiei, taxele variind în funcţie de conţinutul termal al com-
bustibilului și urmând a fi folosite pentru a promova utilizarea surselor de energie 
environmentally-friendly. Marile industrii ale cărbunelui și oţelului s-au opus, iar 
Marea Britanie și-a utilizat dreptul de veto, unanimitatea fiind necesară conform 
Compromisului de la Luxemburg din 1966.43 Deciziile adoptate în trecut au consecinţe 
nebănuite. Alegerile prezente sunt dependente de calea asumată în trecut, într-o 
măsură mai mare sau mai mică. Pluralismul Comunităţii Economice Europene a dus 
astfel la efecte de feedback ce au preferat să păstreze status quo-ul, interesele fi-
ind blocate („locked in“). Era nevoie de un moment de ruptură („critical juncture“) 
pentru a întrerupe această continuitate intempestivă. 

36 McCormick, Environmental Policy, 43
37 Philipp Hildebrand, „The European Community’s Environmental Policy : 1957 to 1992 : From 
Incidental Measures to an International Regime ?“ in Environmental Policy in the European 
Union. Actors, institutions and processes, ed. Andrew Jordan London : Sterling, 2005,20
38 Andrew Jordan, „Introduction : European Union Environmental Policy“, 5
39 Lenschow, „Politica de mediu“, 264
40 Creat în 1973
41 McCormick, Environmental Policy, 52-57. Pentru o perspectivă conform căreia DG-Mediu este 
mult mai slab decât echivalentul său american, dar, cu toate acestea, a reușit să „colonizeze 
nișele instituţionale“, vezi David Benson and Andrew Jordan, „Environmental Policy“, in 
European Union Politics, ed. Michelle Cini and Nieves Borragan Perez-Solorzano (Oxford : 
Oxford University Press, 2010), 364
42 Philipp Hildebrand, „The European Community’s Environmental Policy : 1957 to 1992 : From 
Incidental Measures to an International Regime ?“ in Environmental Policy in the European 
Union. Actors, institutions and processes, ed. Andrew Jordan London : Sterling, 2005, 24-25
43 McCormick, Environmental Policy, 34-35
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Acest șoc exogen, necesar pentru a duce la schimbare conform modelului 
echilibrului punctat, a fost „afacerea Seveso“ din 1982-1983, când containere con-
ţinând reziduuri toxice colectate după un accident la o instalaţie din Italia au dis-
părut și au fost descoperite ulterior în Franţa. A urmat Directiva 82/501 ca răspuns 
comunitar44. Acest aparent mic răspuns a dus însă, corelat cu al treilea Program de 
Acţiune pentru Mediu45 și cu Summitul Consiliului European de la Stuttgart din iu-
nie 1983, la prevederile din AUE. Aș dori însă să remarc că și ceea ce s-a petrecut la 
Summit a constituit un rezultat al dependenţei de cale, însă una mult mai sinuoasă și 
cu origini ce au avut rezultate cu totul neașteptate. Astfel, conform lui McCormick, 
Consiliul European a adoptat declaraţia privind necesitatea accelerării eforturilor 
destinate combaterii poluării mediului la presiunile Germaniei de Vest, care deţi-
nea Președinţia. Poziţia Germaniei, la rândul ei, era influenţată de noile descoperiri 
empirice ale efectelor poluării asupra pădurilor și de susţinerea în creștere a popu-
laţiei pentru Partidul Verde, care câștigase cu câteva luni mai înainte primele locuri 
în Bundestag. 46Dependenţa de cale de care vorbesc vine pe filiera adoptării unui 
sistem electoral în Germania la începutul secolului XX47 care a făcut posibilă intra-
rea în Bundestag a unui partid mic, ce nu aparţinea mainstream-ului politic RFG-ist. 
Mai mult, aducând în discuţie concepţia susţinută de Ikenberry48, reprezentarea no-
ilor idei manifestate de către public a fost posibilă prin alegerea directă a membri-
lor Parlamentului European începând cu 1979 și prin reforma instituţională adusă 
de Actul Unic European, prin care s-a introdus procedura co-operării Consiliului cu 
Parlamentul..49 Rolul Parlamentului European s-a văzut prin aceea că implementarea 
politicilor de mediu a fost o non-problemă până să fie politizată de PE începând cu 
anii ’80. Mai mult, titlul VII-Mediu introdus în TCEE de AUE a făcut ca politica de 
mediu să devină de jure, după ce o lungă perioadă fusese de facto50. Tratatul de la 
Maastricht din 1992 a constituit cadrul instituţional care va influenţa evoluţia ulte-
rioară a politicii de mediu, introducând Votul cu majoritate calificată prin articolul 
130s în majoritatea problemelor legate de mediu (mai puţin taxele de mediu, ma-
nagement-ul resurselor de apă, securitatea energetică) și prin semnificaţia articolul 
3 care confirma importanţa politiciilor în domeniul mediului.51 

Discutând despre reprezentarea UE în organizaţii internaţionale referitoare 
la mediu, Sbragia afirmă că : „Abilitatea de a fi reprezentat la nivel internaţional în 
probleme legate de protejarea mediului nu era în tratate. În fapt, protejarea me-
diului nu era menţionată în tratate. Statele membre cu siguranţă nu se așteptau 
la reprezentarea Comunităţii în Foruri internaţionale pe probleme de mediu“52. 

44 McCormick, Environmental Policy, 28-29
45 Ce a introdus noi concepte, precum reducerea poluării la sursă, reducţia poluării foncie, 
controlul transfrontalier al poluării, controlul reziduurilor, dezvoltarea de tehnologii „curate“ – 
McCormick, Environmental Policy, 53
46 McCormick, Environmental Policy, 53-54
47 Motivată de disproporţionalitatea în transformarea voturilor în locuri, dar și de ascensiunea 
socialiștilor Lucas Leemann and Isabela Mares, „The adoption of proportional representation“, 
disponibil la http ://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ?abstract_id=2061393, 26-27
48 John Ikenberry. „Institutions and the Politics of the State“. Paper presented for a conference 
on „New Perspectives on Institutions“, University of Maryland, 1994, 2 
49 Philipp Hildebrand, „The European Community’s Environmental Policy : 1957 to 1992 : From 
Incidental Measures to an International Regime ?“ in Environmental Policy in the European 
Union. Actors, institutions and processes, ed. Andrew Jordan (London : Sterling, 2005), 34 
50 David Benson and Andrew Jordan, „Environmental Policy“, in European Union Politics, ed. 
Michelle Cini and Nieves Borragan Perez-Solorzano (Oxford : Oxford University Press, 2010), 369
51 McCormick, Environmental Policy, 62 
52 Alberta Sbragia, „Institution-building from Below and Above : The European Community 
in Global Environmental Politics“, in Environmental Policy in the European Union. Actors, 
institutions and processes, ed. Andrew Jordan (London : Sterling, 2005), 204
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Dependenţa de cale se evidenţiază din nou. Mai recent, decidenţii UE urmăresc să 
contracareze „efectele combinate ale poluării asupra diferitelor elemente ale me-
diului și interdependenţa dintre acestea“, prin punerea accentului pe schimbări 
climatice, biodiversitate sau legătura dintre poluare și sănătate, lucru dovedid de 
Directiva cadru privind apa din 2000, care aducea „în prim plan efectele transfron-
taliere ale poluării apei“53. 

Nu în ultimul rând, această secţiune poate constitui o contribuţie la a rezolva 
o problemă identificată de Steinmo și Thelen54, și anume predilecţia instituţionalis-
mului istoric spre analize comparative „statice“, precum și relativa slabă dezvolta-
re a teoriilor explicând schimbarea instituţională, prin recurgerea la o perspectivă 
conform căreia instituţiile sunt forjate de către contextul socioeconomic și politic 
în care funcţionează.55. Astfel, am putut explica apariţia unui Directorat General al 
Comisiei Europene pe probleme de mediu, folosind cadrul conceptual instituţiona-
list-istoric.Mai mult, prin sublinierea interdependenţei dintre politic și instituţional, 
am depășit într-o oarecare măsură impasul semnalat de aceiași Thelen și Steinmo 
în ceea ce privește modelul krasnerian al echilibrului punctat.56 

IV. Concluzie

Am arătat astfel cum numeroase aspecte ale Politicii de Mediu pot fi explica-
te peremptoriu prin instituţionalismul istoric, folosind concepte precum dependen-
ţa de cale, echilibru punctat, aducând în discuţie importanţa ideilor, conform no-
ului trend în literatura de specialitate a abordării semnificaţiei discursului. Politica 
de Mediu a evoluat continuu, în special după instituţionalizarea efectivă în urma 
adoptării Actului Unic European, prin care a devenit parte constitutivă a tratate-
lor comunităţilor europene. Consider suficientă pentru demonstrarea ipotezei pre-
zentarea unor momente cheie în obţinerea a ceea ce s-ar putea numi environment 
mainstreaming, deși o critică legitimă ar putea fi legată de limitarea temporală a 
analizei. Totuși, având în vedere caracterul inductiv al instituţionalismului istoric57, 
analiza nu își propune să fie neapărat cea „adevărată“, ci să aducă o contribuţie 
în explicarea unui anumit aspect al politicilor Uniunii Europene. Astfel, consider 
că demersul anterior se poate încadra, potrivit unei taxonomii specifice filozofiei 
știinţei, în categoria anti-realismului, mai exact cel de sorginte epistemologică58. În 
aceeași notă, dacă acceptăm teza conform căreia scopul știinţei este de a rezolva 
puzzle-uri, progresul echivalând cu o mai bună capacitate de a rezolva probleme 
și nu cu a acumula cunoștinte 59(irefutabile), atunci demersul din prezenta lucrare 
poate constitui un progres în ceea ce privește înţelegerea dintr-o anumită perspec-
tivă a evoluţiei unei politici a Uniunii Europene.

O viitoare cercetare ar putea-o constitui aceea privind influenţa evoluţiei in-
stituţionale a Uniunii Europene asupra cetăţenilor săi și aportul jucat de politica 

53 Lenschow, „Politica de mediu“, 273 
54 Steinmo and Thelen, „Historical institutionalism in comparative politics“, 14
55 Problemă care a fost menţionată și în secţiunea II a acestei lucrări. Vezi și Steinmo and Thelen, 
„Historical institutionalism..“, 20
56 Despre acest impas, vezi Steinmo and Thelen, „Historical institutionalism in comparative 
politics“, 15
57 Steinmo and Thelen, „Historical institutionalism in comparative politics“, 12 
58 Kuhn preocupându-se, conform exegezei, de a demonstra că nu putem stabili valoarea de 
adevăr a unei teorii, de vreme ce nu avem acces la instrumentele metodologice ale unei teorii 
independente de realitate, pentru a „compara realitatea și teoria“ – Alexander Bird, „Kuhn, 
Nominalism and Empiricism“, Philosophy of Science, 70, no. 4, 2003, 718
59 Bird, „Kuhn, Nominalism and Empiricism“, 691
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de mediu în răspândirea ideilor ecologiste. S-ar închide astfel cercul deschis prin 
input-ul ideatic ecologist în ultimele decenii ale secolului trecut, printr-un output 
ce ar confirma modificarea ideilor, preferinţelor și atitudinilor actorilor politici de 
către dinamica instituţională60. Evident, o astfel de cercetare ar trebui precedată 
de un studiu alocat dezvoltării recente a politicii de mediu, mai ales semnificaţiei 
Strategiei Europa 202061. Mai mult, prevederile Tratatului de la Lisabona ar favoriza 
cercetarea, de vreme ce, prin iniţiativa cetăţenească, cetăţenii beneficiază de un 
nou instrument direct pentru modificarea politicilor Uniunii Europene, astfel încât 
nu ar fi inadecvată extinderea conceptuală a sintagmei„actor politic“, menţiona-
tă anterior. Chiar și în lipsa unei astfel de cercetări putem însă observa importanţa 
chestiunilor ecologice în activitatea Uniunii Europene – precum sublinierea de către 
vice-președintele Comisiei Europene responsabil pentru Industrie și Antreprenoria, 
Antonia Tajani, a rolului Întreprinderilor Mici și Mijlocii în dezvoltarea unei econo-
mii „verzi“62 – justificând astfel utilizarea sintagmei environment mainstreaming – 
utilizând o definiţie operaţională împrumutată din studiile asupra gender main-
streaming, i.e. încorporarea chestiunilor de mediu în toate procesele politice, sau, 
mai extins, „organizarea, îmbunătăţirea, dezvoltarea și evaluarea proceselor poli-
tice astfel încât o perspectivă ecologistă este încorporată în toate politicile la toa-
te nivelurile și la toate stadiile, de către actorii implicaţi în mod normal în procesul 
decizional“63. Mai mult, prin obligativitatea încorporării consideraţiilor ecologiste în 
implementarea Fondurilor Structurale și de Coeziune64, caracterul mainstream nou 
dobândit de politica de mediu este reiterat – consecinţă, după cum am demonstrat, 
a dependenţei de cale65. 

V. Addenda – Uniunea Europeană ca putere normativă

Am subliniat anterior importanţa ideilor, pornind de la anumite definiţii ale 
instituţiilor ce au fost înaintate pentru a îngloba relevanţa inovării conceptuale. Pe 
de altă parte, am adus în discuţie și complementaritatea instituţionalismelor, ceea 
ce înseamnă s-ar traduce printr-o necesitate de a apela la dimensiunea normativă, 
menţionată doar succint în textul propriu-zis. Unii autori, precum Hall, consideră că 
rolul dimensiunii normative este semnificativ, neputând fi ignorat nici măcar într-o 
paradigmă a alegerii raţionale, fiind inerente așteptărilor cu care actorii participă 
la negocierile privind reforma instituţională.66

Au avut totuși normele relevanţă în evoluţia politicii de mediu ? Ambiguitatea 
unui eventual răspuns la această întrebare derivă din faptul că un cadru de anali-
ză preponderent instituţionalist istoric va lua în calcul atât intenţiile actorilor cât 
și consecinţele nebănuite ale deciziilo adoptate de către aceștia. Totuși, pentru a 

60 Steinmo and Thelen, „Historical institutionalism...“, 27
61 Și a obiectivului 3, referitor la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la creșterea 
ponderii surselor de energie regenerabile, precum și la eficientizarea consumului de energie : 
http ://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_ro.htm 
62 http ://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm ?item_id=7194&lang=en&title=E
uropean-SMEs-getting-greener%2C-contributing-to-a-resource-efficient-economy 
63 Definiţia este adaptată după cea a gender mainstreaming a Consiliului Europei – vezi Mieke 
Verloo, „Mainstreaming Gender Equality in Europe. A critical frame analysis approach“, in The 
Greek Review of Social Research, 117, 2005, 13
64 Tony Gore and Peter Wells, „Governance and evaluation : the case of EU regional policy 
horizontal priorities“, Evaluation and Program Planning 32, 2009, 162
65 Sau, alternativ, constituind un rezultat al intersectării a numeroase dependenţe de cale
66 Peter Hall, „Historical Institutionalism in Rationalist and Sociological Perspective“, in Explaining 
Institutional Change.Ambiguity, Agency and Power. Ed. James Mahoney and Kathleen Thelen 
(New York : Cambridge University Press, 2010), 211
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obţine o oarecare aurea mediocritas, o versiune verosimilă ar suna în felul următor : 
actorii vor avea de a face cu anumite constrângeri instituţionale produse prin de-
pendenţe de cale care le vor limita într-o oarecare măsură abordările, iar normele 
inoculate poate chiar ca rezultat al dependenţei de cale vor constitui elemente lua-
te în consideraţie în timpul adoptării deciziilor actuale. În literatura de specialitate 
pot fi identificate începuturile timide ale recunoașterii relevanţei Uniunii Europene 
în „guvernanţa de mediu globală“, i.e. cooperare în privinţa problemelor de me-
diu, prin intermediul unei reţele de organizaţii de mediu și de convenţii, la care UE 
a contribuit prin diseminarea normelor și standardelor67. Mai mult, UE a contribuit 
la difuziunea normelor referitoare la mediu68. Eco-condiţionalitatea, de exemplu, a 
jucat un rol important în diminuarea practicilor dăunătoare mediului, putându-se 
intui că o astfel de măsură va avea reverberaţii puternice. Cu toate acestea, exis-
tă probleme de credibilitate, date fiind problemele ecologice legate de Politica 
Agricolă Comună, de exemplu69. Dar, cu toate că UE este încă deficitară în această 
politică cheie, la nivelul statal, se identifică un proces de blocare (entrapment), în 
sensul în care statele au dificultăţi în a eluda „dictatele normelor substanţiale ale 
Uniunii Europene și astfel acceptă, oricât de reticent, politici consistente cu nor-
mele respective“, ce diferenţiază uneori de preferinţele lor actuale.70Se dovedește 
astfel că asumpţia raţionalităţii este congruentă în ultimă instanţă cu rolul jucat de 
dimensiunea normativă, care transcende consideraţiile egoiste, cu toate că nu este 
vorba de o puritate inerentă actorilor, ci o consecinţă nebănuită a unui incremen-
tal proces de evoluţie a politicii de mediu, aceasta devenind multifaţetată odată 
cu trecerea timpului și din ce în ce mai dificil de contestat de către actorii „prinși“ 
în reglementările ce susţin eșafodajul. Evident, faptul că politica de mediu a trecut 
printr-un proces de mainstreaming – ceea ce se mai poate numi și condiţia publici-
tăţii71-, după cum am arătat în secţiunea alocată concluziilor, a contribuit decisiv la 
această limitare a opţiunilor permise statelor membre – dovedind exact asumpţiile 
instituţionalismului istoric, dar dovedesc totodată caracterul sui generis al Uniunii 
Europene, fiind un fel de triunghi al Bermudelor instituţional, prin aceea că nu se 
mai poate aplica parlance-ul realist și neorealist privind caracterul anarhic al siste-
mului internaţional, o consecinţă nebănuită a unor decizii incrementale ce au dus 
la rezultate disproporţionat de mari comparativ cu mizele iniţiale.

Într-adevăr, o astfel de evoluţie justifică într-o oarecare măsură, oricât de li-
mitată, aprecierea lui Manners că Uniunea Europeană este o putere normativă, i.e. 
„schimbă normele, standardele și prescripţiile politicii mondiale“, creând distanţă 
faţă de așteptările limitate ale stato-centrismului.72 Printre principiile promovate de 
Uniunea Europeană și care au un așa-zis caracter universal aplicabil se numără pa-
cea sustenabilă, libertatea, democraţia, drepturile omului, statul de drept, egali-
tatea, solidaritate asocială,dezvoltarea durabilă și buna guvernanţă73. Conform lui 
Manners, dezvoltarea durabilă este o punte ce stabilește un necesar echilibru în-
tre creșterea economică și potenţialele repercusiuni asupra mediului înconjurător74, 

67 John Vogler, „The European Contribution to Global Environmental Governance“, International 
Affairs (The Royal Institute of International Affairs 1944-) 81, no. 4, 2005,835-836
68 Vogler, „The European Contribution..“, 843
69 Vogler, „The European Contribution..“, 847
70 Frank Schimmelfenning and Daniel Thomas, „Normative institutionalism and EU foreign 
policy in comparative perspective“, International Politics 46, 2009, 492
71 Conform unor consideraţii din Schimmelfenning and Thomas, „Normative institutionalism..“, 
494 
72 Ian Manners, „The Normative Ethics of the European Union“, International Affairs (Royal 
Institute of International Affairs 1944-) 84, no.1, 2008, 45
73 Manners, „The Normative Ethics..“, 46
74 Manners, „The Normative Ethics..“, 54
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potenţialul de putere normativă al Uniunii Europene trebuind să ţină cont de con-
diţia rezonabilităţii, definită ca angajarea actorilor implicaţi într-un dialog susţi-
nut, dublat de instituţionalizarea unor canale de comunicare și parteneriat între 
aceștia75, fiind așadar vorba de instituţionalismul discursiv menţionat anterior și care 
este, după cum afirmă Schimdt, congruent cu cel istoric76. 

În opinia mea, dimensiunea normativă a politicii de mediu este o consecinţă 
nebănuită a unor decizii adoptate de liderii politici la un moment dat, sub anumite 
constrângeri create de noul suflu ideatic privind astfel de consideraţii post-materi-
aliste. Dacă Uniunea Europeană este o putere normativă, atunci cu siguranţă poli-
tica de mediul este domeniul în care acest lucru se vede cel mai clar. 
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A
fter the year 1990, the role 
and the impact of mass 
media have often been 

emphasized in debates regarding vio-
lence and discrimination against Roma. 
Until 2007 when Romania became mem-
ber of the European Union, the press 
was considered an active source of ster-
eotypes anti-Roma, the coverage of this 
minority issues focusing the attention 
mainly on elements with negative con-
notation such as violence, crime, illegal 
activities etc. But is the press indeed re-
sponsible for the negative portrayal of 
Roma group or is just reinforcing a „ 
mirror image“1 created by ingroup-out-
group perceptions, image that already 
exists in the public consciousness ? The 
representation of Roma could be con-
sidered a cause and, in the same time, 
a consequence of the identity problem 

1 Brofenbrener, U., quoted by Alexis Hera-
clides, „Socialization to conflict. A case 
study of the national historical ingroup/
outgroup images in the educational system 
in Greece“, The Greek Review of Social Re-
search 38 (Jan.-Apr.1980). The image of a 
group/nation is „the totality of attributes 
that a person recognizes when he contem-
plates that nation or group“ - Scott, W. 
A., „Psychological and Social Correlates of 
International Images“ in Kelman (ed.), In-
ternational Behaviour (Holt-Rinehart and 
Winston, 1965),72.
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into light main aspects of the 
relationship between the image 
of Roma as perceived by the 
majority of population and its 
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The representation of Roma 
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of this population as an ethnic group2, on one side, and of its social status, on the 
other side. 

The ethnic identity is, in essence, a past-oriented form of identity, embed-
ded in the cultural heritage of the individual or group. This form of identity con-
trasts with a sense of belonging linked with citizenship within a political state, or 
present-oriented affiliations to specific groups demanding professional, occupa-
tional or class loyalties3. The difference between the ethnicity claimed by the peo-
ple themselves and that attributed to them by others is addressed. In either case is 
very probable that the perception of ethnicity will not rest upon some scientific so-
ciological or anthropological truth, but on subjective interpretation4. This subjective 
position regarding ethnic identity could transform the differences between ethnic 
groups into source of conflict, as the theories about the nature of conflict reveal. 

On the other side, an objective dimension of Roma image could consist 
in their status as „problem people“, due to economic and educational inequali-
ties among them and the other groups (i.e. Romanians and Hungarians, in par-
ticular). The economic variables, associated with the cultural ones, determine an 
over-representation of Roma in certain socially prescribed roles, which make them 
„undesirable“5 and isolate them at the society’s periphery. 

For a broader picture of Roma representation has to be highlighted how 
these visible and objective indicators could easily get transformed into perceptions 
and thus became stereotypes. Stereotypes are rooted in the web of social relations 
between groups and „do not derive solely or even mostly from the workings of 
our cognitive system“6. The cognitive differentiation effects associated with cat-
egorization let space for „illusory correlation“ and exaggeration of descriptive at-
tributes still further to form the full-blown stereotypes. In shaping the ingroup-out-
group messages there is habitual to perceive „unambiguous, simplified and famil-
iar messages“, which tend to be dichotomized7, and media represent one of the 
main sources of simplified and penetrating messages, making characterizations 
and pointing out those groups that do not fit the dominant social model. Symbols 
and stereotypes are useful means of quickly bringing to the audience’s collective 

2 The „ethic group“ notion is considered as Weber defines it, referring to „those human 
groups that entertain a subjective belief in their common descendent because of similarities of 
physical type or of customs or of both, or because of memories of colonisation or migration“ in 
Montserrat Guiberman, John Rex (eds.), The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism and 
Migration (Polity Press, 1997), 2.
3 G. De Vos, L. Ramanucci-Ross (eds.), Ethnic Identity. Cultural continuities and Change (The 
University of Chicago Press, Chicago & London, 1982), 363.
4 The representation of the identification with an ethnic group can be accomplished through 
the use of symbols. As Anthony Cohen appreciates „ethnicity has come to be regarded as a 
mode of action and of representation : it refers to a decision people make to depinct themselves 
or others symbolically as the bearers of a certain cultural identity“ (Montserrat Guiberman, 
John Rex (eds.), The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration (Polity Press, 
1997), 4.
5 „…a group’s culturally distinctive behavior patterns or the particular socio-economic 
circumstances in which it finds itself could provide the seed-bed in which certain stereotypical 
perceptions about it could readily flourish“ (Rupert Brown, Prejudice. Its Social Psychology 
(Blackwell, Oxford & Cambridge, 1995), 84.
6 Brown, Rupert, Rupert Brown, Prejudice. Its Social Psychology (Blackwell, Oxford & Cambridge, 
1995), 86. Stereotypes are defined in The American Heritage Dictionary as „conventional, 
formulaic, and usually oversimplified conception, opinion or belief“ (C.C. Wilson, F. Gutierez, 
Race, Multiculturalism and Media. From Mass to Class Communication (Sage Publications, 1995), 
61.
7 Alexis Heraclides, „Socialization to conflict. A case study of the national historical ingroup/
outgroup images in the educational system in Greece“, The Greek Review of Social Research 38 
(Jan.-Apr.1980) : 33.



114 Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

consciousness a character’s anticipated value system and/or behavioural expecta-
tions. Usually they are already embedded in audience’s assessment system and eas-
ily accepted. Besides, the images that correspond with the expectances of the au-
dience more probably resist change and are easily internalized.

The socialization process and the acceptance of a group membership, as ex-
plained by the theories of group dynamics, changes attitudes and behaviour and in-
fluence the ingroup-outgroup image. The openness in accepting diversity is limited, 
conformity and obedience to general tendencies become the common behaviour. 
The image of Roma group seen by other groups has evolved under the auspices of 
socio-cultural transmission and inter-groups comparison. 

The stereotype is often combined with prejudice and becomes a dangerous 
instrument for conflict outburst. Stereotyping and frustration-aggression dynamic 
have received considerable attention in the psychological and sociological literature 
on inter-group relations8. In Milton M. Gordon’s analysis on ethnic group relations, 
the element of stereotyping appear to be rather widespread cognitive inadequa-
cies reinforced by affective tendencies and lack of equal-status between groups9. 
The inter-group relations could degenerate because of variables such as10 : a) frus-
tration-aggression mechanisms in which aggression is easily produced be frustra-
tion and directed toward scapegoats ; b) felt dissatisfaction phenomena bides on 
mechanism of relative deprivation ; c) calculation of success chances, which seems 
to be exclusively an intellectual or cognitive phenomena, but, in fact, is affected by 
emotional considerations ; d) conflict escalation, the tendency for parties in conflict 
to react to each other’s threats and reprisals by escalating the level of aggression, 
punishment and revenge. 

Within this framework, the paper highlights the main aspects of the relation-
ship between the image of Roma as perceived by the majority of population and 
its representation in the Romanian press. 

Roma in Romania between 1990 and 2006 : 
ethnic or social minority ?

According to the 2002 census, in Romania, 535,250 (2.5%) people out of a 
total population of approximately 22 million identified themselves as Roma (for 
comparison, Romanians 89.5%, while Hungarians 6.6%). It is widely acknowledged, 
however, that this figure is inexact ; estimates of the actual figure of Roma in 
Romania range between 1.5-2.0 million11. The disparity between the real number 
of Roma and the census figures is undoubtedly influenced by the strong anti-Ro-
ma prejudice in Romanian society, which discourages Roma from official acknowl-
edging of their identity. Almost ten years later, in 2011, the official figure of Roma 
population in Romania was 619,000 people out of 19 million (3.2%)12.

8 For a classic statement see G. W. Allport, The nature of Prejudice (Cambridge, Addison-Wesley, 
1954).
9 M.M. Gordon, „Theory of Racial and Ethnic Group Relations“, Nathan Glazer, D. P. Moynihan 
(eds.), Ethnicity. Theory and Experience (Harvard University Press, 1975), 97.
10 M.M. Gordon, „Theory of Racial and Ethnic Group Relations“, Nathan Glazer, D. P. Moynihan 
(eds.), Ethnicity. Theory and Experience (Harvard University Press, 1975), 98, n. 9.
11 „State of Impunity“ paraphrasing Jean-Pierre Liegeios and Nicolae Gheorghe, „Roma/Gypsies : 
An European Minority“ (London, Minority Rights Group, 1995), www.errc.org, viewed on May 
17, 2003.
12 „Recensamantul populatiei si al locuitorilor 2011“, http ://www.recensamantromania.ro/
wp-content/uploads/2012/02/Comunicat_DATE_PROVIZORII_RPL_2011_.pdf, viewed on May 12, 
2003
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In the 1990s, the general situation of Roma population does not seem to im-
prove much and in many cases became markedly worse. In Romania, as in other 
Central and East European countries, Roma had to face difficulties rising from un-
employment13, deteriorating living conditions, high levels of illiteracy, indirect and 
direct forms of discrimination, community „skinhead“ and police violence, all of 
which continue to push Roma further to the margins of society.14 Despite this gen-
eral situation, among the Romanians became overspread the image of Roma that 
became „millionaires“ overnight, image determined by Roma’s life style and their 
disputed trade activities. This phenomenon of invidious comparison, determined by 
the discrepancy between the traditional image of Roma, „uneducated“ and „unde-
sirable“ and the new image that draws them as enriched people, in a situation of 
rank disequilibrium15, facilitated the propagation of discontent among the majority 
of population. This perception, associated with Roma’s cultural and behavioural dif-
ferences, labelled as „uncivilized“ people, with „non-human“ behaviour16, thieves 
and beggars represented an active source of conflict in early 1990s. 

In 1991, Human Rights Watch reported that : „Ethnic hatred and violence 
against Gypsies in Romania has escalated dramatically since the 1989 revolution. 
During the last 20 months, rarely a month went without another Gypsy village being 
attacked. Gypsy homes have been burned, their possessions destroyed, they have 
been chased out of villages and, in certain areas, have not been allowed to return 
in their homes […]“17. In most of the cases Roma represented the scapegoats for 
mob frustration and dissatisfaction caused by the difficulties of transition.

Conflicts between Roma and Romanians

A short overview of the conflictual situations between Roma and the major-
ity population is useful in order to distinguish the manner in which media mirrored 
these events. Ian F. Hancock, quoting Cohn, suggests that Roma exist for responding 
to a need of non-Roma for a marginal „contra-culture“18 in order to play the scape-
goating role for majority’s economic and social problems. In Southeast European 
countries have been identified three types of violence against Roma : community 
violence, skinhead and other racially motivated attacks and unwarranted police 
abuse19. From among these, in Helsinki Watch reports are identifiable two types of 
violence that could characterize Roma-Romanians relationship during ’90s : mob / 
community violence and police abuse. The mob violence was present in early ’90s 

13 Between 1990 and 2006, the rate of Romani unemployment in Romania is between 80 and 
90% and in some communities even 100%. Regarding the skills level, 80% of Romanian Roma 
are unskilled and only 16% of skilled workers are skilled in a modern profession (“Roma in 
Romania“, www.errc.org/publications, viewed on May 17, 2003). 
14 „Looking at Human Security in a Regional Context – The Situation of Roma and Sinti in the 
OSCE“, www.osce.org/odihr/cprsi/index.php ?s=8c, viewed on May 13, 2003.
15 Jeffrey Z. Rubin, Dean G. Pruitt, Sung H. Kim, Social Conflict. Escalation, Stalemate and 
Settlement (McGraw-Hill Inc., New York, 1994), 19.
16 Isabel Fonseca, Bury me standing. The Gypsies and their journey (Alfred A. Knopf, New York, 
1995), 166. The author quotes some statements of Romanians about Roma`s habitudes : „Even 
people who work all day do not have horses like theirs“, „Even the smallest Gypsy children are 
thieving monkeys“, „They are millionaires“, „They beat us when we tell them to get off our 
land“, „They kept horses up there“ [in the apartments assigned to and distroyed by Gypsies 
(n.n.)].
17 Human Rights Watch quoted in „State of Impunity“, www.errc.org, viewed on May 15, 2003
18 Ian F. Hancock, „La function du mythe tsigane“ in Patrick Williams (ed.), Tsiganes : Identite, 
Evolution (Syros Alternative, 1989).
19 „Looking at Human Security in a Regional Context – The Situation of Roma and Sinti in the 
OSCE“, www.osce.org/odihr/cprsi/index.php ?s=8c, viewed on May 11, 2003
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(1990-1995) and consisted in perpetration of violent events especially in villages 
or small towns (i.e. Bolintin Deal - 1991, Hadareni - 1993, Bacu - 1995) with signifi-
cant number of Roma inhabitants. The attacks against Roma were often encour-
aged by the non-intervention of police in defending them. Helsinki Watch report-
ed that „violent attacks against the homes and persons of Gypsies, and the failure 
of Romanian authorities to provide protection against such violence, are a serious 
human rights concern“20.

As a result of Targu Mures clash (1990) between Romanians and Hungarians 
many Roma were singled out for prosecution, even though was acknowledged they 
played a small role in the violence. The conclusions of Helsinki Watch investigations 
in this case describe how Roma had been made scapegoats and held responsible for 
the clashes21. In the case of Targu Mures the police had totally failed in anticipating 
the violence and responding to calls for assistance once the violence was in progress. 

Since 1996 until 2000, although mob violence against Roma decreased, it 
was replaced by systematic police raids on Roma houses, associated with high lev-
els of brutality. What about the legal resolution of abuses, the situation remained 
unchanged : police officers or individuals accused of ill-treating Roma were rarely 
charged with a crime. The frequent raids of the police were often justified as nec-
essary for preventing the possible Roma crimes, being based on prejudges regard-
ing Roma’ behaviour. 

The portrayal of Roma in the Romanian press22

In the 1990s until the year 2006, when refer to Roma, the journalists invari-
ably tend to exploit the fictitious image of this community, catering to a public fa-
miliar with stereotypes about Roma. In general there is a world of difference be-
tween Roma` daily reality and the perception that outsiders have about it. Although 
the information regarding Roma exists, the mythical image of this non-integrated 
population persists together with stereotypes and „clichés“ on the base of anti-
thetical approach. In this context, media have their greatest effect when they are 
used in a manner that reinforces and channels attitudes and opinions that are con-
sistent with the psychological makeup of the person and the social structure of the 
groups that form the target audience. The influence of media is evident when they 
reinforce rather than attempt to change the opinions of those in their audience. 
Thus, the media audience see only a slice of the Roma community, one that do not 
jar their preconceptions, but reinforce and even legitimize them. 

Media’s role does not consist only in reinforcing an already existent image 
about Roma, but it contributes significantly in shaping this image. The technique 
developed by the mass media in dealing with Roma and others outside the main-
stream involve symbols and stereotypes. Because they deal with a wide audience, 
come to rely on symbols and stereotypes as shorthand ways of communicating 
through headlines, characters and pictures23. The symbol was the term that called 
up a whole set of characteristics ascribed to those associated with the term in the 
minds of the mass audience. News media rarely covered activities in Roma communi-
ty, unless, in accordance with media’s „surveillance function“, they were perceived 

20 Human Rights Watch, Destroying Ethnic Identity : The Persecution of Gypsies in Romania (New 
York : Human Rights Watch, 1991).
21 Human Rights Watch, „Overview of human rights developments“, www.hrw/europe/
romania.php, viewed on May 10, 2003
22 The examination of the references to Roma population in the Romanian media concentrates 
on the period from the year 1990 to the year 2000.
23 Clint C. Wilson, Felix R. Gutierez, Multiculturalism and the Media. From mass to class 
communication (Sage Publications, 1995), 43.
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as a threat to the established order, or, in accordance with the „correlation func-
tion“, they were covered during colourful cultural festivals24. 

In the 1990s, one overriding factor characterized media representation of 
Roma : the information was not originated from a Romani source nor involved con-
sultation with Roma themselves. Indeed, most of this news appeared without Roma 
even being aware of them25. This happened also because, in general, Roma tried to 
avoid as much as possible the contact with the external world. Although the mythi-
cal image created a Roma’ ethnic identity which does not reflect Roma’ reality, this 
situation did not provoked Roma reactions until this community started to redefine 
its identity. In fact, the denial of the fiction has, in many cases, a contrary effect : its 
repetition reinforce the stereotypes. The stereotypes, once created, remain active 
and become difficult to convince media to broadcast well documented information 
regarding Roma. In case the media inform that one Roma family or one person be-
longing to this group is involved in a crime, whole Roma community living in that 
area is suspected for crime. 

According to the above mentioned arguments, could be considered three 
lines of approach of Roma subject in media : a) the black chronicle (i.e. crime and 
violence), which has been pushed from serious journalism into the yellow press ; b) 
the „romantic stream“, a reaction to the lack of proper information and a conse-
quent reliance on literature that present Roma in a biased picture ; c) the „realist ap-
proach“, whereby the media try to view problems from the point of view of the ma-
jority : „It’s nice what you say about Roma, but have you tried living next to them ?“.

Violence as a leitmotif in characterizing Roma in the 1990s

Generally speaking, the media are quite active in promoting stereotypes and 
in press articles the Roma people is presented mainly in violent contexts. In 1998, 
some titles from two national newspapers show this attitude : „A Bloody Settlement 
of Accounts between Two Gypsies“ (Adevarul, May 20, 1998), „The Trial of Fane 
Capatana Confrontation between Gypsy Mafias“ (Adevarul, June 24, 1998), „The 
Gypsies from Cazanesti Fight for the Stolen Aluminium“ (Adevarul, July 13, 1998), 
„The Fights Between Gypsy Mafias take a Break. The Perpetrators of „Assault from 
Straulesti“ were Arrested“ (Ziua, July 14, 1998), „Two Groups of Gypsies, Armed 
with Baseball Bats, Fought in the Zone of Strandul Tineretului“ (Ziua, July 29, 1998). 

A study conducted by the Intercultural Institute in Timisoara as art of a 
project on „the role of the press in harmonizing interethnic relations“, revealed 
the frequency of the key words in articles about Roma in the main newspapers for 
the period from May 1995 to April 1996. The most frequent categories had to do 
with „colour of skin“, „infraction“, „Romani ethnicity“ and „group“26. Another 
study, realized by the Agency for Press Monitoring „Academia Catavencu“ and the 
Foundation Romani Criss, revealed the results of monitoring six newspapers (five 
national and one local), during the period February-August 2000. Roma minority 

24 Clint C. Wilson, Felix R. Gutierez, Multiculturalism and the Media. From mass to class com-
munication (Sage Publications, 1995), n. 26. Wilson and Guitierez, describing the functions of 
media, take over the classification of the major functions of communication made by Harold 
Lasswell : 1) surveillance of the environment, disclosing threats and opportunities affecting the 
value position of the community and of the component parts within it ; 2) correlation of the dif-
ferent parts of society in responding to the environment : 3) transmition of the social heritage 
from one generation to the next.
25 „The Media and the Roma in Contemporary Europe : Facts and Fictions“, Prague, September 
1996, www.per-usa.ortg/media.htm, viewed on May 9, 2003
26 „The Media and the Roma in Contemporary Europe : Facts and Fictions“, Prague, September 
1996, www.per-usa.ortg/media.htm, viewed on May 8, 2003
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is protagonist in 41.35% from a total of 343 articles that were analysed. The major 
part of events described were conflictual, mainly of criminal nature, and almost 
all the stereotypes used have negative connotation : „Gypsy offender“, „violent 
Gypsy“, „Gypsy mafia“, „dirty Gypsy“, „illiterates“, „Gypsy law“27. If the stereotype 
related to Roma’ skin colour is mentioned by the first study as one of the most fre-
quent in newspaper’s articles during 1995-1996, the second study does not point it 
out among the most frequent stereotypes in the year 2000. This reveals a change 
of attitude from racial discrimination to Roma representation as a social problem. 
But from the results of both studies comes out the persistence of a dominant fea-
ture of Roma image, as it is present in the newspapers : aggressiveness. 

Part of Roma associations and Roma representatives28 considered that this 
image reflected by the press was mainly originated in the Romanian Police prac-
tice of discriminatory recording and publishing of Roma criminal offenders. The 
statistics on criminality published by the police and provided to the press in specif-
ic cases of criminal offences, are seen as source of anti-Roma hostility among the 
public opinion29. 

But is there true that Roma, as a group, are more inclined to crimes that are 
non-Roma ? The fact that a disproportionate amount of petty crime is committed 
by Roma does not mean that there is a cause-effect relationship between being a 
Roma and committing a crime. Yet that is what is implied when it is mentioned that 
it was a Rom who robbed somebody. Is it Roma who are over-represented on the 
crime list or is it the unemployed ? Is it the case that Roma commit more crimes, or 
that the police are more likely to arrest someone if is Rom ? When audience is in-
formed that a suspect is a Rom, they are being told not only what is perpetrator’s 
ethnicity, but also that the ethnicity is important to the account. This facilitates the 
connection between Roma and criminality in the minds of auditors.

In a number of cases of anti-Roma violence, members of the majority com-
munity justified their behaviour, in part, by the alleged failure of law-enforcement 
officials to take appropriate steps when members of the Romani community com-
mitted illegal acts. This led them to engage in what they called „popular justice“, 
evicting Roma from their villages, including some who were not accused of any 
crime. But how media presented these conflicts ?

The press coverage of the conflicts between Roma and the Romanians have 
evolved during years from emphasizing the deficiencies of the judicial system, which 
failed to punish the allegedly criminal behaviour of Roma, to highlighting the un-
lawful behaviour of Roma themselves, transforming them in scapegoats. A change 
is noticeable also in sources of information : if the 1991 incident in Bolintin Deal 
brought forth a wide variety of articles, many of which largely speculative, later 
there was greater use of official sources and local documentation. There was an 
increase in journalists’ use of police jargon, sometimes repeating verbatim terms 
found in the police inspectorate’s press releases : „Gypsy, without occupation“, 
„with (or without) penal antecedents“, „with (or without) legal domicile in local-
ity“, „known criminal“ etc30. 

27 „Prezenta populatiei Roma in presa romaneasca“, www.mma.ro/database/romanicriss.ro, 
viewed on May 14, 2003
28 „Romania : Roma Ethnicity record in police files“, report drafted by Nicolae Gheorghe, CRISS 
association, Convention of Roma Association, www.riga.lv/minelres/archive/ and „Images and 
Issues : Coverage of the Roma in the Mass Media in Romania“, Sinaia, 1997, www.per-usa.org/
imgs_iss.htm, viewed on May 16, 2003
29 „Romania : Roma Ethnicity record in police files“, report drafted by Nicolae Gheorghe, CRISS 
association, Convention of Roma Association, www.riga.lv/minelres/archive/, viewed on May 
15, 2003
30 „Images and Issues : Coverage of the Roma in the Mass Media in Romania“, Sinaia, 1997, www.
per-usa.org/imgs_iss.htm, viewed on May 7, 2003.
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Final remarks 

In this paper two main arguments are addressed : the role of ingroup-out-
group relations in shaping a certain perception of Roma image and the importance 
of media representation for the evolvement of the interethnic relations. The rela-
tionship between media and those portrayed by the media influence the attitudes 
of the other ethnic groups in rapport with Roma. In most of the cases misinforma-
tion is determined by the need of the others (the major part of auditors) to have the 
confirmation of their own believes (as individuals and as a group) and this deepens 
the distance between reality and its perception. The dichotomization in terms of 
„we“ and „they“, „good“ and „bad“, proliferated by press feeds the social need 
for identity, and creates or strengthens stereotypes. For responding to this need in 
many cases the truth about Roma is ignored and this helps the wide spreading of 
discriminatory views. The Roma identity is based traditionally on myths that pre-
sented them on a romantic manner, leaving space for speculations about their dai-
ly life, speculations, which became part of ingroup-outgroup imagery. These false 
images, that cannot be easily removed as they are internalized and correspond to 
an „historical image“ about Roma, make difficult the real communication between 
Roma and the Romanians. In the 1990s, the syndrome of finding in Roma the scape-
goats for unpleasant situations came out of the stereotyped image of Roma, com-
bined with the prejudices about their „aggressive“ character. The situation start-
ed to change after the year 2000 due to socialization with problem-solving rather 
than with the conflict. 
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Introducere

Prezentul articol își propune să 
analizeze, din punct de vedere inter-
disdiplinar, recurgând la referinţe de 
political science și la legislaţia epocii, 
precum și la documente de arhivă, uti-
lizând metoda comparativă, modul în 
care s-a fabricat o instituţie paramilitară 
care a servit intereselor partidului-stat, 
în cadrul unui regim politic monoparti-
dist. Studiul prezintă arhitectura Gărzii 
Naţionale, precum și relaţiile dintre 
Frontul Renașterii Naţionale și aceasta. 
Pe de o parte, vor fi analizate în mod 
critic, misiunile uniţăţilor de Gardă, prin 
trimiterea la documente de arhivă, fapt 
care va demonstra că Gărda Naţională 
dispunea de un Serviciu de Informaţii și 
Propagandă, adică, după cum vom ve-
dea, făcea poliţie politică. Pe de altă 
parte, studiul mai analizează incompa-
tibilităţile dintre FRN și Gardă, precum 
și „criteriile“ de selecţie ale celor care 
intenţionau să se înscrie în organizaţia 
politică unică, printr-un studiu de caz 
cu privire la recrutarea și numirea ele-
mentelor tinere în structurile de condu-
cere ale FRN.

Ce a fost Garda Naţională pen-
tru partidul unic ? De ce regimurile au-
toritare dispun de astfel de instrumen-
te militare care servesc intereselor poli-
tice ? Aceasta sunt interogaţiile la care 
voi încerca să răspund și anume că regi-
mul monarhiei autoritare și-a fabricat 
instituţii pe care, ulterior, le-a politizat 

Brațul armat al partidului-stat : 
Garda Națională
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cu scopul de a controla întreg aparatul de stat și de partid. Răspândirea ideologi-
ei regimului reprezenta misiunea partidului unic și a instrumentelor cu care a fost 
înzestrată : Garda Naţională. Partidul unic, în special Garda Naţională și astfel s-a 
creat un regim politic arbitrar, prin politizarea excesivă a birocraţiei partidului-stat. 
Valenţele militariste ale organizaţiei unice au definit partidul și regimul ca pe unul 
care a avut sprijinul armatei. 

Militarizarea politicului

Intrumentul politic și armat al Frontului Renașterii Naţionale a fost Garda 
Naţională a partidului unic monarhic. Despre Garda Naţională se poate afirmă că s-a 
dorit a fi un substitut al Gărzii de Fier. Denumirea, aproape identică, relevă această 
axiomă. Prin fabricarea Gărzii Naţionale, soldatul nu și-a mai îndeplinit misiunea 
de ostaș, ci a îmbrăţișat misiunea sarcinilor politice cu care a fost înzestrat de noul 
regim. Referinţa teoretică a lui Armin Heinen, și anume că „regimurile autoritare 
necesită sprijinul armatei, iar dictatura regală românească nu a făcut excepţie“1, 
se vrea a fi demonstrată prin dezvoltarea noţiunii militarizării instituţiilor statului, 
prin prezenţa generalilor în structurile de conducere ale partidului unic. Prefecţii 
și primarii erau colonei și generali activi sau în retragere ai armatei române, puși 
sau numiţi în funcţii prin decret regal. Politizarea instituţiei Gărzii se va realiza prin 
intermediul funcţionarilor și ideologiei frontiste. În epocă se spunea că „Garda nu 
era o organizaţie după modelul întrebuinţat de partidele politice în care totul se 
reducea la asmuţirea unor oameni împotriva altor oameni“2. Aluzia făcea trimitere 
la haosul politic instaurat de pluralitatea organizaţiilor politice, adică la decadenţa 
democraţiei, parlamentarismului și politicianismului.

Apariţia militarilor, în politică și în aparatul de stat, denotă existenţa unui 
regim politic lipsit de legitimitate pe care monarhia autoritară nu o putea admi-
nistra decât prin recurs la forţă armată. Fiind organizaţi și disciplinaţi în plan ierar-
hic, dotaţi cu spirit corporativ și cazon, promovând o comunicare reciprocă și dis-
punând de forţa armelor, militarii reprezintă, deseori, cea mai puternică structură 
a societăţii. Intervenţia militară apare justificată ca fiind întreprinsă în numele in-
teresului și al securităţii naţionale, în scopul evitării dezlănţuirii războiului civil sau 
în scopul proceselor de modernizare economică și socială3. Forţele armate și parti-
dul unic își protejază, își legitimează și întrepătrund acţiunile, atât sub aspect or-
ganizaţional, cât și sub cel funcţional, de la propagandă la activităţi culturale, de 
la modernizare economică la acţiuni în domeniul legislativ4. Fabricarea celei de-a 
doua forţe armate, paramilitare, a fost reprezentată de apariţia organizaţiei au-
xiliare a FRN-ului, care a fost condusă de elemente ale armatei sau de foste cadre 
ale corpului ofiţeresc, înscrise în partidul unic. Unităţile Gărzii erau conduse de co-
mandanţi, numiţi dintre membrii FRN, preferaţi fiind foștii ofiţeri activi ai armatei 
sau cei în rezervă. Astfel, „comandantul Capitalei, comandanţii de Ţinut și Judeţ 
au fost numiţi prin decret regal, la propunerea Ministerului de Interne. Toţi ceilalţi 
comandanţi de plasă, centru orășenesc, comună și sat au fost numiţi prin decizia 
generalului-comandant. Nu oricine putea fi comandant, ci doar aceia care urmau, 

1 Armin Heinen, Legiunea „Arhanghelului Mihail“. Mișcare socială și organizaţie politică. O 
contribuţie la problema fascismului internaţional, Ediţia a-II-a, (București : Editura Humanitas, 
2006), 341-342. 
2 „Solemnitatea depunnerii jurământului comandanţilor de ţinut ai gărzilor naţionale. 
Cuvântarea lui A. Călinescu“, Universul, 4 mai 1939, 11.
3 Domenico Fisichella, Știinţa Politică. Probleme, Concepte, Teorii, trad. din limba italiană și 
postfaţă de Victor Muraru, (Iași : Editura Polirom, 2007), 362.
4 Fisichella, Știinţa Politică..., 364.
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în prealabil, cu succes, cursurile de comandanţi“5. Generalul-comandant reprezenta 
organul de conducere permanentă a Gărzii și, în această calitate, îndeplinea funcţia 
de membru în Consiliul Superior al FRN. Generalul era ajutat în conducerea Gărzii 
de un Stat Major, numit prin decret regal, dintre foștii ofiţeri superiori ai armatei 
active. Statul Major al Gărzii dispunea de un Serviciu al Propagandei, care avea ca 
atribuţii culegerea informaţiilor privitoare la starea de spirit din ţară, la problemele 
de interes obștesc și faţă de principiile și scopurile FRN, precum și propaganda prin 
publicaţii periodice, în legătură cu această organizaţie6.

Regimurile autoritare cu valenţe militare, prin ofiţeri, controlează actul de 
guvernare, care este lipsit, în acest fel, de orice ideologie specifică și acţionează pe 
baze prevalent pragmatice, în limitele mentalităţii birocratice, specifice militarilor 
și civililor, în prezenţa unui partid unic, de masă, sponsorizat de putere, care poate 
fi prezent mai mult cu scopul de a ocupa spaţiul politic, pentru a reduce participa-
rea populaţiei la viaţa politică, decât în scopul unei mobilizări populare, fie chiar 
controlate7. În acest sens, rolul „Gărzilor Naţionale a fost acela de a fi chemate să 
păstreze contactul strâns cu masele populare, având datoria să le îndrume, să le ori-
enteze și să remedieze cu un ceas mai devreme împotriva agitatorilor care cereau 
oamenilor aderarea la organizaţii străine, contrare intereselor ţării“8. Despre rolul 
Gărzii Naţionale s-a exprimat și istoricul Nicolae Iorga, consilier regal, care conside-
ra că „Frontul, cu Garda lui naţională, este tot ce poate fi mai bun pentru monar-
hie, iar Coroana trebuie să găsească mobilizare și în alte forţe, decât cea a maselor 
mobilizate de cine știe ce demagog. Ţara a sprijinit prin Front Coroana, în primul 
rând, dar Coroana trebuie să se sprijine pe un Parlament liber“9. Atitudinea critică 
a istoricului Nicolae Iorga, la adresa regimului și partidului condus de regele Carol 
al II-lea, se observă prin poziţia acestuia în legătură cu necesitatea fundamentării 
regimului, în vederea reînvierii instituţiei parlamentului și reintroducerea libertăţi-
lor fundamentale ale cetăţenilor, suspendate prin decretul stării de asediu care in-
troducea cenzura10.

Mobilizarea, pe de parte, poate antrena segmente limitate ale populaţiei, la 
nivel de elite, ori poate lua un caracter de masă, în cazul în care ea este decisă de 
populaţie, anterior mobilizată în cadrul unei situaţii politice mai competitive, dar 
lipsită de instituţii politice capabile să satisfacă cerinţele generate de mobilizare ori 
să garanteze desfășurarea unor procese stabile de schimbare socială și politică11. Pe 
de altă parte, populaţia, agitată din punct de vedere politic, este răcită de regimul 
autoritar instaurat, inducând uneori cetăţenii spre forme de apatie și detașare. Ceea 
ce regimul îi cere populaţiei este, în fond, să nu se ocupe de politică12. Domenico 
Fisichella, analizând regimurile autoritare de mobilizare, ajunge la concluzia că 
acestor regimuri „le este mai mare tentaţia de a antrena mulţimile sociale în pro-
cesele politice, fără însă ca mobilizarea să ajungă să cuprindă omul în multitudinea 
dimensiunilor sale : autoritarismelor le este suficientă antrenarea și sprijinul per-
soanelor ca subiecţi politici, în postura lor politică, și nicidecum ca subiecţi totali“13.

5 „Regulamentul pantru organizarea și funcţionarea Gărzii Naţionale“, Universul, 26 aprilie 
1939, 9, vezi și A.N.I.C, Fond Președinţia Consiliului de Miniștri, dosar 171/1939, ff. 2-3.
6 Universul, 26 aprilie 1939, 9.
7 Fisichella, Știinţa Politică, 364.
8 „Depunerea jurământului comandanţilor de Gărzi FRN din Ţinutul Bucegi“, Universul, 8 mai 
(1939) :15.
9 Nicolae Iorga, „Desbaterile parlamentare“, Senatul, ședinţa din 28 iunie 1939, în Monitorul 
Oficial, nr. 9, partea a III-a, București, Imprimeria Centrală, (1939) :7.
10 Decretul Regal, Nr. 856, „Instaurarea stării de asediu“, Monitorul Oficial, Nr. 34 din 11 
februarie (1938) : 1-2.
11 Fisichella, Știinţa Politică..., 359.
12 Fisichella, Știinţa Politică..., 359.
13 Fisichella, Știinţa Politică...,368.
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Militarii erau cei care coordonau activitatea FRN-ului, având rolul de a su-
praveghea membrii partidului, în interiorul și în afara organizaţiei politice unice. 
Scopul era reprezentat de mobilizarea indivizilor în jurul regelui, împotriva legio-
narismului și propagandei comuniste, care agitau spiritele tineretului și muncitori-
lor. O altă dimensiune a FRN este reprezentată de faptul că partidul unic era așezat 
pe baze profesionale, efect al statalismului organic și al ordinii constituţionale cor-
porative, reprezentând exprimarea preocupărilor publice și fiind completată cu o 
Gardă proprie, ca instrument de disciplină și ordine interioară. Astfel, „FRN a repre-
zentat mijlocul prin care Naţiunea și-a exprimat gândurile și a fost rezervorul din 
care, printr-o selecţie severă a elitelor, se vor recruta elementele de conducere ale 
ţării“14. Raţiunea de existenţă a Frontului Renașterii Naţionale a fost ca, pe de o par-
te, „membrii Frontului să lămurească masele populare, prin contact direct, să pro-
page actele de guvernământ în legătură cu împrejurările, pe de altă parte, Frontul 
Renașterii Naţionale va fi în stare, prin ramificaţii tentaculare, să plece urechea la 
bătăile inimii mulţimii, să culeagă din milioanele de căminuri modeste dorinţele și 
voinţele care tind și au dreptul să se facă auzite, aceste milioane de pături trebu-
ie să alcătuiască plămada din care iese apoi, printr-o sinteză înţeleaptă, voinţa și 
dorinţa naţiunii“15. Prin urmare, ideologia oficialǎ a regimului a fost exercitatǎ de 
guvern asupra populaţiei, prin intermediul membrilor Gărzilor Naţionale și a par-
tidului unic și cu ajutorul rezidenţilor din ţinuturi. FRN reprezenta legǎtura dintre 
indivizi și elitele locale care aveau ca obiective exercitarea mobilizǎrii sociale prin 
intermediul ideologiei.

Arhitectura Gărzii Naționale

Organele de execuţie ale FRN se regǎseau în relaţii de dependenţǎ ierarhicǎ, 
conform articolului 22 din Regulamentul de organizare a FRN, adicǎ ierarhia era 
stabilitǎ pe cele trei categorii de profesii. Cu alte cuvinte, Secretarul General, pen-
tru ocupaţii intelectuale, avea în subordine numai pe secretarii pentru profesiile 
intelectuale, fǎrǎ autoritate asupra celor de la categoria agricultură sau muncă ma-
nuală. Pentru Garda Naţionalǎ, ierarhia era stabilitǎ de art. 10 din Regulamentul 
Gǎrzii Naţionale, care amintea faptul că „în ea nu intrau decât comandanţii de 
unitǎţi ai Gǎrzii“16. Generalul-Comandant reprezenta organul de conducere per-
manent al Gǎrzii. El întruchipa întrega activitate a Gǎrzii, potrivit directivelor pri-
mite din partea Directoratului Frontului. O dispoziţie interesantǎ este înscrisă în 
articolul 35, din Regulamentul Gǎrzii Naţionale, care prevedea că : „întrebuinţarea 
unitǎţilor de Gardǎ Naţionalǎ se producea la ordinul Generalului-Comandant, iar în 
cazuri de vǎditǎ urgenţǎ și necesitate și la cererea Secretariatului Frontului, la sat, 
comunǎ și plasǎ ; în aceastǎ eventualitate, se solicita și aprobarea Secretariatului 
de judeţ al FRN“17. Garda era un organ auxiliar al FRN, iar Generalul-Comandant al 
Gǎrzii Naţionale îndruma activitatea acesteia, potrivit directivelor primite din par-
tea Directoratului. Misiunile Unitǎţilor de Gardǎ constau în : a) menţinerea ordinii 
cu prilejul manifestaţiunilor de orice fel ale organizaţiilor FRN ; b) cooperarea cu 
organizaţiile existente, în vederea pregǎtirii pentru apǎrarea pasivǎ împotriva ata-
curilor aeriene ; c) colaborarea cu Straja Ţării și Serviciul Social ; d) cooperarea în 
timp de rǎzboi cu organele militare, pentru menţinerea siguranţei, liniștei și execu-

14 „Aniversarea Noii Constituţii, Cuvântarea lui A. Călinescu“, Universul, 1 martie (1939) : 3.
15 „Cuvântarea lui Victor Vâlcovici“, Ţara Nouă prin Munca Tuturor, Biblioteca FRN, (București : 
Editat de Subsecretariatul de Stat al Propagandei, Imprimeria Statului, (1939) : 19.
16 A.N.I.C., Fond FRN, dosar 2/1939-1940, f. 151.
17 Fond FRN, dosar 2/1939-1940, f. 151.
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tarea unui Serviciu de Informaţii18. Candidaţii pentru calitatea de membru al Gărzii 
trebuiau să îndeplinească următoarele condiţii : a) să fie membri ai Frontului ; b) să 
fie valizi ; c) să aibă cel puţin vârsta de 23 de ani și cel mult vârsta de 50 de ani ; d) să 
știe a scrie și a citi românește ; e) să fi avut întotdeauna o bună purtare în societate19.

Statul Major al Garzii Naţionale dispunea de un Serviciu de Informaţii și 
Propagandă care se afla sub îndurmarea Consilierului Tehnic. Acest serviciu avea ca 
principale atribuţii colectarea informaţiilor de ordin politic care : a) se refereau la 
activitatea diferiţilor oameni politici neîncadraţi în FRN sau încadraţi de formă, ca 
să-și poatǎ continua activitatea lor de ponegrire sau defǎimare a regimului actual, 
la adǎpostul organizaţiei FRN ; b) Activitatea viza, în general, orice acţiune politicǎ 
contrarǎ ideologiei și doctrinei FRN ; c) Această sferǎ de acţiune includea orice cu-
rent politic-social, idei sau pǎreri care circulau în public pe cǎi ascunse, de la om la 
om, verbal sau scris ; d) Erau vizaţi, în special, foștii demnitari politici care se simţeau 
înlǎturaţi de la conducerea FRN sau nu mai aveau nicio întrebuinţare și deci nicio 
sursǎ de venituri, fiind nemulţumiţi cu simpla calitate de membri FRN20. Aceste infor-
maţii se aduceau la cunoștinţa Comandantului General și Ţinutului care le centrali-
za pe judeţe și păstra evidenţa acestor elemente. De la Comandamentul General al 
Partidul Naţiunii, Serviciul Informaţii, prin referatul din 5 iulie 1940, pentru executa-
rea dispoziţiunilor Marelui Stat Major, se poate observa faptul cǎ Cercurile de Studii 
funcţionau în vederea strângerii de informaţii, pentru existenţa statului român. Era 
necesar sǎ se creeze câte un serviciu contrainformativ, camuflat, sub denumirea de 
Serviciu de Studii și prevederi21. Comandanţii Gǎrzilor Naţionale de judeţe trebuiau 
sǎ întreprindǎ și o acţiune contrainformativǎ depinzând direct de cei trei delegaţi22.

Serviciului informații al Gărzii partidului unic

Comandantul Gǎrzii Naţionale de plasǎ și de comunǎ era un organ în sub-
ordinea comandantului de Judeţ. El cauta informaţii și le transmitea, în formǎ 
brutǎ, comandantului Gǎrzii Naţionale de Judeţ. Comandantul de plasǎ și comunǎ 
nu poseda niciun fel de scripte și nu ţinea niciun fel de dosar în aceastǎ privinţǎ. 
Informaţiile recoltate se transmiteau verbal sau prin note informative fǎrǎ oprirea 
vreunei copii23. La capitolul IV-lea din Legea pentru organizarea FRN se amintea 
despre mijloacele contrainformative. Astfel, metodele militarizate practicate de 
partidul unic nu erau specifice unei organizaţii politice, ci unităţilor militare și po-
liţiei politice. Prin urmare, recrutarea agenţilor informatori acoperiţi și rezidenţi se 
facea dintre membrii Gǎrzilor Naţionale care erau selectionaţi și care puteau să co-
respundă cerinţelor din toate punctele de vedere, fiind apţi a întreprinde o acţiune 
contrainformativǎ. Acești agenţi rezidenţi, acoperiţi ca ocupaţie, comunicau direct 
cu comandamentul respectiv și puteau fi cunoscuţi numai de aceștia. Pentru iden-
tificarea lor, comandamentul de judeţ, putea emite un numǎr de ordine dintr-un 
carnet special24. Care erau problemele de urmǎrit ? Acest lucru era specificat în capi-
tolul al V-lea și anume : „contrainformaţii de ordin politico-social, starea de spirit a 
populaţiei, activitatea diferiţilor oameni politici încadraţi sau neîncadraţi în Partidul 
Naţiunii, acţiuni contrare ideologiei și doctrinei Partidului Naţiunii, idei sau pǎreri 
care circulǎ pe cǎi ascunse, contra, de la om la om, verbal sau scris, informaţiuni de 
ordin poliţienesc sau judiciar, acţiuni ce urmǎreau rǎsturnarea ordinei sociale prin 

18 Fond FRN, dosar 2/1939-1940,f. 151.
19 A.N.I.C., Fond Președinţia Consiliului de Miniștri, Dosar 171/1939, f. 7.
20 A.N.I.C., Fond FRN, dosar 2/1939-1940, f. 326.
21 Fond FRN, dosar 2/1939-1940, f. 327.
22 Fond FRN, dosar 2/1939-1940, f. 327.
23 Fond FRN, dosar 2/1939-1940, f. 328.
24 Fond FRN, dosar 2/1939-1940, f. 330.
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acte de teroare, spionaj, acţiuni subversive, tot ce este contrar siguranţei interioare 
și exterioare a statului“25. Măsurile propuse de Statul Major au constat în : „acţiuni 
concentrate cu armata și celelalte autoritǎţi administrative, de jandarmerie, poliţie, 
școale bisericești ale ţǎrii ; propagandǎ intensă pentru ideologia FRN, prin metode 
de convingere și întărire a încederii în noua orânduire a Statului, prin recâștigarea 
celor care au fost vremelnic abǎtuţi de la calea românismului“26.

Dacǎ antipropaganda era de competenţa armatei, ţinerea sub control a fos-
telor partide politice era de competenţa partidului unic și a guvernului. Elementele 
care se ocupau de exercitarea controlului erau funcţionarii, printre care și reziden-
tul regal. Din cercetarea documentelor de arhivă a rezultat faptul că rapoartele 
rezidentului contribuiau la politica guvernamentalǎ. Circulara pe care o trimitea 
Secretariatul General al FRN cǎtre secretari FRN de Ţinut și Judeţ specifica faptul că 
„în unele judeţe ale ţǎrii se gǎseau elemente care activase în fostele partide politice 
și care, în loc sǎ se alǎture acţiunii, se izolau de mișcarea FRN, criticând noua mișcare 
politicǎ“27. Anumiţi agenţi ai unor grupǎri politice desfiinţate nu pierdeau prilejul 
sǎ-și manifeste neîncrederea în FRN. Metoda de a semăna neîncrederea în rândul ce-
lor de bunǎ credinţǎ (atât la orașe, cât și la sate) trebuia combǎtutǎ cu toate mijloa-
cele. Românii trebuiau sǎ fie uniţi în jurul Tronului și conducǎtorilor acestui neam. 
Aveau datoria de a demasca pe semǎnǎtorii de știri false ; de a afla numele tuturor 
celor care rǎspândeau aceste zvonuri dǎunǎtoare unitǎţii neamului, aveau obligaţia 
de a cunoaște programul FRN, de a rǎspândii ideologia sa, în vedera formǎrii unui 
spirit public sǎnǎtos 28. Raportul cǎtre Ministerul de Interne infirmǎ adevǎratul rol 
jucat de Garda Naţionalǎ, care nu a fost în stare sǎ-și îndeplineascǎ atribuţiile pentru 
care a fost înfiinţată. Garda era lipsitǎ de acel dinamism care ar fi trebuit sǎ fie ca-
racteristica principalǎ a acestei organizaţii. Programul era insuficient de atractiv și a 
fǎcut ca membrii Gǎrzii sǎ fie utilizaţi mai mult pentru decor la diferite manifestaţii 
frontiste, și prea puţin la o activitate realǎ, impunǎtoare și atractivǎ29. Astfel, „mem-
brii au fost autorizaţi sǎ facǎ pe agenţii de constatare a contravenţiilor la legea spe-
culei, argumentează raportul, prin faptul cǎ unitǎţile erau formate din oameni de 
peste 50 de ani, care erau obosiţi și inapţi pentru o activitate care cerea mobilitate, 
spirit de iniţiativǎ și entusiasm“30. Raportul cerea întocmirea unui program plǎcut, 
cǎci de el depindea succesul sau insuccesul executǎrii lui. Prin comparaţie, „din ex-
perienţa altor ţǎri, s-a putut trage concluzia cǎ atât în mediul rural, cât și în cel ur-
ban exerciţiile de tir, practicarea de sporturi adecvate situaţiilor, servicii de pazǎ, 
control, siguranţǎ generalǎ, activitǎţi culturale și sociale, coruri, fanfare și diferite 
concursuri de stimulare, prezentau un mai mare interes. La șezǎtori sau consfǎtuiri, 
se recomanda sǎ se caute ca toţi participanţii sǎ aibǎ rol activ“31.

Atribuţiile Gǎrzii Naţionale, ca organ de ordine al FRN, au constat în coope-
rarea în timp de rǎzboi, cu organele militare pentru menţinerea siguranţei și liniștei 
publice. Conform noii legi a FRN, Serviciul în Garda Naţionalǎ era considerat ca fi-
ind o onoare care se încredinţa numai celor hotǎrâţi sǎ se sacrifice pentru interesele 
superioare ale ţǎrii și pentru Rege32. În cadrul NSDAP, de exemplu, „ordinele erau 
încredinţate doar formaţiunilor de elită ale partidului, care erau silite să asculte or-
dinele Fuhrer-ului și să execute voinţa conducerii politice a partidului33, 

25 Fond FRN, dosar 2/1939-1940, f. 330.
26 Fond FRN, dosar 2/1939-1940, f. 70.
27 Fond FRN, dosar nr. 2/1939-1940, f. 130.
28 Fond FRN, dosar nr. 2/1939-1940, f. 130.
29 Fond FRN, dosar nr. 23/1940, f.141.
30 Fond FRN, dosar nr. 23/1940, f.141.
31 Fond FRN, dosar nr. 23/1940, f.141.
32 Fond FRN, dosar nr. 1/1939, f. 99.
33 Hannah ARENDT, Originile totalitarismului, traducere de Ion Dur și Mircea Ivănescu, 
(București : Editura Humanitas, 2006), 494.
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„Selecția“ membrilor Gărzii Naționale

Dintr-un raport de activitate al Secretarului din Ţinutul Someș pentru toate 
categoriile : agriculturǎ și muncǎ manualǎ, industrie și comerţ și ocupaţii intelectu-
ale putem afla mai multe detalii,în privinţa relaţiilor dintre FRN și Garda Naţionalǎ, 
și anume : „comandanţii de Gardǎ nu erau prea bine aleși, că aveau un aer de întâ-
ietate și se amestecau în chestiuni la care nu se pricepeau“34. Obiecţiile puneau în 
lumină faptul că „membrii Gǎrzilor nu erau recrutaţi cu destulǎ grijă dintre persoa-
nele cele mai corecte și dinamice, iar combaterea speculei dǎdea prilej la semnala-
rea de abuzuri interesante din partea angajaţilor Gǎrzilor“35. Raportul amintea de 
nevoia delimitării perfecte a atribuţiunilor Gǎrzilor în rândul cadrelor FRN, pentru 
ca ele sǎ-și poatǎ îndeplini rolul. Pe de altă parte, dintr-un alt raport al Ţinutului 
Marea din 14 martie 1940, putem afla cǎ „Garda Naţionalǎ era pusǎ sub ascultarea 
președinţilor locali și era nevoie ca președintele sǎ știe cine meritǎ sǎ fie în Gardǎ 
și cine nu, de unde rezulta cǎ președintele confirma tinerii membrii ai Gǎrzii“36. 
Raportul, pe de o parte, amintea despre recrutarea în Gardǎ a oamenilor vârstnici, 
ieșiti din elementele armatei. Bătrânii puteau fi întrebuinţati atât la menţinerea 
ordinii, a siguranţei publice, cât și ca mânǎ de lucru. Pe de altă parte, raportul, in-
dica Gărzii faptul că trebuia să-și pună la punct un serviciu de informaţii, precum și 
unitǎţi de ordine compuse din elemente tinere și sportive care sǎ cunoascǎ boxul și 
sǎ se instruiascǎ în mijloacele de apǎrare, pentru a fi apte, la nevoie, sǎ aducǎ repede 
la ascultare pe cei cu totul recalcitranţi37. Activitatea politică a Frontului Renașterii 
Naţionale se desfășura după metodele și mjloacele armatei, care coordona activi-
tatea membrilor Garzii Naţionale, iar membrii braţului armat făceau parte din par-
tidul unic carlist și, în plus, erau plătiţi de către organizaţia politică, ca funcţionari 
de stat și de partid. Militarii conduceau atât partidul unic, cât și Gardă Naţională.

Agitatorii și bătăușii electorali38 ai partidelor politice desfiinţate, pe de o 
parte, au fost înlocuiţi cu elementele educate de către partidul unic spre a asigura 
ordinea, iar pe de altă parte, selecţionarea, recrutarea membrilor Gărzii, nu se re-
aliza pe principii meritocratice, generând astfel corupţie, în rândul braţului armat 
al Frontului. Atribuţiile oficiale ale Gǎrzii constau în menţinerea ordinii în ţinuturi, 
iar cele neoficiale aveau în vedere monitorizarea membrilor și opozanţilor parti-
dului și regimului. Activităţile de control și supraveghere erau specificate în chiar 
programul FRN și al Gărzilor Naţionale. Supravegherea comuniștilor și legionarilor 
de către Gărzile Naţionale, în colaborare cu Marele Stat Major, viza controlul acti-
vităţii subversive a acestora, prin propaganda derulată împotriva schimbării ordi-
nii statale, monarhice.

Elementul critic adus acestei instituţii militarizare a organizaţiei politice uni-
ce, din chiar interiorul organizaţiei, a constat în neîndeplinerea programului și atri-
buţiilor cu care a fost înzestrată Garda Naţională. Principala dimensiune a gărzilor 
regale a fost cea de răspândire a ideologiei FRN, modalitate prin care s-a încercat 
reformarea spiritului tineretului, în sens frontist, în conformitate cu principiile doc-
trinare ale Gărzii și partidului unic. Ascensiunea tineretului în funcţiile partidului 
și ale Gărzii s-a dorit a fi în concordanţă cu retorica populistă promovată de regim. 
Membrii Gărzii erau mai mult decorativi, însă rol de parodie a jucat și Parlamentul 
corporatist, cât și organizaţia politică unică, iar noul regim autoritar a reprezentat 
decorul vechiului regim democratic.

34 Fond FRN, dosar nr. 18/1939, f. 138.
35 Fond FRN, dosar nr. 18/1939, f. 138.
36 Fond FRN, dosar nr. 6/1939-1940, f. 199.
37 Fond FRN, dosar nr. 6/1939-1940, f. 199.
38 Sorin Radu, Electoratul din România în anii democraţiei parlamentare (1919-1937), (Iași : 
Editura Institutul European, 2004), 216.
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Concluzii

Statul a fost cel care controla birocraţia, prin intermediul partidului și Gărzii 
Naţionale, care era populată, în mare parte, cu ofiţeri din armata română. Ca și în 
administraţie,  construcţia partidului unic, cu personal de la stat, se făcea prin nu-
miri și avansǎri, ca și în perioada funcţionării regimului parlamentar democratic, 
conform rapoartelor studiate. Deși se proclama ca fiind un nou regim, el se com-
porta ca și cum ar fi fost regimul vechiului sistem. Ideologia oficialǎ a regimului a 
fost exercitatǎ de guvern asupra populaţiei, prin intermediul membrilor Gărzilor 
Naţionale și partidului unic, dar și cu ajutorul rezidenţilor din ţinuturi. Funcţionarea 
partidului-stat s-a datorat simbiozei dintre elitele militare și cele politice din cadrul 
partidului unic, reprezentând instrumentul de autoritate în opera de guvernare. 
FRN nu era doar un instrument de control administrativ, ci mai era și sursǎ de pro-
pagandă, având datoria sǎ desfǎsoare activităţi antipropagandistice, împotriva cu-
rentelor ideologice ale vremii, în special împotriva mișcǎrii comuniste și legionare, 
activităţi care erau de resortul Marelui Stat Major, care obliga pe șefii de judeţe și 
de ţinuturi sǎ se ocupe de gestionarea acestui pericol de ordin statal.

Garda Naţionalǎ a fost instituţia politizată a regimului și a partidului unic care 
și-a dovedit ineficienţa datorită subordonării generalului comandat faţă de partid. 
Militarii conduceau atât partidul unic, cât și Gardă Naţională. Studierea documen-
telor de arhivă a confirmat faptul că Garda era lipsitǎ de dinamism, iar programul 
era insuficient de atractiv pentru membrii săi, care erau folosiţi mai mult la manifes-
taţii. Accederea tineretului în funcţii, în cadrul partidului unic și a Gărzii Naţionale, 
a reprezentat una dintre dezideratele nerealizate ale regimului. Prin intermediul 
statului, „partidul propaga ideologia cu ajutorul mijloacelor de constrângere, de 
publicitate și de propagandă“39. Implementarea ideologiei regimului în toate stra-
turile societăţii reprezenta atributul noilor instituţii : Gărzile Naţionale, FRN-ului și 
Cercurilor de Studii. Noile instituţii erau ideologizate și au servit instaurării ordinii 
în ţară, prin intermediul organelor coercitive de supraveghere și control.
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The Functioning of the 
European Institutions 
According to the Provisions 
of the Lisbon Treaty

The adoption of the Lisbon Treaty 
induced a NEW dynamic, difficult to be 
anticipated at the moment of its rati-
fication. Therefore, the necessity of a 
rapid adaptation to severe constraints 
was hindered by several dysfunctions of 
the fundamental text. From the start of 
the new European cycle, two unknown 
basic issues regarded :
1). the duplications between the perma-
nent European Council President and of 
the EU Council Presidency, dealing with 
the adoption of the European agenda 
at short and medium time, and,
2). the external action which is accom-
plished both by the European respon-
sibles, above mentioned, and by the 
President of the European Commission 
and the High Representative. 

We appreciate that the inter-
dependence between the European 
functions have to take into account 
the current differences concerning, 
on one side, the Presidencies of the 
Euro pean Commission and European 
Parlia ment, directly emerging from the 
Euro-parliamentarian elections, and, 
on the other side, the positions of the 
President of the European Council and 
of the High Representative, appointed 
by the Heads of government and state. 

European Institutional Developments 
and Evolutions Post-Lisbon Treaty
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Abstract
The current article aims at analysing 
the main difficulties the European 
institutions were confronted 
to and identifying the axes of 
urgent reforms of the European 
construction, which are claimed 
to be applied, immediately, after 
the recent parliamentary elections 
from 25 of May together with the 
installation of the new decision teams 
in Brussels. While the first part of 
the article examine the action of the 
various European institutions within 
the new constitutional architecture, 
the second part will cover some axes 
needed which could be followed 
by the Union starting with the new 
term. In the context of the economic 
and financial crisis, the first European 
institutional cycle under the terms 
of the Lisbon Treaty –2009-2014, 
became an important challenge for 
the application of the provisions 
concerning the functioning of the 
European institutions. An objective 
assessment of the ways regarding 
the practical implementation of the 
Treaty must take into consideration 
the negative influence of the 
economic crisis upon the decisions 
assumed by the high national and 
European responsibles.
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I. The European Commission

The work of a Commission with 27 members (from July 2013 with the acces-
sion of Croatia, we have an European Union of 28) continued to be inefficient as 
before the adoption of the Lisbon Treaty. In this context, many opinions affirmed 
that the institution which gives the original impetus to the European project is 
losing speed with a view to the other institutions.1 Although this trend is not sim-
ple to be explained, politicians and experts consider that a profound polarization 
is the main negative consequence of the Commission’s decreased role. This asser-
tion is based on the fact that the founding Treaties conferred upon the European 
Executive the power to impel the Union, being placed beyond the immediate inter-
ests of the Member States. Thus, a Commission working with 6-9 members was ca-
pable to initiating a huge volume of European legislation and to representing the 
European integration in a neutral way.2 Notwithstanding, the successive enlarge-
ments of the EU led to a non rational repartition of the Commissioners mandates. 
in order to maintain the classical formula –one member state/one Commissioner or 
5 big states - 2 commissioners/the other 10 having one commissioner. 

Trying to reach a compromise, the Nice Treaty has limited the number of 
Commissioners at 18, corresponding to a Union of 27 states. Further, one of the 
most interesting innovations of the Constitutional Treaty focusing on this issue ad-
vanced the proposal of a reduction of the composition of the Commission to maxi-
mum 12 – 13 members, complying with its effective areas of action. The aim of this 
change was to avoiding not only the overlapping between the European policies, 
but the installation of veritable feuds having low interdependence in relation with 
the interests of the Member States. 

It must also be underlined that within the period of the elaboration of the 
Convention’s project, while the big States were those pleading in favour of a reduced 
Commission, the majority of the small states considered that their participation at 
the European institutional process could better guaranteed the existing formula.3 
The Lisbon Treaty partially resumed the Convention’s proposal in a rendez-vous 
clause4 stipulating that, starting with 1 November 2014, the European Commission 
will consist of member representing two thirds of the number of the Member States, 
President and High Representative included., on the basis of a equal rotationally 
system.5 Further, after the entry into force of the Lisbon Treaty, although the pro-
vision regarding a reduced Commission was less ambitious than it was made by the 
Constitutional Treaty, the high responsible of the national Member States, con-
cerned in eliminating possible shortages of the Member States (ex. Ireland who in-
itially rejected the Treaty), took the decision to prolongation of the current status 
of the functioning of the Commission-one State/one Commissioner.6 

In this way, this decision accepts the status quo of an over dimensioned and 
not adapted Commission, until 2019 or in the case of a Union with 30 members. It 
is out of question that a reduced Commission could have strengthened the posi-
tion of its President in the balance of institutional powers, having in mind that the 
Commission still possesses the „sole right of initiative“ to start the EU lawmaking 
process. 

1 Jean-Yves Bourlanges, Audition within the European Affairs Committee, National Assembly, 
France, 12 December 2012.
2 The Commission of six has 9 members, each of the 3 big states having 2 commissioners.
3 Valery Giscard d’Estaing, La cacophonie europeenne, Le Point, 06.06. 2013.
4 Cf. art. I-26, TUE.
5 Cf. art. 17 TUE. This change was taken with a view of a positive outcome of the second Irish 
referendum on 2 October 2009.
6 Decision of the European Council, 22 May, 2012.
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As regards the portfolios’ exercise, the Commission Barroso II confronted it-
self to the same problems devolving from the lack of convergence between the ma-
jorities at European and national level given the various electoral cycles, at term or 
anticipated. The first remark to be made is a duplication of a several expertise fields 
as a direct result of too many commissioners. For example, the external action of the 
Commission has been affected by the lack of coherence resulting from the activities 
of 4 Commissioner acting as High Representative for CFSP (the Common Foreign 
and Security Policy), Development and Human Aid, Enlargement and Commercial 
Policy. Duplications were evident with a view the portfolio for aid and answers in 
crisis situation and the Neighbouring Policy was transferred under the competence 
of the Commissioner for Enlargement.

The EU Council
According to the Lisbon Treaty, the EU Council gained in transparency while 

maintaining all the competencies regarding the setting up of the agenda and the 
achievements of political compromises. The changes of administrative matter has 
been generated by the functioning of the Council of General Affairs and Council of 
External Affairs, both replacing the former Council of General Affairs and External 
Affairs. Consequently, the EU Council Presidencies were the more exposed institu-
tions with a view to the new disposals, because they had the task to put the change 
in application. 7

In assessing the functioning of the Council Presidencies, whose main respon-
sibility consists in fixing the agenda of the European summits, we are of the opin-
ion that a lack of coherence prevailed in what could be considered as a Union in 
search of a political leadership.8 We agree with this conclusion if we are compar-
ing the efforts made both by the German Presidency during the first half of 2007 
and the French Presidency during the second half of 2008, succeeding in resuming 
and ratifying the new Treaty, to the results of the several Presidencies exercised by 
states having less motivation. 9 

Among the main causes, we could find the following : 
1) Exercise of the EU Council Presidency by a state whose economy is in 
re cession – Spain ;
2) New members holding the EU Council Presidencies for the first time – Slovenia, 
Czech Republic, Poland, Lithuania. On one side, there are Member States having no 
experience in organizing a European agenda and, on the other side, Member States 
proving to be euroskeptical. At the same time, it was a country more concerned to 
change its internal constitutional mechanism, at to the limit of the political criteria 
of the EU, and here we speak about Hungary ;
3) The Council presidencies were assumed between 2009 – 2012, when the economic 
crisis reached its highest peak, by states which are not members of the Euro Zone – 
Czech Republic, Sweden, Hungary, Poland, Denmark. As a particular case, Poland 
had a performing economy due to an intelligent devaluation of its currency but 
was less involved in the economic governance and Euro Zone crisis ;
4) Absence of progress in promoting several internal European strategies, articulat-
ed around some political or economic general objectives supposed to be leading to 
the strengthening of the European cohesion (interconnexion of the infrastructures, 
the Danube Strategy, Eastern Partnership). As regards the Eastern Partnership, 
Poland failed to position it as the top priority of its Presidency ; Lithuania didn’t 
come to sign under its term the Association Treaty with Ukraine in the prolongation 

7 Art 9C, TUE
8 Arielle Thedrel, La presidence tournante de l’UE en perte d’influence, Le Monde, 31/12/2011.
9 Arielle Thedrel.
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of the Eastern Partnership, which became effective only after the acceleration of the 
conflicts between Russia and Ukraine. Among the priorities of Polish and Hungarian 
Presidencies were the achievement of the Schengen space, especially with the prob-
lem of the accomplishment of the criteria by Romania and Bulgaria. Both rota-
tional Presidencies couldn’t, from a firm position, negotiate with the founding 
states –France, Germany or Netherlands, which show the limted powers they dis-
pose thereupon ;
5) Some Presidencies have privileged, some aspects related more to their own pri-
orities, difficult to be treated within a difficult economic period. 

Taking into account these aspects, it would be easier to understand why the 
biome Merkel –Sarkozy conducted the Unions’ policies, at least until 2012, when 
Francois Hollande became President of France. As far as the negative effects pre-
vail, it is hard to say if the European framework could be reinvented through a new 
Convention as it was in 2002/2003. 

European Parliament
Under the terms of the Treaty, the European Parliament is the institution 

which became stronger because it acquired important new powers. In particular, 
the co -decision has been extended to a substantially larger range of areas10 and has 
become co - legislator for most of the European law. Notwithstanding, Parliament 
continued to work for getting more competences, passing without convulsions over 
the crisis period.

If we shall take into consideration an intergovernmental issue - the exter-
nal action of the Union – we observe that EP has pursued to have a major role, be-
yond it has received through the Lisbon Treaty. In this sense, it must be mentioned 
its firm preoccupation to exert a control upon the European Service for External 
Action (ESEA). 11

Thus, along the period 2009 – 2010, among the objectives of the EP was 
present the search of a compromise regarding the functioning of this structure. An 
agreement was, finally, achieved after some important concessions from the part 
of each Commission, Spanish Council Presidency and High Representative. The de-
bates within the EP claimed a strengthened overview and democratic responsibili-
ties exercise. In accordance with the compromise, European Parliament will have a 
say over the European funds for third countries and will control the budget of the 
ESEA.12 As a direct effect of the right to exercise a politically control over the CFSP, 
the EP has also get the right to proceed to the hearing of the EU ambassadors, af-
ter their appointment. When the High Representative could not be present at a 
plenary session of the Parliament, she/he could be replaced by a commissioner or 
a national Foreign Affairs Commissioner (or Minister, as it’s called, usually in the 
Membr States). 

European Council
After the significant changes introduced by the Lisbon Treaty, the European 

Council has become an European institution, de jure and not only de facto. The 
creation of a full-time European Council President is considered to be one the 
most major changes of the reformed Treaty.13 As regards the job description of the 

10 Agriculture, Fisheries, energy, Transport, Structural funds. French Senate, EA Committee, 
Communication on the European Parliament and the institutional balancewithin the Unioni, 17 
November, 2010.
11 French Senate, idem.
12 Elmar Brok, European Parliament, Raport on the functioning of the European External 
Service, adopted on 22 October, 2009.
13 Cf. Art. 9 B, TUE.
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permanent President, we remind that, within the European Convention debates, 
two opinions confronted : Executive President, similar to the French institutional 
pattern and, secondly, Chairman, conforming to the classical Parliamentary British 
system. Having in mind the permanent taunt esteeming that the Union has not a 
real political force, it would have been adequate that this new position could con-
fer more coherence and clarity to the European action.

Generally, all through the last European term, the institutional framework 
has extended the same propensities observed over the last two decades : the taking 
over by the European Council of the Commission’s integration role. Consequently, 
the main challenging issues have been settled due to the involvement of the 
European Council. The launching of the European semester and of the Pact on the 
Euro Plus were the most possible adequate answers trying to guide the surveillance 
and budgetary reform. The European Council’ role was decisive in order to save the 
Euro Zone ; it is true, always, in the last moment. In order to accelerate the neces-
sary steps, the European Council decided to sit in supplementary meetings which 
held the European agenda all over the last 5 years.14 

Nevertheless, an assessment on the role of the first permanent President has 
to conclude that he was, at least, equivocal. Even though at the beginning of his 
mandate, Herman Van Rompuy was aware of the need that Europe should stress 
on the political decisions, with a systemically approach to the sensitive topics, in or-
der to deliver a clear and coherent message for the public opinion, his term didn’t 
meet all expectations. While he firmly acted and succeeding in setting up a task 
force concerning the economic governance, Van Rompuy seemed to work more as 
a General secretary and not as top voice of the Union. 

The lack of visibility of the political Europe
In installing a High Representative for CFSP, the Lisbon Treaty has conferred 

upon him strengthened competencies – vice-president of the Commission and 
President of the General Affairs Council in view to have a significant impact on the 
way EU formulates and implements its external policies. Therefore, it was presumed 
a change in the way Member States interact with the High Representative and 
contribute to EU policy – making in this area. Instead of allowing more flexibility 
to this function, the Heads of state and government preferred to appoint an hon-
est person having no diplomatic experience. This person is a former commissioner, 
Catherine Ashton who finally achieved her tasks with less visibility than expected. 
Obviously, her charge was much complex since the EU still lacks an effective exter-
nal and security policy, based upon a qualified majority vote, as it was proposed by 
the Franco - German contribution at the European Convention.15

In the field of defence, Europe has proved to be as inactive as 15 years ago 
by the time of the Balkans crisis, being unsuccessful to formulate a collective an-
swer in the case of the Libyan crisis.16 This partial abandon of its security and de-
fence objectives is more dramatic even though the Lisbon Treaty has introduced 
the arrangements in this scope. The main challenge for EU lies with its incapacity 
to rapid deploying the battle group as support of its missions. To this aim, Europe 
needs concrete achievements to regain in credibility on the international scene. 

14 The Stability Pact reform, the 6 legislative package and the Surveillance, coordination and 
govrnance Treaty are major interventions of the European Council.
15 European Convention, French-German Contribution on the external action of the Union, 15 
January 2003.
16 Nicolas Baverez, „L’Europe orpheline“, Le Point, 01/05/2014.
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II. Short Time Challenges

The application of the Lisbon Treaty in an economic crisis period, significantly, 
raised citizens’ interrogations with respect to the functioning of the European insti-
tutions. If, in normal conditions, the people’s interest towards the decision-making 
mechanism in Brussels regarded general aspects, at present, the effective measures 
taken by the EU became much more important for the public opinions. Therefore, a 
comparative perception between the European institutional coordination and their 
transposition at national level must converge in relation with a reformed dynamic. 17 

Five years since the entry into force of the Lisbon Treaty, it is difficult submit 
a definite answer regarding the effects on the balance of influence between the 
various EU institutions, the general impression being that of a recess of the gen-
eral interest.

There is a danger that within the reformed institutional framework, the 
Commission couldn’t fulfil its founding role.

At what extent will the results of the last European elections influence up-
on the repartition of the positions of Presidents of the Commission and European 
Parliament as the Treaty of Lisbon stipulates ? As it is acknowledged, the Treaty 
states that the EU Council will proceed to the nomination of the President of the 
Commission on the basis of the European elections.18 At its turn, the European 
Parliament should decide if it agrees or not with this candidate. One consequence 
emerging from the Treaty, mandatory, is true, only in practice, is that the party who 
won the elections has to propose the Commission President. Notwithstanding, the 
European Council will locking for preserving their former practices, by continuing 
to nominate him in accordance with political negotiations.19 Even the practical ar-
rangements of the Treaty provisions are not very clear, it is hard to believe that the 
European Council will try to go round without a solid motivation. Moreover, fed-
eralists argue that not electing an Executive with real powers represent the main 
reason ordinary Europeans do not identify with the Parliament. It is hard to believe 
that a European responsible could have an effective role without a strong domes-
tic experience in the matter. 

The main challenge this institution is currently facing results from the accept-
ance of its representativeness based on degressive proportionality. Referring to the 
representativeness of the EP, the European Council called20 for the completion in 
2017 of the review of the repartitions of the EP mandates by demographic evolu-
tions and number of Member States.

During the 5-year term, the EP’s role as representative of European opinions 
may coincide or not with the ruling majority in the Member States. Considering 
the fact that in the Member States, local or national elections are conducted un-
der schedules different than the European one, the issue of the legitimacy of deci-
sions taken in Brussels at national level becomes, in the context of economic crisis, 
extremely sensitive. Likewise, if until now, assuming the EP political projects im-
plied an agreement between the MEPs of the left and those of the right, the asser-
tion of a strong Eurosceptic movement will require a different strategy from 201421.

The election of the EPs President, results from a political arrangement be-
tween the EPP and the PES, completed through two mandates for 2 and a half years 

17 Nicolas Baverez, „L’Europe“.
18 Art. 17 UE
19 Jean-Louis Sauron, Atlantico Read more at http ://www.atlantico.fr/decryptage/europe-
face-au-casse-tete-renouvellement-ensemble-dirigeants-jean-luc-sauron-947200.html# 
hod4m1IX9IrGUDZJ.99
20 European Councils Decision from 23.06.2013
21 Alain Franco, L’extreme droite peut-elle bloquer l’Europe ? Le Point, 15 May 2014
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by two successive presidents nominated by the two political groups. The need for 
compliance with the new provisions of the Treaty, according to which two main 
positions (President of the Commission and High Representative) shall be exercised 
for a period of five years, may also lead to the abandonment of this practice, which 
does not correspond to an increased need for transparency22.

In view of the European elections in 2019, it would be welcomed to review 
an idea expressed by the European Convention that could be beneficial for the re-
launch of Europe - permanent presidential elections based on universal suffrage 
by citizens, or, at least, in a first stage by European and national parliamentarians. 
This could give an increased visibility to the Union, proposing, after the model used 
by most federal states, a legitimated President.23

In the extension of this idea, the President of the Commission, together with 
the whole College would be appointed by the European Parliament. Such initia-
tives may lead to a more credible Union that finds itself in a pronounced drift.24

Conclusions

The constraints of the last institutional cycle emphasize the deadlock of 
Union. More than in other period of the European construction, the one which just 
ended seemed to be dominated by the intergovernmental logic, European leaders 
taking over in Brussels engagements difficult to be put in practice at home. Also, 
the lack of coordination between the leading couple of the Union, the President 
of the Commission, and the President of the European Council was manifest. In the 
next period, it would be difficult to have French-German driving force to give ori-
entation to the Union.

Further to the European elections, the current absence of an agreement be-
tween the European leaders is subjects of concern. One of the bigger lessons after 
these elections is that an ever-increasing role of the EP does not seem to be increas-
ing legitimacy. Instead of positive arrangements, this might be the beginning of 
the return of the nation states and their role in the EU. The European leadership 
has to work in the direction of a less technocratic Commission which, jointly with 
the European Parliament, should reformulate an identity on common values and 
projects, focusing on a transparent set of priorities for the next five years.

In this sense, the new persons in charge in Brussels should be as competent 
as possible and not the result of a shadowed negotiations.25

As it is known, at the start of the 2014 euroelections, the main political fam-
ily parties appointed and launched their candidates : Martin Schulz, from Party of 
European Socialists (PES) and Jean -Claude Juncker, from European People’s Party 
(EPP). From 751 seats in the European Parliament, according with the Lisbon Treaty, 
the European Populars gained 221 manadates and the European Socialists 191.26

In spite of tough negociations, more or less transparently, finally, the provi-
sion from Lisbon Treaty regarding the respect of the results of the European elec-
tions, that is the political configuration, is found in electing as President of the 
European Commission of a representative proposed by EPP. Jean-Claude Juncker, 

22 Jean-Luc Sauron, http ://www.atlantico.fr/decryptage/europe-face-au-casse-tete-renouvelle
ment-ensemble-dirigeants-jean-luc-sauron-947200.html#hod4m1IX9IrGUDZJ.992
23 Corinne Delay, Les élections européennes 2014 : un scrutin aux multiples enjeux, www.
robert-scumann.eu
24 Pierre – Henri Reymond, Rapport d’information sur les perspectives de l’Union europeenne, 
nr. 407, Senat francais, 26 fevrier 2014.
25 Anne Bauer, „Les dossiers urgents de l’Europe“, Les Echos, 22 mai 2014.
26 http ://www.euractiv.com/sections/eu-elections-2014/voter-participation
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the first permanent President of the Eurogrup from 2005 to 2013, was nominated, 
on 27 June, officiallly, by the European Council, for the position of President of the 
European Commission. The European leadership is completed with Martin Schultz 
as president of the European Parliament, starting with July.

Therefore, we can conclude that the process to decide on and adopt the inno-
vations of the Lisbon Treaty was already characterized by what the reform intends 
to accomplish such as joint leadership and partly enforcing compliance through 
clearly emphasising the will of the majority.
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În societăţile contemporane, justi-
ţia1 este o funcţie fundamentală a statu-
lui, iar funcţionarea și gestionarea aces-
teia reprezintă atribute ale Consiliului 
Superior al Magistraturii (CSM) în ve-
derea garantării independenţei justiţi-
ei. Gestionarea instanţelor judecătorești 
din România implică doar sfera organi-
zatorică a activităţii, nu și pe cea care ţi-
ne de înfăptuirea actului de justiţie. Prin 
urmare, dimensiunea analizei noastre va 
reflecta doar reforma sistemului de ges-
tionare dintr-o perspectivă funcţională. 

Cel mai important organ al siste-
mului de gestionare a instanţelor de ju-
decată românești este, în prezent, CSM. 
Atribuţii ale gestionării instanţelor de 
judecată îi revin și Ministerului Justiţiei.2 

1 Noţiunea de „justiţie″ este susceptibilă de 
două acceptiuni : în primul rând justiţia este 
o funcţie, funcţia de a judeca prin aplica-
rea legii. Aceasta funcţie aparţine exclusiv 
statului. În al doilea rând prin justiţie se 
înţelege ansamblul organelor competente 
să pună în mișcare funcţia de a judeca. Din 
această perspectivă, justiţia este un serviciu 
public al statului. L. Cadiet, Découvrir la jus-
tice, (Paris : Dalloz, 1997), 13-42
2 De exemplul, Ministerul Justiţiei și-a păs-
trat un rol important în ceea ce privește 
realizarea unei strategii naţionale pentru 
justiţie, asigurarea mijloacelor logistice pen-
tru funcţionarea instanţelor și parchetelor, 
gestionarea begetului justiţiei, etc. Minis-
trul Justiţiei are calitatea de ordonator prin-
cipal de credite. În materia administrării bu-
getelor instanţelor judecătorești a se vedea 
prevederile cuprinse în articolele 131 - 136 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară.

Reforma sistemului de gestionare a 
instanţelor judecătorești din România,

în contextul integrării europene
 

 NICOLAE ELVIS CIOABĂ
[University of Bucharest] 

Abstract
The Superior Council of 
Magistracy represent a 
cornerstone of the Romanian 
court management system. This 
responsibility is partly shared 
with the Ministry of Justice. The 
reform of the court management 
system in Romania has been 
and still is disputable, the main 
actors being on one hand the 
magistrates and on the other 
the Ministry of Justice. While 
observing this „dispute“ we may 
discover a third actor, namely 
the European Union, who has 
entered scene in the context of 
Romania’s European integration. 
This research is looking to 
plausibly explain which was 
the part played by the EU and 
how did it influence the above 
mentioned reform, with special 
emphasis on the Superior Council 
of Magistracy.
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Problematica sistemului de gestionare a instanţelor judecătorești a reprezentat, și 
încă reprezintă, o reală „dispută″3 dintre cei care își revendică dreptul de autogesti-
onare a instanţelor judecătorești (în spetă judecătorii) și Ministerul Justiţiei care nu 
dorește să facă prea multe concesii cu privire la atribuţiile sale tradiţionale. În con-
textul disputei dintre cei doi actori (CSM și Ministerul Justiţiei), un al treilea își face 
apariţia în procesul aderării europene a României, respectiv Uniunea Europeană. 
Astfel, perspectivele de reformă a justiţiei românesti s-au născut dintr-o triplă viziu-
ne : o viziune europeană (exprimată de Comisia Europeană prin Rapoartele de ţară și 
prin Rapoartele privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de 
Cooperare și Verificare4), una internă sistemului (a judecătorilor români) și o a treia 
susţinută de Ministerul Justiţiei. Care au fost principalele modificări aduse sistemului 
de gestionare a instanţelor judecătorești în perioada aderării României la Uniunea 
Europeană ? În ce măsură integrarea României în Uniunea Europeană a influenţat 
procesul de reformă a sistemului de gestionare a instanţelor judecătorești ? Studiu 
de caz efectuat în prezenta lucrare vizează reforma CSM în contextul integrării eu-
ropene.5 Analiza noastră se va focaliza doar pe evoluţia Consiliului de la reapariţia 
sa, în anul 1991, și pănă în prezent. Printr-o analiză diacronică a principalelor mo-
dificări aduse, putem afirma că au existat trei valuri de reformă ale sistemului de 
gestionare a instanţelor judecătorești în România. Primul val, cel incipient, coincide 
cu adoptarea Constituţiei în anul 1991 și a legilor de organizare judecătorească. Cel 
de-al doilea val este marcat de revizuirea Constituţiei în anul 2003 și de adoptarea 
Pachetului de legii judiciare6 din anul 2004. Și, nu în cele din urmă, cel de-al treilea 
val, care începe să prindă contur, este reprezentat de cele două proiect recente7 de 
revizuire a Constituţiei. Uniunea Europeană a exercitat și încă exercită o influenţă 
fără precedent asupra proceselor de reformă a sistemului de gestionare a instanţe-
lor judecătorești. 8

Alegerea acestei teme are la bază atât motive empirice cât și teoretice, dar 
și rolul pe care justiţia îl are în cadrul unei societăţi democratice. Importanţa aces-
tui domeniu este certificată și de Uniunea Europeană care a decis să continue 

3 Cu titlul de exemplu, un motiv al disputei dintre CSM și Ministerul Justiţiei este considerat 
a fi gestionarea bugetului instanţelor judecătorești. Potrivit art. 136 din Legea nr. 304/2004, 
începând cu data de 1 ianuarie 2008, atribuţiile Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea 
bugetului instanţelor judecătorești trebuiau să fie preluate de Inalta Curte de Casaţie și 
Justiţie. Această măsură a fost amânată, în nenumărate randuri, prin ordonanţe de urgentă, 
de Guvernul României, astfel încât ea nu se aplică nici astazi. Guvernul a apreciat că Instanţa 
Supremă nu dispune încă de capacitatea tehnică, materială și de resurse umane necesare 
pentru a asigura această funcţie. În acest context al amânării transferului de atribuţii privind 
gestionarea bugetului instanţelor judecătorești de către Curtea Supremă, CSM a sesizat Curtea 
Constituţională în baza art. 146 lit. e) din Constituţie, motivând că prin subfinanţarea sistemului 
judiciar se aduce atingere independenţei justiţiei. Curtea Constituţională prin DCC nr. 901/2009 
a decis că independenţa financiară a justiţiei nu este determinată de existenţa unui anume 
titular însărcinat cu gestionarea bugetelor, ci de existenţa în sine a unei alocaţii bugetare 
suficiente pentru a asigura buna funcţionare a instanţelor. Pentru mai multe detalii, a se vedea, 
Traian-Cornel Briciu, Instituţii judiciare, (București : C.H. Beck, 2012), 37-39.
4 MCV a fost instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/929/CE din 13 decembrie 2006 (JOUE 
L 354 din 14 decembrie 2006, p. 56)
5 Sistemul de gestionare a instanţelor judecătorești din România implică CSM, președinţii 
instanţelor judecătorești și Ministerul Justiţiei.
6 Este vorba despre : Legea nr. 304/2004 privind organizarea judecătorească, Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 317/2004 privind CSM. La acestea adaugăm 
și Legea 247/2005 privind reforma în domeniul justiţiei.
7 Este vorba despre proiectul de revizuire a Constituţiei elaborat de Comisia prezidenţială în 
2011 și despre actualul proiect de revizuire, aflat în dezbatere publică.
8 Mecanismele și instrumentele de influentă ale UE sunt considerate a fi : programele de 
twinning, rapoartele de ţară, MCV, finantarea prin fonduri europene, etc.
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monitorizarea procesului de reformă a sistemului judecătoresc din România. Noi 
vom cerceta conţinutul reformelor aduse sistemului nostru în discuţie, identificând 
dacă acesta a evoluat sau nu, în cele trei etape ale reformei.

Din punct de vedere metodologic, într-o primă fază am analizat legislaţia și 
literatura de specialitate în vederea identificării principalelor noutăţi aduse de cele 
trei valuri ale reformei sistemului de gestionare a instanţelor judecătorești. Cea de 
a doua fază de lucru a acestei lucrări a constat în identificarea principalelor men-
ţiuni făcute de Comisia Europeană în Rapoartele de ţară și în Rapoartele de după 
aderare (MCV) cu privire la reforma sistemului în discuţie.

Pe baza întrebărilor cercetării si a ipotezelor formulate, mai sus, cele două 
variabile de lucru sunt : variabila independentă reprezentată de instrumentele de 
preaderare ale Uniunii Europene în privinţa promovării unei reforme a sistemului de 
gestionare care să asigure independenţa justiţiei în România. Variabila dependentă 
este considerată a fi procesul de reformă a sistemului de gestionare a instanţelor 
judecătorești din România, în spetă reforma CSM. Pe baza celor afirmate, obiecti-
vul principal al acestei lucrări este acela de a analiza modalitatea în care procesul 
de aderare a României la Uniunea Europeană a influenţat reforma sistemului de 
gestionare a instanţelor judecătorești. 

I.Reconstrucția sistemului de gestionare a instanțelor 
judecătorești la începutul anilor ′90

Schimbarea regimului politic la sfârșitul anului 1989 în România a antre-
nat o serie de reforme (sociale, economice, instituţionale, etc.) la nivelul societăţii 
românești, printre care, cea mai importantă, considerăm noi, reforma sistemului de 
justiţie. Reforma justiţiei a implicat, pentru început, adoptarea unei Constituţii de-
mocratice în anul 1991, a Legii nr. 92/1992 privind organizarea sistemului judecăto-
resc și a Legii nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de Procedură Civilă.9

După cum se poate vedea, din enumerarea de mai sus, primul pas, si cel mai 
important, al reformelor l-a constituit adoptarea Constituţiei10 în anul 1991, act fun-
damental care a pus bazele unei organizării instituţionale, democratice, bazate pe 
valorile și principiile statului de drept. Acest val de reformă a readus în ansamblul 
instituţional al României, CSM.11 De asemenea, prin Legea nr. 59/1993 pentru modi-
ficarea Codului de procedură civilă a fost reintrodusă calea de atac a apelului12, tra-
ditională sistemului procedural român, existentă în perioada precedentă regimu-
lui comunist, fiind astfel reînfiinţate, după o absentă de aproximativ patru decenii, 
Curţile de Apel.13

Tezele pentru Constituţia din 1991 au susţinut două idei cu privire la CSM. 
Prima dintre acestea se referea la un CSM compus din magistraţi deputaţi și senatori 
iar cea de a doua idee susţinea ca lucrările Consiliului să fie prezidate de Ministrul 
Justiţiei.14 Doar ce de a doua idee a fost consacrată în Constituţia din 1991. Așadar, 

9 Viorel-Mihai Ciobanu, „Câteva reflecţii cu privire la reforma justiţiei în România.″ Dreptul, 2 
(2006) : 17.
10 Constituţia României a fost adoptată în sedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, 
a fost publicată în M.Of. al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare 
în urma aprobării ei prin Referendumul naţional din 8 decembrie 1991.
11 Prin Decretul nr. 132/1949 privind organizarea judecătorească, Consiliul Superior al 
Magistraturii a fost suprimat.
12 Briciu, Instituţii, 23
13 Prin Legea de organizare judecătorească nr. 5/1952 au fost desfiinţate Curţile de Apel și 
implicit calea de atac a apelului.
14 Viorel-Mihai Ciobanu, comentariu la art. 133 din Constituţia României, în Ioan Muraru, 
Elena-Simina Tănăsescu (coord.), Constituţia României. Comentariu pe articole, (București : C.H. 
Beck, 2008), 1261.
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art. 133 alin. (1) stabilea : CSM propune Președintelui României numirea în funcţie 
a judecătorilor și procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în condiţiile legii. În acest 
caz, lucrările sunt prezidate, fără drept de vot, de Ministrul Justiţiei. Alineatul (2) 
al aceluiași articol prevedea : CSM îndeplinește rolul de consiliu de disciplină al ju-
decătorilor. În acest caz, lucrările sunt prezidate de președintele Curţii Supreme de 
Justiţie. De asemenea, potrivit art. 124, alin. (1) din Constituţie, promovarea, trans-
ferarea și sancţionarea judecătorilor erau dispuse numai de CSM, în condiţiile le-
gii. Acestea erau principalele atribuţii constituţionale ale Consiliului. Cât privește 
componenţa CSM, acesta era alcătuit, potrivit art. 132 din Constituţie, din magistraţi 
aleși, pentru un mandat de 4 ani, de Camera Deputaţilor și de Senat, în ședinţă co-
mună. Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească reglementa în detaliu 
atribuţiile și structura Consiliului pornind de la aceste prevederi constituţionale.15 

După această primă etapă a reconstrucţiei sistemului de valori democrati-
ce, a definirii raporturilor instituţionale si a consacrării drepturilor și libertăţiilor 
cetăţenești, cel de al doilea obiectiv al societăţii românești era aderarea la Uniunea 
Europeană. Proces care a antrenat un nou val de reforme instituţionale la nivelul 
societăţii românești. Astfel, la 1 februarie 1993 ţara noastră a semnat Acordul euro-
pean instituind o asociere între România, pe de o parte și Comunităţile Europene și 
statele membre ale acestora pe de altă parte. Acest acord a fost ratificat prin Legea 
nr. 20/1993 și a intrat în vigoare doi ani mai târziu, în 1995, România dobândind sta-
tutul de stat asociat Uniunii Europene. La 22 iunie 1995, România a depus cererea 
de aderare la Uniunea Europeană. Doi ani mai târziu, în 1997, Consiliul European 
de la Luxembourg a hotărât acordarea statutului de stat candidat României. Anul 
2000 a început cu deschiderea negocierilor de aderare ale României la Uniunea 
Europeană. Negocierile de aderare au fost încheiate oficial la sfârșitul anului 2004. 
În martie 2005 România a semnat Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, tratat 
ratificat două luni mai tărziu prin Legea nr. 157/2005, iar la 1 ianuarie 2007 România 
și Bulgaria au intrat în Uniunea Europeană.16 

II. Reforma Consiliului Superior al Magistraturii în contextul 
aderării României la Uniunea Europeană

După acceptarea cererii de aderare la Uniunea Europeană, statul român a in-
trat într-un proces de monitorizare cu privire la îndeplinirea criteriilor de aderare17 
în Uniunea Europeană. Negocierile de aderare ale României în Uniunea Europeană 
au antrenat reforme instituţionale importante la nivelul societăţii românești în 
vederea alinierii la standardele europene și a favorizării convergenţei în cadrul 
Uniunii. Procesul de aderare a României la Uniunea Europeană a condus la reforme 
semnificative în domeniul justiţiei românesti ca de exemplu revizuirea Constituţiei 

15 În anul 2002, CSM număra : 3 judecători de la Curtea Supremă de Justiţie, 2 procurori de la 
Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, 6 judecători de la Curţile de Apel, 3 procurori 
de la Parchetele de pe langă Curţile de Apel, 2 judecători de la tribunale și 1 procuror de la 
Parchetele de pe langă tribunale. 
16 Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, Ediţia a V-a revăzută și adăugită, (București : 
Universul Juridic, 2011), 30-31.
17 Aceste criterii sunt cunoscute drept „criteriile de la Copenhaga″. Ele sunt în număr de trei : 
criteriul politic care presupune existenţa unui cadru instituţional democratic și stabil, respectarea 
drepturilor omului și independenţa justiţiei. Cel de-al doilea criteriu este criteriul economic care 
constă în existenţa unei economii funcţionale care să facă fată presiunilor concurenţiale ale 
pietei interne a UE. Si, cel de-al treilea criteriu se referă la capacitatea administrativă de aplicare 
a acquis-ului comunitar. Acestea pot fi găsite la : 
http ://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/l14536_ro.htm, 
accesat 07. 03.2014
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în 2003 și adoptarea în anul 2004 a unei noi legislaţii judiciare18. Acest proces, nece-
sar, de reformă a justiţiei românești a fost determinat de Uniunea Europeană în pe-
rioada de preaderare a României. De reamintit aici, hotărârea Consiliului European 
de la Copenhaga din 2002 care a amânat intrarea României și Bugariei în Uniunea 
Europeană pentru data de 01 ianuarie 2007. Impactul acestei decizii a condus ime-
diat la aprobarea prin Hotărârea Guvernului nr. 1052/2003 a Strategiei de reformă a 
sistemului judiciar pe anii 2003-2007. Un alt exemplu al influenţei Uniunii Europene 
în procesul de reformă a justiţiei românești este condiţionarea accederii Romaniei 
la 01 ianuarie 2007 de adoptarea de către Ministerul Justiţiei a unei strategii clare 
de reformă a sistemului judiciar până la sfârșitul anului 2005. Astfel, prin Hotărârea 
Guvernului nr. 232/2005 s-a aprobat Strategia de reformă a sistemului judiciar pe 
perioada 2005-2007 și Planul de acţiune pentru implementarea acestei reforme.19

Revenind la reforma constituţională a CSM20 făcută prin revizuirea 
Constituţiei21 în anul 2003, acestui organism i s-au adus importante amendamen-
te. Sediul materiei este reprezentat de normele constituţionale referitoare la CSM, 
și anume : art. 125, alin (2) – cu privire la Statutul judecătorilor, art. 133 – Rolul și 
structura CSM, și art. 134 – face referire la atribuţiile constituţionale ale CSM-ului.

Înainte de a da curs analizei prevederilor constituţionale, se impun, pentru 
început, câteva lămuriri cu privire la natura juridică a Consiliului. Care este natura 
juridică a CSM ? Constituţia României poziţionează în cuprinsul ei, CSM în capito-
lul intitulat „Autorităţii judecătorești″. Tot aceeași Constituţie prevede în art. 126, 
alin (1) că justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie și Justiţie și prin celelal-
te instanţe judecătorești stabilite de lege. Articolul 133, alin (1) mentionează CSM 
ca fiind garantul independenţei justiţiei. De aici rezultă următoarele : CSM este un 
organism de natură constituţională22, (al cărui principal rol este de a asigura inde-
pendenţa justiţiei faţă de imixtiunile sau presiunile ce ar putea fi facute din sfe-
ra celorlalte două puteri în stat), care nu poate fi calificat ca un organ ce aparţine 
puterii judecătorești, deoarece nu înfăptuiește justiţia.23 Potrivit atribuţiilor sale, 

18 Este vorba despre : Legea nr. 304/2004 privind organizarea judecătorească, Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 317/2004 privind CSM. La acestea adaugăm 
și Legea nr. 247/2005 privind reforma justiţiei.
19 Pentru o analiză a celor două strategii și a gradului de reflectare a obiectivelor acestora în legile 
judiciare din 2004 și în Legea nr. 247/2005 privind reforma justiţiei, a se vedea, Ciobanu, „Câteva 
reflecţii, „ 17-38. În marea lor parte aceste două strategii cuprind menţiunile și recomndările 
facute de Comisia Europeană, în Rapoartele de Tară, cu privire la reforma sistemului de justiţie 
din România.
Cele două strategii pot fi găsite pe pagina oficiala a Ministerului Justiţiei : http ://www.just.ro/
MinisterulJusti%C8%9Biei/Sistemuljudiciarrom%C3%A2n/Strategiina%C8%9Bionalealesiste
muluijudiciar/tabid/96/Default.aspx, accesat 08.03.2014
20 Pentru o analiză de drept comparat a consiliilor judiciare din Uniunea Europeană, a se 
vedea, Ioan Leș, „Examen de drept comparat asupra sistemelor moderne de autoguvernare a 
magistraturii și cu privire la noile reglemetări adoptate de Parlamentul României″ Dreptul, 11 
(2004) : 5-32
21 Constituţia a fost revizuită în anul 2003 prin Legea nr. 429/2003, lege ce a fost aprobată prin 
Referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 și a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 
2003, data publicării în M. Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotărârii CCR nr. 3 din 22 
octombrie 2003 pentru confirmarea Referendumului naţional din 18-19 octombrie privind Legea 
de revizuire a Constituţiei României.
22 Ioan Leș, Instituţii judiciare contemporane, (București : C.H.Beck, 2007), 109
23 Mai clară, în acest sens, este DCC nr. 339/1997 din M.Of. nr.170 din 25 iulie 1997 care a spus : 
„Consiliul Superior al Magistraturii nu face parte din puterea judecătorească, deoarece nu 
înfăptuiește justiţia, ci reprezintă un organism care se interpune între puterea judecătorească 
și puterea executivă pentru a asigura independenţa justiţiei. Aceasta explică de ce a fost 
reglementat în capitolul referitor la Autoritatea judecătorească.″ Pentru mai multe detalii a se 
vedea, Briciu, Instituţii, 84 ; Leș, Instituţii, 110
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dar și a procedurii de alegere a membrilor CSM (cu un accent pe art. 18 din Legea 
nr. 317/2004), acest organism a fost calificat în doctrina juridică ca fiind o autori-
tate administrativă autonomă supusă controlului de tutelă din partea Senatului.24 
Prin prisma atribuţiilor constituţionale dar și a celor dezvoltate de legea organică 
nr. 317/2004 apreciem următoarele : Consiliul Superior al Magistraturii este un or-
gan independent având o dublă natură juridică : administrativă și jurisdicţională.

Cu privire la organizarea și funcţionarea CSM, spre deosebire de prevederi-
le Constituţiei din 1991, legiuitorul constituant derivat a simţit nevoia să stabilescă 
în detaliu structura Consiliului. Dacă în forma sa iniţială, cea din 1991, Constituţia 
stabilea o structură corporatistă a Consiliului format numai din magistraţi de ca-
rieră, condus de Ministrul Justiţiei, Legea de revizuire a Constituţiei a promovat o 
nouă viziune cu privire la alcătuirea acestuia. Prevederile articolul 133, alin.(2) din 
Constituţie nu mai oferă posibilitatea fixării numărului de membri ai Consiliului 
printr-o lege organică, ci chiar articolul 133 stabilește un număr de 19 membri pen-
tru Consiliu.25 Astfel, CSM este alcătuit din 19 membri, după cum urmează : 9 judecă-
tori și 5 procurori, aleși în adunările generale ale magistraţilor și validaţi de Senat ; 
2 reprezentaţi ai societăţii civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură 
de înaltă reputaţie profesională și morală, aleși de Senat și care participă numai 
la lucrările în plen ale Consiliului ; ministrul Justiţiei, președintele Înaltei Curţii de 
Casaţie și Justiţie și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie și Justiţie, care sunt membri de drept ai Consiliului. CSM are două secţii, 
una pentru judecători, compusă din cei 9 judecători aleși și alta pentru procurori, 
formată din cei 5 procurori aleși.

Prin revizuirea Constituţiei, CSM are o componentă mixtă, nu mai este format 
exclusiv din magistraţi de carieră, așa cum prevedea Constituţia din 1991. Includerea 
în componenţa CSM a doi reprezentanţi ai societăţii civile a fost apreciată în doc-
trina juridică ca o soluţie progresistă în raport cu reglementarea anterioară, dar 
nesemnificativă datorită numărului lor redus și a faptului că aceștia participă nu-
mai la lucrările în plen ale Consiliului.26 Și noi considerăm că este o soluţie decora-
tivă datorită rolului scăzut pe care acesti doi reprezentanţi ai societăţii civile il au 
în cadrul Consiliului raportat la numărul magistraţilor de carieră. Mai mult decât 
atât în anul 2005 a fost modificată Legea nr. 317/2004 privind CSM astfel încât foar-
te multe atribuţii importante ale Plenului au trecut în competenţa celor două sec-
ţii ale Consiliului27, în cadrul cărora cei doi membri ai societăţii civile nu au dreptul 
să participe.

Modificarea constituţională din 2003 a prevăzut și posiblitatea ca Președintele 
României să participe la lucrările Consiliului. El prezidează lucrările CSM la care par-
ticipă. De asemenea, prin revizuirea Constituţiei, mandatul membrilor CSM a sporit 
de la 4 ani cât era înainte, la 6 ani, o modificare apreciată în literatura de speciali-
tate pentru că ar pune la adăpost această instituţie de ciclul alegerile electorale.28 

24 Elena-Simina Tănăsescu, „Reforma Consiliului Superior al Magistraturii între analogia 
dreptului și nimicuri etice″, Pandectele Române, 2 (2011) : 25
25 Fără a intra in detalii, în doctrina juridica se consideră că această soluţie, îmbraţisată de 
legiuitorul constituant derivat, oferă un maximum de garanţii pentru stabilitatea Consiliului. Pe 
de altă parte, aceasta poate constitui o piedică in evoluţia instituţională a Consiliului raportată 
la necesităţile viitoare ale societaţii. A se vedea, Leș, Instituţii, ; Briciu, Instituţii, 
26 Ciobanu, Constituţia, 1263 ; Briciu, Instituţii, 89 ; Leș, Instituţii, 99. Autorii susţin că datorită 
atribuţiilor importante pe care le au cele două secţii ale Consiliului este imperios necesar ca 
reprezentanţii societăţii civile să facă parte din acestea pentru a oferi mai multă imparţialitate 
procedurilor disciplinare. 
27 Ca de exemplu : numirea în funcţii de conducere a judecătorilor și procurorilor ; propunerea 
către Președintele României de numire în funcţie și revocare a președintelui, vicepreședintelui 
și președinţilor de secţii ai Înaltei Curţi, transferul și suspendarea din funcţie a judecătorilor și 
procurorilor, etc. 
28 Elena-Simina Tănăsescu, „Revizuirea Constituţiei″, Curierul Judiciar, 10 (2003) : 87
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Președintele CSM este ales pentru un mandat de 1 an, ce nu poate fi reînoit, din rân-
dul magistraţilor prevăzuţi la alin. (2), litera a), art. 133 din Constituţie. Această dis-
poziţie generoasă poate instala la conducere Consiliului chiar si un procuror care ar 
coordona un organism al cărui principal rol este de a garanta independenţa justiţi-
ei. În doctrina juridică s-a considerat că mandatul președintelui CSM este prea scurt, 
fapt ce nu ar permite atingerea tuturor obiectivelor asumate de acesta.29 Pe de al-
tă parte se poate considera că durata de 1 an a mandatului președintelui înlătură 
pericolul luptei interne dintre magistraţii aleși cu privire la conducerea Consiliului, 
astfel încât într-un mandat de 6 ani pot exista 6 președinţi si 6 vicepreședinti din cei 
14 magistraţi de carieră30.

Atribuţiile constituţionale31 ale CSM sunt : (i) propune Președintelui României 
numirea în funcţie a judecătorilor și a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în 
condiţiile legii, (ii) îndeplinește rolul de instanţă de judecată, prin secţiile sale, în 
domeniul raspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor și (iii) garantează 
independenţa justiţie.

Câteva precizări se impun cu privire la rolul de instanţă de judecată a CSM. În 
primul rând, atunci cand CSM îndeplinește rolul de instanţă de judecată, prin secţii-
le sale, în domeniul raspunderii disciplinare, ministrul Justiţiei, președintele Înaltei 
Curţii de Casaţie și Justiţie și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie și Justiţie nu au drept de vot. În al doilea rând, am văzut mai sus 
ca acest organism nu face parte din puterea judecătorescă deoarece nu înfăptuiește 
justiţia. Articolul 126 alin (1) din Constituţie prevede, clar, că justiţia se realizează 
prin Înalta Curte de Casaţie și Justiţie și prin celelalte instanţe judecătorești. În baza 
acestei prevederi, doctrina juridică califică ca fiind inoportună sintagma „instanţă 
de judecată″32 în cuprinsul articolului 134, alin (3) din Constituţie. Aceasta a apreciat 
că, prin secţiile sale, CSM actionează, mai degrabă, ca o autoritate administrativ-ju-
risdicţională. În explicarea acestei calificări stă prevederea constituţională potrivit 
căreia hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară pot fi 
atacate direct la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie. 

Probleme de interpretare a ridicat, la început, și articolul 133, alin. (7) din 
Constituţia României care prevede că hotărârile CSM sunt definitive și irevocabile, 
adică nu pot fi atacate în justiţie, cu excepţia celor prevăzute la art. 134, alin. (3), 
cele în materie disciplinară. Astfel în doctrină33 s-a ridicat problema daca nu cumva 
această prevedere ar aduce atingere accesului liber la justiţie, garantat de art. 21 
din Constituţie. Legea nr. 317/2004 privind CSM, a reglementat prin art. 29, alin. (7) 
că hotărârile Plenului CSM privind cariera și drepturile judecătorilor și procurorilor 
pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casaţie și Justiţie. Prin această soluţie le-
giuitorul român a permis accesul la justiţie pentru hotărârile date de Plenul CSM 
în probleme care ţin de cariera și drepturile magistraţilor. La prima vedere, putem 
spune că această soluţie este contrară dispoziţiilor constituţionale. Dar, în această 
cauză, CCR s-a pronunţat menţionând că art. 133, alin (7) din Constituţie se referă 
numai la hotărârile cu caracter juridicţional, iar cele care privesc cariera și drepturile 
magistraţilor sunt acte juridice administrative, supuse controlului judecătoresc34 În 

29 Ciobanu, Constituţia, 1265
30 Leș, Instituţii, 91-115
31 Art. 134, alin. (1) și alin. (2), dar și art. 133, alin (1) din Constituţia României.
32 De exemplu, profesorul Corneliu-Liviu Popescu consideră mai potrivită sintagma″consiliu 
de disciplină″ din Constituţia nerevizuită, în „Funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii 
în ipostaza de instanţă de judecată și dreptul la un proces echitabil″, Dreptul, 3 (2005) : 5-41. 
Mai nuanţat Ciobanu face o distincţie între „instanţă de judecată″ și „instantă judecătorească″, 
aceasta din urmă intrând în sfera puterii judecătorești., Ciobanu, Constituţia, 1268
33 Popescu, „Funcţionarea″, 5-41 ; Ciobanu, Constituţia, 1269
34 Decizia Curţii Constituţionale nr. 433 din 21 octombrie 2004. Pentru o analiză a acesteia a se 
vedea, Popescu, „Funcţionarea″, 11-16 
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plus, ţinând seama și de prevederile art. 152, alin. (2) din Constituţie, în conformita-
te cu care nici-o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drep-
turilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, nu se poate admite că legiuito-
rul constituant derivat a înţeles să suprime, pe calea revizuirii Constituţiei dreptul 
magistraţilor de a ataca în justiţie actele de decizie emise de Consiliul Superior al 
Magistraturii.35

Structurarea CSM în două secţii cât si raspunderea disciplinară a judecătorilor 
și procurorilor pe secţii au rezolvat o parte din imperfecţiunile Constituţiei din 1991 
atunci când raspunderea disciplinară a judecătorilor era angajată în fata Consiliului 
Superior al Magistraturii compus atât din judecători cât și din procurori.36

În concluzie, chiar dacă revizuirea constituţională a adus amendamente im-
portante CSM, acestea au dezvoltat rolul și atribuţiile Consiliului, dar nu a schimbat 
cu nimic structura corporatista37 a acestuia. Includerea doar a doi reprezentanţi ai 
societăţii civile și încadrarea acţiunilor acestora numai la problemele care se pot ri-
dica în Plenul Consiliul nu au condus la o transparenţă a Consiliului și nici la o for-
mă de control realizat de societate asupra activităţii judecătorilor. Partea bună a 
lucrurilor, așa cum a subliniat și doctrina juridică, este că prin reformarea CSM în 
anul 2003 și adoptarea Legii nr. 317/2004 s-a făcut trecerea de la o extremă la al-
ta în funcţionarea sistemului judiciar din România : de la dependenţă totală, la o 
independenţă totală.38 Reducerea influenţei sistemului politic s-a făcut prin tran-
sferul de competenţe decizionale de la Ministerul Justiţiei (în materia gestionarii 
resurselor umane și materiale proprii sistemului judiciar), la CSM. Rolul principal al 
Consiliului este asigurarea independenţei sistemului judecătoresc fată de influenţa 
politicului, prin atribuţii de selectare, promovare și disciplinare a magistraţilor pe 
tot parcursul carierei lor profesionale.39

III. Consiliul Superior al Magistraturii în Rapoartele anuale 
ale Comisiei Europene

Pe fondul acestor schimbări legislative survenite în anii 2003-2004, Comisia 
Europeană, pentru prima dată, a evaluat pozitiv justiţia din România în Raportul 
de ţară pe 2005, a apreciat introducerea pachetului de legi judiciare dar a subli-
niat că nu există semnale potrivite în implementarea efectivă a dispoziţiilor con-
ţinute de acesta.40 De asemenea, tot în același raport se reţinea că „acum CSM es-
te singurul organism responsabil pentru cariera magistraţilor și organizarea cur-
ţilor judecătorești și a parchetelor „ fiind „încheiat transferul formal de putere 
de la Ministerul Justiţiei către CSM.″ S-a mai menţionat că „pregătirea continuă 
și acumularea de experienţă practică sunt necesare pentru ca CSM să poată să își 

35 În situaţia de mai sus descrisă, Ciobanu consideră potrivită soluţia legiuitorului deoarece 
aceasta este rezultatul aplicării art. 20, alin (2) din Constituţie care consacră regula priorităţii 
pactelor și tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care statul nostru este 
parte. Ciobanu, Constituţia, 1266
36 Popescu, „Funcţionarea″, 20 
37 Pentru o abordare critică a ceea ce este CSM astazi, a se vedea, Elena-Simina Tănăsescu ; 
Ramona Popescu, „ Romanian High Judicial Council – between analogy of law and ethical trifles″ 
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 36 (2012) : 165-176. Acesta poate fi gasi online 
la :http ://rtsa.ro/en/files/TRAS-36E-2012-12TANASESCU, %20POPESCU.pdf, accesat 10.03.2014.
38 Elena-Simina Tănăsescu ; Bogdan Dima, Reforma constituţională : analize și proiecţii, 
(București : Universul Juridic, 2012), 142
39 Tănăsescu ; Dima, Reforma, 140
40 Regular Report from the Commission on Romania′s progress towards accession, European 
Commission, http ://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/sec1354_
cmr_master_ro_college_en.pdf, accesat 10.03.2014
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îndeplinească atribuţiile într-un mod eficient.″ iar cu privire la activitatea membri-
lor CSM s-a recomandat ca acest Consiliu să aibă o activitate permanentă pentru a 
evita posibile conflicte de interese.41 

Atât în rapoartele precedente, cât și în cel prezentat mai sus, cuvintele 
cheie, aproape nelipsite din majoritatea rapoartelor date publicităţii de Comisia 
Europeană (aici le includem si pe cele din cadrul MCV) sunt independenţa sistemului 
judiciar, profesionalismul sectorului, dar și modernizarea instanţelor judecătorești.

Reformele legislative din anii 2003-2004 nu au fost suficient de convigătoa-
re pentru Comisia Europeană, astfel încât aceasta a hotărât să menţină monitori-
zarea procesului de reformă a justiţiei din România și după data aderării României 
la Uniunea Europeană.42

În primul Raport, de după aderarea României la Uniunea Europeană, privind 
monitorizarea progreselor din domeniul reformei justiţiei în cadrul Mecanismului 
de Cooperare și Verificare, Comisia Europeană aprecia „că sunt necesare eforturi 
suplimentare din partea CSM pentru completarea schemei de personal și pentru re-
formele organizatorice ale sistemului judiciar. Reformele în aceste domenii au fost 
puse în aplicare, dar parţial.″43

În cele două rapoarte ale Comisiei Europene din anul 2008 privind progre-
sele înregistrate de Romania în cadrul MCV, Comisia a subliniat, din nou, „necesi-
tatea elaborării și puneri în aplicare de către CSM a unei scheme de personal raţio-
nale și realiste. Consolidarea capacităţii CSM de a-si îndeplini principalele atribuţii, 
precum și responsabilizarea acestuia, în special cu privire la abordarea potenţiale-
lor conflicte de interese și a comportamentelor contrare eticii ale unor membri ai 
Consiliului.″ Pe de altă parte, Comisia a atras atenţia că în ciuda finanţării primite, 
„CSM nu si-a exercitat încă în totalitate mandatul în mod consecvent″ și „este lent 
în ceea ce privește punerea în aplicare a deciziilor disciplinare″.44

Și în 2009 Comisia Europeană face trimiteri la managementul resurselor uma-
ne și la transparenţa și raspunderea CSM, inclusiv prin asumarea de către Consiliu a 
responsabilităţilor ce îi revin. Se recomandă ca „CSM să aibă o atitudine proactivă 
în privinţa recrutărilor, a promovărilor, a măsurilor disciplinare, etc. prin publicarea 
hotărârilor motivate ale Consiliului într-un format clar și accesibil″. 

În rapoartele pe 2010 date publicităţii de Comisia Europeană se arată că „exis-
tă o anumită reticentă a factorilor de decizie din sistemul judiciar de a coopera și 
de a își asuma responsabilitatea în beneficiul reformei″. 

De asemenea, în rapoartele din 2011, 2012, 2013, si cel din 2014, Comisia 
Europeană reiterează recomandările menţionate mai sus, cele care privesc relativa 
transparenţă a activităţii Consiliului precum și aspecte care ţin de etica și respon-
sabilitatea membrilor CSM.

41 Pentru o analiză a acestor rapoarte a se vedea, Ion Popa, Consiliul Superior al Magistraturii 
din România – de la succes instituţional la eșec funcţional, (București : Universul Juridic, 2011), 
199-211
42 Prin Decizia 2006/928/CE a Comisiei Europene din 12 decembrie 2006, Uniunea Europeană a 
decis instiuirea unui Mecanism de Cooperare și Verificare (MCV) pentru a sprijini statul român în 
vederea remedierii anumitor deficienţe în domeniul reformei sistemului judiciar, dar și pentru 
a monitoriza progresele realizate în acest domeniu prin intermediul unor rapoarte periodice. 
43 Rapoartele privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare 
și Verificare, pot fi gasite la adresa : http ://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm, accesat 
10.03.2014, 
44 Popa, Consiliul Superior, 199-211 ; Radu Carp, „The Struggle for the Rule of Law in Romania 
as an EU Member State :The Role of the Cooperation and Verification Mechanism″, Utrecht Law 
Review, 1 (2014). Această lucrare poate fi găsită la : http ://www.utrechtlawreview.org/index.
php/ulr/article/view/URN%3ANBN%3ANL%3AUI%3A10-1-115809, accesat 10.03.2014
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IV. Din nou despre revizuirea Constitutiei ! 
O nouă reformă a Consiliului ?

Din perspectiva unei noi reforme a CSM, în literatura juridică s-au formulat 
multe soluţii care au variat de la o reformă în profunzime a CSM până la dizolva-
rea acestei autorităţi publice și preluarea atribuţiilor acestuia de către Înalta Curte 
de Casaţie și Justiţie.45

În ultimii ani două proiecte de revizuire a Constituţiei României au do-
minat spaţiul public : primul la iniţiativa Președintelui României46 la propunerea 
Guvernului, proiect apărut în anul 2011 și cel de al doilea la iniţiativa deputaţilor 
și senatorilor, proiect a cărui soartă se preconizează că va fi supus votului popular 
anul acesta.47 

Proiectul de lege iniţiat de Președintele României prevede, printre altele, o 
serie de modificări importante ale art. 133 din Constituţie cu privire la CSM. Acestea 
sunt : (i) Din totalul de 19 membri ai CSM, 5 sunt judecători, 5 sunt procurori aleși de 
adunările generale ale acestora și validaţi de Parlament, 6 sunt reprezentanţi ai so-
cietăţii civile (3 numiţi de Parlament și 3 de Președintele României) ; (ii) Președintele 
CSM poate fi ales din rândul tuturor membrilor CSM, magistraţi sau reprezentanţi 
ai societăţii civile (iii) Hotărârile Consiliului nu pot fi luate prin vot secret și se moti-
vează. Cu siguranţă aceste modificări ar fi schimbat percepţia publică despre CSM, 
însă Curtea Constituţională le-a declarat ca fiind neconstituţionale pe motiv că au 
ca efect încălcarea independenţei justiţiei, în contradicţie cu dispoziţiile art.152 alin 
(1) din Constituţie.48

Cel de-al doilea proiect de revizuire a Constituţiei prevede următoarele mo-
dificări constituţionale referitoare la CSM : (a) Durata mandatului membrilor CSM 
va reveni la 4 ani ; (b) Se adaugă un nou alineat la art.132, care va prevedea că : 
Magistraţii aleși membri ai CSM sunt revocaţi din funcţie de adunările generale de 
la nivelul instanţelor sau parchetelor pe care le reprezintă, potrivit legii proprii de 
organizare și funcţionare. (c) O altă măsură propusă este creșterea numărul repre-
zentanţilor societăţii civile de la 2 la 4 membri, viitorul CSM va număra 21 de mem-
bri. (d) Se modifică art.133, alin (3), astfel : Președintele CSM este ales pentru un 
mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre judecătorii prevăzuţi la alineatul 
(2) litera a). De asemenea, (e) Secţiile CSM propun Președintelui României numi-
rea în funcţie a judecătorilor respectiv a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, în 
condiţiile legii. Secţia de judecători a CSM gestionează în mod exclusiv cariera pro-
fesională a judecătorilor, iar Secţia de procurori a CSM gestionează în mod exclu-
siv cariera profesională a procurorilor. Hotărarile secţiilor se atacă direct la Înalta 
Curte de Casaţie și Justiţie.

45 A se vedea, Tănăsescu ; Popescu, „Romanian Hight″, 165-176 ; Corneliu-Liviu Popescu, 
„Reforma justiţiei în România″, Noua Revistă de Drepturile Omului, 1 (2005) : 157-161
46 Acesta poate fi găsit pe pagina oficiala a instituţiei Președintele României : www.presidency.
ro, accesat 11.03.2014
47 Acesta poate fi găsit pe pagina oficiala a Senatului : http ://www.senat.ro/UploadFisiere/bb17
5b74-8e6b-4603-8589-d27a014a2dc0/prop.de_revizuire_a_Constitutiei_-_final_-_25_iunie_2013.
pdf, accesat 11.03.2014
48 DCC nr.799 din 17 iunie 2011, M. Of. al României, nr.440 din 23 iunie 2011. Curtea Constituţională 
a apreciat că numirea a celor 6 reprezentanţi ai societăţii civile de către Parlement și Președinte 
constituie o interferentă a celor două puteri în activitatea autorităţii judecătorești, punând sub 
semnul întrebării rolul CSM de garant al independenţei justiţiei. Pentru mai multe detalii a se 
vedea, Tănăsescu ; Dima, Reforma, 145
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Concluzii

În „lupta″ sa pentru a obţine dreptul exclusiv de a gestiona instanţele 
judecătorești, CSM a găsit un aliat puternic în Uniunea Europeană, în perioada 
procesul de aderare a României. Poziţia vehementă și certă pe care a avut-o Comisia 
Europeană în majoritatea Rapoartele de ţară, susţinând independenţa justiţiei în 
România, a favorizat ascendenţa CSM. Revizuirea Constituţiei și adoptarea legislaţi-
ei judiciare din 2004 au adus pentru prima dată CSM în funcţia de autoritate cu rol 
de a garanta independenţa justiţiei, respectiv în poziţia de organism apt să gesti-
oneze sistemul judiciar. Uniunea Europeană a exercitat o influenţă fără precedent 
asupra procesului de reformă a instanţelor judecătorești în România, a sprijinit CSM 
pentru a deveni un organism apt să guverneze magistratura.

După ce majoritatea atribuţiilor importante au fost transferate de la 
Ministerul Justiţiei la CSM ca urmare a reformelor legislative din 2003-2004, CSM și-a 
dovedit lipsa de eficientă în ceea ce privește gestionarea instanţelor judecătorești. 
Așa cum am văzut, în prezentarea de mai sus, se pare că raporturile dintre CSM și 
Uniunea Europeană s-au schimbat, Uniunea Europeană criticând modul de acţiune 
al Consiliului în probleme care ţin de gestionarea sistemului judiciar. Pe bună drep-
tate, putem considera că așteptările Uniunii Europene de la CSM au fost prea mari 
în raport cu modul în care această autoritate a înţeles să își îndeplinească atribuţiile.

O independenţă totală a sistemului judiciar în raport cu celelalte sfere de pu-
tere (legislativă și executivă) ar genera o situaţie perversă, cunoscută sub numele 
de juristocraţie49 sau guvernarea judecătorilor. Motiv pentru care unele state de-
mocratice si-au regândit logica de funcţionare a consiliilor judiciare, astfel încât să 
se evite o astfel de situaţie. Un exemplu bun de urmat este reforma adusă, în anul 
2008, Consiliului Superior al Magistraturii din Franţa.50 Poate că de o asemenea re-
formă are nevoie si Consiliul Superior al Magistraturii din România pentru a i se 
înlătura caracterul corporatist. Un pas important s-a facut, așa cum am văzut, în 
anul 2011, dar această initiativă a fost respinsă. Cel de-al doilea proiect de revizui-
re a Constituţiei pare că ar aduce modificări minore CSM, proiect care are șanse să 
fie supus aprobării prin votul cetăţenilor. Rămâne de văzut care va fi viitorul rol al 
Consiliului Superior al Magistraturii din România.

49 J.Gicquel, L ′inscription des Conseils superieurs de la magistrature dans la Constitution, Les 
Conseils superieurs de la magistrature en Europe, (Paris : La Documentation francaise, 1999), 36
50 Consiliul francez este format din 2 secţii : Secţia pentru judecători este prezidată de 
președintele Curţii de Casaţie si este formată din 5 judecători, un procuror, un consilier 
de stat desemnat de Consiliul de Stat, un avocat și 6 personalităţi calificate care nu aparţin 
nici Parlamentului, nici sistemului judiciar, nici administraţiei publice. Președintele francez, 
Președintele Adunării Naţionale și Președintele Senatului desemnează fiecare câte 2 personalităţi. 
Secţia pentru procurori este prezidată de către procurorul general de pe lângă Curtea de Casaţie 
si este compusă din 5 procurori, un judecător, un consilier de stat, un avocat si 6 personalităti 
desemnate în condiţiile de mai sus. Ioan Leș, „O guvernare exemplară a magistraturii″ Curierul 
Judiciar, 2 (2010) : 63-65
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Introducere

Santiago Carrillo a fost unul din-
tre veteranii războiului civil spaniol și 
un activist de seamă al Internaţionalei 
Comuniste însă dinamica activităţii po-
litice în perioada postbelică l-a îndrep-
tat către o critică aspră a Moscovei și a 
experienţelor cominterniste ale trecutu-
lui. Această metamorfoză a izvorât din 
frământările identitare ale comunismu-
lui internaţional în perioada poststali-
nistă și a reflectat totodată procesul de 
degradare a prestigiului și influenţei 
Moscovei în mișcarea comunistă inter-
naţională. De-stalinizarea a creat con-
diţii foarte dificile pentru partidele co-
muniste vest-europene deoarece con-
damnarea abuzurilor staliniste punea 
sub semnul întrebării întreaga asociere 
cu Moscova și cu organizarea ierarhică, 
centralizată a mișcării comuniste inter-
naţionale, asociere care devenise par-
te a identităţii politice a acestor parti-
de. Internaţionalismul proletar fusese 
însușit de partidele comuniste în for-
ma sa instituţionalizată, Comintern-ul, 
și se manifesta prin raporturi ierarhi-
ce de model leninist. Centralismul de-
mocratic, ca principiu de organizare a 
partidelor comuniste, se afla nu doar 
la baza organizării interne a fiecărui 
partid, ci inclusiv la baza organizării 
Internaţionalei Comuniste, iar subor-
donarea faţă de centrul moscovit fu-
sese acceptată de toate partidele ca o 
condiţie implicită a organizării leniniste 
a frontului revoluţionar internaţional.

Nicolae Ceaușescu și Santiago Carrillo
Despre reforma internaţionalismului comunist

 

 CEZAR STANCIU
[„Valahia“ University, Târgoviște] 

Abstract
This article analyzes the close 
relations developed between 
the Romanian and Spanish 
Communist parties in the context 
of the Soviet-led intervention 
in Czechoslovakia. It explores 
the similarities and differences 
between the visions of Nicolae 
Ceaușescu and Santiago 
Carrillo on the reform of the 
world Communist movement 
and also the new meaning 
attributed by both to proletarian 
internationalism. Drawing on 
transcripts of their conversations 
in crucial political moments, the 
article reveals how Eastern and 
Western Communists found ways 
to work together in order to 
undermine Soviet control over 
world Communism. 
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După moartea lui Stalin însă, Uniunea Sovietică s-a arătat mult mai interesată 
în conservarea status-quo-ului internaţional decât în cultivarea internaţionalismu-
lui mișcării comuniste ; coexistenţa pașnică și ulterior întregul proces al destinde-
rii presupuneau acceptarea împărţirii lumii în blocuri, acceptarea deci a influenţei 
americane în Europa occidentală fără de care Moscova nu putea spera la un accept 
similar în Europa răsăriteană. Din aceste motive, partea sovietică a folosit relaţia de 
subordonare în care se găseau partidele comuniste vest-europene în mod special 
pentru a-și promova interesele de stat decât obiectivele revoluţiei mondiale. Este 
cunoscut din acest punct de vedere cazul francez, unde Uniunea Sovietică a prefe-
rat să-l susţină pe președintele Charles de Gaulle în defavoarea Partidului Comunist 
Francez (PCF) deoarece politica anti-americană a primului servea scopurilor de po-
litică externă ale URSS.1 În acest climat, partidele comuniste vest-europene au fost 
nevoite să-și redefinească identitatea în sensul de a nu mai căuta sursa legitimităţii 
în exterior sau într-un proces revoluţionar care părea tot mai îndepărtat, în favoa-
rea unui proiect de factură internă, adaptat realităţilor și disociat de Moscova. În 
cazul italian, această viziune a fost denumită „calea italiană spre socialism“ iar re-
definirea relaţiilor cu Moscova a rămas cunoscută drept nuovo internazionalismo 
(„noul internaţionalism“), dar conceptul poate fi extins asupra întregului proces de 
transformare identitară a comunismului vest-european, în perioada care a premers 
emergenţa euro-comunismului.2

Santiago Carrillo, deși aflat în fruntea unui partid ilegal care își organiza în-
trunirile mai mult la Paris decât în ţară, s-a remarcat în deceniul al șaptelea drept 
un energic promotor al „noului internaţionalism“, al reformei relaţiilor dintre par-
tidele comuniste ale lumii. După cum a fost subliniat în literatura de specialitate, 
„noul internaţionalism“ nu urmărea deloc ruperea relaţiilor cu Moscova, ci doar 
redefinirea acestora.3 Păstrarea acestor relaţii era esenţială atât din cauza afinită-
ţilor ideologice și identitare, cât și din cauza subvenţiilor generoase pe care sovie-
ticii au continuat să le acorde comuniștilor vest-europeni pentru multe decenii.4 Pe 
aceleași coordonate se înscria și politica internaţională a Partidului Comunist Român 
(PCR), a cărui conducere era în egală măsură interesată în redefinirea relaţiilor din-
tre partide pe baze noi însă fără a ajunge până la ruptură. 

Această conjunctură a determinat o apropiere deosebită între Nicolae 
Ceaușescu și Santiago Carrillo, dezvoltarea unei relaţii de încredere consolidată și 
de subsidiile destul de generoase pe care PCR le plătea deseori Partidului Comunist 
Spaniol (PCS). În afară de bani însă, realitatea politicii internaţionale impunea am-
belor partide să identifice parteneri de dialog capabili să se angajaze într-un front 
comun îndreptat împotriva Moscovei, un front care să aibă suficient curaj pentru a 
promova reforma mișcării comuniste dar și suficient de prudent pentru a nu cădea 
în capcana sciziunii de tip chinez. Din acest punct de vedere, PCR și PCS au găsit fi-
ecare în celălalt un partener de încredere. Relaţia dintre N. Ceaușescu și S. Carrillo 
a constat în schimburi de vederi și informări reciproce, vitale pentru evitarea izolă-
rii și pentru descurajarea represaliilor sovietice și a contribuit astfel la încurajarea 
promovării „noului internaţionalism“ de ambele părţi.

1 Maud Bracke, Proletarian Internationalism, Autonomy and Polycentrism (Firenze : EUI Working 
Paper, 2002), 19
2 Vezi pe larg : Alexander Höbel, „PCI e movimento comunista internazionale 1956-1964 Dal 
XX Congresso del PCUS al «Memoriale di Yalta»“, in Carlo Spagnolo, Sul Memoriale di Yalta. 
Togliatti e la crisi del movimento comunista internazionale (1956-1964) (Roma : Carocci, 2007)
3 Bracke, Proletarian Internationalism, 10
4 Despre cazul italian, vezi un recent studiu bazat pe surse arhivistice : V. Riva, F. Bigazzi, Oro 
da Mosca : i finanziamenti sovietici al PCI dalla Rivoluzione d’ottobre al crollo dell’URSS : con 240 
documenti inediti degli archivi moscoviti (Mondadori, 1999)
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Unitate și diversitate în mișcarea comunistă

După înlăturarea lui N.S. Hrușciov de la putere, noua conducere sovietică în 
frunte cu L.I. Brejnev a depus eforturi majore pentru a-și reface prestigiul și influen-
ţa pierdute în anii anterior, fapt interpretat de conducerea PCR drept o încercare de 
revenire a Moscovei la poziţia de centru al mișcării comuniste. Demersurile sovieti-
ce erau legate de două probleme în mod special. Prima era cea a relaţiei cu China, 
problemă în care Moscova și-ar fi dorit ralierea tuturor partidelor comuniste într-un 
demers comun de condamnare a maoismului sub forma unei consfătuiri de genul 
celor organizate în 1957 și 1960 și care au confirmat organizarea unitară a mișcării 
comuniste după desfiinţarea Biroului Informativ al Partidelor Comuniste. Cea de-a 
doua problemă era cea a securităţii europene în privinţa căreia Moscova iniţiase 
noi demersuri în iulie 1966, cu ocazia consfătuirii Comitetului Politic Consultativ 
al Pactului de la Varșovia care a avut loc la București. În această privinţă, Uniunea 
Sovietică ar fi vrut ca eforturile să fie coordonate, adică în fapt controlate de la 
Moscova pentru a nu permite iniţiative voluntariste din partea celorlalte state so-
cialiste. În ambele probleme, conducerea PCR era interesată să submineze demer-
surile Moscovei care în natura lor ar fi limitat libertatea de acţiune a partidului pe 
plan extern. Consolidarea influenţei sovietice în mișcarea comunistă internaţională 
ar fi sporit de asemenea presiunile asupra celorlalte partide în sensul uniformită-
ţii și coordonării, adică exact perspectiva pe care conducerea PCR căuta să o evite. 

Discuţiile dintre N. Ceaușescu și S. Carrillo evidenţiază cât de dinamice erau 
dezbaterile din mișcarea comunistă internaţională pe marginea acestor subiecte 
și nu numai. În ciuda faptului că S. Carrillo s-a dovedit ulterior unul dintre cei mai 
„indisciplinaţi“ lideri din mișcarea comunistă, în perioada premergătoare interven-
ţiei celor cinci state socialiste în Cehoslovacia el părea surprinzător de încrezător 
în intenţiile sovieticilor. Din acest punct de vedere, N. Ceaușescu părea a fi cel ca-
re încerca să-l convingă pe liderul PCS asupra intenţiilor sovieticilor. Acest fapt es-
te relevant în sine prin aceea că ilustrază caracterul activ al politicii internaţionale 
a PCR, eforturile sale de a convinge și mobiliza și alte forţe politice în demersurile 
sale de opoziţie faţă de consolidarea controlului sovietic în mișcare. 

În cadrul întâlnirii din mai 1967, S. Carrillo nu părea a fi prea îngrijorat cu pri-
vire la intenţiile sovietice de întărire a controlului asupra celorlalte partide comunis-
te : „în mișcarea noastră nu există în momentul de faţă nimeni, după părerea mea, 
care să-și atribuie funcţiile unui centru.“5 Cu o doză de idealism, Carrillo îi spunea 
lui Ceaușescu că, în viziunea sa, fiecare partid comunist avea o libertate deplină în 
a-și elabora propriile politici după cum credea de cuviinţă iar dacă cerea ajutorul 
altor partide mai mari, cum era cel sovietic, o făcea pentru că partidele mari aveau 
mai multă experienţă pe când în occident nu exista nici un precedent al construc-
ţiei socialiste.6 Liderul PCS avea să-și schimbe radical părerea după 21 august 1968 
când avea să discute cu Ceaușescu în alţi termeni. La acel moment însă, S. Carrillo 
părea mult mai preocupat de o altă problemă, cea a obţinerii puterii și tranziţiei la 
socialism în occident. Se știe că eurocomunismul a contestat după 1975 valabilita-
tea universală a modelului sovietic, respectiv calea insurecţională pentru obţinerea 
puterii de către partid, dar preocupările în acest sens au apărut mult mai devreme, 
după cum ilustrează și discuţiile lui S. Carrillo cu N. Ceaușescu. 

Frământările privind posibilitatea tranziţiei pașnice la socialism în occident ca-
racterizau în mod special Partidul Comunist Italian (PCI) și PCS, ulterior alăturându-se 

5 Stenograma convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al PCR, 
și tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania 30 mai-1 iunie 
1967, în ANR, fond CC al PCR, secţia Relaţii Externe, dosar nr. 38/1967, f. 54
6 Stenograma Ceaușescu-Carrillo 30 mai-1 iunie 1967, f. 54
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și PCF, însă în această etapă preliminară eurocomunismului dezbaterile teoretice pe 
marginea acestui subiect urmau calea reformei din interior, nu a sciziunii : cu alte 
cuvinte, PCS și PCI căutau să obţină legitimitate internaţională pentru o altă vari-
antă a accederii la putere, recunoaștere din partea celorlalte partide comuniste și 
mai ales din partea Moscovei, pentru a salva astfel identitatea internaţionalistă.7 În 
cursul convorbirii menţionate, S. Carrillo și-a exprimat preocuparea faţă de proble-
ma partidului unic și i-a cerut părerea lui Ceaușescu în această problemă. Aceasta 
nu era o formă de complezenţă ci ilustra, așa cum s-a afirmat mai sus, preocuparea 
comuniștilor vest-europeni de a obţine recunoaștere pentru abordarea lor din in-
teriorul mișcării comuniste.

S. Carrillo argumenta în favoarea faptului că în occident condiţiile socio-eco-
nomice și politice fiind diferite, accederea la putere și construcţia socialismului s-ar 
fi putut realiza și în condiţiile pluralismului, prin mijloace parlamentare, în cadrul 
unei largi coaliţii de stânga.8 Sovieticii încercau să descurajeze o asemenea perspec-
tivă în primul rând pentru că aceasta reprezenta o ameninţare la adresa primatului 
ideologic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS) și implicit o discredita-
re a căii insurecţionale, iar în al doilea rând Moscova nu agrea eforturile partidelor 
comuniste vest-europene de a accede la guvernare pentru că această eventualitate 
ar fi complicat mult raporturile Est-Vest, tulburând status-quo-ul la care Uniunea 
Sovietică ţinea foarte mult.9 Este foarte probabil ca N. Ceaușescu să fi înţeles aces-
te nuanţe deoarece în mai multe discuţii pe această temă el s-a arătat în favoarea 
tezelor promovate de comuniștii vest-europeni, deși el însuși nu putea evident să 
adere la acestea. 

În discuţia cu S. Carrillo, Ceaușescu s-a arătat de acord cu faptul că partidul 
unic era o caracteristică a regimurilor socialiste din Europa răsăriteană, derivată din 
condiţiile specifice acestor ţări, însă nu excludea posibilitatea construcţiei socialis-
mului în condiţii pluraliste : „eu cred că poziţia pe care o au partidele comuniste din 
occident privind posibilitatea de a trece spre socialism cu existenţa mai multor par-
tide este pe deplin justă și logică.“10 El argumenta că și PCR a preluat și exercitat pu-
terea în condiţii de pluralism după război, deși acest cadru politic a avut o existen-
ţă scurtă. Trecerea la partidul unic însă, sublinia Ceaușescu, s-a produs în anumite 
condiţii istorice în România, condiţii pe care el nu le nominaliza. Cu toate acestea, 
Ceaușescu ţinea să sublinieze faptul că după părerea sa, simpla existenţă a pluralis-
mului nu era suficientă în occident pentru a trece la construcţia socialismului, ci mai 
era necesară și o platformă politică comună cu alte partide de stânga, eventual cu 
socialiștii. La acel moment, nici o forţă politică din occident nu se putea angaja la un 
asemenea program de transformare socială pe cont propriu : socialiștii, argumenta 
el, nu ar merge niciodată pe o platformă comunistă, motiv pentru care era necesar 
compromisul și moderaţia, schimbarea graduală.11

Din acest punct de vedere, N. Ceaușescu era exact genul de interlocutor cu ca-
re S. Carrillo dorea să discute. Poziţia PCR era importantă pentru comuniștii spanioli 
deoarece le arăta faptul că nu erau singuri, că nu erau izolaţi în demersurile lor de 
adaptare a ideologiei la condiţiile specifice din Spania. Similitudinile ideologice din-
tre cele două partide au fost din nou evidente în ianuarie 1968, la următoarea vizită 
a lui S. Carrillo în România. Principala problemă la acel moment era reprezentată 

7 Fernando Claudin, „The recent evolution of Eurocommunism“, Contemporary Marxism, no. 
2(1980) : 25 ; T. J. Blakeley, Kurt Marko, „Real Communism or Eurocommunism ? : Quo Vadis, 
Europa ?“, Studies in Soviet Thought, vol. 18, nr. 3 (1978) : 241
8 Stenograma Ceaușescu-Carrillo 30 mai-1 iunie 1967, f. 38
9 Bogdan Denitch, „Eurocommunism : A Threat to Soviet Hegemony ?“, Proceedings of the 
Academy of Political Science, vol. 33, nr. 1(1978) : 156
10 Stenograma Ceaușescu-Carrillo 30 mai-1 iunie 1967, f. 100
11 Stenograma Ceaușescu-Carrillo 30 mai-1 iunie 1967, f. 100-101 



155Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

de escaladarea conflictului din Vietnam care crea, în viziunea ambelor părţi, atât o 
predispoziţie a maselor cât și o obligaţie a partidelor comuniste în direcţia luptei 
anti-imperialiste.12 Această poziţie avea o implicită nuanţă anti-sovietică deoarece 
se știe că Moscova era adepta unei soluţii negociate a războiului din Vietnam, spre 
deosebire de chinezi care lansau apeluri la intensificarea luptelor armate și a rezis-
tenţei împotriva imperialismului american.13 Atât PCR, cât și PCS apreciau că lupta 
împotriva imperialismului trebuia organizată pe baze mai largi decât cele pur co-
muniste, prin crearea unui front comun împreună cu socialiștii, social-democraţii și 
catolicii, abordare ce viza din nou Uniunea Sovietică prin consecinţele sale implici-
te.14 Scoaterea luptei anti-imperialiste din cadrul sectar al mișcării comuniste inter-
naţionale era de natură să dilueze influenţa Moscovei în această direcţie din mo-
ment ce acţiunile partidelor comuniste ar fi fost organizate alături de forţe ce nu 
se aflau sub control sovietic. De altfel, N. Ceaușescu era un puternic susţinător al 
colaborării comuniștilor cu socialiști și social-democraţi pe plan european.15

O platformă comună contra intervenției din Cehoslovacia

Vulnerabilitatea americană cauzată de războiul din Vietnam a fost o opor-
tunitate pierdută pentru partidele comuniste vest-europene și nu numai, în mod 
special din cauza intervenţiei celor cinci state socialiste în Cehoslovacia. Reformele 
din Cehoslovacia fuseseră apreciate în mod pozitiv de către comuniștii vest-euro-
peni care asociau încercările lui A. Dubček de a identifica o cale alternativă către 
socialism cu propriile lor așteptări în acest sens.16 Succesul cehoslovacilor ar fi oferit 
legitimitate comuniștilor vest-europeni în interiorul mișcării comuniste internaţi-
onale, ar fi creat un precedent la care PCI, PCS sau PCF ar fi putut să se raporteze. 
În egală măsură, reformele cehoslovace ofereau un plus de energie comunismului 
vest-european deoarece reprezentau o replică bună oferită forţelor politice „bur-
gheze“ care acuzau caracterul represiv al regimurilor comuniste. A. Dubček încerca 
să dovedească faptul că se putea construi socialismul și fără represiune iar aceasta 
servea excelent interesele comuniștilor vest-europeni de a convinge electoratul că 
ascensiunea lor la putere nu ar fi însemnat transferul sistemului sovietic în occident.

Din acest punct de vedere, intervenţia militară din Cehoslovacia a fost o ca-
tastrofă pentru toţi cei care susţineau reforma mișcării comuniste. Intervenţia do-
vedea că reforma era imposibilă, că cei care promovau un model alternativ aveau 
de ales între a rămâne în mișcarea comunistă sau a fi excluși ca „scizioniști“ și, mai 
ales, oferea argumente în plus forţelor politice adverse. Problema nu era văzută 
nici de N. Ceaușescu, nici de S. Carrillo doar în termenii riscului unei intervenţii si-
milare, intervenţie care era exclusă în cazul Spaniei dar posibilă în cazul României ; 

12 Stenograma primirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al CC al PCR a tov. 
Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania 24 ianuarie 1968, în ANR, 
fond CC al PCR, secţia Relaţii Externe, dosar nr. 12/1968, f. 19-24
13 David L. Anderson, John Ernst, The war that never ends : new perspectives on the Vietnam 
War (Lexington : University Press of Kentucky, 2007), p. 48 ; Fredrik Logevall, The origins of the 
Vietnam War (Harlow : Longman, 2001), p. 74
14 Stenogramă Ceaușescu-Carrillo 24 ianuarie 1968, f. 25-26
15 Ideea fusese teoretizată și promovată iniţial de PCI sub conducerea lui Luigi Longo sub 
denumirea de allargamento. În limba italiană, aceasta însemna „lărgire“ și făcea referire la 
mișcarea comunistă internaţională care ar fi trebuit lărgită în direcţia forţelor stângii moderate 
europene și a mișcărilor de eliberare naţională din lumea a treia. Referitor la viziunea politică 
a lui Luigi Longo, vezi : Alexander Höbel, II PCI di Luigi Longo (1964-1969) (Napoli : Edizioni 
Scientifiche Italiane), pp. 57-70
16 Maud Bracke, „From the Atlantic to the Urals ? Italian and French communism and the 
question of Europe, 1956-1973“, Journal of European Integration History, 13 :2 (2007) : 47-48
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ambii căutau să evite izolarea și calitatea de „scizioniști“ și să promoveze schimba-
rea în interiorul mișcării. Anterior intervenţiei din Cehoslovacia, multe partide au 
crezut că acest lucru era posibil, dar evenimentele din august 1968 au demonstrat 
că aceasta era doar o iluzie. 

Santiago Carrillo în mod special s-a exprimat foarte vehement împotriva in-
tervenţiei celor cinci state socialiste, când s-a oprit la București la 27 august 1968, la 
întoarcerea de la Moscova, unde protestase faţă de cele întâmplate în Cehoslovacia. 
Cu sinceritatea idealistului care a crezut în bunele intenţii ale Moscovei și în posi-
bilitatea reformei, el îi declara lui N. Ceaușescu : „bazele încrederii au fost distruse. 
Nu se poate avea încredere în cuvântul conducătorilor sovietici [...].“17 Conducerea 
PCS trecea practic printr-un moment de criză deoarece, ca și celelalte partide co-
muniste vest-europene, înţelegea în final că speranţele în schimbare erau inutile 
și deci întreaga strategie politică a partidului, toată viziunea acestuia despre viitor 
trebuiau reconsiderate. S. Carrillo își împărtășea cu Ceaușescu concluziile amare la 
care ajunsese : „experienţa noastră în această criză este că tovarășii conducători din 
Uniunea Sovietică nu cunosc realitatea, nu cunoșteau realitatea din Cehoslovacia 
nici în timpul lui Novotny ; poporul de ani era sătul de Novotny ; nu au făcut nimic, 
nu au cunoscut realitatea după căderea lui Novotny, n-au cunoscut-o nici în mo-
mentul în care au intervenit și n-au cunoscut acest lucru pentru că nu au vrut să-l 
cunoască. Nu cunosc realitatea nici din lumea capitalistă.“18 El se mai referea și la 
faptul că pe parcursul anului 1968 se acumulase în Europa un potenţial revoluţio-
nar major, stimulat de agravarea războiului din Vietnam, iar posibilitatea partidelor 
comuniste de a profita de această stare de spirit a fost compromisă de intervenţia 
celor cinci state socialiste în Cehoslovacia. În condiţiile în care state socialiste inter-
veneau militar într-un alt stat socialist, partidele comuniste vest-europene nu mai 
puteau apăra cauza poporului vietnamez împotriva imperialismului american și își 
pierduseră serios din prestigiu în faţa electoratului.19 

Pentru N. Ceaușescu această concluzie amară a lui S. Carrillo era utilă deoa-
rece consolida puternic frontul celor ce se opuneau controlului sovietic și înlătura 
îndoielile pe care comuniștii vest-europeani le-ar fi avut în legătură cu intenţiile 
sovieticilor. El îi explica oaspetelui spaniol punctul său de vedere : în Cehoslovacia 
fusese vorba despre faptul că Uniunea Sovietică încerca să-și consolideze controlul 
asupra celorlalte partide comuniste folosind mijloace de forţă.20 S. Carrillo a fost cel 
care a propus ca în perioada următoare cei doi să ţină legătura îndeaproape pentru 
a se putea pune de acord, pentru a-și coordona încercările de a rezista presiunilor 
sovietice, adică exact ceea ce avea nevoie conducerea PCR.21 Caracterul anti-sovie-
tic al contactelor dintre conducerea PCR și cea a PCS a reieșit clar din afirmaţiile lui 
S. Carrillo, care îi relata lui N. Ceaușescu o discuţie avută cu conducerea sovietică 
la plecarea din Moscova spre București : „la venirea noastră aici, la asemenea con-
trarevoluţionari, mi s-a făcut cunoscut înainte de plecarea mea că tovarășii sovie-
tici nu înţelegeau sensul vizitei mele acum în România. Ponomariov a fost cel care 
mi-a spus, însă eu i-am răspuns să se mai gândească și poate vor ajunge să înţelea-
gă. În tot cazul le-am spus deschis, nu puteam să disimulez, că venirea mea aici în 
acest moment era o formă de a accentua protestul meu. Să vedem dacă le convine 
să accentuăm dublu acest protest.“22

17 Stenograma primirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a delegaţiei Partidului Comunist 
din Spania condusă de tovarășul Santiago Carrillo 27 august 1968, în ANR, fond CC al PCR, secţia 
Relaţii Externe, dosar nr. 116/1968, f. 6
18 Stenogramă Ceaușescu-Carrillo 27 august 1968, f. 6
19 Stenogramă Ceaușescu-Carrillo 27 august 1968, f. 6
20 Stenogramă Ceaușescu-Carrillo 27 august 1968, f. 16
21 Stenogramă Ceaușescu-Carrillo 27 august 1968, f. 23
22 Stenogramă Ceaușescu-Carrillo 27 august 1968, f. 28
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Problema chineză

În politica internaţională a PCR, China juca un rol fundamental deoarece ne-
utralitatea în disputa sino-sovietică era principala formă de manifestare a indepen-
denţei românești în mișcarea comunistă iar China oferea PCR un sprijin politic des-
tul de consistent. Din aceste motive, partea română a refuzat să se alăture oricărei 
iniţiative sovietice care viza condamnarea sau izolarea Chinei însă scopul nedeclarat 
al conducerii PCR era acela de a contribui la apropierea cât mai multor forţe politice 
de chinezi pentru a consolida astfel frontul celor ce se opuneau dominaţiei sovieti-
ce. N. Ceaușescu a intervenit pe lângă partidele comuniste vest-europene pentru a 
trata cu mai multă deschidere PCC însă acest lucru era dificil de realizat din motive 
ideologice în primul rând. Chinezii refuzau să accepte posibilitatea tranziţiei pașnice 
la socialism în condiţii pluraliste și apreciau calea insurecţională ca fiind sigura po-
sibilă. Criticile îndreptate contra comuniștilor vest-europeni de propaganda chine-
ză făcea dificilă orice reconciliere. Cu toate acestea, progrese semnificative au fost 
obţinute în relaţia cu comuniștii spanioli, iar N. Ceaușescu nu era străin de acestea. 

Conducerea PCR a reușit să împiedice condamnarea Chinei de către consfătui-
rea internaţională a partidelor comuniste și muncitorești care a avut loc la Moscova, 
în iunie 1969, iar S. Carrillo s-a plasat de partea PCR în această problemă, deși rela-
ţiile sale cu chinezii nu erau dintre cele mai bune.23 Se pare însă că N. Ceaușescu a 
reușit să-l convingă pe S. Carrillo despre importanţa apropierii de chinezi. În cadrul 
vizitei efectuate de Ceaușescu în China, în iunie 1971, el i-a comunicat premierului 
Ciu Enlai interesul PCS pentru contacte cu PCC : „tovarășul Santiago Carrillo m-a 
rugat de asemenea să vă informez despre dorinţa partidului lor de a putea stabili 
relaţii cu Partidul Comunist Chinez“.24 S. Carrillo l-a vizitat din nou pe N. Ceaușescu 
în august 1971, ocazie cu care a mulţumit pentru intermedierea realizată de PCR și 
s-a exprimat în termeni pozitivi despre relaţia cu chinezii : „în ceea ce privește ce a 
întreprins tovarășul Ceaușescu faţă de conducătorii chinezi legat de partidul nos-
tru, noi îi mulţumim foarte mult. Aceste măsuri, rezultatele lor, restabilirea relaţii-
lor cu Partidul Comunist Chinez, vor fi pentru noi un factor de întărire și în același 
timp încă un element în plus al independenţei noastre. Desigur, vă este clar, noi nu 
vom fi maoiști, cum nici dumneavoastră niciodată n-aţi fost maoiști [...]“25 Exact în 
aceeași termeni vedea și conducerea PCR relaţiile cu China.

În a doua jumătate a anului 1971, o delegaţie PCS condusă de Santiago Carrillo 
s-a deplasat în China și a purtat ample convorbiri cu conducerea chineză de partid. 
În decembrie, PCS informa PCR despre rezultatele vizitei în China, pe care le apre-
cia pozitiv și mulţumea încă o dată pentru intermediere.26 Succesul acestei vizite 
era un succes implicit și pentru PCR prin faptul că reprezenta o contribuţie la coali-
zarea forţelor ce militau pentru reforma mișcării comuniste. În realizarea unui ase-
menea demers, intervenţia celor cinci state socialiste în Cehoslovacia avusese un rol 
hotărâtor. Speranţele lui Santiago Carrillo de a impune sovieticilor să recunoască 
nevoia de schimbare în mișcarea comunistă fuseseră spulberate de intervenţia din 

23 Stenograma convorbirii dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Santiago Carrillo, 
Moscova 6 iunie 1969, în ANR, fond CC al PCR, secţia Relaţii Externe, dosar nr. 39/1969, f. 115
24 Stenograma convorbirilor purtate cu prilejul vizitei delegaţiei de partid și guvernamentale 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat în Republica Populară Chineză, în ANR, fond CC al PCR, secţia 
relaţii Externe, dosar nr. 40/1971, f. 54
25 Stenograma convorbirii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, cu delegaţia Partidului Comunist din Spania, condusă de tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al PC din Spania 17 august 1971, în ANR, fond CC al PCR, secţia Relaţii 
Externe, dosar nr. 63/1971, f. 21
26 Notă de convorbire, în ANR, fond CC al PCR, secţia Relaţii Externe, dosar nr. 194/1971, f. 1-12



158 Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

Cehoslovacia iar această situaţie a determinat explorarea altor strategii de afirma-
re a voinţei independente a partidului său. Apropierea de PCC în cazul spaniol și 
ulterior emergenţa eurocomunismului ca curent distinct au fost în final rezultatul 
inflexibilităţii cu care Moscova a tratat forţele care militau pentru reformă ; fiind 
lipsite de posibilitatea promovării ideilor lor în interior, așa cum sperase și Santiago 
Carrillo, forţele reformiste și-au asumat răspunderea promovării unui curs indepen-
dent pe toate planurile, curs care a scăpat controlului Moscovei și a grăbit în final 
disoluţia controlului sovietic asupra mișcării comuniste internaţionale. 

Concluzii

Conducerea PCR a înţeles conjunctura din sânul mișcării comuniste interna-
ţionale și importanţa colaborării cu alte forţe reformiste. Sprijinul politic și ideolo-
gic pe care N. Ceaușescu l-a acordat lui Santiago Carrillo a contribuit la stimularea 
atitudinii anti-sovietice a partidului spaniol, subminând implicit controlul Moscovei 
asupra celorlalte partide comuniste. Deși au plecat de pe poziţii diferite, în care 
Ceaușescu era mai preocupat de presiunile sovietice iar Carrillo mai preocupat de 
presiunile interne, de specificul revoluţiei socialiste în Europa occidentală, poziţiile 
ambilor lideri s-au apropiat foarte mult în special din cauza modului defectuos în 
care PCUS a tratat relaţiile cu celelalte partide comuniste. În fapt, N. Ceaușescu și S. 
Carrillo aveau foarte puţine lucruri în comun, însă rezistenţa împotriva Moscovei era 
unul dintre aceste lucruri. Refuzul Moscovei de a accepta ideea de reformă precum 
și, în mod distinct, intervenţia din Cehoslovacia, au făcut ca acest aspect comun să 
capete o amploare foarte mare. Astfel, presiunile sovietice au contribuit la apropi-
erea poziţiilor celor două partide, iar apropierea lor a fost de natură să stimuleze 
atitudinile opoziţioniste ale ambelor conduceri prin simplul fapt că această apro-
piere era un antidot contra izolării și „excomunicării“.
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Măsurile adoptate de NATO 
pentru reasigurarea Aliaților 
estici în cadrul Summit-ului 
din Țara Galilor

Evoluţiile din ultimele luni din 
Orientul Mijlociu și Nordul Africii, dar 
mai ales, noul tip de război, cel hibrid, 
de la frontiera estică a NATO, ce implică 
utilizarea de măsuri militare, paramili-
tare și civile, deschise și sub acoperire, 
au pus NATO în situaţia de a elabora o 
nouă strategie de securitate care să co-
respundă și să răspundă ferm și rapid 
noilor provocări. 

Desfășurat în perioada 4-5 sep-
tembrie 2014, în Ţara Galilor, Summit-ul 
NATO a avut loc într-un moment im-
portant pentru securitatea euro-atlan-
tică. Acţiunile Rusiei (implicarea neo-
ficială în criza din estul Ucrainei ; ane-
xarea Crimeei ; nerespectarea dreptului 
internaţional, a angajamentelor funda-
mentale de securitate europeană, in-
clusiv cele din Actul Final de la Helsinki ; 
comportamentul său faţă de Georgia și 
Republica Moldova ; neimplementarea 
îndelungată a Tratatului privind Forţele 
Convenţionale în Europa și recurgerea 
la instrumente militare și de altă natură 
pentru a-și forţa vecinii), creșterea insta-
bilităţii în vecinătatea sudică a Alianţei, 
din Orientul Mijlociu până în Nordul 
Africii, precum și ameninţările transna-
ţionale și multidimensionale reprezintă 
provocări fundamentale la adresa secu-
rităţii NATO, toate acestea putând avea 
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după Summit-ul din Ţara Galilor

 

 ANDREEA-IUSTINA TUZU
[University of Bucharest] 

Abstract
This paper aims to present, on 
the one hand, the measures 
taken by NATO during the 
Summit in Newport (4th-5th 
september 2014) for the Eastern 
Europe and, on the other hand, 
to analyze the role of Romania 
and also of the Black Sea region 
in the new security plan of the 
North Atlantic Alliance.

Keywords
NATO Summit ; Romania ; Russia ; 
Ukraine crisis ; Black Sea ; regional 
security

Numår deschis



161Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

consecinţe pe termen lung asupra păcii și securităţii euro-atlantice, precum și a sta-
bilităţii în întreaga lume.

Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor, adoptată de șefii de stat și de gu-
vern participanţi la reuniunea Consiliului Nord Atlantic, reprezintă un angajament 
de consolidare a legăturilor transatlantice ale Alianţei în faţa noilor ameninţări, cu 
precădere cele din estul Europei, legate de criza din Ucraina, cărora li s-a acordat 
o atenţie deosebită. Prin urmare, în ceea ce privește noile acţiuni pentru securita-
tea NATO în Europa, în cadrul Summit-ului au fost adoptate o serie de măsuri. Este 
vorba, în primul rând, despre Planul de acţiune al NATO pentru creșterea nivelului 
de reacţie1, în scopul pregătirii Alianţei în a răspunde rapid și ferm la noile provo-
cări de securitate, îndeosebi ameninţărilor Rusiei și implicaţiilor strategice ale aces-
teia. Planul se află sub atenta supraveghere a miniștrilor apărării și, în sens prac-
tic, întărește cele trei sarcini de bază definite de Conceptul strategic al Alianţei, și 
anume : apărare colectivă, managementul crizei și securitate prin cooperare. Acesta 
cuprinde o serie de măsuri, pe de o parte, de asigurare și, pe de alta, de adaptare. 
Măsurile de asigurare ale Planului includ atât prezenţă, cât și activitate militară te-
restră, aeriană și maritimă în partea estică a NATO, ambele funcţionând pe bază ro-
taţională. Măsurile de adaptare includ componentele necesare asigurării că Alianţa 
va putea răspunde în totalitate noilor provocări de securitate. În acest scop, s-a sta-
bilit creșterea capacităţii de răspuns a Forţei de Răspuns a NATO prin dezvoltarea 
unor pachete de forţe capabile să acţioneze rapid. Pentru aceasta, se va stabili o 
Grupare Multinaţională de Forţe cu un Nivel de Reacţie Foarte Rapid2(VHRJTF), ca-
re reprezintă o nouă forţă comună Aliată ce va putea fi dislocată într-un interval 
de câteva zile, în vederea contracarării provocărilor ce vor apărea, cu precădere 
la periferia teritoriului NATO. Această entitate va include o forţă terestră cu for-
ţe corespunzătoare aeriene, maritime și de operaţiuni speciale disponibile, nivelul 
de reacţie al forţelor VHRJTF fiind testat prin exerciţii derulate la notificări în timp 
scurt. S-a hotărât, totodată, ca NATO să stabilească o prezenţă sporită de comandă 
și control, precum și facilitatori de forţe în teren pe teritoriile Aliaţilor estici, în ori-
ce moment, cu contribuţii din partea Aliaţilor pe bază rotaţională, care să se con-
centreze pe scenarii de planificare și exerciţii de apărare colectivă. Se menţionea-
ză că dacă se va impune, acestea vor veni în ajutorul Aliaţilor de la periferia NATO 
pentru descurajare și apărare colectivă. De asemenea, Planul urmărește să sporeas-
că capacitatea NATO de a întări rapid și eficient Aliaţii din acest spaţiu, incluzând 
chiar pregătirea infrastructurii acestora, pre-poziţionarea echipamentelor și a mij-
loacelor de aprovizionare și desemnarea bazelor specifice.

În aceeași ordine de idei, s-a hotărât luarea de măsuri pentru creșterea nivelu-
lui de reacţie și capabilităţile Carterului General al Corpului Multinaţional Nord-Est3, 
precum și dezvoltarea acestuia până la a deveni un punct nodal pentru coope-
rarea regională. Totodată, s-a decis înfiinţarea unui Centru de Excelenţă pentru 
Comunicarea Strategică, acreditat NATO, în Letonia, aceasta fiind o contribuţie 
utilă la eforturile NATO în acest domeniu. 

S-a lansat, de asemenea, Iniţiativa privind Construirea Capacităţilor de 
Apărare și de Securitate Conexe4 pentru a se întări angajamentul faţă de ţările par-
tenere și a ajuta Alianţa să furnizeze stabilitate, fără a fi dislocate forţe numeroase, 

1 Pentru mai multe detalii a se consulta Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor adoptată de șefii 
de stat și de guvern participanţi la reuniunea Consiliului Nord Atlantic din Ţara Galilor, din 4-5 
septembrie 2014, disponibilă la http ://www.mae.ro/node/28465, accesat în data de 10.09.2014.
2 Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor...
3 Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor...
4 Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor...
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ca parte a contribuţiei de ansamblu a Alianţei la securitatea și stabilitatea interna-
ţionale și prevenirea conflictelor. Iniţiativa se bazează pe expertiza extinsă a NATO 
în privinţa sprijinului, consilierii și asistenţei oferite ţărilor pentru construirea capa-
cităţilor de apărare și securitate conexe și s-a convenit ca printre beneficiarii acestei 
iniţiative să se numere Republica Moldova și Georgia. Celei din urmă i s-a acordat 
o atenţie aparte, NATO salutând dezvoltarea Georgiei, ajutorul oferit de aceasta 
Alianţei, precizând faptul că Aliaţii vor ajuta în continuare Georgia să avanseze în 
pregătirile sale spre dobândirea calităţii de membru NATO.

Trebuie remarcat și faptul că în cadrul acestui reuniuni s-au pus bazele unui 
nou concept, acela de „naţiune-cadru“5, care va trebui să se concentreze pe gru-
puri de Aliaţi ce lucrează în format multinaţional pentru dezvoltarea în comun de 
forţe și capacităţi necesare Alianţei, facilitate de o naţiune cadru. Implementarea 
acestui concept va ajuta NATO să dobândească noi forţe și capacităţi coerente, în 
mod special, în Europa.

În altă ordine de idei, noul plan de securitate al NATO pentru Europa de Est 
implică și referiri la suspendarea cooperării practice civile și militare între Alianţă 
și Rusia, însă cu sublinierea faptului că se păstrează deschisă comunicarea politică.

În ceea ce privește situaţia din Ucraina, cea care îngrijorează NATO pentru ve-
cinătatea sa estică, Alianţa și-a oferit sprijinul în lupta Ucrainei pentru integritatea 
sa teritorială, suveranitatea și independenţa, susţinând-o în reformele sale ample, 
prin Programul Naţional Anual, în cadrul Parteneriatului Distinctiv al NATO. Deși 
în timpul reuniunii s-a afirmat cu tărie sprijinul NATO oferit Ucrainei, speranţele 
exprimate de oficialii ucraineni, că în timpul Summit-ului Ucraina va obţine statu-
tul special de partener al Alianţei, precum și statutul de aliat, nu s-au concretizat. 
Același sprijin l-a declarat NATO și pentru soluţionarea pașnică a conflictului din 
Caucazul de Sud și Republica Moldova. 

Schimbând registrul, un aspect de o importanţă deosebită în cadrul noii stra-
tegii NATO îl constituie deciziile referitoare la bugetul pentru apărare. Prin urmare, 
s-a convenit să se inverseze tendinţa de scădere a bugetelor apărării, să se întrebu-
inţeze eficient resursele Alianţei și să fie promovată o distribuţie mai echilibrată a 
costurilor și responsabilităţilor. În acest sens, s-a hotărât ca Aliaţii, care, la momentul 
acesta, respectă valoarea de referinţă a NATO de minimum 2% din Produsul Intern 
Brut (PIB) pentru cheltuielile pentru apărare, să-și fixeze drept obiectiv respectarea 
în continuare a acestui procent. În același timp, Aliaţii care cheltuiesc peste 20% din 
bugetele lor pentru apărare pentru echipamente de importanţă vitală, inclusiv pen-
tru activitatea de cercetare și dezvoltare aferentă, să continue să facă acest lucru. În 
dreptul Aliaţilor a căror valoare actuală din PIB pentru cheltuielile de apărare este 
sub acest nivel s-au făcut următoarele precizări : să stopeze declinurile de orice na-
tură din zona cheltuielilor pentru apărare ; să aibă ca obiectiv creșterea cheltuieli-
lor pentru apărare în timp real cu creșeterea PIB-ului și să avanseze în vederea asi-
gurării valorii minime de 2% în 10 ani pentru a-și realiza Capabilităţile Ţintă NATO 
și pentru a elimina neajunsurile Alianţei în domeniul capabilităţilor. Nu în ultimul 
rând, Aliaţii care, în prezent, cheltuiesc mai puţin de 20% din bugetele lor anua-
le destinate apărării pentru echipamente noi de importanţă majoră, inclusiv pen-
tru activitatea de cercetare și dezvoltare aferentă, sunt încurajaţi să-și stabilească 
obiectivul ca, într-un deceniu, să-și sporească investiţiile anuale la 20% sau chiar la 
un procent mai ridicat din totalul cheltuielilor pentru apărare.6

5 Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor...
6 Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor....
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Noul rol al României în cadrul NATO 

Noul plan de securitate al NATO pentru vecinătatea sa estică implică o se-
rie de măsuri menite să preîntâmpine scenariile prin care integritatea teritorială 
a unui stat din est ar putea fi afectată. Principalele măsuri în acest sens constau în 
planificare avansată și un sprijin însemnat acordat ţărilor riverane în vederea asi-
gurării securităţii acestora, în contextul în care Federaţia Rusă provoacă instabili-
tate în zona Mării Negre.7

Importanţa deosebită a regiunii Mării Negre, parte a Europei și punte către 
Asia Centrală și Afganistan, pentru securitatea euro-atlantică a fost întărită în do-
cumentele Summit-ului, mai ales ca urmare a evenimentelor din ultimele luni din 
Ucraina. În acest context, s-a pus în discuţie crearea unui centru de antrenament 
și exerciţii navale la Marea Neagră, care se vor realiza împreună cu flota României 
și a Bulgariei. Acest spaţiu de activitate urmează să fie alimentat permanent și 
consistent cu nave din flota militară americană. Obţinerea unui sprijin militar din 
partea Alianţei a fost sperat și de către decidenţii ucraineni înainte de începerea 
Summit-ului, dar acesta nu s-a concretizat. Însă, acorduri de ajutor NATO-Ucraina 
există, doar că acestea fac referire numai la anumite fonduri de dezvoltare.8

În ceea ce privește România, chiar înainte de deschiderea Summit-ului a fost 
aprobat un plan de contingenţă, un plan de planificare a apărării, care imaginea-
ză diferite scenarii în care interesele și securitatea României ar putea fi afectate 
terestru, maritim sau aerian. În sens practic, acest plan trasează soluţiile și contra-
măsurile pe care NATO, împreună cu forţele armate naţionale, le-ar folosi pentru 
a răspunde la un atac. Planul a fost elaborat sub comanda SACEUR - comandantul 
unic al forţelor NATO în Europa. Un astfel de plan de contingenţă a fost aprobat 
și pentru Bulgaria. De subliniat ar fi faptul că până la acest moment, nici România, 
nici Bulgaria nu au avut astfel de planuri, întrucât au fost considerate ţări în afara 
riscului de a fi atacate militar. De pe tot flancul estic, doar nordul (Polonia și ţările 
baltice) și sudul flancului (Turcia) au un plan de contingenţă și implicit un plan de 
acţiune în caz de atac. 

În timpul acestei reuniuni s-au luat o serie de decizii importante atât pen-
tru Alianţă, în sens larg, cât și pentru România, în sens restrâns, și anume Planul 
de acţiune ce implică prezenţa NATO pe teritoriul statelor de la frontiera de est 
a Alianţei, deci și pe teritoriul României. Trebuie precizat faptul că nu este vorba 
despre noi baze militare în România, pentru că aceasta are deja două baze milita-
re româno-americane, una la Kogălniceanu, alta la Deveselu, ci despre staţionări 
temporare, exerciţii, aplicaţii, manevre militare etc. În linii mari, acest plan presu-
pune creșterea efectivelor militare existente deja pe teritoriul României9, efective 
militare care să fie flexibile, să se adapteze cu ușurinţă la realităţile actuale, să poa-
tă fi dislocate imediat și să aibă echipamentul necesar pentru orice fel de acţiune. 

7 Potrivit declaraţiei de presă a președintelui României, susţinută în data de 3.09.2014, „nu se 
mai poate evita sublinierea importanţei strategice a Mării Negre, mai ales dacă privim nu numai 
prin prisma cercului de foc din jurul Mării Negre creat de conflictele îngheţate, toate controlate 
de la Moscova : Nagorno-Karabah, Osetia, Abhazia, Transnistria și acum Ucraina. Deci este clar 
că Marea Neagră este înconjurată de un cerc, de un brâu de conflicte îngheţate care, toate, pot 
fi acţionate pe rând sau toate odată de la un singur buton, și anume de la Moscova.“
8 De exemplu, fund-trust-uri pentru dezvoltare instituţională sau pentru dezvoltarea apărării 
cibernetice, cel din urmă fiind condus de România.
9 De subliniat ar fi faptul că, la momentul acesta, pe teritoriul României se află aproximativ 
1.400 de militari americani, dintre care 600 sunt pușcași marini militari de elită, conform datelor 
furnizate de președintele României în cadrul declaraţiei de presă susţinută la finalul lucrărilor 
Summit-ului Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de la Newport (Ţara Galilor, Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord), din 5.09.2014.
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În timpul Summit-ului, România a făcut oferta de a pune la dispoziţia Alianţei 
infrastructura pentru un comandament NATO, infrastructură existentă de la fosta 
brigadă SEEBRIG10. Scopul acestui comandament este acela de a coordona activi-
tăţile regionale, România-Bulgaria. Un astfel de comandament NATO se află și la 
Szczecin11 și vizează statele baltice și Polonia. 

O altă ofertă făcută de România și acceptată de Alianţă constă în ideea de a 
fi naţiune-cadru pentru un fond mutual din care să se alimenteze programe, pro-
iecte pentru siguranţa cibernetică a Ucrainei. La nivelul NATO există patru astfel de 
programe, unul dintre acestea dorindu-se a fi preluat de România.

Mai mult, România s-a angajat să ajungă la 2% din PIB pentru bugetul de 
apărare, până în 2017, și a investit sume importante într-o flotilă de avioane F-16 
americane în vederea asigurării securităţii ţării și a interoperabilităţii cu ceilalţi 
membri NATO.

În altă ordine de idei, aducerea la zi a capacităţii de apărare, a modului în 
care trupele Aliaţilor ar reacţiona dacă pe flancul estic al NATO s-ar produce schim-
bări negative pentru securitatea euro-atlantică, este un aspect deosebit de impor-
tant. Și în acest cadru, România joacă un rol mult mai important decât până acum, 
iar avantajele faptului de a avea pe teritoriul său un comandament care să devină 
operaţional direct și să coordoneze acţiunile Alianţei, dacă contextul ar impune-o, 
sunt considerabile, deși oficialii români au afirmat că nu există o ameninţare directă 
asupra României. Dar, în momentul acesta, ea se manifestă împotriva unui stat în-
vecinat României, Ucraina. Esenţa acestui mecanism conturat în cadrul Summit-ului 
constă, așadar, în faptul că va funcţiona constant și că se vor desfășura exerciţii mi-
litare comune, care însă nu vor încălca niciun act internaţional și care vor garanta 
consolidarea apărării colective și securitatea Aliaţilor expuși la evoluţiile de securi-
tate din vecinătatea estică.

Dată fiind noua realitate din zona Mării Negre, a cărei importanţă strategi-
că pentru securitatea euro-atlantică a fost accentuată în cadrul Summit-ului de la 
Newport, România și-a asumat un rol cu mult mai important decât cel de până la 
momentul respectiv. Dar din acest punct încolo se impune implementarea, într-un 
timp cât mai scurt, a deciziilor adoptate de către șefii de stat și de guvern, mai ales 
cele referitoare la consolidarea prezenţei SUA și NATO în România. În acest sens, 
s-a subliniat importanţa Parteneriatului Strategic româno-american pentru conso-
lidarea cooperării bilaterale în materie de securitate și apărare. S-a încurajat, tot-
odată, dezvoltarea cooperării bilaterale România-SUA în cadrul NATO în vederea 
implementării deciziilor adoptate la Newport : înfiinţarea structurii de Comandă și 
Control NATO pe teritoriul României și, în plan bilateral, pentru materializarea pro-
punerii președintelui american, Barack Obama, privind iniţiativa de parteneriat la 
Marea Neagră. Referitor la cooperarea bilaterală România-SUA, până în acest mo-
ment s-au înregistrat rezultate vizibile și importante în domeniul apărării anti-ra-
chetă, în cazul Bazei Militare Deveselu a cărei operaţionalizare va avea loc în 2015. 

10 SEEBRIG (South-Eastern Europe Brigade Multinational Peace Force – Brigada Multinaţională 
de Menţinere a Păcii din Sud-Estul Europei), înfiinţată în anul 1999, este organizată la nivel 
regional și are în subordine structuri militare din România, Bulgaria, Italia, Albania, Grecia, 
Macedonia și Turcia. Comandamentul SEEBRIG și-a desfășurat activitatea până în 2003 la Plovdiv, 
Bulgaria, între anii 2003-2007 la Constanţa, în intevalul 2007-2011 în Istanbul (Turcia), iar din iulie 
2011 s-a mutat la Larisa, Grecia. Comanda SEEBRIG este asigurată prin rotaţie, pe o perioadă de 
2 ani de fiecare stat membru. În ceea ce privește România, aceasta a asigurat comanda SEEBRIG 
între 2007 – 2009. Mai multe informaţii despre SEEBRIG pot fi obţinute consultând http ://www.
rft.forter.ro/_wsn/2014_2/02-act/09.htm, accesat în data de 15.10.2014. 
11 Acest oraș se află în nord-vestul Poloniei, pe malurile râului Oder, lângă coasta baltică și 
graniţa cu Germania. Este primul port polonez ca mărime la Marea Baltică și are o populaţie de 
aproximativ 411.119 de locuitori.
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Evoluţia proiectului de la Deveselu a fost subliniată și în cadrul Summit-ului, unde 
s-a precizat că se respectă calendarul pentru finalizarea acestuia în cursul anului vi-
itor, când navele Aegis Ashore dislocate la Deveselu vor fi puse la dispoziţia NATO 
și vor furniza o creștere semnificativă a capabilităţii Alianţei. 

Acest rezultat reflectă participarea României la dezvoltarea capabilităţii 
NATO de apărare împotriva rachetelor balistice, cu atât mai mult cu cât România 
se află într-o zonă geografică tot mai vulnerabilă la ameninţări cu rachete balisti-
ce provenite din afara spaţiului euro-atlantic. În acest context, România este, din 
punct de vedere strategic, într-o poziţie bună de a fi gazda interceptorilor tereștri. 
De completat, ar fi faptul că participarea României la acest program presupune 
doar amplasarea de interceptori tereștri și a unui sistem destinat dirijării acestora. 
Sistemele radar destinate descoperirii ţintelor (rachetelor ostile) urmând a fi găz-
duite de alte state.12

România joacă un rol major inclusiv în ceea ce privește aprofundarea coope-
rării cu partenerii estici13 și a sprijinirii acestora pentru suveranitate și integritate 
teritorială, precum și pentru consolidarea capacităţii de apărare a acestora în con-
textul actual de securitate. În acest caz, un loc aparte îl ocupă Republica Moldova, 
care, în urma eforturilor României, a fost inclusă în două iniţiative importante ale 
NATO, lansate cu prilejul Summit-ului : Iniţiativa privind Construirea Capabilităţii 
de Apărare și Iniţiativa privind Platforma de Interoperabilitate. 

Concluzii

Dat fiind că până la momentul Summit-ului de la Newport, România nu a 
fost considerată o ţară cu riscul de a fi atacată militar, nu a avut un plan de contin-
genţă. Însă, în cadrul acestei reuniuni, România a dobândit un rol nou. Iar regiunea 
Mării Negre, care primește o atenţie sporită în cadrul acestui Summit, un nou statut. 
Includeri referitoare la Marea Neagră au mai avut loc și în declaraţiile Summit-ului 
NATO din anii trecuţi14, care au reflectat importanţa acordată de Alianţă regiunii 
Mării Negre, precum și dorinţa NATO „de a identifica modalităţi de a sprijini efortu-
rile regionale de consolidare a securităţii și stabilităţii, prin utilizarea mecanismelor 
existente de cooperare ale statelor din regiune.“15 Însă, referirile n-au fost la dimen-
siunea celei acordate în cadrul reuniunii din Ţara Galilor, din 4-5 septembrie 2014.

În contextul actual, consolidarea securităţii, stabilităţii și democraţiei în re-
giunea Mării Negre reprezintă o prioritate pentru NATO, la care România are o 
contribuţie semnificativă. Finalitatea României în acest context este aceea de a-și 
aduce contribuţia în procesul de includere a acestei regiuni în zona euro-atlantică, 
prin sprijinirea și încurajarea cooperării regionale, precum și a atragerii de ajutor 
al instituţiilor euro-atlantice, îndeosebi al NATO, în vederea concretizării acestora.

O dată cu noile evoluţii din vecinătatea estică a Alianţei, rolul României s-a 
modificat considerabil, în sensul în care acum se poate vorbi despre un stat care a 
devenit un motor regional ce ajută la implementarea deciziilor liderilor din cadrul 
Alianţei în vederea asigurării securităţii regionale, în sens restrâns, respectiv al se-
curităţii NATO, în sens larg. România va contribui astfel la dezvoltarea mecanisme-
lor prin care Alianţa poate susţine acţiunile și eforturile ţărilor riverane de conso-
lidare a securităţii regionale. Prin acţiunile sale, România va promova rolul NATO 
de furnizor de stabilitate, promotor al reformelor și al cooperării regionale în ve-
cinătatea sa - Balcani și regiunea Mării Negre.

12 http ://www.mae.ro/node/1523, accesat la data de 29.10.2014.
13 Este vorba despre Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Azerbaidjan.
14 În acest sens, amintim : Declaraţia Summit-ului de la Istanbul (2004), Riga (2006), București 
(2008), Strasbourg-/Kehl (2009), Lisabona (2010) și Chicago (2012).
15 http ://nato.mae.ro/node/178, accesat la 1.11.2014.
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Așadar, la nivelul declaraţiilor oficiale16, s-a evidenţiat capacitatea României 
de a acţiona ca furnizor de securitate la nivel regional, precum și de a-și asuma un 
rol sporit în vederea asigurării stabilităţii în zona extinsă a Mării Negre : „România 
va acţiona ca motor regional pentru implementarea deciziilor Summit-ului, în par-
teneriat cu SUA si alţi Aliaţi, pentru creșterea coordonării regionale între Aliaţi, dar 
și ca susţinător al partenerilor estici. Dacă securitatea României este mai puternică, 
securitatea regiunii va fi mai puternică“17.
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Introducere

Cambodgia khmerilor roșii re-
prezintă probabil cel mai grăitor exem-
plu de societate distopică, cu realităţi 
șocante, frizând absurdul, similare cu 
cele reliefate de Orwell în O mie no-
uă sute optzeci și patru1 și Ferma ani-
malelor2, dar și cu cele prezente în scri-
erile kafkiene.3 În Cambodgia anilor 
1975-1979, teroarea exercitată de stat 
asupra individului a atins cote inimagi-
nabile. Cu siguranţă, nu ne hazardăm 
afirmând că este vorba de cel mai atro-
ce regim politic al secolului al XX-lea, 
un secol calificat în mod just de către 
istorici și politologi drept „secolul ex-
tremelor“, sau „secolul lagărelor“.4 

1 George Orwell, O mie nouă sute opt-
zeci și patru, traducere de Mihnea Gafiţa 
(București : Editura Univers, 1991), 5-275.
2 George Orwell, Ferma animalelor, tradu-
cere de Mihnea Gafiţa (Iași : Editura Poli-
rom, 2002), 5-210.
3 Franz Kafka, Procesul, traducere de Gellu 
Naum (București : Editura Rao, 1994), 7-222 ; 
Franz Kafka, Castelul, traducere de Mariana 
Sora (București : Editura Adevărul Holding, 
2011), 5-332.
4 Joël Kotek, Pierre Rigoulot, Secolul lagă-
relor, traducere de Nicolae Constantinescu 
(București : Editura Lucman, 2000), 534-538 ; 
Yves Ternon, Statul criminal. Genocidurile 
secolului XX, traducere de Ovidiu Pecican, 
Liliana Popovici, Iuliana Doboși (Iași : Insti-
tutul European, 2002), 190-216.

O societate distopică a contemporaneității : 
Cambodgia khmerilor roșii.
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Abstract
This study tries to point out just 
a few of the most important 
characteristics of the toughest 
totalitarian regime of the 
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Dictaturile ideologice, fie de extrema dreapta, fie de extrema stângă au curmat 
vieţile a peste 100 de milioane de oameni5 în veacul precedent. Traducerea recentă 
în limba română a unor memorii ale supravieţuitorilor genocidului khmerilor roșii, 
ne-a ajutat să ne conturăm o imagine cât mai veridică asupra atrocităţilor săvârșite 
între anii 1975-1979 în acest stat al Asiei de sud-est.

Kampuchia Democrată (denumirea ţării din Peninsula Indochina, după 17 
aprilie 1975) este responsabilă de producerea celui mai mare genocid postbelic. 
Ideologia khmerilor roșii reprezenta un amalgam de stalinism și maoism, rafinate, 
perfecţionate și duse la extrem. De fapt, Saloth Sar (cunoscut ca Pol Pot)6 și acoliţii 
săi au preluat din vasta experienţă a tuturor regimurilor comuniste. Ei sunt creatorii 
statului criminal prin excelenţă, un stat care a exterminat între 20% și o treime din 
propria populaţie. Regimul khmerilor roșii a întruchipat perfect ideea de Holocaust 
bazat pe criterii sociale, punând în aplicare un proiect gigantic de inginerie socială, 
experimentat de altminteri atât de Iosif Visarionovici Stalin în U. R. S. S., cât și de 
Mao Zedong în R. P. Chineză și Kim Il Sung, în Coreea de Nord. 

Categorii întregi, de la intelectuali și funcţionari, la proprietari funciari, de 
la comercianţi și clerici până la străini (îndeosebi etnici chinezi și vietnamezi, deși 
oficial, autorităţile de la Pekin au sprijinit diplomatic și mai ales material noua con-
ducere de la Phnom Penh) (Ung, 2014), erau sortite a priori eliminării. Anihilarea 
fizică programată a mai multor grupuri socio-profesionale ne amintește de vapori-
zare, concept a cărui paternitate apaţine tot lui George Orwell.7

Revoluţia khmerilor roșii avea să fie extrem de violentă și sângeroasă, recla-
mând numeroase victime din rândurile indezirabililor. Regimul de teroare urmărea 
finalmente abolirea claselor sociale și edificarea unei societăţi lipsite de clase.8 De 
altfel, khmerii roșii au izbutit să fondeze o societate de tip orwellian perfectă, prin 
teroare, frică, abrutizare și îndoctrinare masivă9. 

Angkarul (“Organizaţia“, partidul comunist din Kampuchia Democrată) avea 
drept de viaţă și mai ales de moarte asupra oamenilor : „... Spuneţi adevărul și 
nu minţiţi reprezentanţii Angkarului ! Dacă minţiţi Angkarul, vă dăm în vileag ! 
Angkarul este atotștiutor, are ochi și urechi oriunde !....“.10 

Pentru a argumenta afirmaţia noastră privind societatea orwelliană perfec-
tă, avem în vedere mesele luate în comun și, mai ales, întruchiparea lui Big Brother 
în persoana lui Pol Pot, supranumit Fratele Numărul Unu.11Aghiotantul său, Nuon 
Chea era Fratele Numărul Doi. În jurul personalităţii liderului khmerilor roșii era în-
treţinută de cele mai multe ori o aură de mister, ceea ce amplifica frica inoculată de 
regim khmerilor obișnuiţi : „[...] Mulţi spun că Pol Pot e conducătorul Angkarului, 
dar nimeni nu știe nimic despre el. Se șoptește că e soldat, că e un om strălucit, că e 
părintele ţării...Mai spun și că e gras. Se mai spune că identitatea lui e ţinută secretă 
pentru a fi apărat împotriva asasinilor. Se mai spune că el ne-a eliberat de dominaţia 
străină și ne-a adus independenţa. Ni se mai spune că Pol Pot ne-a pus să muncim 
din greu pentru că vrea să ne purifice spiritul și să ne ajute să ne atingem adevăratul 

5 Vezi Stéphen Courtois (coordonator), Cartea neagră a comunismului : crime, teroare, 
represiune, traducere de Maria Ivănescu (București : Editura Humanitas, 1998), 9-776.
6 Vezi Yves Ternon, Statul criminal, 190-216 ; Archie Brown, The Rise and Fall of Communism 
(London : Random House, 2009), 345-350.
7 Vezi George Orwell, O mie nouă sute optzeci și patru.
8 Rithy Panh, Christophe Bataille, Eliminarea. Povestea unui supravieţuitor din Infernul 
khmerilor roșii, traducere de Cătălina Mihai (București : Editura Corint, 20130), 5-201.
9 Vezi George Orwell, O mie nouă sute… ;George Orwell, Ferma…
10 Loung Ung, Întâi l-au omorât pe tata. Povestea unei fetiţe din Cambodgia, traducere de 
Alfred Neagu și Junona Tutunea (București : Editura Corint, 2014), 56.
11 Vezi George Orwell, O mie nouă sute… ; Loung Ung, Întâi l-au omorât... ; Rithy Panh, 
Christophe Bataille, Eliminarea.
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potenţial de fermieri. Se mai spune că are o faţă rotundă [...] și niște ochi blânzi. Mă 
întreb dacă ochii aceia blânzi ai lui ne văd cum murim de foame“.12 Secretomania, 
învăluirea deliberată a liderilor în mister ne determină să stabilim o paralelă și cu 
personajul Klamm, înalt funcţionar din romanul Castelul, al lui Franz Kafka. Klamm 
nu apare niciodată, acţionează doar prin intermediul interpușilor, numele său este 
rostit cu teamă și condescendenţă și nimic nu se întâmplă fără voia sa.13 

Am putea adăuga în cazul khmerilor roșii adoptarea unui nou calendar ca-
re marca Anul zero (de fapt anul loviturii de stat întreprinse de khmerii roșii-1975) ; 
destrămarea premeditată a familiilor ; separarea copiilor de părinţi (foarte mulţi 
părinţi au fost uciși, find socotiţi nereeducabili) ; obligativitatea schimbării numelor 
considerate prea burgheze, ceea ce va avea drept rezultat o depersonalizare com-
pletă. Noile formule de adresare, precum și interzicerea unor cuvinte reprezintă o 
altă expresie a nivelării sociale impuse cu brutalitate de khmerii roșii.14

Uniforma purtată de personajele romanului lui George Orwell, inclusiv de 
către protagonistul Winston, era de culoare albastră.15 Khmerii roșii aveau propria 
uniformă, constând dintr-o bluză neagră, pantaloni negri, precum și eșarfa tradi-
ţională, în carouri roșu cu alb, denumită krama sau kroma. Obligativitatea purtă-
rii uniformei simbolizează deopotrivă disoluţia totală a personalităţii individului, 
care nu mai contează absolut deloc în faţa colectivităţii. Totuși, Rithy Panh a iden-
tificat în volumul său autobiografic, intitulat Eliminarea. Povestea unui supravie-
ţuitor din infernul khmerilor roșii16 două tipuri de uniforme în Cambodgia khmeri-
lor roșii. Unele uniforme, cele albastre erau impuse așa-numitului popor nou, care 
provenea în special din mediul urban. Din noul noul popor făceau parte categoriile 
enumerate mai sus, care erau sortite să piară în Holocaustul social. Vechiul popor, 
sau cetăţenii de bază17, care înainte de lovitura de stat din aprilie 1975 locuiseră în 
regiunile rurale, purtau cu precădere uniforme negre. Ei erau socotiţi mai de încre-
dere de către khmerii roșii, care mizau pe posibilitatea recuperării lor și, evident, a 
ralierii lor în opera de construire a noii societăţi. Cetăţenii de bază priveau cu dis-
preţ pe foștii orășeni deportaţi. 

În scopul întemeierii unei societăţi lipsite de clase, precum în preistorie, kh-
merii roșii au distrus Banca Naţională și au desfiinţat banii, revenind la trocul speci-
fic societăţilor primitive. De altfel, este cunoscut faptul că marxismul a numit epo-
ca preistoriei tocmai comuna primitivă. De asemenea, deţinerea oricărui obiect ca-
re avea vreo legătură cu străinătatea și cu civilizaţia occidentală era prohibit : „...
Când îl întreb pe Kim [fratele mai mare al lui Loung Ung- n. n.] ce e aia un capita-
list, îmi spune că e capitalist cineva care a trăit la oraș. Îmi spune că pentru khmerii 
roșii, știinţa, tehnologia și tot ce înseamnă mecanică e dăunător și trebuie distrus. 
Angkarul spune că toţi cei care au mașini, aparatură electronică, ceasuri, televizoa-
re, au provocat o adâncă inegalitate între clasa celor bogaţi și a celor săraci...Toate 
aparatele acelea au fost importate din străinătate și sunt deci contaminate. Tot ce e 
de import e ticălos pentru că ajută ţările străine să invadeze Cambodgia, nu numai 
cu lucrurile lor, ci și cu cultura lor...“. 18 De aceea, Pol Pot și ai săi doreau să edifice o 
societate pură, în deplină izolare faţă de lumea exterioară. De fapt, China era prin-
tre puţinele state care întreţineau relaţii cu regimul khmerilor roșii. Nu este lipsit 
de semnificaţie să menţionăm că singurul șef de stat care a vizitat Kampuchia între 
1975 și 1979 a fost președintele României socialiste, Nicolae Ceaușescu. Mai mult, 

12 Loung Ung, Întâi l-au omorât..., 133.
13 Franz Kafka, Castelul, 19, 108-116.
14 Vezi Rithy Panh, Christophe Bataille, Eliminarea ; Loung Ung, Întâi l-au omorât...
15 Vezi George Orwell, O mie nouă sute…
16 Vezi Rithy Panh, Christophe Bataille, Eliminarea.
17 Loung Ung, Întâi l-au omorât..., 78.
18 Loung Ung, Întâi l-au omorât..., 92.
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deși poza în militant pentru pacea mondială, regimul ceaușist a exportat mine anti-
personal în Cambodgia.19 A fost editată chiar o broșură despre relaţiile de prietenie 
între poporul roman și Kampuchia Democrată. După ce crimele împotriva umanită-
ţii comise de khmerii roșii au ieșit la iveală, fiind cunoscute pe plan internaţional, 
majoritatea exemplarelor din respective broșură au fost distruse.

Regimul khmerilor roșii prezintă și alte particularităţi specifice, care îl indivi-
dualizează în raport cu alte regimuri totalitare de extrema stânga. Deși în majori-
tatea cazurilor, comunismul a însemnat urbanizare și industrializare masivă (inclu-
siv în Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România), khmerii roșii au impus cel 
mai brutal comunism de tip rural. Scopul vizat era făurirea unei societăţi agrariene 
perfecte. Majoritatea orașelor, inclusiv capitala Phnom Penh, (considerate ca find 
contaminate moral de Occidentul corupt) au fost evacuate forţat, iar populaţia, 
decimată de boli și foamete și lipsită de servicii sanitare de specialitate a fost con-
strânsă să trudească pe ogoare și orezării în zonele rurale.20 Raţiile de orez aloca-
te lucrătorilor au fost reduse gradual de autorităţi, pe măsura intensificării presiu-
nii din partea armatei vietnameze de la frontieră. Puterea de la Phnom Penh avea 
nevoie stringent de armament și muniţii. În aceste condiţii, a procedat la exportul 
alimentelor în China, obţinând în schimb arme, indispensabile pentru a susţine re-
zistenţa împotriva Vietnamului. Khmerii roșii nu își ascundeau intenţia de a reface 
vechiul imperiu medieval, Angkor, care urma să cuprindă Vietnamul de sud, Laos 
și o parte din Thailanda.21

În mai puţin de 4 ani, între aprilie 1975 și ianuarie 1979, Kampuchia Democrată 
a curmat aproximativ două milioane de vieţi. Putem vorbi, ca și în cazul altor regi-
muri totalitare comuniste (în principal cel stalinist și cel maoist), despre un veritabil 
război dus de stat împotrva propriilor cetăţeni. Toate școlile au fost închise, având 
loc doar unele cursuri de ideologie în lagăre și în taberele de muncă pentru copii. 
Cu aceste prilejuri, era proslăvită învăţătura Angkarului și a lui Pol Pot.22 Clădirea 
dezafectată a unui liceu din capitala Phnom Penh a fost transformată în sinistra în-
chisoare de tortură și exterminare, S-21. „Mașina de ucis“ a funcţionat cu o eficien-
ţă înfiorătoare, doar câţiva din cei aproape 20.000 de deţinuţi supravieţuind. Sunt 
consemnate până și vivisecţii și alte experimente cărora le-au căzut victime oameni 
nevinovaţi. Comandantul acelui macabru stabiliment, Kang Kek Ieu (supranumit 
„Duch“) a fost condamnat la detenţie pe viaţă abia acum câţiva ani. În prealabil, 
Duch își făcuse ucenicia într-un alt centru de eliminare fizică, anume M13, situat în 
junglă. Înainte de a părăsi acel loc, khmerii roșii au executat toţi prizonierii și i-au 
aruncat într-o groapă comună.23 

În Kampuchia Democrată, mărturiile supravieţuitorilor consemnează scene 
terifiante, halucinante, de un tragism dificil de suportat : „După ce-i murise soţia, 
un tată își creștea singur fiica de cinci ani. Într-o dimineaţă, devreme, pe când ara, 
a găsit doi melci în pământul reavăn. I-a arătat mândru fiicei sale rămase pe taluzul 
de pământ. În plină foamete, melcii aceia erau o comoară. Chiar dacă strecura melcii 
în buzunar, au venit khmerii. omul era un individualist, un dușman al Angkarului. 
L-au bătut și l-au legat de un stâlp la marginea orezăriei. Orele treceau, iar tem-
peratura ajunsese de nesuportat. Omul gemea. L-au năpădit furnicile, sute, apoi 
mii. I-au intrat în gură, pe gâtlej, în urechi, în ochi. Omul se zvârcolea, apoi a urlat 
din rărunchi și a leșinat. Atunci s-a apropiat o ţărancă, a luat-o de mână pe fetiţa 

19 Mircea Oprea, „O carte despre curajul de a muri“, prefaţă la Loung Ung, Întâi l-au omorât..., 
6.
20 Vezi Y. Ternon, Statul criminal… ; S. Courtois, Cartea neagră ; J. Kotek, P. Rigoulot, Secolul ; L. 
Ung, Întâi l-au omorât, R. Panh, Eliminarea.
21 Loung Ung, Întâi l-au omorât, 120. Vezi și Rithy Panh, Eliminarea.
22 Vezi Loung Ung, Întâi l-au omorât...
23 Rithy Panh, Eliminarea, 14, 20, 24. 
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care stătea acolo de dimineaţă și i-a șoptit : Vino cu mine. Au mers împreună până 
în sat. Copilul acesta avea să plângă în tăcere, peste ani, în faţa camerei mele.“24 

Concluzie

În final, se impune să punctăm încă un aspect distinctiv, care individualizează 
regimul khmerilor roșii din Cambodgia în raport cu alte regimuri comuniste. Frapează 
lipsa unui cult al personalităţii de mare amploare, consacrat Conducătorului, foar-
te bine cristalizat în comunismul de tip asiatic, precum în China Populară sau în 
Republica Populară Democrată Coreeană. Chiar dacă în timpul ședinţelor de în-
doctrinare care aveau loc periodic în taberele de muncă, -menite să formeze copii 
soldaţi-, era evocată personalitatea lui Pol Pot, nu putem vorbi despre un cult al 
personalităţii care să rivalizeze cu cele ale lui Mao Zedong sau Kim Il Sung. Până și 
Angkarul reprezenta o organizaţie cvasisecretă pentru oamenii terorizaţi și abruti-
zaţi, însă o organizaţie care, din umbră, le decidea nemilos destinele.
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S
istemul judiciar nu este doar 
un element al ordinii consti-
tuţionale, ci și un serviciu 

public. Arbitrarea diferendelor, aplana-
rea conflictelor prin intermediul auto-
rităţii și pedepsirea infracţiunilor sunt, 
în primul rând, funcţii esenţiale ale sta-
telor moderne, având o utilitate incon-
testabilă. Pe de altă parte, chiar prin-
cipiile constituţionale (statul de drept, 
separaţia puterilor, garantarea drep-
turilor fundamentale) pot fi considera-
te mijloace pentru a asigura imparţia-
litatea instituţiilor judiciare, o condiţie 
indispensabilă asigurării serviciului pu-
blic pe care acestea îl administrează. 
Articolul de faţă prezintă sistemul judi-
ciar din România mai ales sub acest as-
pect. Relaţia dintre politică și „justiţie“ 
a fost, în ultimii ani, una dintre cele mai 
problematice. Lupta instituţiilor judici-
are pentru autonomie a fost însoţită de 
crize politice de o intensitate fără pre-
cedent. Monitorizarea externă exercita-
tă de către Comisia Europeană prin in-
termediul Mecanismului de Cooperare 
și Verificare (MCV) nu a fost suficientă 
pentru a preîntâmpina criza politico-ju-
diciară din 2012 și conflictele ce au ur-
mat în interiorul Consiliului Superior al 
Magistraturii (CSM). Ea a catalizat însă 
continuu reforma instituţională, deter-
minând desfășurarea unor politici active 
de combatere a corupţiei la nivel înalt, 

Câteva observaţii privind reforma 
sistemului judiciar din România. 

Există priorităţi de politică publică 
mai presante decât lupta împotriva corupţiei ?
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concomitent cu adoptarea unor noi reguli de procedură penală și civilă. Totuși, este 
greu de susţinut că schimbările structurale coordonate astfel reprezintă un succes.1 

Statisticile oficiale arată creșterea rapidă, într-un ritm alarmant, a volumului 
de cauze noi înregistrate anual de instanţele civile, ceea ce, în absenţa unui răs-
puns administrativ adecvat, atrage riscul deprecierii grave a serviciilor publice cu 
caracter judiciar. În mod inerent mai atractive din perspectiva interesului acordat 
de către publicul larg, subiectele specifice justiţiei penale, în special cele direct le-
gate de combaterea corupţiei, tind să monopolizeze dezbaterea politică și atenţia 
specialiștilor în politici publice, punând în plan secund problemele administrative 
grave apărute în instituţiile judiciare civile. Paradoxal, în ciuda vizibilităţii minime, 
acestea din urmă sunt cel mai frecvent folosite de către cetăţeni. Astfel de defecte 
funcţionale riscă să fie cu atât mai grave cu cât apar în contextul unei stări de cri-
ză economică, care motivează guvernele să restrângă finanţarea instituţiilor bu-
getare, dar îi determină pe cetăţeni să apeleze din ce în ce mai frecvent instanţe.

Articolul de faţă cuprinde câteva precizări pe care le consider esenţiale pen-
tru orice demers coerent de gestionare a politicilor publice în materie judiciară. 
Pornind de la datele statistice publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) 
și Consiliul Superior al Magistraturii, el semnalează faptul că în momentul de faţă 
există priorităţi de politică publică urgente, apărute în absenţa unei preocupări sis-
tematice, fluente, referitoare la administrarea în condiţii rezonabile a instituţiilor 
ce asigură justiţia civilă. Ipoteza potrivit căreia atenţia publică de care se bucură 
tema corupţiei a avut o influenţă negativă asupra echilibrării eforturilor adminis-
trative în procesul de reformare a sistemului judiciar este una dintre cele mai plau-
zibile. Priorităţile de politică publică sunt strâns legate de priorităţile politice, cele 
ce rezultă din competiţia partizană sau relaţia Statului Român cu partenerii inter-
naţionali. La fel, putem presupune că seria crizelor politice recente în care au fost 
implicate, într-un fel sau altul, instituţiile care formulează și implementează politi-
cile publice judiciare la nivel naţional, este responsabilă pentru amânarea proble-
melor elementare de administrare. Oricare ar fi resorturile acestei situaţii, datele 
arată faptul că cea mai mare parte a sistemului judiciar se găsește într-o situaţie 
critică din perspectiva raportului cantitativ dintre input și output, fapt ce contras-
tează puternic cu percepţiile larg răspândite despre priorităţile de neamânat în re-
formarea sistemului judiciar din România. 

Priorități politice vizibile și probleme administrative invizibile

Lupta împotriva corupţiei se califică drept prioritate politică fundamentală în 
contextul reformei sistemului judiciar românesc, atât la nivel naţional, cât și din per-
spectiva relaţiilor internaţionale, așadar la nivel regional. În competiţia politică in-
ternă, ea a reprezentat o miză electorală importantă încă din 1996, când Convenţia 
Democratică din România (CDR) și Emil Constantinescu au câștigat alegerile prezi-
denţiale cu ajutorul mesajului justiţiar. El promitea purificarea instituţiilor statului 
postcomunist de practicile clientelare pe care le patronau partidele ce preluaseră 
moștenirea politică socialistă.2 Proeminenţa acestei teme politice este confirmată 
de statistica numărului de condamnaţi pentru infracţiuni de corupţie, care, în anul 
1997, atinsese maximul istoric al perioadei postcomuniste (Figura nr. 1). Același tip 
de mesaj justiţiar a fost adoptat ulterior de către Alianţa „Dreptate și Adevăr“, în 

1 Martin Mendelski, „EU-driven judicial reforms in Romania : a success story ?,“ East European 
Politics 28 (2012) : 23–42.
2 Dan Pavel, Iulia Huiu, „Nu putem reuși decât Împreună“. O istorie politică a Convenţiei 
Democratice, 1989-2000 (Iași : Polirom, 2003), 260.
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campaniile electorale din 2004. Nu este de mirare așadar că problema corupţiei a 
fost unul dintre subiectele primelor studii ambiţioase de politică publică. Acestea 
recomandau modificarea structurilor instituţionale în sensul responsabilizării auto-
rităţilor judiciare și poliţienești, conform misiunii lor de servicii publice.3 

În plan internaţional, tema luptei împotriva corupţiei are un profil politic din 
ce în ce mai clar, deși responsabilităţile transnaţionale în această privinţă nu sunt 
ușor de stabilit. Ea devine relevantă ca prioritate politică chiar în contextul conflic-
tului diplomatic recent dintre Federaţia Rusă și Statele Unite ale Americii. Într-o de-
claraţie politică oficială în faţa Comitetului de Politică Externă a Senatului Statelor 
Unite, Victoria Nuland afirma că politicienii corupţi și oligarhii conlucrează, peste 
graniţele naţionale, pentru a susţine financiar „sistemul pe care îl preferă“. Corupţia 
de acest timp, potrivit descrierii oficialului american, nu numai că reușește să ma-
cine democraţiile din interior, dar are capacitatea de a deveni un inamic extern al 
statelor democratice. „Cu alte cuvinte, arată declaraţia, în multe părţi ale Europei, 

3 „Cel mai bun mod de a învinge corupţia – sublinia Alina Mungiu-Pippidi într-un studiu din 
2002 – prin intermediul acestor instituţii este iniţierea unor reforme structurale. Prea mult timp 
ele au avut puteri discreţionare asupra cetăţenilor și este timpul să devină distribuitori de bunuri 
publice, legea și ordinea în acest caz, și să răspundă în același timp de calitatea acestor servicii. 
Dacă regulile jocului continuă să fie secretomania și practicile aberante, cei mai îndrăzneţi 
dintre cetăţeni vor continua să mituiască procurorii, judecătorii și poliţiștii. Singura modalitate 
de a face ca legea și ordinea să fie distribuite corect și imparţial este transparentizarea și 
responsabilizarea pe orizontală și nu pe verticală ca până acum. Primarii ar trebui să acţioneze 
în favoarea comunităţilor pe care le reprezintă și să se poată opune poliţiștilor și procurorilor 
corupţi. De asemenea, statutul poliţiei ar trebui rescris luând în considerare sugestiile unor 
organizaţii autohtone sau internaţionale cu experienţă. Pentru a putea elimina grupurile 
de influenţă și interferenţa politică, organizarea Procuraturii, Instanţelor Judecătorești și 
Magistraturii ar trebui în întregime revizuită“. Alina Mungiu-Pippidi, „Pentru o abordare 
instituţională a corupţiei în statele post-comuniste,“ în Politici publice. Teorie și practică, Alina 
Mungiu-Pippidi, Sorin Ioniţă (Iași : Polirom, 2002), 150.

Figura nr. 1 Numărul de persoane condamnate definitiv
pentru infracţiuni de corupţie (1990-2012)

Sursa : Institutul Naţional de Statistică (baza de date TEMPO-Online, https ://statistici.insse.ro/)
Notă : În categoria respectivă sunt incluse următoarele infracţiuni : dare de mita, luare de mita, 
trafic de influenta, primire de foloase necuvenite ; în cazul în care o persoană condamnată a 
comis mai multe infracţiuni, a fost înregistrată doar infracţiunea cea mai gravă.
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lupta împotriva corupţiei trebuie să fie cea mai importantă prioritate naţională (s. 
n.) pentru a proteja și apăra democraţia și suveranitatea statului“.4 Dacă războiul 
împotriva corupţiei este o chestiune de politică internaţională sau de susţinere a 
unui regim politic faţă de regimurile alternative, rămâne de discutat. Cert este că 
ceea ce numim „luptă anticorupţie“ nu mai reprezintă doar o problemă politică 
naţională.

Nu este necesar să insistăm asupra atenţiei pe care Uniunea Europeană o 
acordă luptei împotriva corupţiei în România și Bulgaria. Simpla lectură a rapoar-
telor periodice redactate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) 
o ilustrează pe deplin. Acesta a fost adaptat treptat în așa fel încât să impună stan-
darde din ce în ce mai coerente, în termenii progreselor susţinute și ai independen-
ţei sistemului judiciar.5 Ceea ce merită să fie menţionat este faptul că recomandările 
rezultate din acest mecanism instituţional tind să se concentreze asupra instituţiilor 
penale mai mult decât asupra celor civile. 

Cea mai succintă analiză de conţinut a ultimului raport tehnic6 al Comisiei 
Europene în cadrul MCV prezintă cu claritate reflectarea disproporţionată a dome-
niului penal în lista de priorităţi pe care o sugerează. Numărând de câte ori apar 
în text cuvintele cu rădăcina „penal“ (penal, penală etc) și „civil“ (civil, civilă etc) 
vom observa 89 de cazuri pentru primele și doar 29 pentru ultimele. Cuvintele ca-
re indică fără echivoc dreptul penal sunt de trei ori mai numeroase decât cele care 
indică în aceeași manieră dreptul civil.7 Desigur, o asemenea analiză de conţinut 
sumară nu este întrutotul concludentă, dar reprezintă o aproximare surprinzător 
de veridică a tendinţei observabile la nivelul opiniei publice.

Este firesc ca interesele pieţei comune și imperativele administrării judici-
oase a fondurilor europene să orienteze condiţiile impuse de Comisia Europeană 
către combaterea corupţiei politice și asigurarea unui sistem punitiv performant.8 
Mai ales într-o perioadă de criză economică, din punctul de vedere al instituţiilor 
Uniunii Europene, este important ca statul să fie capabil să diminueze infracţiona-
litatea organizată. Totuși, se poate argumenta în mod convingător că o bună ad-
ministrare a justiţiei civile este mai importantă pentru prosperitatea economică și 
libertatea comerţului decât lupta împotriva corupţiei politice.

4 Victoria Nuland, „Transatlantic Security Challenges : Central and Eastern Europe. Statement 
before the Senate Foreign Relations Committee,“ Testimony, U.S. Department of State, April 
10, 2014, http ://www.state.gov/ p/eur/rls/rm/2014/apr/224652.htm, consultat la 26 aprilie 2014.
5 Patrycja Szarek-Mason, The European Union’s Fight Against Corruption : The Evolving Policy 
Towards Member States and Candidate Countries (Cambridge University Press, 2010), 221-238.
6 Comisia Europeană, Raport tehnic care însoţește documentul „Raport al Comisiei către 
Parlamentul European și către Consiliu privind progresele realizate în România în cadrul 
Mecanismului de Cooperare și de Verificare,“ (Bruxelles, 22 ianuarie 2014), http ://ec.europa.eu/
cvm/docs/swd_2014_37_en.pdf, document consultat la 27 aprilie 2014.
7 Pentru că avem de-a face cu doi termeni opuși, cu caracter tehnic, care epuizează universul de 
discurs al distincţiei la care ne referim, numărarea ocaziilor în care ei sunt folosiţi în rapoartele 
MCV reușește să schiţeze tendinţa discursivă latentă în documentele de politică publică 
respective. 
8 În acest context, nu este lipsită de relevanţă observaţia că sistemul electronic introdus 
în instanţele din România ca urmare a implementării unui program coordonat de Comisia 
Europeană în toate statele membre se numește European Criminal Records Information 
System (ECRIS). Deși titulatura sistemului informatic se referă doar la înregistrările penale, el 
gestionează atât dosarele penale, cât și pe cele civile. Totuși, este asociat în planul opiniei publice 
nu cu ușurarea muncii grefierilor și judecătorilor sau cu accesul publicului la informaţiile despre 
procese, ci cu un instrument tehnic ce facilitează corupţia judiciară (cf. Virgil Burlă, „Reţeaua 
șpăgarilor din tribunal. problemele sistemului de distribuire a dosarelor, ECRIS, nerezolvate de 
6 ani,“ 19 martie 2013, http ://www.evz.ro/problemele-ecris-nerezolvate-de-6-ani-1028816.html, 
consultat la 17 mai 2014). 
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Figura nr. 2 Numărul dosarelor civile și al dosarelor penale 
noi intrate pe rolul instanţelor judecătorești

Sursa : Institutul Naţional de Statistică (baza de date TEMPO-Online, https ://statistici.insse.ro/)

În genere, priorităţile politice ale Statului Român în domeniul luptei împo-
triva corupţiei coincid cu demersurile oficiale de politică publică, așadar cu ceea 
ce este perceput ca prioritate de politică publică. Dar, dacă privim lucrurile în per-
spectivă, vom observa aceeași preocupare disproporţionată pentru justiţia penală 
prin comparaţie cu justiţia civilă. Consensul de durată al factorilor de decizie rele-
vanţi, la nivel naţional și internaţional, în cea ce privește lupta împotriva corupţiei 
și fortificarea instituţiilor de urmărire penală pare să ducă la îndepărtarea nevoilor 
administrative stringente de pe agenda instituţiilor judiciare și politice. Statisticile 
arată că, în ciuda progreselor remarcabile în ceea ce privește numărul de condam-
nări în dosare de corupţie care implică înalţi oficiali, calitatea serviciilor judiciare 
este afectată negativ de evoluţiile înregistrate în ultimii ani în planul justiţiei civile. 

Capacitatea administrativă a Statului Român rămâne în continuare foarte 
redusă. Instituţiile care nu fac parte din sistemul administrativ propriu-zis, dar au 
sarcini administrative, nu fac excepţie. Instituţiile autonome din sistemul judiciar 
sunt relativ noi, nu dispun de mijloace proprii de profesionalizare birocratică și, în 
numele principiului „independenţei justiţiei“, tind să deroge de la regulile gene-
rale de organizare și funcţionare aplicabile în sistemul naţional de învăţământ sau 
în sistemul naţional de administraţie publică.9 

Faptul că întreaga dezbatere publică referitoare la reformă gravitează în ju-
rul problemei corupţiei este capabil să ascundă dezechilibre majore în administrarea 
justiţiei și asigurarea calităţii serviciului public judiciar. Probleme de politică publică 
foarte serioase, care ţin mai puţin de interesele actorilor politici, dar sunt mai aproa-
pe de nevoile sociale cele mai concrete ale cetăţenilor, au puţine șanse să apară 
pe agenda publică sau să fie rezolvate în timp util. Statisticile arată că, de departe, 

9 Este vorba, spre exemplu, de regulile generale de organizare și protecţie a muncii, normativele 
de igienă și sănătate publică specifice instituţiilor cu un aflux mare de vizitatori (ședinţele de 
judecată sunt de cele mai multe ori deschise publicului), regulile de organizare a concursurilor, 
regulile de stabilire a transferurilor de personal, organizarea examenelor și activităţilor didactice 
în Institutul Naţional al Magistraturii (INM).
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din punct de vedere cantitativ, principalele activităţi judiciare se desfășoară în sfe-
ra dreptului civil. Totuși, aspectul civil al justiţiei, în ciuda unor schimbări legislative 
radicale recente, nu pare să fie o preocupare publică proeminentă. 

Adoptând o perspectivă analitică generală, vom observa că numărul de dosa-
re civile intrate anual pe rolul instanţelor este mult mai mare decât numărul dosa-
relor penale (Figura nr. 2). De fapt, acesta din urmă chiar scade în momentul intrării 
României în Uniunea Europeană. Dacă în anul 2006 intraseră pe rolul instanţelor 
penale 332.594 de dosare, începând cu 2007 nu va fi depășit pragul de 256.000. În 
al doilea rând, în timp ce numărul dosarelor penale a înregistrat o creștere ușoară 
după intrarea României în Uniunea Europeană, creșterea este abruptă și dispro-
porţionată în cazul dosarelor civile. Această intensificare vertiginoasă a activităţii 
judiciare în sfera civilă a avut loc fără un efort corespunzător de dotare materială, 
organizare, sporire a încadrării de personal. Numărul total de judecători încadraţi 
în perioada de referinţă nu numai că nu crește semnificativ, dar în anumiţi ani sca-
de, chiar în momente de presiune maximă (Figura nr. 3).10 În anul 2009 numărul de 
judecători a scăzut simţitor (de la 4.142 la 3.904), în timp ce numărul dosarelor in-
trate în instanţe a crescut brusc (de la 1.596.881 la 1.903.435). Această disparitate 
penal/civil și felul în care ea se accentuează în timp poate fi observată mai ușor da-
că o analizăm procentual. În anii 2011 și 2012 numărul dosarelor penale din totalul 
dosarelor noi nu depășește 10%, după ce a fost aproximativ 19% în 2006.

Nu se poate afirma că revizuirea regulilor de drept fundamentale, o altă prio-
ritate recunoscută atât de rapoartele Comisiei Europene, cât și de către profesioniștii 
dreptului din România, a contribuit în mod pozitiv la administrarea echilibrată a 
serviciului public judiciar. Intrarea în vigoarea a noilor coduri în materie civilă și 
penală a determinat perioade de tranziţie în care sarcinile de organizare au deve-
nit mai complexe. Pe parcursul lor, cauzele judecate după reguli diferite sunt pre-
zente în același timp pe rolul instanţelor. De altfel, graba autorităţilor de a apro-
ba intrarea în vigoare a noilor coduri în absenţa resurselor necesare, doar pentru 
a satisface termenele și așteptările legate de evaluările periodice în cadrul MCV, a 
fost în repetate rânduri criticată de juriști și organizaţiile non-guvernamentale.11

Intrarea în vigoare a noilor coduri a contribuit la relevarea obiectivului contra-
dictoriu de a administra cu resurse minime exigenţe normative mai mari decât cele 
existente anterior. Spre exemplu, articolul 200 al noului Cod de Procedură Civilă im-
pune instanţelor să verifice „de îndată“ faptul că dosarele sunt depuse luând în con-
siderare dispoziţiile legale și informaţiile obligatorii pentru aplicarea lor, facilitând 
astfel celor ce depun cererile sarcina de a le formula corect – fie că sunt profesioniști 
(avocaţi, consultanţi în materie juridică, executori judecătorești) sau cetăţeni fără 

10 Datele oferite de Institutul Naţional de Statistică nu disting între instanţele civile și cele penale, 
dar putem presupune că sporirea numărului de judecători în ramura penală a fost mai mică 
decât cea a numărului de judecători în domeniul civil. Faptul că instituţiile judiciare cu caracter 
penal nu par să fie afectate de problema aglomerării galopante justifică simplificarea pe care 
am operat-o, excluzând din analiză numărul de procurori. Acest fapt nu afectează concluziile. 
Un număr mai mare de procurori nu duce la intrarea unui număr mai mic de dosare civile în 
instanţe. Este necesar să precizez faptul că problema semnalată aici nu este cea a încadrării cu 
personal în raport cu populaţia ţării, raportul dintre numărul de judecători și populaţia ţării 
fiind unul satisfăcător în România prin comparaţie cu alte state europene, ci aceea a aglomerării 
instanţelor. Prin natura lui, acest fenomen este unul politico-administrativ, nu demografic, așa 
cum este definit în mod eronat uneori. 
11 Marius Mihailescu, „Coalitia «Opriti codurile !» dă în judecată guvernul și cere intervenţia 
președintelui Basescu,“ HotNews.ro, 13 aprilie 2009, http ://www.hotnews.ro/stiri-esential-55
87840-coalitia-opriti-codurile-judecata-guvernul-cere-interventia-presed intelui-basescu.htm, 
consultat la 21 aprilie 2014 ; Cristi Danilet, „Blocaj major al noilor coduri,“ Juridice.ro, 15 martie 
2012, http ://www.juridice.ro/192023/blocaj-major-al-noilor-coduri.html, consultat la 21 aprilie 
2014.
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studii juridice. Această nouă îndatorire a instanţelor, una menită să remedieze în-
tr-un termen foarte scurt omisiunile sau erorile comise de către justiţiabili atunci 
când iniţiază un proces, s-a dovedit probabil imposibil de aplicat în practică, din ca-
uza creșterii continue a numărului de cereri și a limitării numărului de angajaţi ai in-
stanţelor (grefieri și judecători). CSM a adoptat o serie de reglementări care stabilesc 
măsuri administrative suplimentare, care să ierarhizeze cauzele sau să stabilească 
criterii de prioritate. Aceste măsuri au dus la adoptarea de către Uniunea Naţională 
a Barourilor din România a unui apel care cere revocarea lor, fiind considerate ne-
legale și derogatorii.12 Critica expusă în documentul citat anterior demonstrează 
suficient de clar faptul că celeritatea și solicitudinea în judecarea cauzelor civile re-
prezintă un indicator esenţial al calităţii serviciului judiciar, dar și că adoptarea no-
ilor reglementări a creat blocaje greu de ocolit. Faptul că o organizaţie naţională a 
avocaţilor susţine că anumite hotărâri ale CSM sunt nelegale nu poate fi considerat 
un semn al satisfacţiei publice faţă de reformarea sistemului judiciar. El arată dis-
tanţa considerabilă dintre intenţiile politice reformiste și realitatea administrativă, 
dar și că modificările legislative care ignoră condiţiile concrete de aplicare au efecte 
nocive, împiedicând buna funcţionare a instituţiilor și diminuându-le autoritatea.

Starea critică a instanțelor de drept civil

Creșterea spectaculoasă a input-ului în sistemul judiciar poate avea atât cau-
ze structurale, cât și cauze contingente. De pildă, o creștere a numărului de dosare 

12 Uniunea Naţională a Barourilor din România, „Apelul Congresului Avocaţilor privind îmbu-
nătăţirea măsurilor administrative de aplicare a prevederilor art. 200 din Noul Cod de Procedură 
Civilă (NCPC) faţă de impactul pe care aplicarea noilor reglementari îl are cu privire la exercitarea 
dreptului de acces la justiţie și la aplicarea garanţiilor dreptului la proces echitabil,“ http ://
unbr.ro/ro/wp-content/uploads/2014/03/REZOLUTIE _ART_200_ECRIS_LIVESCU_140414_OK.pdf, 
consultat la 21 aprilie 2014.

Figura nr. 3 Evoluţia numărului de judecători (2006-2012)

Sursa : Institutul Naţional de Statistică (baza de date TEMPO-Online, https ://statistici.insse.ro/)
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penale aduse în faţa instanţelor poate fi semnul creșterii infracţionalităţii ca urmare 
a schimbărilor sociale dăunătoare (anomie, creșterea nivelului sărăciei etc), dar și ca 
efect al unei politici publice active în planul întăririi ordinii publice (creșterea efici-
enţei sistemului poliţienesc, creșterea bugetului instituţiilor disciplinare). Variaţia 
numărului de litigii civile poate avea drept cauză apariţia unor fenomene sociale 
corelate cu criza instituţiilor financiare sau comerciale (faliment, executarea sili-
tă a debitorilor etc), dar și modificările normelor aplicabile (schimbări legislative). 
Variaţiile rapide, de mare amplitudine, sunt generate probabil de cauze contingen-
te. Procesele sociale profunde au nevoie de perioade îndelungate de timp pentru 
a deveni manifeste în termeni statistici. Nu putem exclude situaţia în care cauzele 
structurale și cele contingente se suprapun. Cert este că în momentul în care dez-
echilibrele sociale cresc, cu cât un stat posedă o capacitate administrativă mai re-
dusă, cu atât problemele comunitare și deciziile politice vor dezechilibra mai mult 
sistemul judiciar. Iar cu cât creșterile sunt mai abrupte, cu atât riscul de depreciere 
a calităţii serviciilor este mai mare.

Privind statisticile oficiale, vom observa că nu creșterea numărului de proce-
se penale duce la supradimensionarea generală a input-ului instanţelor. Faptul că 
situaţia economică se răsfrânge negativ asupra funcţionării sistemului judiciar prin 
creșterea numărului de cauze civile nu necesită o demonstraţie. Datele comparative 
provenite din alte state europene arată că numărul litigiilor civile tinde să crească 
în perioadele de criză economică.13 Aceasta se explică, fără îndoială, prin creșterea 
numărului de litigii de tip comercial, situaţia economică generând frecvent impo-
sibilitatea restituirii creditelor sau nerespectarea obligaţiilor contractuale. Și alte 
categorii de litigii, spre exemplu cele având drept obiect drepturile salariale sau 
relaţiile de familie, pot apărea mai frecvent.

Remarcabil pentru cazul României este faptul că încărcarea instanţelor civile 
cu noi litigii nu poate fi corelată în mod direct cu apariţia crizei financiare mondiale 

13 Frans van Dijk, Horatius Dumbrava, „Judiciary in Times of Scarcity : Retrenchment and 
Reform,“ International Journal for Court Administration 5, no. 1 (2013) : 3.

Figura nr. 4 Numărul total de litigii civile intrate anual 
pe rolul curţilor de primă instanţă 

Sursa : Institutul Naţional de Statistică (baza de date TEMPO-Online, https ://statistici.insse.ro/)
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și apoi cu apariţia crizei naţionale a bugetului public, cea care a justificat politicile 
dure de austeritate și modificarea legislaţiei muncii începând cu anul 2010. Tendinţa 
ascendentă devine vizibilă înainte de anul 2008, într-o perioadă de relativă prospe-
ritate (Figura nr. 4). Aflat într-o ușoară creștere din 2000 (500.913 de dosare) până 
în 2005 (653.719 de dosare), numărul cazurilor civile noi intră într-o mișcare ascen-
dentă spectaculoasă începând cu anul 2006, așadar înainte ca România să devină 
stat membru al Uniunii Europene. După o scădere relativă în anii următori, statisti-
ca arată o creștere disproporţionată începând cu 2009, ajungându-se practic la tri-
plarea numărului de litigii noi în 2010, faţă de anul 2000.

Deși criza se resimte din plin, nu este vorba doar de efectul ei, așadar de un 
fenomen exogen, independent de administrarea sistemului. Pentru descrierea lui 
este utilă analiza variaţiilor anuale pe tipuri de cauze. Dintre categoriile de procese 
civile evidenţiate pentru perioada 2006-2012, două amplificări sunt imediat sesizabi-
le. Una dintre ele afectează categoria reziduală „alte litigii civile“.14 Creșterea este 
cu adevărat uimitoare, de vreme ce o depășește în magnitudine pe cea înregistrată 
de litigiile de muncă sau de litigiile de contencios administrativ și fiscal (Figura nr. 
5). Variaţia numărului de cauze comerciale are o amplitudine mai mică decât ar fi 
de așteptat (Figura nr. 6). Nici una dintre aceste clase de procese civile nu este de-
taliată pe subcategorii în statistica INS, așadar nu putem decât să bănuim ce cauze 
se află în spatele lor.

Figura nr. 5 Numărul de litigii civile intrate pe rolul curţilor 
de primă instanţă anual (pentru trei categorii de litigii)

Sursa : Institutul Naţional de Statistică (baza de date TEMPO-Online, https ://statistici.insse.ro/)

Litigiile de muncă sunt explicate probabil de încălcarea mai frecventă a drep-
turilor salariaţilor de către angajatori. Acest fapt se datorează uneori agenţilor 
economici privaţi, alteori instituţiilor publice. Este cunoscut faptul că Guvernul 
României a refuzat sistematic, pentru o perioadă relativ îndelungată de timp, să-și 
respecte obligaţiile faţă de salariaţi, iar lucrul acesta a dus la o serie de procese, 
începând cu anul 2006. O altă sursă notorie a litigiilor de dreptul muncii este seria 
proceselor prin care OMV Petrom, una dintre firmele din România care se laudă cu 

14 Conform precizărilor INS, plângerile contravenţionale nu sunt incluse în această statistică.
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profituri remarcabile, le-a cerut angajaţilor să restituie o parte din primele pe care 
le-au primit, după ce aceștia le revendicaseră în instanţă.15 

Adoptarea noului „Cod al muncii“, unul mai „flexibil“, considerat mai adap-
tat intereselor angajatorilor și mai defavorabil angajaţilor, coincide cu o scădere a 
numărului de litigii. Începând cu anul 2010, după contractarea unui împrumut ex-
tern important prin colaborarea cu FMI, Uniunea Europeană și Banca Mondială, 
Guvernul României a luat o serie de măsuri de restrângere a cheltuielilor, apreciate 
a fi printre cele mai dure la nivelul Uniunii Europene.16 Concomitent, Statul Român 
a anulat reglementări cruciale în domeniul dreptului muncii, arătându-și astfel in-
tenţia de a înlătura sistemul de contracte colective și practicile de dialog social.

Litigiile de contencios administrativ sunt cauzate adesea de reglementări ne-
întemeiate juridic referitoare la taxe și impozite. Și acestea preced instalarea cri-
zei financiar-bugetare. „Taxa de primă înmatriculare“ ar putea să explice creșterile 
recente.17 

Cum se explică creșterea abruptă în categoria „alte litigii“ ? Dacă urmărim va-
riaţiile seriei de timp, vom constata o fluctuaţie între anul 2006 și 2009. Ea corespun-
de unor modificări legislative consecutive contradictorii, un caz tipic de legiferare 
eșuată, cu efecte negative multiple. În anul 2006, prin intermediul legii, „Codul de 
procedură civilă“ a fost modificat în așa fel încât controlul judecătoresc asupra înce-
perii executării silite să fie eliminat. Acest fapt se corelează cu descreșterea număru-
lui de litigii din categoria „alte litigii“, care înregistrase anterior o creștere bruscă. 
Putem interpreta scăderea ce corespunde anilor 2007 și 2008 ca un efect al acestei 
modificări legislative.18 În anul 2009, ca urmare a unei decizii a curţii constituţiona-
le, s-a revenit la norma anterioară. În judecarea excepţiei, Curtea Constituţională 
a luat în considerare jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului și a stabi-
lit că modificarea din 2006 încalcă normele constituţionale care consacră principiul 
statul de drept și separaţia puterilor, arătând că astfel se desfiinţează o importantă 
garanţie pentru desfășurarea echitabilă a proceselor.19

În termeni simpli, deoarece executarea silită implică efecte foarte grave asu-
pra subiectului ei, se consideră că ar trebui să fie supravegheată de un judecător, 
nu să fie lăsată la discreţia executorului judecătoresc, ceea ce reprezintă, dincolo de 
amănuntele juridice, o apreciere de bun simţ. Începând cu anul 2009 statistica arată 
o creștere abruptă a numărului de cazuri din categoria respectivă, fapt ce sugerea-
ză o legătură directă cu evoluţiile legislative menţionate mai sus.20 De asemenea, 

15 Attila Biro, „Conducerea Petrom și liderul sindical Liviu Luca : E criză, angajaţii sa returneze 
primele câștigate în instanţă,“ HotNews.ro, 17 februarie 2009, http ://economie.hotnews.ro/
stiri-companii-5424924-cond ucerea-petrom-liderul-sindical-liviu-luca-criza-angajatii-returneze-
primele-castigate-instanta.html, consultat la 22 aprilie 2014. 
16 Aurora Trif, „Romania : collective bargaining institutions under attack“, Transfer : European 
Review of Labour and Research 19, no. 2 (2013) : 230-232.
17 Afrodita Cicovschi, „Statul a început sa piardă procesele pe timbrul de mediu“, Curierul 
Naţional, mai 2013, http ://curierulnational.ro/Eveniment/2013-05-7/Statul+a+inceput+sa+piard
a+procesele+pe+timbrul+de+mediu, consultat la 22 aprilie 2014.
18 Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 42 din 6 mai 2009 pentru modificarea Codului 
de procedură civilă.
19 Curtea Constituţională a României, Decizia nr. 458 din 31 martie 2009 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 373 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum au 
fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006, http ://www.ccr.ro/files/products/
D0458_09.pdf, consultat la 24 aprilie 2014.
20 Ca o notă metodologică suplimentară, este de discutat în ce măsură, în statisticile oficiale, 
este adecvat ca aproximativ 40% din litigii să fie subsumate unei categorii generice reziduale. 
Clasificarea la capitolul „altele“, sugerează că ar fi vorba de multiple chestiuni minore, printre 
care nici una nu iese în evidenţă. Totuși, variaţiile descrise mai sus sugerează contrariul. De 
asemenea, în ce sens se poate afirma că aproape jumătate dintre cererile adresate curţilor de 
primă instanţă sunt neimportante, minore, insignifiante, de prea mic interes ? Chiar numărul 
lor arată că ele reprezintă probleme sociale sau administrative majore. Măcar din perspectiva 
administrării coerente a justiţiei, aceste cauze ar trebui să fie considerate importante, de vreme 
ce au consecinţe importante în planul volumului de muncă la nivelul judecătoriilor.
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forma seriei de timp ce corespunde acestei categorii reproduce aproape exact for-
ma seriei de timp ce descrie totalul cazurilor. De aici putem trage concluzia că ea 
contribuie semnificativ la variaţiile generale apărute începând cu 2006. 

În cazul în care disfuncţiile altor instituţii publice sunt sursa numărului mare 
de procese, reanalizarea reglementărilor și actelor normative este singura moda-
litate de a normaliza fluxul de intrări. O mare parte din volumul de dosare exami-
nate în judecătorii sunt plângeri referitoare la sancţionarea contravenţiilor. Deși 
statistica litigiilor civile nu le include, ele sunt indicate ca atare în statisticile CSM. 
Sancţiunile contravenţionale sunt verificate de către judecători atunci când sunt 
contestate de către cetăţeni. 

Din nefericire, raportul statistic al CSM pentru anul 2012 ne privează de infor-
maţii foarte utile prin agregarea datelor. El oferă totuși unele indicii, arătând că le-
gislaţia incoerentă a dus la creșterea numărului de cauze în materia contenciosului 
administrativ și fiscal, la nivelul tribunalelor, cu peste 400% începând din anul 2007. 
Litigiile referitoare la drepturile de pensie au generat creșteri în materia litigiilor 
de muncă și asigurărilor sociale, ceea ce se corelează direct cu „măsurile de auste-
ritate“ impuse de Statul Român. La nivelul judecătoriilor, prima sursă a creșterii o 
reprezintă plângerile la contravenţie (mai ales cele legate de circulaţia rutieră), ur-
mând contestaţiile la executarea silită, încuviinţarea executării silite și somaţiile de 
plată.21 Toate acestea se corelează cu evoluţia crizei financiare în sectorul bancar. 

21 Consiliul Superior al Magistraturii, Raportare statistică privind activitatea instanţelor și 
parchetelor în 2012, 5 iulie 2013, 15, http ://www.csm1909.ro/csm/linkuri/05_07_2013__56816_
ro.doc, consultat la 24 aprilie 2014.

Figura nr. 6 Procentajul principalelor categorii de litigii civile 
intrate pe rolul curţilor de primă instanţă anual

Sursa : calculat după datele oferite de Institutul Naţional de Statistică, Anuarul statistic al Ro-
mâniei, 2012
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Îngrijorător este faptul că aceste tendinţe nu se atenuează, în ciuda faptu-
lui că CSM a desfășurat o serie de programe pentru stabilirea volumului optim de 
muncă și pentru creșterea calităţii serviciilor judiciare în instanţe. Cel mai recent 
program de acest tip s-a desfășurat în perioada 2011-2013, cu sprijinul financiar al 
Băncii Mondiale, dar s-a finalizat cu rezultate îndoielnice.22 Raportul oferit publi-
cităţii după încheierea desfășurării proiectului însumează 24 de pagini și câteva 
anexe voluminoase, un colaj de documente foarte variate, unele dintre ele total 
nesemnificative pentru recomandările finale.23 Dacă forma raportului este curioa-
să, conţinutul este de-a dreptul discutabil. Sunt citate puţine lucrări știinţifice, sunt 
prezintă puţine date care ar putea să motiveze concluziile. Impresia dominantă du-
pă lectura lui este aceea că evită analiza statisticilor oficiale. Obiectul programelor 
pilot desfășurate în cursul lui pare să fi fost elaborarea unor răspunsuri simple la 
probleme fără soluţie. Foarte multe constatări sau recomandări sunt generale, im-
precise, ori ţin de cunoașterea comună. Faptul că studiul respectiv nu face aprecieri 
realiste referitoare la timpul necesar pentru soluţionarea dosarelor, nici nu arată o 
preocupare pentru problema aglomerării instanţelor, una subliniată în mod repe-
tat de membrii CSM și statisticile instituţiei, favorizează concluzia că îmbunătăţirea 
calităţii activităţii judiciare, a operativităţii și a condiţiilor de muncă în instanţe își 
găsește soluţia în realocarea posturilor de judecători și grefieri. 

Confruntate însă cu statistica volumului de activitate în cele mai solicitate in-
stanţe, propunerile de optimizare sunt atât de nesatisfăcătoare, încât cea mai utilă 
metodă de a le verifica este cea a reducerii la absurd. Spre exemplu, studiul de ma-
nagement recomandă24 stabilirea volumului optim de muncă în cadrul Judecătoriei 
Sectorului 1 București prin creșterea numărului de judecători de la 58 (cifra înregis-
trată în 2012) la 61.25 În condiţiile în care în anul de referinţă volumul de activitate 
al instanţei a fost de 79.829 de dosare, în creștere faţă de anul anterior, ar rezulta 
că fiecărui judecător i-ar reveni 1.309 de dosare pe an, faţă de 1.376, numărul de 
dosare repartizat fiecărui judecător într-un mod „non-optim“. A susţine că aces-
ta este măcar un progres în ceea ce privește îmbunătăţirea output-ului instituţiei 
este, în mod evident, iraţional.26 Input-ul, în termeni de creștere a numărului de 

22 Programul a fost implementat de asociaţia non-profit East-West Management Institute, o 
organizaţie cu bogată experienţă, care a desfășurat mai multe programe de asistenţă în ţări 
precum Bosnia, Cambodgia, Ecuador, Georgia, Kosovo, Liberia, Muntenegru, Mnyanmar, Serbia 
(„East-West Management Institute,“ http ://ewmi.org/PromotingJustice, data accesării 29 aprilie 
2014). Finanţarea Băncii Mondiale însumează 110 milioane de euro (World Bank, „Procurement 
Notices – Technical assistance for determining and implementing the optimal volume of judges 
and court clerks and ensuring the quality of the courts’ activity,“ 9 martie 2011, http ://www.
worldbank.org/projects/procurement/noticeoverview ?id=OP00000756&lang=en, consultat la 
12 aprilie 2014).
23 East-West Management Institute, România – raport final. Determinarea și implementarea 
volumului optim de muncă al judecătorilor și grefierilor și asigurarea calităţii activităţilor 
instanţelor, martie 2013, http ://emap.csm1909.ro/site/emap_docs/Files/2014/01/9e0a612f-f503-
44f8-ac22-9d38629788f8.pdf, document consultat la 12 aprilie 2014. 
24 Recomandarea se găsește în Anexa 1 a raportului, pe o pagină nenumerotată.
25 Aceasta este instanţa cu număr record al dosarelor aflate în curs de soluţionare în anul 2012. 
Printre judecătoriile cu un volum de dosare de soluţionat mai mare de 50.000 de dosare s-au 
numărat, la nivelul anului 2012, Judecătoria Timișoara (51.036 dosare), Judecătoria Iași, 51.361 
dosare, Judecătoria Ploiești, cu 56.002 dosare, Judecătoria Sectorului 3 București, cu 62.877 
dosare, și Judecătoria Sectorului 2 București, 70.190 dosare (Consiliul Superior al Magistraturii, 
Raportare statistică privind activitatea instanţelor și parchetelor în 2012, 5 iulie 2013, 13, http ://
www.csm1909.ro/csm/linkuri/05_07_2013__56816_ro.doc, consultat la 5 aprilie 2014).
26 A pretinde că este vorba de un nivel optim de muncă pentru personalul instanţei este absurd. 
Luând în considerare faptul că unele dintre posturi nu sunt ocupate efectiv, intervenind detașări 
sau concedii de maternitate, cifra dosarelor în lucru pentru fiecare judecător este chiar mai 
mare. Este adevărat, aici avem de-a face cu un exemplu-limită. Recomandările în privinţa altor 
instanţe admit și creșteri mai mari ale numărului de judecători, dar asta nu înseamnă că ele sunt 
suficiente pentru a ajunge la un nivel optim din punctul de vedere al standardelor acceptabile în 
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cereri, principala cauză a aglomerării, nu este afectat de astfel de măsuri de realo-
care a personalului. 

Supra-aglomerarea duce în mod inevitabil la întârzierea motivării hotărâri-
lor, la suprasolicitarea magistraţilor și a personalului auxiliar, la carenţe de ordin 
tehnic. De altfel, în cazul instanţelor cu astfel de creșteri rapide ale numărului de 
dosare, stabilirea volumului optim de muncă trebuie să implice în mod obligatoriu 
expertiza specialiștilor în medicina muncii.27 Este absolut necesară, de asemenea, 
evidenţierea volumului de muncă suplimentară, acesta nefiind specificat în statisti-
cile Consiliului Superior al Magistraturii și fiind exclus în mod deliberat din studiul 
de management citat anterior.28 Creșterea numărului de ore de muncă suplimen-
tare este unul dintre cele mai naturale mijloace prin care managerii răspund su-
prasolicitării temporare a organizaţiilor, fie că este vorba de instituţii publice sau 
de firme. În condiţiile în care creșterea numărului de angajaţi este imposibilă, care 
este volumul de muncă suplimentară necesar pentru a răspunde în mod adecvat 
aglomerării ? Apoi, care sunt resursele bugetare suplimentare necesare pentru re-
munerarea muncii suplimentare a judecătorilor și grefierilor ? Este important să pu-
tem răspunde la aceste întrebări. Absenţa oricărei informaţii despre numărul orelor 
suplimentare de muncă este o lacună semnificativă a documentelor de strategie și 
evaluare publicate de CSM. 

Concluzii

Ar fi nepotrivit ca generalizările ce pot fi formulate drept concluzii ale aces-
tui studiu să fie interpretate ca soluţii pentru problemele semnalate mai sus. De al-
tfel, este posibil ca anumite probleme de politică publică să nu aibă soluţie în con-
diţiile date. În evoluţia instituţiilor sau a relaţiilor instituţionale există întotdeauna 
riscul ca dependenţa de cale – restrângerea numărului de alternative ca urmare a 
drumului parcurs până la un anumit moment – să afecteze cursul deciziilor într-un 
mod nefavorabil depășirii obstacolelor structurale. Atât evoluţiile pozitive cât și ce-
le negative se pot dovedi, la un moment dat, ireversibile. Actorii responsabili pen-
tru iniţierea și implementarea a politicilor publice trebuie să aibă întotdeauna în 
minte acest lucru. 

Este însă important ca studiile și planurile de implementare viitoare să ia în 
considerate o serie de recomandări ce decurg în mod direct din constatările men-
ţionate mai sus. Mai întâi, este important ca decidenţii relevanţi să aibă în vedere 
faptul că problematica reformei judiciare trebuie să fie tratată unitar, pornind de 
la o viziune de ansamblu. Focalizarea atenţiei factorilor de decizie exclusiv asupra 
rezultatelor pozitive în planul sancţionării unui număr restrâns de infracţiuni și a 
reformelor corelate cu acest demers poate să conducă la neglijarea altor sarcini 
esenţiale ale sistemului judiciar, care afectează în mod cert un număr semnificativ 
de cetăţeni. 

Uniunea Europeană. Pe de altă parte, raportul arată că, prin comparaţie cu alte state europene, 
România are un număr foarte mic de grefieri raportat la numărul de judecători și că judecătorii 
români folosesc foarte mult timp pentru sarcini de rutină, ce ar trebui să fie delegate grefierilor.
27 Hotărârea CSM care a pus bazele programului de optimizare a volumului de muncă include 
un studiu psihologic referitor la solicitarea neuropsihică ce scoate în evidenţă necesitatea unor 
astfel de evaluări periodice (Consiliul Superior al Magistraturii, Hotărârea Plenului CSM nr. 
2119 din 3 decembrie 2009, http ://www.csm1909.ro/ csm/linkuri/22_03_2010__31701_ro.pdf, 
consultat la 5 aprilie 2014).
28 Acest lucru este menţionat în mod explicit într-o notă de subsol (Anexa 2, Materialul 1B, 
pagina 5) atunci când este explicat modul de calcul al numărului de minute minim necesar 
pentru soluţionarea unui dosar. Statistica numărului de ore de muncă suplimentară a fost 
probabil ignorată deoarece experţii nu au avut acces la datele necesare. 
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În genere, în cazul în care instituţiile sunt fragile, accentuarea aspectelor po-
litice ale activităţii acestora29 în detrimentul aspectelor de ordin profesional – ce-
le care ţin în principal de finanţare, dotare, de recrutare, de stabilitatea instituţi-
onală, de pregătirea profesională a personalului și de conformarea la normele de 
drept – riscă să ducă la degradarea rapidă a sistemului, acest efect traducându-se, 
în cele din urmă, în incapacitatea de a garanta respectarea drepturilor cetăţenilor. 
Priorităţile politice referitoare la austeritatea bugetară și lupta împotriva corupţiei 
nu ar trebui să intre în dezacord cu priorităţile de politică publică impuse de nevo-
ia ca instituţiile judiciare să funcţioneze fără sincope, în condiţii satisfăcătoare, ca-
pabile să asigure analiza judicioasă a cauzelor. La fel de importantă este motivarea 
sentinţelor acordând atenţia cuvenită drepturilor invocate de către părţi.

Din punct de vedere managerial, recomandările cele mai importante se referă 
la evitarea măsurilor paleative, ce amână investiţia de resurse, dar sunt costisitoare 
în termeni reali. Acestea, neavând nici un efect asupra creșterii numărului de proce-
se, așadar neavând capacitatea să limiteze numărul de cereri intrate în sistem, tind 
să agraveze starea deja critică generată de aglomerare. Se impune ca politicile pu-
blice și activităţile legislative să fie coordonate. Organizarea lor trebuie să se reali-
zeze în conformitate cu un plan de acţiune care să stabilească mecanisme concrete 
de consultare a magistraţilor. Ei pot semnala primii schimbările legislative care duc 
la creșterea bruscă a numărului de litigii. Capacitatea de management al informa-
ţiei este încă foarte redusă în instanţe. Ea nu depinde de resursele financiare inves-
tite în dotarea cu software, ci de înţelegerea problemelor instituţionale. În aceste 
condiţii, culegerea informaţiilor relevante referitoare la cauzele aglomerării nu se 
poate face doar prin intermediul statisticii judiciare. Consultarea periodică a unor 
grupuri de tip panel, din care să facă parte judecători ce se găsesc la diferite nive-
luri în diverse instituţii judiciare ar putea arăta în timp util cele mai importante di-
recţii de acţiune. Cele cunoscute deja, dar nefuncţionale, precum practica medierii, 
trebuie să fie reanalizate foarte serios, în cel mai scurt timp.

Subiectul condiţiilor materiale necesare desfășurării actului de justiţie este 
neglijat în mod sistematic în studiile referitoare la reformarea sistemului judiciar, cu 
toate că, în principiu, chiar și în situaţii de criză economică, restricţiile bugetare nu 
pot justifica reducerea accesului la justiţie sau încălcarea drepturilor fundamentale. 
Un studiu de politică publică amplu referitor la direcţiile de urmat în reformarea 
serviciilor publice judiciare, realizat prin contribuţia specialiștilor din universităţi, 
unul care să ia în considerare nu numai opiniile generale ale publicului, ci mai ales 
aprecierile făcute de categoriile profesionale implicate, proporţional cu responsa-
bilităţile lor în cadrul sistemului judiciar, ar fi, de asemenea, foarte util. 
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Introducere

Lucrarea de faţă își propune să 
trateze un moment-cheie din istoria 
Turciei, și anume războiul de indepen-
denţă, ce a dus practic la formarea sta-
tului turc în forma sa modernă, clădit 
pe ruinele fostului Imperiu Otoman. 
Scopul acestei cercetări va fi acela de 
a evidenţia rolul extrem de important 
al acestui conflict în arhitectura geo-
strategică a Sud-Estului European și a 
Orientului Mijlociu. De asemenea, lucra-
rea va încerca să scoată în evidenţă efec-
tele majore ale victoriei naţionaliștilor 
turci atât pentru fondarea și consolida-
rea Turciei, cât și pentru relaţiile inter-
naţionale și politicile de securitate de la 
acea vreme.

Situația statului turc la 
sfârșitul Primului Război 
Mondial

Timp de aproximativ trei secole, 
după înfrângerea sub zidurile Vienei, 
Imperiul Otoman a reprezentat o miză 
uriașă pentru marile puteri. Odată cu 
diminuarea puterii militare și continua 
retragere a Imperiului Otoman din afa-
cerile europene în secolele XVIII și XIX, 
interesele marilor puteri au devenit di-
vergente asupra viitorului organizării 
regionale. La începutul Primului Război 
Mondial, Imperiul Otoman, dominat de 
puternice probleme interne, s-a văzut 

Războiul de independență 
al Turciei și efectele sale
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nevoit să se alinieze uneia dintre taberele beligerante, iar alegerea s-a datorat în 
special, refuzului franco-britanic de a ofera garanţii de securitate otomanilor, fapt 
nerefuzat de germani1. Deși cu unele victorii în primii ani de război, mai mult de 
menţinere decât de cucerire, Imperiul Otoman a fost în imposibilitatea de a obţi-
ne victorii decisive, a răspuns cu masacre interne, împotriva armenilor, iar în final 
a fost nevoit să accepte armistiţiul de pe 30 octombrie 19182.

Armistiţiul semnat la Mudros înceta ostilităţile și reprezenta o formă de pu-
nere în practică a unor acorduri semnate de marile puteri, încă din timpul războiu-
lui3. Pe lângă măsurile de demobilizare și încetare a ostilităţilor, textul armistiţiului 
prevedea predarea porturilor către aliaţi, deschiderea strâmtorilor, dar și ocupa-
rea teritoriilor otomane de către marile puteri4. Din punct de vedere statal, situaţia 
Imperiului Otoman era extrem de dificilă, mai ales din cauza unei crize economice 
prelungite și a faptului că modernizarea statului otoman întârziase foarte mult. De 
asemenea, administraţia coruptă, lipsa tehnologiei și situaţia dezastruoasă din ar-
mată, atât pe plan logistic, cât și în ce privește moralul, au făcut ca Imperiul Otoman 
să nu aibă alternativă în faţa semnării armistiţiului5. Totuși, ocupaţia teritorială și 
ieșirea practic a Turciei din Europa au aprins sentimentele naţionaliste, foarte pu-
ternice la nivelul mentalului colectiv turc. 

Din punct de vedere temporal, perioada dintre sfârșitul ostilităţilor militare 
și cea până la semnarea tratatului de pace reprezintă o cheie extrem de importan-
tă pentru înţelegerea Războiului de Independenţă. Astfel, după armistiţiul de la 
Mudros și debutul negocierilor dintre marile puteri pentru fondarea unui sistem 
eficient de ocupaţie a teritoriilor otomane, se înregistrează un reviriment la nivelul 
armatei turce, care reprezenta singura instituţie ce putea conduce la formarea unui 
stat independent6. Compromiterea politicilor duse de sultan și organizarea defec-
tuoasă a statului otoman au dus în mod inevitabil la o urgentă nevoie de reforma-
re și la nevoia stabilirii unui nou centru de putere, asumat de armată. În acest joc 
politico-militar destul de complicat, rolul principal îl joacă un ofiţer al armatei oto-
mane, ce nu era de acord cu strategiile internaţionale de dezmembrare a Turciei și 
nici cu politicile statale ce au dus la înfrângere. Mustafa Kemal, fiind numit astfel 
de către unul dintre profesorii săi de la școala de război7, Kemal însemnând matu-
ritate în limba turcă, a devenit unul dintre contestatarii politicii otomane, iar oda-
tă cu absolvirea școlii, a avut și mai multe probleme din cauza oponenţei lui faţă 
de regim. Comandant de divizie în timpul războiului, Mustafa Kemal a avut un rol 
important în apărarea capitalei și a strâmtorilor8. 

După semnarea armistiţiului, Mustafa Kemal a încercat punerea în practică a 
ideologiei naţionaliste chiar în capitala Istanbul, însă instrumentele avute la dispo-
ziţie erau insuficiente, astfel că a fost nevoit să meargă în provincia Anatolia, unde 
a pus bazele primului grup de rezistenţă, „Müdafaai Hukuk“9, în limba turcă, apă-
rarea statului. Din punct de vedere organizatoric, mișcarea naţionalistă s-a folosit 

1 Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, (Londra : Routledge, 1993), 40.
2 Mudros Agreement : Armistice with Turkey, 30 octombrie 1918, German History in Documents 
and Images, http ://germanhistorydocs.ghi-dc.org/pdf/eng/armistice_turk_eng.pdf, accesat 
01.11.2014.
3 Jean-Baptise Duroselle, Istoria Relaţiilor Internaţionale 1919-1947, (București : Știinţelor Sociale 
și Politice, 2006), 26.
4 Mudros Agreement.
5 Erik Jan Zürcher, „The Ottoman Empire and the Armistice of Moudros“ Hugh Cecil and Peter 
H. Liddle, At the Eleventh Hour : Reflections, Hopes, and Anxieties at the Closing of the Great 
War 1918, Londra, Leo Cooper, (1998) : 267.
6 PTT Genel Müdürlüğü, Istiklal Harbimizde PTT, Ankara, (2009) : 143.
7 Bernard Lewis, The emergence of Modern Turkey, (Londra : Oxford University Press, 1961), 243.
8 Lewis, The emergence, 244.
9 Lewis, The emergence, 246.
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de structura Comitetului Uniunii și Progresului, ai cărui lideri fugiseră la sfârșitul 
războiului în Europa din pricina contestării interne și a eșecului politic10.

Tratatul de la Sèvres și distrugerea perspectivei 
formării unui stat turc

Pe plan internaţional, întregul spaţiu al Sud-Estului European și Orientului 
Mijlociu reprezentau puncte importante pentru viitorul securităţii internaţiona-
le. Problema otomană, omul bolnav al Europei11 în acea perioadă, necesita un me-
canism complex de rezolvare, dat fiind faptul că în regiune se ciocneau interese 
ale mai multor mari puteri, trei dintre ele chiar aliate în timpul Primului Război 
Mondial, Italia, Franţa și Marea Britanie. Reuniunile diplomatice la nivel înalt de 
la Londra (februarie 1919) și San Remo (aprilie 1920) reprezintă momente semnifi-
cative în negocierile dintre marile puteri pentru împărţirea posesiunilor Imperiului 
Otoman. În ciuda diferenţelor de viziune privind organizarea posesiunilor otoma-
ne, mai ales între Franţa și Marea Britanie, reprezentanţii marilor puteri au reușit 
să construiască un mecanism prin care toate puterile să obţină o parte din fosta 
moștenire otomană, evitându-se astfel disputele ulterioare. Acest sistem de preve-
deri s-a reflectat în Tratatul de la Sèvres, semnat la 10 august 1920, însă neratificat 
și considerat de turci ca fiind un act criminal12. Parte a sistemului Versailles, trata-
tul stabilea graniţele Turciei și făcea o împărţire clară asupra teritoriilor otomane, 
astfel că noul stat turc pierdea regiunea Smirna în favoarea Greciei, Adalia în fa-
voarea Italiei și Cilicia în detrimentul Franţei13. Totodată, strâmtorile erau demili-
tarizate și neutralizate. Pe teritoriul noului stat turc se creau regiuni autonome, 
precum Armenia și Kurdistanul, ultimul reprezentând o adevărată ofensă adusă 
turcilor. Prevederile tratatului nu erau numai de natură teritorială, ci înglobau și 
puternice dimensiuni politice, economice sau militare. Astfel, pe plan politic, con-
ducerea guvernamentală a Turciei urma să asigure drepturi și libertăţi cetăţenești 
minorităţilor religioase, naţionale sau lingvistice, iar puterea administrativă deve-
nea mai mult formală din pricina cedărilor teritoriale. La nivel economic, urmau a 
se restabili relaţiile comerciale încetate pe timpul războiului, iar în conformitate cu 
decizia marilor puteri bazată pe realitatea politico-economică din Turcia, s-a luat 
decizia ca Turcia să nu plătească despăgubiri și reparaţii, deși a făcut parte din ta-
băra învinșilor14. În privinţa clauzelor militare, armata turcă devenea doar o forţă 
de protecţie internă, având personal de maxim 50.000 de oameni, incluzând ofiţeri, 
subofiţeri și personal de întreţinere15.

Privit ca un dezastru de către turci, a căror ţară se concentra doar în regiu-
nea Mării Negre, Tratatul de la Sèvres nu a fost niciodată ratificat de către Marea 
Adunare Naţională a Turciei, iar la nivelul mentalului colectiv a reprezentat un im-
bold dat mișcării naţionaliste. Momentul premergător semnării Tratatul de la Sèvres 
și cel imediat următor sunt extrem de importante la nivel analitic, pentru a putea 
înţelege rolul armatei în politica turcă. Tocmai prin faptul că în jurul facţiunii lui 
Mustafa Kemal, un ofiţer de carieră, s-a clădit lupta pentru independenţa Turciei și 

10 Ahmad, The making, 48.
11 Lewis, The emergence, 239.
12 Necati Ulunay Ucuzsatar, „The dissolution of the Ottoman Empire and the foundation of 
Modern Turkey under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk“, Journal of Istanbul Kültür 
University 2, (2002) : 59.
13 Treaty of Sèvres, 10 august 1920, The World War I Document Archive, 2nd part, http ://wwi.lib.
byu.edu/index.php/Section_I,_Articles_1_-_260, accesat 10.11.2014.
14 Treaty of Sèvres, art.231.
15 Treaty of Sèvres, 5th Part.
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construirea unui stat modern reprezintă o cheie a înţelegerii importanţei armatei 
de-a lungul întregului secol XX și chiar și în prezent. Pe de altă parte, privind dintr-o 
perspectivă diferită, mișcarea naţionalistă turcă, deși a reușit să modifice ordinea 
stabilită la nivel internaţional și să marcheze prima erodare a sistemului Versailles, 
a avut unele manifestări profund în afara dreptului internaţional, cu referinţă la 
tratamentul aplicat minorităţilor.

Războiul de independență

Istoriografia turcă plasează debutul războiului de independenţă anterior 
semnării Tratatului de la Sèvres, mai exact pe 19 mai 191916, dată la care armatele 
grecești se instalaseră deja în Izmir, iar Mustafa Kemal s-a deplasat de la Istanbul la 
Samsun17. Acest moment este asociat în literatura turcă și ca momentul de debut al 
Kemalismului, curent ce va domina atât organizarea politico-administrativă a sta-
tului turc, cât și mentalul colectiv. Perioada dintre începutul mișcării Kemaliste și 
semnarea Tratatului de la Sèvres reprezintă o fază de consolidare a naţionalismului 
turc, etapă pașnică, dar foarte importantă în cadrul războiului. Devenit președinte 
al Marii Adunări Naţionale Turce în aprilie 192018, Mustafa Kemal putea profita și 
mai mult de oportunitatea de a se opune conducerii politice oficiale a statului turc. 
Astfel, o serie de congrese la nivelul mișcării kemaliste au fost organizate la Sivas, 
Erzurum și Amasya, rezultatele lor fiind extrem de importante pentru coagularea 
și perfecţionarea mecanismelor de funcţionare ale mișcării naţionaliste, ce avea să 
se transforme în partid politic la sfârșitul războiului. De asemenea, în urma con-
greselor s-a decis forţarea guvernului otoman de la Istanbul pentru adoptarea pac-
tului naţional în care se acordau anumite libertăţi și drepturi turcilor în interiorul 
graniţelor securizate19. Deși documentul avea un caracter politic și propagandistic 
în cote egale, prin el s-a acceptat faptul că Turcia a pierdut posesiunile din Balcani 
și provinciile arabe, dar va păstra suveranitatea asupra teritoriilor locuite de turci, 
astfel legitimând o acţiune militară împotriva ocupanţilor.

Neacceptarea Tratatului de la Sèvres și dorinţa tot mai mare de revanșă au 
dus la o serie de discursuri mobilizatoare ale liderilor naţionaliști, mai ales al lui 
Mustafa Kemal, care a încercat să mobilizeze trupele, printr-o serie de argumente 
de natură morală. De asemenea, la nivel strategic, s-au trasat direcţiile de acţiune 
ale unui viitor conflict, astfel că frontul de Vest cu Grecia și cel de est cu Armenia 
au devenit priorităţile pentru mișcarea de eliberare naţională. În conformitate cu 
planurile trasate în discursuri, dar cu o destul de slabă pregătire militară și dotare 
tehnică, armata naţionalistă obţine primele victorii pe frontul de Est împotriva ar-
menilor, eliberând Karsul, Ardahanul și Artvinul, în scurt timp semnându-se și pa-
cea cu Armenia, pe 3 decembrie 192020. Din punct de vedere analitic, semnarea pă-
cii cu Armenia și recuperarea teritoriilor au marcat o mare victorie pentru mișcarea 
naţionalistă turcă, având o componentă propagandistică foarte mare, ce a ajutat 
la mobilizarea civililor pentru apărarea provinciilor de pe frontul de sud-est în faţa 
armatelor franceze și armene.

Din punct de vedere militar, armata naţionalistă a întâmpinat mari dificultăţi 
pe frontul de Vest, astfel că după ce au avansat destul de mult de-a lungul anului 
1920, grecii au fost învinși de către armata naţionalistă în ianuarie 1921. Războiul 

16 Ahmed Baran Dural, „The leadership of Mustafa Kemal Ataturk : Turkish independence war“ 
European Scientific Journal 21 (septembrie 2012) : 185.
17 Dural, „The leadership“, 185.
18 PTT Genel, Istiklal, 221.
19 Ucuzsatar, „The dissolution“, 61.
20 Ucuzsatar, „The dissolution“, 62.
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a continuat, fiind cea mai dificilă etapă în obţinerea independenţei Turciei, iar 
acest fapt este demonstrat mai bine de analiza asupra confruntărilor militare. Între 
1921-1922, războiul devine unul defensiv pentru armata turcă, vădit subţiată și aflată 
într-o situaţie dificilă, dar care nu capitulează21. Deși slab echipată și având o pre-
gătire inferioară grecilor, armata turcă a rezistat mai bine războiului, dând dovadă 
de unitate și superioritate morală. A doua victorie a turcilor a dus la o reacţie și mai 
puternică din partea grecilor, însă cu o schimbare de tactică surprinzătoare, Mustafa 
Kemal organizează un joc de retragere spre Eskișehir, iar mai apoi spre Sakarya, un-
de obţine o mare victorie, decisivă pentru eliberarea vestului Turciei22. Considerată 
ca fiind una dintre cele mai sângeroase bătălii din istorie23, Sakarya a reprezentat 
mai mult decât înfrângerea grecilor și sfârșitul războiului în Vest, fiind mai degra-
bă o consolidare și o îmbunătăţire a imaginii lui Mustafa Kemal. Practic, doar in-
teligenţa și tactica impecabilă a lui Mustafa Kemal au făcut ca Turcia să reușească 
victoria, iar recompensa pentru conducătorul turc a venit din partea Marii Adunări 
Naţionale, ce l-a numit mareșal și gazi (luptător victorios pentru destinul islamic)24.

Pe plan diplomatic, forţa naţionaliștilor turci și buna lor organizare au fost 
recunoscute printr-o serie de tratate bilaterale. Astfel, atât Franţa, cât și Italia, ga-
rante ale sistemului Versailles și implicit ale Tratatului de la Sèvres au renunţat la 
pretenţiile teritoriale, oferind legitimitate mișcării turce de emancipare. Tratatul de 
la Ankara, semnat pe 20 octombrie 1921, a proclamat retragerea trupelor franceze 
din Anatolia25, fapt ce a dus la concentrarea eforturilor turce de război asupra tea-
trului grec. Victoria militară și diplomatică au schimbat complet tabloul desfășurării 
războiului, căci în afară de armata greacă, deja dezorientată, mișcarea naţionalistă 
avea cale liberă spre obţinerea independenţei. Ultima etapă a războiului, fiind și 
cea mai importantă pentru obţinerea teritoriului din Vestul Turciei, a devenit ra-
pid un obiectiv major pentru factorii politici și militari turci. Deși Parlamentul turc 
era destul de reticent în faţa ideii de ofensivă împotriva grecilor, Mustafa Kemal și 
acoliţii săi exact acest lucru plănuiau. Intrată în istorie ca bătălia de la Dulumpınar, 
aceasta a reprezentat o uriașă victorie a armatei naţionaliste și a demonstrat încă o 
dată curajul și exigenţa lui Mustafa Kemal. Victoria turcilor și pătrunderea armatelor 
naţionaliste în profunzimea teritoriului, până la Izmir, au marcat sfârșitul operaţi-
ilor militare pe frontul de Vest. În privinţa strâmtorilor, controlate de către forţele 
britanice, principala cale de acţiune occidentală a fost menţinerea status-quo-ului, 
astfel s-a semnat armistiţiul de la Mudanya pe 11 octombrie 192226, ce restaura suve-
ranitatea turcă în Istanbul și deschidea calea negocierilor pentru tratatul de pace.

Victoria naționaliștilor turci și Tratatul de la Lausanne

La nivel internaţional, reușita naţionaliștilor turci de a modifica prevederi-
le sistemului Versailles și de a obţine, nu doar o victorie militară, cât un nou statut 
diplomatic, a dus la consolidarea unei noi realităţi politico-strategice la graniţa su-
dică a Europei. Tratatul de la Lausanne, semnat la 24 iulie 1923, a pus capăt oficial 
războiului și a trasat frontierele Turciei, care au fost practic subiectul cel mai dez-
bătut în cadrul negocierilor pentru forma finală a tratatului. Conform principiilor 
enunţate de Mustafa Kemal într-o telegramă trimisă liderilor mișcării naţionaliste în 

21 Dural, „The leadership“, 187.
22 Erik J. Zürcher, Turkey A modern History, (Nijmegen : I.B Tauris, 2004), 153.
23 Zürcher, Turkey, 155.
24 Dural, „The leadership“, 193.
25 Dural, „The leadership“, 194.
26 Ahmad, The making, 50.
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1919, doar dorinţa și hotărârea poporului turc pot salva independenţa naţiunii27, iar 
rezultatul conflictului a scos în evidenţă exact această idee. Negocierile extrem de 
complexe și complicate desfășurate pe o perioadă de aproximativ 8 luni au scos la 
iveală nu doar dârzenia reprezentanţilor turci, dar și diplomaţia lor eficientă ce avea 
un singur scop și anume independenţa și suveranitatea în noua Republică Turcă.

Forma finală a Tratatului de la Lausanne a scos în evidenţă un joc diploma-
tic între Turcia și Marea Britanie, astfel pretenţiile asupra posesiunilor arabe ale 
Imperiului Otoman au fost abolite de către reprezentanţii turci, aceștia recunos-
când totodată posesiunea engleză asupra Ciprului28. Pe bază de reciprocitate, en-
glezii recunosc toate teritoriile înglobate în noul stat turc, renunţă la ideea creă-
rii Kurdistanului și a cedării teritoriale turce către Armenia29. În partea vestică, se 
realiza un schimb de populaţie între Grecia și Turcia, bază importantă pentru sta-
bilitatea și pacificarea regiunii. Strâmtorile rămâneau neutralizate și deschise, iar 
în privinţa minorităţilor, un subiect sensibil pentru Turcia, semnatarii tratatului au 
inclus norme privind egalitatea în drepturi și respectarea confesiunii persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale30. O importantă componentă a tratatului s-a re-
ferit și la schimburile comerciale și acordurile încheiate de Imperiul Otoman înainte 
de Primul Război Mondial, astfel toate acordurile comerciale urmau a se renegocia 
și a deveni funcţionale31, fapt cu o bogată semnificaţie pentru Turcia, care poate 
profita pentru a începe să-și clădească o economie competitivă.

Concluzii

Dintr-o perspectivă analitică, victoria naţionaliștilor turci a pus capăt unei 
probleme de secole privind Imperiul Otoman și Califatul. Chiar dacă slăbită econo-
mic și cu mari probleme privind funcţionarea statului, noua Turcie urma să aibă un 
cuvânt greu de spus în arhitectura regională de securitate. Recalibrarea forţelor în 
Orientul Mijlociu și scoaterea din Turcia a Franţei, Italiei și Marii Britanii reprezen-
ta mai mult decât câștigarea unei poziţii dominante pentru republica lui Mustafa 
Kemal, fiind privită la nivel internaţional ca o oportunitate de rezolvare a proble-
melor orientale. Pe plan diplomatic, independenţa și formarea unei Turcii solide a 
fost privită cu ochi buni de marile capitale europene, chiar dacă juridic, acest fapt 
modifica ordinea de la Versailles și arăta cât de fragil avea să fie sistemul de pace 
de după Primul Război Mondial. Desfășurat într-o perioadă dificilă pe plan inter-
naţional, dată fiind și luarea puterii în Rusia de către comuniști și lipsa de viziune 
și reacţie din partea lumii occidentale, războiul turc de independenţă arată, dacă 
mai era nevoie, cum se poate urni o naţiune de către un conducător abil și puter-
nic. De asemenea, pe plan intern, anii succesori unificării Turciei au o importanţă 
covârșitoare inclusiv pentru modul cum este organizată Turcia astăzi. Reformele 
impuse de către factorii de decizie turci au reușit să construiască un stat modern, 
însă nu neapărat un stat de drept, căci armata avea un rol predominant în jocurile 
de putere. Totuși, chiar și așa, secolul XX reprezintă pentru Turcia o apropiere de 
valorile occidentale, nu doar la nivel mental, cum își propunea Kemalismul, ci chiar 
la nivel pragmatic, prin integrarea în NATO și asumarea responsabilităţilor pentru 
stabilizarea și consolidarea Orientului. 

27 Lewis, The emergence, 247.
28 Edgar Turlington, „The Settlement of Lausanne“ The American Journal of International Law, 
4 (Octombrie 1924) : 696.
29 Treaty of Lausanne, 24 iulie 1923, The World War I Document Archive, art.20, http ://wwi.lib.
byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne, accesat 11.11.2014.
30 Treaty of Lausanne, 3rd Part.
31 Turlington, „The Settlement“, 701.
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Considerații preliminare

Demersul nostru a fost determi-
nat de dorinţa realizării unei analize1 
specifice evoluţiei demografice a zonei 
Balcanilor și de a studia modul în ca-
re s-au produs modificările etnice și de 
ordin demografic, precum și fenome-
nele sociale de la sfârșitul secolului al 
XIX-lea și în prima jumătate a secolului 
al XX-lea. La 1880 Peninsula Balcanică 
și Europa de Est se aflau la începutul 
unei noi etape în construcţia statului 
modern care copia modelul sistemelor 
politice occidentale. După 1918 această 
zonă asistă la un nou tip de reprezen-
tare a puterii și anume votul universal 
acordat pentru societăţile spaţiului bal-
canic ce reprezentau un element socie-
tal nou și pentru Occident, element ce 
nu face parte din programul liberal cla-
sic de dezvoltare economică și moder-
nizare socială2. 

1 Nu avem pretenţia că studiul are caracte-
rul unei cercetări complete, exhaustive și că 
subiectul ar fi epuizat. Am încercat să defi-
nim cercetarea din punct de vedere antro-
pologic, instituţional, demografic și social.
2 Pentru o prezentare excelentă a acestui 
subiect a se consulta Stevan Pavlowitch, 
Istoria Balcanilor, 1804-1945, (Iași : Editura 
Polirom, 2006), 75-200, în care autorul ex-
plică și descrie în amănunt starea socială ce 
domnea în spaţiul balcanic precum și con-
diţia categoriilor sociale ce trăiau în arealul 
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În acest spaţiu, timp de aproape cinci secole, stăpânise Imperiul Otoman care 
reușise să creeze un sistem politic fundamentat pe principii religioase și anume pe 
prescripţiile Coranului3 dar și o cultură politică și administrativă care era rudimentară 
în raport cu modelul pe care statul român îl preluase și încerca să-l aplice. Acum im-
perativul îl constituia compoziţia etnică a statelor care trebuiau să devină naţiuni în 
contextul și sub presiunea ideii statului modern. Avem de-a face cu o adevărată cioc-
nire a civilizaţiilor4 într-o zonă de confluenţă destul de sensibilă : sud-estul Europei 
și Peninsula Balcanică. Pentru state precum : Bulgaria, România, Serbia a doua jumă-
tate a secolului al XIX-lea a însemnat un proces de construcţie a apartenenţei, cel 
puţin teoretică, la civilizaţia europeană de tip occidental. Balcanii dominaţi o lungă 
perioadă de timp de otomani încercau să-și creeze o nouă configuraţie socio-politi-
că și etnică, mai ales că în acest areal georgafie existau multiple comunităţi etnice5.

Acesta este contextul general al apariţiei unor noi state în Europa de Est așa 
cum a fost cazul Bulgariei, Greciei, Albaniei, Serbiei, României etc. Începând cu anii 
1829-1830 după momentul încheierii Tratatului de la Adrianopol raporturile econo-
mice și politice suferă modificări pe fondul apariţiei chestiunii grecești și a acceleră-
rii procesului de dezagregare a Imperiului Otoman. Acest context geopolitic și eco-
nomic a favorizat apariţia unui mozaic etno-politic foarte interesant în Peninsula 
Balcanică deoarece era pusă în discuţie problema echilibrului etnic în contextul dis-
pariţiei autorităţii otomane. 

Autori precum Maria Todorova6 sau John Lampe și-au pus problema moștenirii 
otomane asupra dezvoltării Peninsulei Balcanice și a specificului oriental al acesteia 

territorial amintit. Pentru același subiect o abordare interesantă a autorului Seton-Watson W.R., 
History of the Roumanians, (Cambridge University Press, 2001), 121-143 ; pentru o pertinentă ana-
liză a zonei Balcanilor a se confrunta și pentru informaţii deosebit de importante pentru această 
parte a Europei, Jelavich, Charles și Barbara, Formarea statelor balcnice 1804-1920, (Editura Da-
cia : Cluj-Napoca, 1999), pp.67-72 ; un instrument important pentru cunoașterea zonei balcanice 
este lucrarea Barbarei Jelavich, Istoria Balcanilor, volumul I : Secolele al XVIII și al XIX-lea, (Iași : 
Editura Institutului European,2002), 87-102.
3 Gheorghe Brătianu, pe baza unor izvoare bizantine, avansa ideea conform căreia încă din 
secolul al XII-lea Dobrogea era semi-turcizată etnic prin pecenegi și cumani. Cert este că numărul 
turcilor și al tătarilor a crescut foarte mult după cucerirea otomană din secolul XV. Tătarii au fost 
aduși în număr foarte mare în perioada secolelor XV-XIX tocmai pentru ca în Dobrogea să fie 
posibilă crearea unei lumi islamice prin comportament politic, administrativ, religios și la nivelul 
mentalului comunităţii. Tătarii erau diferiţi ca limbă de turci (deși înrudită ca origine) și tradiţii 
însă și-au pierdut limba proprie pe parcurs ce s-au islamizat adoptând-o pe cea a coreligionarilor 
musulmani, în speţă turco-osmană. Gheorghe Brătianu, Marea Neagră, Ediţia V, îngrijită de 
Victor Spinei, vol. I, (București : Editura Meridiane, 1987), 327-329 ; 
4 Teoria este susţinută de către Samuel Huntington pe baza noţiunilor realiste de putere și de 
securitate prin sugerarea creșterii semnificative a culturii ca fiind relevantă fată de identitatea 
politică în definirea jocului global al relaţiilor internaţionale. Exact ca și după 1945 putem 
afirma că evenimentele au decurs asemănător și după Războiul Crimeii (1853-1856) doar că 
aceste evenimente au avut loc cu un secol mai devreme. Hegemonia pe care o avea în secolul 
al-XIX-lea Imperiul Otoman asupra zonei balcanice se poate compara cu ceea ce a reprezentat 
hegemonia sovietică de după 1945 în sud estul Europei. Erau, deci, în competiţie culturi politice 
și sociale aprţinând unor zone total opuse ca imaginar, ca filosofie a sistemului dar și ca mental 
colectiv. Urmând viziunea constructivistă a teoriei politice internaţionale, Huntington susţine 
că în noua ordine de după Razboiul Rece, cele mai importante distincţii dintre oameni nu sunt 
de natură ideologică, politică sau economică. Ele sunt de natură culturală și socială. Tot într-o 
similitudine asemănătoare putem analiza realităţile existente în Dobrogea după 1850 dar mai cu 
seamă după 1877 când avem de-a face cu suprapunerea în Dobrogea a unei alte culturi politice 
total diferite de cea otomană, Samuel Hungtington, Ciocnirea civilizaţiilor și refacerea ordinii 
mondiale, traducere de Radu Carp (București : Editura Antet, 1998), 54-55.
5 Grete Tartler, Europa Naţiunilor, Europa Raţiunilor, (București : Editura Cartea Românească, 
2001), 56-59.
6 Maria Todorova, Balcanii și Balcanismul, (București : Editura Humanitas, 2002) în special 
capitolul VI, Între clasificare și politică- Balcanii și mitul Europei Centrale, unde autoarea 
prezintă modul de influenţă al spaţiului balcanic și a culturii acestuia în constituirea statelor 
naţiune, 220-251.
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deoarece a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX pun Balcanii în 
faţa unai alegeri dificile :statul naţiune sau cel multietnic. Într-o lucrare7 din anii 
80 antropologul Ernst Gellner afirma că statul-naţiune a condus și a definit iden-
titatea naţională 

Grecia care își obţinuse independenţa în 1830 prin încheierea Tratatului de 
la Londra și avea o populaţie de doar 650.000 de locuitori la acea dată sărăcită și 
șubrezită după opt ani de război (1821-1829) declanșează propaganda naţiunii. Acest 
aspect încurajează comunităţi etnice consistente să declanșeze propaganda în favoa-
rea ideii de naţiune foarte la modă în epocă. Este cazul sârbilor, bulgarilor, albane-
zilor la care se adaugă și grecii deja amintiţi. Neânţelegerile manifestate în cadrul 
negocierilor cu ocazia împărţirii moștenirii otomane vor conduce la declanșarea os-
tilităţilor care se vor consuma în cadrul a trei războaie în teatrul balcanic între anii 
1912-1913. Escaladarea conflictului balcanic va obliga Marile Puteri să intervină în 
această reconfigurare geopolitică și să insiste ca statele beligerante să încheie Pacea 
de la București din 10 august 1913 care a avut rolul de a pune capăt conflictelor din 
Balcani. Societatea greacă continua să se dezvolte și după august 1913 număra puţin 
peste șase milioane de cetăţeni așa cum putem vedea într-o statistică care analizea-
ză schimburile teritoriale și modificările survenite din punct de vedere demografic 
survenite după 19138.

Constituirea statului-națiune în Balcani

Bulgaria care după 1878 își dobândise independenţa 1908 deoarece Tratatul 
de Pace de la Berlin din 1878 i-a conferit o autonomie constituind o provincie au-
tonomă sub suzeranitatea sultanului și, după războaiele balcanice, a pierdut am-
biţiile unei „Bulgarii Mari“ deoarece Tratatul de la Neuilly din 27 septembrie 1919 
îi luase posesiunea ieșirii la Marea Egee și nu mai avea debușeu la Marea Neagră. 
Avea un teritoriu de 108.150 km2 iar principiul naţionalităţilor nu a putut fi aplicat 
în totalitate, acest fapt lăsa grupuri compacte de bulgari în afara teritoriului nati-
onal care aparţineau Greciei și Serbiei. Bulgaria avea un procent compact de 80% 
format din „bulgari curaţi“ în cadrul national procent cu care s-a format naţiunea 
bulgară ce a moștenit și o importantă populaţie de origine musulmană. 

Albania un stat mic, creat în 1912, nu prea însemna nimic pentru spaţiul bal-
canic și era interesat doar de conservarea propriului sistem politic. Pentru a înţele-
ge pe deplin acest proces social trebuie să aruncăm o scurtă privire asupra apariţi-
ei statelor moderne care la sfârșitul secolului XIX începutul secolului XX au trecut 
prin niște transformări radicale. Putem vorbi de România, Grecia, Bulgaria, Serbia 
sau Macedonia ca despre state moderne la 1880 sau la 1914 ori putem urmări evo-
luţia lor ca societăţi în tranziţie ? Răspunsul este destul de complicat deoarece acest 
aspect depinde de definiţia pe care o dăm societăţii și statului modern în spaţiul 
Europei de Est. Parafrazând titlul volumului coordonat de Daniel Chirot din 1988 
Originile înapoierii în Europa de Est, se poate spune că această lucrare poate face 
parte din aria tematică legată de originile modernizării în spaţiul balcanic despre 
care se afirmă că reformele nu au penetrat societăţile în cadrul cărora s-au aplicat. 

În altă ordine de idei contextul european al statului modern comportă și in-
clude una dintre motivaţiile alegerii acestui subiect, aceea a evoluţiilor demografice 

7 Ernst Gellner, Nations and nationalism, (Blackwell : Great Britain, 1983), 56-60, în special 
capitolul VI- Naţiuni Culturale, Naţiuni Pragmatice în care autorul definește mecanismele și 
instrumentele de creare a naţiunii. Acestea erau în opinia lui Gellner : tradiţiile, obiceiurile 
populare, comunitatea de limbă, ideologiile.
8 Nicolae Ciachir, Istoria popoarelor din sud-estul Europei în Epoca Modernă 1789-1923, 
(Târgoviște : Editura Cetatea de Scaun, 2011), 288-289. 
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și etnice în spaţiul balcanic. Aceste particularităţi definesc în amănunt perioadele 
în care reformele sociale și politice din Balcani au fost adoptate la suprafaţă și nu 
în profunzimea problemelor cu care se confruntau societăţile amintite mai sus.9 

La 1920, după tratatul de la Sevres, statul grec avea o populaţie de cinci mili-
oane și jumătate de locuitori care aveau nevoie de reprezentare politică și de resur-
se. Grecia și-a agravat situaţia și după Pacea de la Laussane din 23 iulie 1923 prin care 
se adaugă un schimb de populaţie între Turcia ca succesoare a Imperiului Otoman 
și Grecia prin care un milion și jumătate de greci ajung în Peninsula Balcanică din 
acest spaţiu plecând doar cinci sute de mii de turci. Această decizie politică prevă-
zută în tratatul de la Sevres a declanșat un adevărat femomen demografic din Asia 
Mică și până în spaţiul balcanic. Acest exod a fost descris de către mai mulţi autori 
însă informaţiile care noi le-am preluat provin de la Vasile Muși care într-o lucrare 
despre colonizarea Dobrogei descrie fenomenul schimbului de populaţii greco-turc 
(de fapt o colonizare în toată regula) : Grecii în urma înfrângerii în războiul cu tur-
cii fură nevoiţi să plece din Asia Mică. Creștinii toţi fură obligaţi să părăsească Asia. 
Și cum au părăsit-o ? Goi și flămânzi cu singura nădejde în Hristos. Zeci de vapoare 
tăiau undele mării. La Pireu la Salonic și în toate porturile grecești sirenele fluie-
rau, mateloţii răcniau, căpitanii de vas ţipau iar emigranţii greci debarcau rânduri, 
rânduri, palizi, triști, murdari și nemâncaţi. Spectacol dureros și demoralizator. Un 
milion cinci sute de mii de emigranţi greci năvăliră ca lăcustele în Grecia învinsă, 
demoralizată, sărăcită. Refugiaţii debarcau din vapoare ca dintr-un viespar. Pe fe-
ţele tuturor se citea suferinţa și disperarea. În ochii lor se citea obida și lacrima. Își 
lăsaseră acolo, dincolo de mare, trecutul lor de mii de ani, altarele, mormintele, 
casele și bogăţiile.10 Totuși Grecia rămâne cu 133.000 de km2 și cu Tracia Orientală 
pe care o luase de la Bulgaria și cu care avea dispute pe împărţirea Macedoniei de-
oarece această chestiune politică preocupa mai multe state. Noile construcţii poli-
tice exploatau această problemă geopolitică ce constituia nodul întregului Orient 
și care intrase într-o nouă etapă.11 

Michael Mann, în al doilea volum al lucrării sale, tratează problematica apa-
riţiei statului naţiune între 1760 și 191412 explică procesul de construcţie statală și 
naţională în sapţiul balcanic prin intermediul teoriei elitise13 într-o formă mixtă. În 
altă ordine de idei, această abordare susţine că statele au capacitatea de a institu-
ţionaliza relaţiile politice și sociale care se substituie normelor de conduită ale unui 
sistem social și politic așa cum a fost cazul statelor nou înfiinţate după 1880. Este 
ceea ce s-a întâmplat ca proces social în aproape toate statele balcanice prin faptul 
că, elitele care și-au subordonat ideea naţională au controlat și organizat masele 
între care regăsim importante minorităţi etnice. Cazul Greciei, prezentat mai sus, 
al Bulgariei, al Serbiei sau al României sunt revelatorii pentru constituirea statului 
naţional și a corpului social aferent14. 

9 Peter Gunst, Sistemele agrare ale Europei Centrale și de Est, în Daniel Chirot, (coordonator)
„Originile înapoierii în Europa de Est“ traducere de Victor Rizescu (București : Editura 
Corint,2004), 74-77. 
10 Vasile Th. Muși, Un deceniu de colonizare în Dobrogea Nouă, 1925-1935, (Lucrare publicată 
sub auspiciile Societăţii de Cultură Macedo-Română, București, 1936), 15.
11 George Sofronie, Principiul naţionalităţilor în tratatele de pace din 1919-1920, ediţie îngrijită, 
studiu introductiv și note de Constantin Schifirneţ, (București : Editura Albartos, 1998) pp. 81-84. 
12 Michael Mann, The Sources of Social Power, (Cambridge & New York : Cambridge University 
Press, 1993), 42-74.
13 Această teorie susţine că o minoritate, centralizată și organizată controlează masele 
dezorganizate (cazul elitismului pur) sau că puterea statală este influenţată de evoluţia 
instituţională și că instituţiile modelează modul în care actorii se comportă.
14 Raoul Girardet, Naţionalism și Naţiune, traducere de Patricia Enea, (Iași : Editura Polirom, 
2003), 32-33. 
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Ideea naţiunii a declanșat o amplă evoluţie a raporturilor demografice din 
Peninsula Balcanică prin colonizări sau emigrări ale grupurilor etnice care s-au 
atașat grupurilor statale cu care se înrudeau. Într-o recentă lucrare ce tratează na-
ţiunea și naţionalismele Dan Dungaciu definește un concept etno-simbolismul care 
accentuează analiza elementelor subiective în persistenţa etniilor și legătura aces-
tor grupuri minoritare cu restul corpului social denumit naţiune adică modul cum 
s-a constituit15. Această abordare conceptuală a teoriei naţionalismului modern ne 
este util în fundamentarea ipotezei de la care am demarat expunerea noastră16. 
Sociologia românească fundamentată pe teoria naţiunii și a specificului naţional 
de către profesorul D. Gusti explică într-o anumită măsură demersul nostru în care 
prezentăm sociologia demografică a spaţiului românesc care, prin raportare, era 
identic cu cel balcanic. Pentru state ca România și Bulgaria, a doua jumătate a se-
colului al XIX-lea a însemnat un proces de construcţie a apartenenţei, cel puţin te-
oretică, la civilizaţia europeană de tip occidental. Bineînţeles că nu putem vorbi de 
societăţi occidentale în România sau Bulgaria, dar putem spune cu certitudine că 
desprinderea de Orient a fost destul de clară la nivelul elitelor care au preluat co-
manda procesului de construcţie a statului și de europenizare. 

În ambele cazuri este vorba de elite care au avut scopuri similare : transfor-
marea nou-apărutelor state din foste teritorii aflate sub dominaţie rusă sau oto-
mană, în spaţii autonome, funcţionabile confrorm regulilor capitaliste, liberale de 
tip occidental. Comparaţia este văzută mai ales din perspectiva semnificaţiei aces-
tor reforme și a mizelor acestora cu scopul de a putea observa viziunea asupra mo-
dernizării ce a dominat în fiecare caz. Punctul de pornire se sprijină pe două mari 
caracteristici ale celor două cazuri (în perioada anilor 1920) : 
–  în primul rând avem în ambele situaţii de a face cu ţări înapoiate faţă de stan-

dardul urmărit (cel al Europei occidentale) datorită modului precar în care își du-
ceau viaţa românii precum și un fluctuant spor de populaţie pe care îl înregistra 
Dobrogea și satul românesc în general, unde se înregistra o mortalitate infantilă 
situată mult peste media europeană.17 

– în al doilea rând ambele cazuri aparţin aceleiași zone geografice, peninsula 
Balcanică, fapt cu consecinţe simbolice destul de ample printre care putem aminti 
constituirea naţiunilor balcanice care își demarcau spaţiul naţional, prin colonizări 
de populaţie și prin asimilare în corpul naţiunii a minorităţilor etnice cu care trăi-
seră până la acea perioadă istorică.18 

O altă premisă importantă ce trebuie luată în considerare de la bun început 
este viteza cu care se dorea atingera unor standarde occidentale prin intermediul 
reformelor sociale și a creșterii productivităţii economice ce permitea acumulări 
de resurse și,implicit, dezvoltare substanţială a comunităţilor și a mediului social.19 
Imaginea Europei de Est independente în urma tratatului de la Versailles, vehicu-
lată de Robin Okey20 trebuie alăturată imaginii Balcanilor ieșiţi de sub dominaţia 

15 Dan Dungaciu, Elemente pentru o teorie a naţiunii și naţionalismului, (București : Editura 
Institutului de Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale, 2012), 37.
16 Eric Hobsbawm, Naţiuni și naţionalism din 1780 până în prezent, traducere de Diana Stanciu, 
(Chișinău, Editura Arc, 1997), 121-150.
17 Sanilevici, M. (1920), Mortalitatea infantilă a populaţiei României la începutul secolului XX- 
Studiu elementar de statistică matematică, în „Arhiva Pentru Reforma și Știinţa Socială „ an I., 
nr. 4, aprilie 1920, 708-733.
18 Gil Delannoi, Naţionalismul și cataliza ideologică în, Serge Cordellier, Elisabeth Poisson 
„Naţiuni și Naţionalisme“, traducere de Brândușa Prelipceanu, (București : Editura Corint, 2002), 
35-47.
19 Nicolae Ghiulea, Politica socială, în, Arhiva Pentru Reforma și Știinţa Socială, (an II., nr. 1-3, 
aprilie- octombrie 1920), 115-136.
20 Robert Okey, Eastern Europe, 1740-1985 : Feudalism to Communism, (London : Routledge, 
1992), 34-41.
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otomană pe parcursul celor 50 de ani anteriori primului război mondial. Acest con-
trast este bine evidenţiat de raportul din 1914 al comisiei multinaţionale pentru de-
pistarea cauzelor războaielor balcanice21. În raport se menţionează că acest conflict 
a avut cauze distincte (dorinţa de independenţă a comunităţilor, respectiv prada de 
război) și se vorbește despre datoria lumii civilizate de a nu mai exploata această 
zonă pentru grâu și de a arbitra disputele din Balcani22. De la această perspectivă 
până la Europa de Est independentă care a adoptat forme comune de guvernare 
cu vestul este o mare distanţă. 

Comparaţia nu se face între raportul unei comisii din 1914 și lucrarea istori-
cului britanic amintit apărută în 1992 ci între cele două apartenenţe suprapuse, de 
aceea are o valoare importantă în explicaţia raportului dintre modelele autentice 
de state building prezentate de Rokkan și tentativele est europene de dinainte și 
de după Primul Război Mondial. În 1918 România pășea decisiv în zona politicii de 
masă și reforma agrară, ce avea să se deruleze în 1921, urma să producă aceste ma-
se capabile de a juca un rol pe această scenă23. În același timp în Bulgaria Alexander 
Stamboliski câștiga alegerile și partidul său ţărănesc acapara puterea cu scopul de 
a reconfigura radical raportul dintre ţărani și stat. 

Aceste evenimente aveau în ambele cazuri o conotaţie de regenerare, de re-
configurare a procesului de modernizare socială iniţiat în secolul al XIX-lea. Scopul 
studiului nu este de a analiza exclusiv statutul ţăranilor sau politicile elitei aflate 
la guvernare în România și statele balcanice, ci definirea relaţiei dintre aceste ele-
mente în funcţie de natura și scopurile fiecăruia dintre aceste state în propria po-
litică naţională. 

Într-o altă accepţiune, principala motivaţie pentru reformele ce au avut loc 
a fost prevenirea tensiunilor sociale care s-au declanșat pe fondul reformelor, și 
încercarea de a evita dezastrul ce ar fi putut fi cauzat de noi revolte ale ţăranilor. 
Comparaţia realizată de noi intenţionează să ofere o imagine originală și reală 
despre două feluri diferite de a percepe modernitatea în relaţie cu caracterul rural 
și agrar al Greciei, Serbiei, Bulgariei și României. Aceste maniere diferite de acţiu-
ne ale celor două guverne constituie tentative de reforme sociale în contextul re-
formelor constituţionale și a legiferărilor parlamentare în raport cu o nouă epocă 
pentru Europa Centrală și de Est24. Aici facem referire și la teoria lui Ernst Gellner, 
amintit în acest studiu, cu privire la dezvoltarea unei naţiuni fundamentul este dez-
voltarea economică a societăţii. Gellner afirmă că naţionalismul apare în momentul 
în care o societate depășește nivelul agrar al dezvoltării sale și trece la industriali-
zare. În societatea agrară nu este nevoie de omogenitate și, prin urmare, apariţia 
naţiunii este întârziată.

21 Maria Todorova, „The Balkans : From Discovery to Invention, în Slavic Review“, The American 
Association for the Advancement of Slavic Studies, (vol. 53, No. 2, 1994) : 456.
22 T. S. Woosley, Review : Report of the International Commission to Inquire into the Causes 
and Conduct of the Balkan Wars, în The American Journal of International Law, (vol. 9, no. 1, 
1915) : 279-281.
23 În intervalul de timp dintre 1880-1921 autorităţile românești au fost preocupate de instalarea, 
consolidarea administraţiei și dezvoltarea provinciei dobrogene. Politica statului român de a 
coloniza și a împroprietări locuitori din celelalte provincii românești, afluxul de populaţie din 
restul provinciilor românești în căutarea unui trai mai bun și evoluţia pozitivă sporului natural 
ca urmare a dezvoltării economice au făcut ca populaţia să crească de la aproximativ 120.000 de 
locuitori, în momentul încorporării Dobrogei, la 227.379 locuitori în anul 1886, 247.575 în 1891, 
300.488 în 1905 și 380.430 înregistraţi în 1921 cu ocazia recenzării populaţiei supuse reformei 
agrare. În concluzie, populaţia Dobrogei între 1878-1939 a cunoscut, exceptând perioada de 
ocupaţie a armatelor germano-bulgare din anii 1916-1918, o creștere permanentă, Dumitru 
Șandru, Mișcări de populaţie în România :1940-1948 (București : Editura Enciclopedică, 2003), 176.
24 F. V. Brown, „The Movement for Reform in Rumania after World War I : The Parliamentary 
Bloc Government of 1919-1920“, The American Association for the Advancement of Slavic Studies 
(Vol. 38, no. 3, 1979) : 456-458.
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Scopul acestei comparaţii este legat de modelul de analiză utilizat, ce se 
prezintă modul în care un sistem înapoiat reacţionează la presiunea exercitată de 
evoluţia unui anumit segment redus al societăţii (clasa bogaţilor) și la încercarea 
guvernelor de a elibera presiunea generată de această ruptură în cadrul societă-
ţii.25 Datorită faptului că această clasă a bogaţilor este separată de masele rurale 
se produce o fragmentare a societăţii care împarte populaţia între bogaţi și săraci. 
De aici și piedicile pe care le are crearea unei naţiuni în care miturile fondatoare 
sunt peremptorii. Proiectele de reformă și viziunile asupra felului în care societa-
tea românească sau cea bulgară a începutului de secol trebuiau să se dezvolte sunt 
privite prin prisma relaţiei dintre mai multe concepte cum ar fi cel de dezvoltare 
economică, contestare socială și democratizare. 

Definirea problematicii naționale :

Mentalitatea colectivă europeană26 înţeleasă ca parte din spiritul european 
al epocii încadra ideea de corp social și de naţiune ca fundament al politicii siste-
mului de instituţii care articulau statul. Această mentalitate cuprindea viziuni des-
pre : regimurile liberale ale Europei, dezvoltarea presei independente, a cercurilor 
de investitori în economie, de aspectele internaţionale ale politicii conducătorilor 
statelor europene, preocuparea permanentă de a încheia alianţe și convenţii co-
merciale, creșterea demografică, dezvoltarea industrială.27 

A doua jumătate a secolului al XIX-lea pune Europa de Est în faţa unei alegeri 
dificile, cea dintre agricultură și industrie28. Pentru că va alege industria, Europa de 
Vest s-a confruntat cu o serie de consecinţe pe plan comercial dar și în planul soci-
al29, probleme pe care statele din zona balcanică nu le puteau gestiona. 

Aceste probleme pot fi identificate în tarifele protecţioniste impuse de state-
le puternice și de mișcările fluctuante ale populaţiei în arealul european. Mai exact, 
progresele tehnice ameninţau agricultura prin dezvoltarea mijloacelor de produc-
ţie și de transport, în Europa se vor importa mari cantităţi de grâne din America de 

25 Mihail Sanilevici, Două atitudini în politica socială românească, în „Arhiva Pentru Reforma și 
Știinţa Socială „ (an III., nr. 2-3, august 1922), 302-308.
26 John R. Barber, Istoria Europei Moderne, traducere de Daniela Truţia, amănunte importante 
în întreg capitolul II intitulat Revoluţia industrială 1760-1850, (București : Ed. Lider, 2001), 31-64 ; 
În acest context a se consulta și Stein Rokkan, State Formation, Nation-Building, and Mass 
Politics in Europe : The Theory of Stein Rokkan, (Oxford : Oxford University Press,1998), 54-61.
27 Toate acestea determină existenţa raporturilor de forţă economică și militară între statele 
Europei. Dominante prin demografia lor erau state precum Rusia (aproximativ 75 milioane de 
locuitori în 1871) și Germania (41 milioane de locuitori în 1871), sau prin progresele tehnice : 
Germania devine primul producător de huilă din Europa, Franţa deţine monopolul industriei 
textile, cu 9% din producţia industrială mondială din acel moment, Regatul Unit era centrul 
financiar la lumii. Cu alte cuvinte, contextul general în care se încadrează și România este unul 
mai mult decât special, iar abordarea socială face posibilă cercetarea din mai multe perspective. 
Contextul este cât se poate de generos, pentru că oferă o multitudine de posibilităţi ale 
abordărilor teoretice și conexiuni logice între evenimente și motivaţia comportamentală a 
actorilor politici, Gaillard, J.M., Rowley, A, Istoria continentului european - De la 1850 la sfârșitul 
secolului XX, traducere din lb. franceză de Emilia Galaicu-Păun, (Chișinău : Editura Cartier, 2001) 
pentru problematica în cauză importante amănunte în partea a-II-a a lucrării, Internaţionalisme 
și naţionalisme (1880-1914). 
28 Robert Brenner., Înapoierea economică în Europa de Est în lumina dezvotării occidentale, în, 
Daniel Chirot (coord) „Originile înapoierii în Europa de Est :economie și politică din Evul Mediu 
până în secolul XX“ traducere de Victor Rizescu, (București : Editura Corint, 2004), 27-70.
29 John Bell, „Modernisation through Secularisation in Bulgaria“, în, Gherasimos Augustinos 
„Diverse Paths to Modernity in Southeastern Europe : Essays in National Development“ (New 
York, Westport-Conneticut, London : Greenwood Press, 2004), 88.
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Sud și din Statele Unite. Prin urmare, statele încep practicarea tarifelor protecţio-
niste cu scopul de a face faţă și de a dezarma concurenţa. Același lucru îl va face și 
România, prin încheierea Tratatului comercial cu Austro-Ungaria din 1875, când se 
credea că e bine ca din vreme și fără nici un zgomot să căutăm a încheia cu fiecare 
Putere câte un asemenea tratat, astfel încât acest fapt împlinit să paralizeze cu to-
tul orice acţiune ulterioară a Turciei30. 

Aceste crize apărute în spaţiul românesc vor fi rezolvate cu precădere prin 
mișcări de populaţie și prin extensia mâinii de lucru tărănești în agricultură31. Așa 
se explică cum în diferite zone ale spaţiului românesc exista o migraţie continuă a 
forţei de muncă apte pentru agricultură. Exemplul colonizării Dobrogei este edifica-
tor în acest sens deoarece în primul rând colonizările succesive ale zonei respective 
cu ţărani din celelalte provincii românești a urmărit în special ocuparea terenului și 
cultivarea acestor suprafeţe agricole caracterizate de un sol extrem de productiv32. 

Cultivarea suprafeţei agricole a însemnat în primul rând un surplus de pro-
ducţie marfă atât de necesară noului stat român nou înfiinţat cu doar câţiva ani 
înainte (1859).33

Surplusul acestei producţii agricole era apoi vândut în urma tranzacţiilor 
externe obţinându-se sumele atât de necesare tânărului și firavului stat român. 
Producţia agricolă era principala sursă de venit a bugetului românesc din acea epo-
că deoarece România era o ţară eminamente agrară sursele interne fiind aproape 
inexistente deoarece nu se constituise nici industria și nici un sistem de impozitare a 
corpului social ce se afla într-o stare de sărăcie profundă.34 Astfel ne putem întreba 
într-o formulare extinsă : în ce măsură se poate vorbi, fie despre un determinism al 
factorilor externi, care condiţionează statutul social și politic al României, fie des-
pre o intenţie, suficient de abilă încât să transforme contextul social european în-
tr-unul favorabil României ?35 

Prima parte a întrebării de cercetare nu lasă loc de reacţie actorilor politici 
români. Aceștia sunt constrânși de un context care nu permite posibilitatea de a ini-
ţia contacte și negocieri diplomatice pentru statutul României, și chiar dacă acestea 
ar exista, ele ar fi de prisos. Se anulează astfel factorul uman activ cât și capacita-
tea factorului instituţional. Nu putem renunţa la acastă perspectivă, deoarece nu 

30 Nicolae Corivan, Relaţiile diplomatice ale României de la 1859 la 1877, (București : Editura 
Stiinţifică și Enciclopedică, 1984), 278.
31 A se vedea pentru acest aspect Quinlan P. D., De Luca A.R., Romania, Culture and Naţionalism, 
East European Monographs, (New York, Columbia University Press, 1998), 42-47 
32 Constantin Brătescu, Situaţia demografică în Dobrogea, în „ARHIVA DOBROGEI“, Revista 
Societăţii pentru Cercetarea și Studierea Dobrogei, vol.I, 1916, București, Editura „Jockey - Club“ 
Ion C. Văcărescu ; a se consulta și studiul, Dobrogea lui Carol I și colonizările dobrogene, în, 
Analele Dobrogei, (anul XIX,nr III, 1938) a aceluiași autor : Constantin Brătescu.
33 Daniela Bușă, Modele economice europene și realităţi românești, în, Daniela Bușă, Ileana 
Căzan, (coord.) „Curente ideologice și instituţiile statului modern – sec. XVIII- XX. Modelul 
european și spaţiul românesc“ (București : Editura Oscar Print, 2007), 80-105 ; pentru aceeași 
chestiune în cauză a se consulta Ruth Benedict, History as It Appears to Rumanians, în, Margaret 
Mead, Rhoda Metraux, The Study of Culture at a Distance, Chicago, 1953.
34 Maude Rea Parkinson, Douăzeci de ani în România, 1889-1911(București : Editura Humanitas, 
2014), 49-56, în care autoarea descrie sistemul funciar din România, viaţa simplă și sărăcia 
ţăranului român, cauzele începutului răscoalei toate acestea observate de autoare prin ochii 
unui occidental. Autoarea, Maude Rea Parkinson se născuse în Irlanda la Ulster, însă studiază 
în Germania la Magdeburg, având contact cu cele două culturi, engleză și germană, călătorește 
mult prin diferite tări ale Europei fapt care-i permite să observe realităţile sociale ale epocii și 
să facă analize comparative ale societăţilor și sistemelor sociale din acele ţări. Considerăm că 
observaţiile autoarei despre societatea românească a începutului de secol XX, despre starea 
ţăranilor și despre cauzele răscoalei ţărănești din 1907 sunt pertinente și trebuie analizate ca 
venind din partea unui autor străin de spaţiul românesc. 
35 Daniel Chirot, Schimbarea 223-251.
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trebuie omisă viziunea de ansamblu asupra Europei de la acel moment. Este vorba 
despre o Europă dominată politic, economic și militar de către mari puteri. La înce-
putul acestui studiu analizam situaţia statelor din spaţiul balcanic și modul în care 
acestea au evoluat după 1880. Dintre statele amintite : Bulgaria36, Grecia, Serbia, 
Albania, ne interesează, în analiza noastră, sistemul social bulgar deoarece studi-
erea spaţiului dobrogean implică indirect și statul bulgar care a deţinea partea de 
sud a Dobrogei și care, în epocă, revendica teritoriul până la Gurile Dunării. 

Noile state din Balcani au structurat în mod diferit societăţile pe care le aveau 
sub tutelă astfel că analiza lor trebuie făcută în mod diferit și, prin urmare, au uti-
lizat concepţii și instituţii diferite. În România s-a creat un model mixt de societate 
compus dintr-un grup restrâns de elite și din ţărănimea omniprezentă care a pro-
dus un stat cu un accentuat caracter rural. Totuși modelul de organizare a institu-
ţiilor în România este diferit în concepţie faţă de cel care a însoţit procesul institu-
ţional din Bulgaria. Dacă românii au mizat pe un tip de stat burghez37 bazat pe o 
elită modernizatoare, bulgarii au preferat un stat de tip agrar care se fundamenta 
pe societatea ţărănească. Cercetările în cauză s-au desfășurat în satele din diferite-
le provincii românești sub denumirea generică de monografii rurale sau de Școală 
Monografică coordonate de Dimitrie Gusti. 

Așa s-au dezvoltat modele de analiză comparative între diferitele sisteme 
societale38. Acea epocă a fost dominată și de integrarea societăţii românești, cel 
puţin ca model politic, în familia europeană. Acest deziderat politic era prezent, 
la nivel declarativ, în mintea tuturor politicienilor români și a claselor sociale ur-
banizate. Exista o fragmentare a societăţii românești pe două falii dat fiind faptul 
că mediul rural trăia după legi proprii și cutume care nu puteau fi abandonate iar 
mediile urbanizate, deși foarte restrânse, erau dominate de modul de viaţă și de 
valorile Occidentului.39 

Bineînţeles că nu putem vorbi de societate occidentală în România, Serbia 
sau Bulgaria40, dar putem spune cu certitudine că desprinderea de modelul orien-
tal a fost destul de clară la nivelul elitelor care au preluat comanda procesului de 
construcţie a statului și de europenizare. Acest model oriental a fost motivul pen-
tru care statul român, după 1878, a avut o proprie filosofie despre românizarea te-
ritoriului dobrogean, recurgând în consecinţă, la fenomenul colonizărilor dar în-
curajând și migraţiile către Dobrogea. În toate cazurile fenomenul colonizărilor a 
fost un instrument utilizat de elitele politice ce au avut scopuri similare și anume 
transformarea nou-apărutelor state din foste teritorii aflate sub dominaţie rusă sau 
otomană, în spaţii autonome, statale, funcţionabile conform regulilor moderne, li-
berale, de tip occidental. Nu cu mult timp înainte se realizase Unirea Moldovei cu 

36 Neils Muir, The Present Position of Bulgaria, în „Journal of the Royal Institute of International 
Affairs“ (vol. 6, no. 2, The Royal Institute of International Affairs, 1927), pp. 45-47.
37 Stefan Zeletin, Burhezia română-originea și rolul ei istoric, (București : Editura Cultura 
Naţională, 1927), 62.
38 Pentru a defini aspectul decalajului sectorului agricol din România am cercetat mai multe 
lucrări printre care atestă această înapoiere, Gusti, D., Chestiunea agrară, în, Opere, ediţie 
critică de O. Bădina și O. Neamţu, (București : Editura Academiei, vol. IV, 1970), 43-47 ; Ilie 
Corfus, Agricultura Tării Românești în prim jumătate a secolului al XIX-lea, (București : Editura 
Academiei, 1969), 77-89 ; Radu Rosetti, De ce s-au răsculat ţăranii, (București : Editura Socec, 
1908), 269. O erudită analiză despre acest aspect la, Chirot, D., Schimbarea într-o societate 
periferică, (București : Editura Corint, 2002), 195-250.
39 Aspectele occidentalizării defineau intenţia locuitorilor din zonele așa-zis urbane care în 
realitate nu erau decât niște târguri de provincie, Dimitrie Sturdza, „Suprafaţa și populaţiunea 
regatului României“, Buletinul Societăţii Geografice Române XVI, (București : 1896), 42-44 ; 
40 State nou apărute după războiul ruso-turc din 1877 și după abandonarea unor teritorii din 
Peninsula Balacanică după 1878.
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Ţara Românească și se asigurase independenţa Principatelor Unite, dacă nu încă de 
jure, cel puţin de facto“.41 

Statul român din acea perioadă era la începutul perioadei de construcţie 
politică și era dependent de bunăvoinţa Marilor Puteri europene care aveau inte-
rese majore în zona din care făcea parte și nou-înfiinţatul stat român din secolul 
al-XIX-lea. Pentru Dobrogea lunga perioadă de otomanizare a avut efecte majore 
datorită influenţelor culturale și modelelor societale pe care otomanii le-au impus 
în teritoriile ocupate de aceștia. 

Fenomenele sociale care s-au produs în acest spaţiu au avut rolul de a mo-
difica în mod definitiv compoziţia etnică, structura demografică, raportul institu-
ţional și sistemul de adminitraţie în Dobrogea. Influenţele culturale care au exis-
tat în Balcani au construit un tip unic de geografie mentală și identitară specifică 
acestui areal cultural și politic. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, aceleași 
state porneau pe același drum, al modernizării ghidate de modelul reprezentat 
de vestul Europei. Andrew Janos vorbește într-un eseu despre politica înapoierii.42 
Argumentaţia pornește de la descrierea modelului nord-vest european ca fiind cre-
atorul modernităţii economice și politice prin revoluţiile economice care s-au pe-
trecut încă din secolul al XVI-lea.43 Prin adoptarea modelului vest-european, a că-
rui formare a necesitat secole întregi, România sau Bulgaria, Serbia și Grecia se în-
scriseseră la sfârșitul secolului al XIX-lea pe aceeași traiectorie, numai că de aceasta 
dată durata trebuia să fie de câteva zeci de ani. 

În vest, elementul de la care au pornit aceste procese de schimbare econo-
mică și socială a fost revoluţia agricolă, adică extinderea productivităţii agricole în-
tr-o proporţie suficient de mare care să permită practicarea agriculturii în scopuri 
comerciale și totodată să stimuleze dezvoltarea lumii urbane datorită disponibili-
zării unei mari părţi a populaţiei din sectorul primar. Bineînţeles că aceasta este 
o explicaţie insuficientă, însă nu irelevantă, dorim să nu o folosim decât pentru a 
evidenţia importanţa pe care chestiunea agrară a avut-o în dezvoltarea economică 
a spaţiului european44. 

Modernitate și națiune :

În spaţiul Balcanic tehnicile agricole puse la punct în Olanda începând cu anul 
1450 nu au ajuns decât între 1825-185045, acest fapt este relevant în ilustrarea statu-
tului de periferie economică a acestei zone geografice. Guvernele nou apărutelor 
state din această zonă au iniţiat programe care aveau ca scop integrarea acestora 
în sistemul economic european (nu ca dependente de sistem). Acest aspect, dezvol-
tarea subdezvoltării cum îl numește Andrew Janos, a afectat nu numai sfera eco-
nomiei sau a dezvoltării politice și sociale ci mai ales sfera culturală, în cadrul căre-
ia s-au conceput modelele pe care viitoarele (în prima parte a secolului al XIX-lea) 
state naţionale ar fi trebuit să le urmeze. 

Cedarea sistemului a însemnat că alegerile nu mai puteau fi controlate, lu-
cru tradus și prin rezultatele acestora dovadă că acest model funcţiona și în cazul 

41 Keith Hitchins, România 1866-1947, traducere de George Potra și Delia Răzdolescu, (București : 
Editura Humanitas, 2003), 100-144.
42 Andrew Janos, The Politics of Backwardness in Continental Europe 1780-1940, în, World 
Politics, (vol. 41, No. 3, The Johns Hopkins University Press, Apr. 1989) : 325-358.
43 Andrew Janos, The Politics, 362.
44 Maria Todorova, „The Trap of Backwardnedss : Modernity, Temporality and the Study Of 
Eastern European Nationalism“, Slavic Rewiew, (64, 2005) : 150-160.
45 Daniel Chirot, Schimbarea, 330.
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Europei de Est. Problema este că, spre deosebire de Franţa, unde exemplul este cel 
al revoluţiilor sociale de la 1789, 1830, 1848 și în final 1871, în Bulgaria sau România, 
democratizarea nu a însemnat un proces de durată ci unul mai degrabă episodic, 
fiind reluat abia în 1989 în adevăratul sens. 

Acest aspect ne conduce la concluzia că în ambele cazuri, faptul că vorbim 
de alegeri democratice în 1919, ne trimite mai mult către categoria de contestare 
episodică, care se traduce prin transgresivitate. Astfel nivelul în care s-au raportat 
cele două societăţi puse în discuţie a fost influenţat de rolul pe care l-a avut masa 
ţărănească și reformele la nivel social care s-au derulat în societăţi pe care aici le-am 
comparat. În România spiritul elitist raportat la burghezie considera că societatea 
trebuie reformată în relaţia sistemului burghez cu instituţiile care urmau să deru-
leze procesul de modernizare de sus în jos.46 

Astfel România avea o viziune diferită despre modelul modernizator în cau-
ză, spre deosebire de Bulgaria în care modernizarea socială era gândită în masa ţă-
rănimii sărace supusă împroprietăririi. Spre deosebire de România dominată de un 
curent burghez de modernizare Bulgaria privea acest proces printr-o amplă refor-
mă agrară în masa ţărănimii ce urma să fie motorul modenizării societăţii. Avem, 
deci, două viziuni complet diferite despre modul în care cele două sisteme sociale 
urmau să evouleze instituţional și politic. Putem să analizăm în acest mod, deoare-
ce scopurile reformelor pot fi considerate ca având o natură duală : pe de o parte 
transformarea radicală a sistemului, pe de alta conservarea sa într-o formă cât de 
cât acceptabilă.

Comparaţia este văzută mai ales din perspectiva semnificaţiei acestor refor-
me și a mizelor acestora cu scopul de a putea observa viziunea asupra moderniză-
rii ce a dominat în fiecare dintre situaţiile în care s-a manifestat acest proces.47 Am 
fol osit conceptul de model occidental pentru a completa imaginea spaţiului de im-
port al culturii politice și a modului în care această cultură politică a reușit să se im-
pună în statele balcanice ce au constituit obiectul reglementărilor Tratatului de la 
București din august 1913. Între 1859 și 1914 avem un proces liniar, caracterizat prin 
mecanismul alternanţei la guvernare a celor două tabere (transformate în partide 
politice). Statul și naţiunea sunt construite aici de sus în jos, prin implementarea 
unor forme occidentale de către niște elite occidentalizate. 

Rivalitatea dintre liberali și conservatori s-a tradus prin rivalitatea dintre ide-
ea importului integral de formă statală și ideea unei dezvoltări originale care să nu 
provoace traume economice și sociale profunde. Primii pași în construcţia sistemu-
lui politico-social au fost crearea reglementărilor constituţionale, a unor instituţii 
administrative și rezolvarea unor probleme legate de relaţiile cu vecinii și de ches-
tiunea otomană. Ceea ce face cazul românesc original și diferit de cazul statelor 
balcanice este legat de constituirea elitelor politice. În România, statul apare ca re-
zultatul unui proces de construcţie instituţională dominat de un grup restrâns de 
birocraţi care au făcut studii în Occident, s-au întors în Principate unde au penetrat 
instituţiile statului unde au început procesul de modernizare48.

În limitele Constituţiei din 1923, statul naţional era o simplă formă fără con-
ţinut, prin Constituţia din 1938, însă, se încheagă o nouă ordine de stat în care se 
impune organizarea prioritară a intereselor naţionale, în care naţiunea este mai 
puţin o comunitate juridică sau o colectivitate politică, ci mai mult o colectivitate 

46 În sensul acesta membrii elitei se educau în state din vestul Europei, reveneau în România, 
penetrau instituţiile statului încercând să deruleze procesul de modernizare socială.
47 Livi Bacci, M, Populaţia în Istoria Europei, traducere de Adelina Vamanu, (Iași : Editura 
Polirom, 2003), 150-180, 195-211.
48 Gale Stokes, Fundamentele sociale ale structurilor politice Est-Europene, în Daniel Chirot 
(coordonator), Originile înapoierii în Europa de Est, (București : Corint, 2004), 298-301.
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spirituală și organică așezată pe legea sângelui din care izvorâște o ierarhie a drep-
turilor politice49. 

Statul naţional în formula Constituţiei din 27 februarie 1938 se va baza pe 
distincţia juridică și politică între românii de sânge și cetăţenii români. Astfel se pu-
nea problema între cetăţenii care urmau să facă parte din corpul social român ca 
subiecţi ai naţiunii și parte a corpului politic vizat de noua constituţie50. Vor fi da-
te mai multe decrete lege care vor face distincţia dintre anumiţi cetăţeni împărţiţi 
conform criteriilor confesionale vizaţi fiind evreii care se găseau și în Dobrogea. În 
viziunea acestor decrete-lege, vor fi socotiţi evrei : cei de religie mozaică, cei născuţi 
din părinţi de religie mozaică, cei care s-au convertit la creștinism, dar ai căror pă-
rinţi sunt nebotezaţi și aparţin cultului mozaic, creștini născuţi din mamă creștină 
și tată de religie mozaică nebotezat sau cei născuţi din mamă de religie mozaică 
în afara căsătoriei. Odată ce calitatea de evreu va fi stabilită, legea îi va împărţi pe 
aceștia în trei categorii. Din prima, vor face parte, evreii veniţi în România după 
1918, în cea de-a doua categorie, vor fi incluși cei naturalizaţi prin lege individu-
ală până la 30 decembrie 1918, cei naturalizaţi colectiv ca urmare a participării la 
Războiul de Independenţă din 1877, cei ce au locuit pe teritoriul Dobrogei și au be-
neficiat de naturalizare ca urmare a legilor din 1877, 1909, 1912 și cei care au luptat 
în războaiele României, în principal în prima linie. 

Excepţie au făcut evreii prizonieri sau dispăruţi individual, răniţii, cei decoraţi 
sau citaţi cu ordin pentru actele de eroism întreprinse sau urmașii celor căzuţi la da-
torie. În Peninsula Balcanică se stabiliseră turci, tătari, germani, bulgari, armeni.51 
Deoarece avea o populaţie redusă și sărăcită pentru că suferise de pe urma războa-
ielor care se desfășuraseră în această zonă și pentru că a fost în mai multe rânduri 
teatru de operaţiuni militare noile ideologii naţionale încercaseră să grupeze etni-
ile sub cupola statului naţional. Lucian Boia, comentând realităţile etno-demogra-
fice și confesionale din Dobrogea susţinea că : sud-estul României a fost un mozaic 
etnic și cultural ieșit din comun. Nicăieri într-un spaţiu atât de restrâns nu se putea 
întâlni în Europa un asemenea amalgam de limbi, religii și moduri de viaţă [...]. În 
număr mai mare sau mai mic, erau reprezentate toate naţionalităţile Europei și ale 
Orientului apropiat.52 Diversitatea etnică excepţională ca regulă etnografică gene-
rală pe care tocmai am enunţat-o, l-au făcut pe balcanistul Robert Lee Wolf să nu-
mească Balcanii veacului al XIX-lea, un muzeu etnografic al Europei.53

Factorul de contestare socială care stă la baza comparaţiei noastre în felul în 
care a fost percepută politica naţiunii a generat reformele politice în statele analiza-
te de noi precum și a dispariţiei vechilor practici electorale din unele state Bulgaria, 
România, Serbia. Ideea de dezvoltare economică se întinde în două direcţii : în primul 
rând vorbim de felul în care dezvoltarea anumitor categorii sociale și neglijarea al-
tora a generat tensiune și în al doilea rând despre felul în care formaţiunile politice 
au venit cu propuneri pentru a ameliora tensiunea prin facilitarea dezvoltării și occi-
dentalizării categoriilor defavorizate adică ţărănimea și muncitorimea (deși această 
categorie era de dimensiuni neglijabile, mai ales în Grecia, Bulgaria, România). Vom 
putea observa că în cazul sud-est european era foarte puţin probabilă supravieţui-
rea sistemului de exploatare agricolă de dinainte de război fără proteste sociale de 
amploare. Interdependenţa dintre presiunea socială internă, presiunea contextului 

49 Victor Rizescu, Ideology, Naţion and Modernization : Romanian Developments in Theoretical 
Frameworks, (București : Editura Universităţii din București, 2013), 35, în special partea a-II-a 
intitulată Modernization and Sociologies of the Elites, pp.82-105 unde autorul descrie procesul 
în care s-au constituit elitele.
50 Gabriel Andreescu, Naţiuni și Minorităţi, (Iași : Editura Polirom, 2004), 51-68. 
51 W. Kolarz, Mituri și realităţi în Europa de Răsărit, (Iași : Editura Polirom, 2003), 147.
52 Lucian Boia., România- ţară de frontieră a Europei, Ediţia I, (București : Humanitas, 2002), 17.
53 Robert L.Wolff., The Balkans in our time, (Washington : 1968), 14.
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internaţional și distrugerile războiului, care au activat niște conflicte relativ latente 
până în acel moment vor configura evoluţia corpului social după reformele politice 
și sociale de după primul război și efectele produse de aceasta. Această dimensiune, 
însă, va face obiectul unei  alte analize socio-politice.
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La începutul anilor ’70,1 Banca 
Mondială și Fondul Monetar Interna-
ţional au fost ţinta unor proteste ale 
organizaţiilor non-guvernamentale din 
statele dezvoltate datorită politicii de 
finanţare a ţărilor din așa-zisa „lume a 
treia“. De această dată, nemulţumirile 
nu aveau conotaţie politică, precum în 
deceniile anterioare, când instituţiile fi-
nanciare internaţionale au fost critica-
te pentru sprijinul acordat unor state 
nedemocratice. Cauza protestelor era 
ecologică deoarece ţările „lumii a tre-
ia“ finanţau din banii FMI-ului dezvol-
tarea extensivă a economiei, cu conse-
cinţe grave asupra mediului2. După un 
secol de dezvoltare industrială accele-
rată, cercetările privind mediul progno-
zau scenarii apocaliptice dacă nu se luau 
măsuri privind limitarea creșterii econo-
mice și apariţia unor sectoare industria-
le nepoluante.

1 Lucrarea a beneficiat de suport financiar 
prin proiectul cu titlul „Studii doctorale și 
postdoctorale Orizont 2020 : promovarea 
interesului naţional prin excelenţă, com-
petitivitate și responsabilitate în cerceta-
rea știinţifică fundamentală și aplicată ro-
mânească“, număr de identificare contract 
POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul este cofi-
nanţat din Fondul Social European prin Pro-
gramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. Investește în 
Oameni !
2 Margareta Florescu ; Balogh Marton ; Bog-
dana Neamţu ; Natalia Balogh, Managemen-
tul proiectelor. Dezvoltare durabilă (Cluj : 
Universitatea Babeș-Bolyai), 94.

Impactul industrializării României în anii 
’70 și ’80 asupra mediului înconjurător1
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[„Dimitrie Cantemir” Christian University] 

Abstract
In December 1972, the Romanian 
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of accession to the International 
Monetary Fund and the World Bank. 
In the following years, Romania 
received investment credits and, 
consequently, overcame the growth 
rate of several capitalist states. 
Nevertheless, the Communist regime 
in Bucharest chose to expand the 
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De la „etica pământului“ la dezvoltarea durabilă (sustenabilitate)

După Al Doilea Război Mondial, intelectualii din spaţiul de cultură occidental 
au iniţiat studii știinţifice sau filozofice privind accelerarea degradării mediului, 
ca urmare a exploatării industriale neraţionale. În 1949, filozoful Aldo Leopold a 
lansat conceptul de „etică a pământului“, în finalul lucrării Sand County Almanac3. 
Pornind de la definirea eticii ca fiind cooperarea pașnică a indivizilor în interes 
reciproc, Leopold susţinea că omul era dator să aibă aceiași atitudine și faţă de 
mediu. În opinia sa, conceptul de „comunitate“ trebuia extins și asupra elementelor 
non-umane, cum ar fi solul, apa, plantele și animalele.

În anii următori, lucrările privind poluarea și ambientul au devenit foarte 
populare. Un impact deosebit l-a avut cartea „Primăvara tăcută“, scrisă de autoarea 
americană Rachel Carson4. În studiul său, Carson analiza impactul industrializării 
asupra ambientului. Devenită best-seller, lucrarea a fost reeditată în câteva rânduri 
în Statele Unite, iar apoi a fost tradusă în mai multe state ale lumii. După lectura 
cărţii, președintele american John Fitzgerald Kennedy înfiinţat un organism 
guvernamental pentru cercetarea problemelor de mediu. Primele rapoarte ale 
instituţiei au admis că degradarea ambientului era cauză colaterală a dezvoltării 
industriale, iar mediul natural nu mai trebuia văzut ca un rezervor nesfârșit de 
resurse, care aveau capacitate neîngrădită de regenerare5. 

Ulterior, problemele de mediu au intrat pe agenda Clubului de la Roma, 
care a comandat un raport privind efectele industrializării asupra naturii. Studiul 
a fost efectuat de un grup de specialiști de la reputata universitate americană 
MIT (Massachusetts Institute of Technology). Acesta a fost publicat în 1972, cu 
titlul „Limitele creșterii“6. Raportul a avut un impact deosebit asupra comunităţii 
internaţionale. Conform concluziilor sale, dezvoltarea economică a lumii era 
compromisă datorită consumării nechibzuite a resurselor care existau iniţial la 
debutul industrializării. Autorii apreciau că omenirea se afla în faţa unei „catastrofe 
ecologice“, fiind nevoie de măsuri urgente pentru reducerea consumului. Raportul 
„Limitele creșterii“ a constituit punctul de plecare pentru dezvoltarea energiilor 
alternative, care exploatau resursele minerale mai sărace, sau factorii climatici (vântul, 
soarele)7. Tot în acest studiu apare pentru prima dată și conceptul „sustainability“ 
(trad. dezvoltare durabilă), cu sensul de a susţine, a păstra integritatea mediului 
înconjurător. 

Nu toţi specialiștii au fost așa de radicali. Economistul Simon Kuznets, laureat 
al Premiului Nobel, considera că dezvoltarea industrială afectează mediul conform 
reprezentării grafice a literei U întoarse. Așadar, la începutul perioadei de creștere 
a bunăstării ambientul se degradează până atinge un prag maxim. Ulterior, datorită 
spotului de afluenţă, starea mediului se va ameliora8.

Preocupările știinţifice asupra conservării mediului au culminat cu introducerea 
problemei pe agenda Organizaţiei Naţiunilor Unite. În toamna anului 1983, prin 
Rezoluţia nr. 38-161 a Adunării Generale a ONU s-a înfiinţat Comisia Naţiunilor 
Unite pentru Mediu și Dezvoltare (WCED – World Commission on Environment and 
Development). La conducerea organismului a fost numită Gro Harlem Brundtland, 

3 Aldo Leopold, A Sand County Almanac (New York : Oxford University Press, 1949).
4 Rachel Carson, Silent Spring (Boston : Houghton Mifflin, 1962). 
5 Titus Filipaș, „Dezvoltarea durabilă“ (2008), http ://blogecologic.wordpress.com/tag/principiile-
brundtland/, accesat 5.09.2014.
6 Donella H. Meadows ; Dennis L. Meadows ; Jørgen Randers ; William W. Behrens III, The Limits 
to Growth (New York, Universe Books, 1972).
7 Titus Filipaș, „Dezvoltarea durabilă“.
8 Mariano Torras ; James K Boyce, „Income, inequality, and pollution : a reassessment of the 
environmental Kuznets Curve“, Ecological Economics 25 (1998) : 147-160.
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prim-ministru al Norvegiei. Secretariatul comisiei a fost stabilit la Geneva, unde au 
lucrat cei 22 de membri ai comisiei. Jumătate dintre aceștia au fost selectaţi din 
ţările în curs de dezvoltare. Timp de patru ani, experţii au colectat și interpretat 
date despre starea mediului înconjurător la nivel global. Pe parcursul activităţii, 
comisia și-a extins preocupările de la atribuţiile stricte privind mediul. Specialiștii 
au concluzionat că degradarea ambientului corela cu sărăcia din ţările „lumii a 
treia“. Dacă aceste state nu erau ajutate să se dezvolte prin tehnologii moderne, 
vor acţiona asupra mediului cu mijloacele utilizate de ţările bogate la începutul 
epocii industriale. 

Comisia și-a încheiat lucrările în 1987, prin publicarea așa-numitului „Raport 
Brundtland“, cu titlul „Viitorul nostru comun“9. Documentul ne oferă și cea mai 
cunoscută definiţie a dezvoltării durabile, ca fiind „acea dezvoltare care satisface 
nevoile prezentului fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-și 
satisface propriile nevoi“. 

Definiţia din raport a oferit două perspective noi asupra creșterii economice 
la nivel global. Nevoilor celor săraci, cărora trebuia să li se ofere prioritate, li se 
opunea conceptul de limitare a dezvoltării, prin utilizarea raţională a tehnologiilor. 
Raportul punea accent mai ales pe calitatea dezvoltării economice, care trebuia să 
aibă în vedere reducerea utilizării materiilor prime, precum și un consum mai mic 
de combustibil și energie. De asemenea, pentru a combate decalajele dintre ţările 
bogate și cele sărace, rezultatele dezvoltării ar fi trebuit redistribuite mai echitabil. 
Autorii documentului erau conștienţi însă că principiile dezvoltării durabile nu 
puteau fi aplicate fără efortul conjugat al societăţii în general, la nivelul fiecărei ţări. 
Trebuia responsabilizat un spectru larg de actori : instituţiile publice, organizaţiile 
non-guvernamentale, cetăţenii. Gro Harlem Brundtland a vorbit despre nevoia 
integrării politicilor de sustenabilitate. Ea a nominalizat cazuri în care miniștrii 
mediului erau chemaţi să rezolve dezastre ecologice create de politicile sectoriale 
ale guvernelor10. 

Protecţia mediului în România socialistă

Normele privind protecţia mediului în România socialistă au fost reglementate 
prin Legea nr. 9 din 20 iunie 1973. Actul normativ a fost emis în contextul preocupărilor 
internaţionale din epocă privind consecinţele grave ale poluării. Conform legii, 
protecţia mediului devenea problemă de interes naţional. În vederea conservării 
ambientului erau prevăzute toate măsurile recomandate la nivel internaţional : 
folosirea raţională a resurselor naturale, adoptarea tehnicilor de producţie care 
nu dus la poluarea mediului înconjurător, reducerea chimizării îngrășămintelor 
folosite în agricultură etc. Ministerele și organizaţiile de partid erau obligate să 
urmărească evoluţia poluării și starea de sănătate a populaţiei. Se înfiinţa și un 
organism permanent care să monitorizeze calitatea ambientul, respectiv Consiliul 
Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător11.

Prin această lege, România a răspuns recomandărilor externe privind protecţia 
mediului. În general, ţările comuniste erau receptive la solicitările „progresiste“ 
ale organismelor internaţionale, pe care se grăbeau să le adopte înaintea statelor 
capitaliste. În sprijinul legislaţiei au fost editate lucrări de specialitate care să 

9 World Commission on Environment and Development, Our common future (London, Oxford 
University Press, 1987).
10 Margareta Florescu, Balogh Marton, Bogdana Neamţu, Natalia Balogh, Managementul pro-
iectelor, 97-103.
11 Buletinul Oficial, 91 (23 iunie 1973).
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expună problema poluării la nivel global și să prezinte principalele măsuri pentru 
combaterea degradării mediului12. 

Însă România socialistă nu a respectat normele internaţionale privind 
sustenabilitatea. La Congresul al X-lea al PCR (6-12 august 1969), Nicolae Ceaușescu 
a afirmat necesitatea dezvoltării economice pentru consolidarea independenţei 
politice. Însă a orientat investiţiile cu prioritate spre industria grea, care degrada 
atât solul, prin extracţia de materii prime, cât și aerul și apele, prin funcţionarea 
uzinelor. 

Cele mai însemnate investiţii au demarat după aderarea României la BIRD și 
FMI, în decembrie 1972. Împrumuturile contractate au finanţat în general dezvoltarea 
extensivă a industriei, în contradicţie cu mersul economiei în statele dezvoltate. Spre 
exemplu, s-au extins masiv combinatele siderurgice. Platforma industrială de la 
Galaţi, construită la începutul anilor ’60, a fost modernizată prin credite de la FMI 
și BIRD. Tot din banii celor două instituţii s-au construit alte obiective siderurgice 
la Târgoviște și Roman. În sudul ţării, la Călărași, a fost proiectat un mare combinat 
finanţat din credite externe, care ar fi putut funcţiona cu greu la capacitate maximă. 
După căderea comunismului a ajuns o imensă ruină. 

Programul de dezvoltare industrială a României s-a suprapus însă cu 
accelerarea crizei energetice la nivel mondial. Din cauza conflictelor politice din 
Orientul Mijlociu, dar și datorită creșterii consumului, preţul petrolului s-a majorat 
în ritm alert. Statele în curs de dezvoltare, care nu-și puteau permite să cumpere 
produse din ţiţei scumpe de pe piaţa internaţională, au fost nevoite să caute soluţii 
alternative. Unii economiști propuneau să se revină la folosirea cărbunelui pentru 
producţia de energie. Această resursă nu mai era folosită pe scară largă de la 
începutul secolului XX, iar rezervele mondiale de cărbune erau de 57 de ori mai 
mari decât cele de petrol13. 

Pentru a suplini deficitul de petrol, autorităţile române au decis să relanseze 
industria carboniferă. Strategia a fost adoptată oficial prin programul PCR din 1975, 
care prevedea că „se vor dezvolta îndeosebi termocentralele bazate pe cărbune și 
șisturi bituminoase“14. Ulterior petrolul a fost raţionalizat drastic. Se limita arderea 
acestuia pentru producţia de energie, fiind utilizat cu prioritate în industria chimică15. 

Politica energetică a statului român din anii ’70 și ’80 a avut o consecinţă dublu 
poluantă. Pe de o parte s-a continuat dezvoltarea industriei chimice, care emitea în 
atmosferă noxe cu mult peste standardele admise la nivel internaţional. Pe de altă 
parte, Ceaușescu a revigorat industria termoelectrică. Din banii împrumutaţi de la 
FMI și BIRD s-au construit în bazinul carbonifer Oltenia două mari termocentrale, 
în localităţile Turceni și Rovinari16. El și-a pus speranţe în potenţialul noilor centrale 
pe cărbune, extinzându-le capacitatea la proporţii megalomanice. Acestea au bătut 
recordurile europene în domeniu, însă investiţiile au fost făcute în zadar. Cărbunele 
din regiunea Oltenia era slab caloric, conţinând siliciu în calitate prea mare pentru 
a-l face eficient. 

Pentru a rezolva problema deficitului caloric, Ceaușescu a dat dispoziţii să fie 
extinse prospecţiile geologice în vederea identificării unor zăcăminte noi. Pentru 

12 Matei Barnea ; Corneliu Papadopol, Poluarea și protecţia mediului (București, Editura 
Știinţifică și Enciclopedică, 1975) ; Corneliu Răuţă ; Stelian Cârstea, Poluarea și protecţia mediului 
înconjurător. Probleme – perspective (București : Editura Știinţifică și Enciclopedică, 1979).
13 N. N Constantinescu, Economia protecţiei mediului natural (București, Editura Politică, 1976), 
163-165.
14 Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism (București, Editura Politică, 1975), 71-72.
15 Nicolae Ceaușescu, Raport la ce de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român (București : 
Editura Politică, 1979), 14-28.
16 Arhivele Naţionale ale României – Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale (în continuare 
SANIC), fond CC al PCR – Secţia Economică, dosar 319/1971, f. 12.
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extragerea cărbunelui a fost preferată varianta carierelor de suprafaţă, datorită 
accesului rapid la minereu. Consecinţele au fost dramatice pentru mediu. Dealurile 
din zonă au fost decopertate, iar materialul steril rezultat va face dificil traiul 
localnicilor pentru câteva generaţii.

Pe lângă dezvoltarea minelor de cărbune din Oltenia, Ceaușescu a încurajat 
prospecţii în toate regiunile ţării. Au apărut astfel mici cariere în zone care nu aveau 
tradiţie în minerit. Căuta soluţii pentru suplinirea petrolului în obţinerea energiei. 
Cu ocazia unei consfătuiri de lucru de la Comitetul Central din 20-21 octombrie 
1982, a interzis definitiv utilizarea produselor din petrol pentru încălzit și apă caldă. 
În cartiere trebuiau construite micro termocentrale pe combustibil solid, care să 
deservească blocurile. În localităţile mici, sau în mediul rural, noile construcţii nici nu 
mai trebuiau prevăzute cu încălzire centrală, ci cu sobe de teracotă17. A dat exemplul 
ţăranului român, care de secole se încălzea cu lemne !

În consecinţă, mediului de locuire s-a degradat. Datorită economisirii materiilor 
prime energetice, lemnele pentru foc se găseau destul de greu. Iar cărbunele era 
o soluţie aproape primitivă. Fumul degajat de acest combustibil instala în case un 
miros greu de suportat, iar plămânii locatarilor erau grav afectaţi. Nu puţine au 
fost cazurile de intoxicare cu monoxid de carbon.

Indici ridicaţi de poluare a mediului înconjurător 

Dezvoltarea extensivă a economiei a avut drept consecinţă creșterea poluării 
la niveluri alarmante. Proporţiile ne sunt dezvăluite într-un studiu efectuat de 
cercetătorii Institutului de Economie Socialistă, care au colectat și interpretat indicii 
de protecţie a mediului pentru anul 1985. Rezultatele cercetării nu au fost făcute 
publice, fiind cotate „secret de serviciu“18. 

În 1985, cantitatea de poluanţi eliberaţi în mediul natural s-a ridicat la 363 
milioane tone, reprezentând peste 15 tone pe cap de locuitor. Se înregistra un 
ritm de creștere accelerat, fiind constatate modificări semnificative ale indicilor 
de poluare de la an la an. În 1985, faţă de 1984, nocivităţile deversate în ape 
crescuseră cu 6,3%. Cantitatea de substanţe poluante eliberate în aer înregistra de 
asemenea un progres îngrijorător, respectiv 21,7%. Însă cea mai alarmată situaţie 
privind nivelul de poluare în 1985 faţă de anul precedent s-a constatat la substanţele 
evacuate pe sol, al căror volum s-a triplat. Cele mai poluante judeţe erau Argeș, 
Bihor, Caraș-Severin, Galaţi, Gorj, Hunedoara și Vâlcea19. 

Poluarea apelor se datora în special pierderilor din instalaţiile tehnologice, 
conductelor de transport, rezervoarelor etc. Din cauza deversărilor au fost scoase 
din uz numeroase captări de apă potabilă și fântâni domestice. Fenomenul avea 
repercusiuni pe termen lung. Nu exista soluţie tehnică pentru epurarea apelor 
subterane infestate, iar purificarea naturală durează de la 30 până la 120 de 
ani. Poluarea apelor era cauzată și de restricţiile privind consumul de energie 
și carburanţi, impuse de Ceaușescu în anii ’80. Staţiile de filtrare din cadrul 
stabilimentelor industriale nu funcţionau permanent, iar deversările se făceau 
direct în mediul natural20. Principalii poluanţi ai apelor erau industriile chimică, 
petrochimică, alimentară și minieră21. 

17 SANIC, fond CC al PCR – Secţia Economică, dosar 64/1982, f. 20-22 ; SANIC, fond CC al PCR – 
Secţia Economică, dosar 220/1981, f. 2.
18 „Protecţia mediului înconjurător în R.S. România“, Studii și cercetări economice. Sinteze. 
Caiet de studiu nr. 117. Partea I-a (București : Institutul de Economie Socialistă, 1987).
19 „Protecţia mediului înconjurător în R.S. România“, 145-160.
20 „Protecţia mediului înconjurător în R.S. România“, 161-165.
21 „Protecţia mediului înconjurător în R.S. România“, 145-160.
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Poluarea aerului atinsese în 1985 cote alarmante. Măsurătorile estimau 
degajarea în atmosferă a unei cantităţi de 480 t / km2 22. Cauza era deficitul calitativ 
și cantitativ a instalaţiilor de filtrare a gazelor și pulberelor rezultate din procesele 
industriale. Poluarea se datora neglijării soluţiilor de protecţie a mediului încă 
din faza de proiectare. S-a constatat că instalaţiile de purificare a aerului aveau 
randament inferior. Filtrele de producţie internă erau de proastă calitate, cu slabe 
rezultate în reţinerea substanţelor nocive. În plus, se uzau rapid. Ca fenomen 
general s-a constatat necorelarea între capacitatea de producţie și capacitatea de 
epurare a instalaţiilor. Foarte multe stabilimente industriale nici nu erau prevăzute 
cu echipamente de filtrare. Era preferată soluţia coșurilor de evacuare înalte. Însă 
acestea, pe lângă faptul că erau costisitoare financiar, nu rezolvau decât parţial 
problema poluării. Purtate de vânt sau de ploi, substanţele nocive afectau atât 
populaţia, cât și solul23.

Poluarea solului era la niveluri fără precedent, depășind în 1985 de trei ori 
cota anului 1984. Poluarea fizică a solului se datora în special lucrărilor de excavare 
la zi (exploatări miniere, balastiere, cariere de suprafaţă) și depozitărilor de steril. În 
paralel, se înregistra și o poluare chimică a solului, cauzată de folosirea neraţională 
a îngrășămintelor chimice și a depunerilor de reziduri industriale purtate de aer24.

Investiţiile în protecţia mediului erau sub nivelul gradului de poluare a 
industriei românești. În 1985 s-au alocat 3 miliarde de lei, bani insuficienţi pentru 
menţinerea în funcţiune a instalaţiilor de epurare sau filtrare. Circa 25% din 
echipamentele pentru filtrarea aerului nu au funcţionat la parametrii normali, sau 
nu au fost puse în funcţiune. Procentul de nefuncţionalitate a staţiilor de epurare 
a apei era aproape dublu, respectiv 46%25. 

Starea de sănătate a populaţiei s-a agravat în anii ’80 din cauza poluării 
excesive a mediului. Cel mai nociv efect îl avea asocierea emisiilor de bioxid și 
trioxid de sulf, monoxid și bioxid de carbon etc. cu diverse suspensii industriale 
(funingine și/sau pulberi în suspensie). Cercetările efectuate de Ministerul Sănătăţii 
în zonele unde funcţionau termocentrale de mari dimensiuni au dezvăluit fenomene 
patologice în rândul populaţiei. S-a observat o incidenţă crescută, mai ales la copii, a 
conjunctivitei, amigdalitei acute, faringitei, bronșitei, și în general a bolilor aparatului 
respirator26. Industria termoelectrică se dezvoltase în ritm alert în anii ’80, ca urmare 
a deciziei lui Ceaușescu de a valorifica la maxim resursele interne de combustibil 
solid, pe fondul crizei energetice. În contextul preocupărilor internaţionale pentru 
dezvoltare durabilă, strategia energetică a României contravenea angajamentelor 
internaţionale pentru reducerea poluării și, iată, afecta grav starea de sănătate a 
populaţiei. 

Specialiștii Ministerului Sănătăţii au identificat și creșterea ratei îmbolnăvirilor 
cu cancer în zonele unde nu se realiza o purificare corespunzătoare a apei. Era vorba 
în special de localităţile limitrofe unor mine de materiale radioactive sau alte metale 
grele. Substanţele cancerigene ajungeau în corpul populaţiei prin apa potabilă sau 
laptele consumat27.

22 „Protecţia mediului înconjurător în R.S. România“, 145-160.
23 „Protecţia mediului înconjurător în R.S. România“, 161-165.
24 „Protecţia mediului înconjurător în R.S. România“, 145-160.
25 „Protecţia mediului înconjurător în R.S. România“, 161-165.
26 „Protecţia mediului înconjurător în R.S. România“, 215-224.
27 „Protecţia mediului înconjurător în R.S. România“, 215-224.
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Concluzii

România socialistă a sacrificat principiile sustenabilităţii, mizând pe 
beneficiile unei dezvoltări extensive, care putea aduce o creștere economică rapidă. 
Însă strategia a eșuat. Marile investiţii finanţate din credite externe, în special de 
la FMI și BIRD, nu au fost amortizate în timp util. Ţara a ajuns în incapacitate 
de plată la începutul anilor ’80, iar Nicolae Ceaușescu a orientat economia spre 
comerţul exterior, în vederea realizării valutei necesare pentru plata în avans a 
datoriei externe. Drept consecinţă, investiţiile interne au fost limitate la minimum 
necesar. Măsurile de prevenire și combatere a poluării nu au fost printre priorităţi. 
Deși România fusese printre primele state care adoptaseră o legislaţie modernă 
privind protecţia mediului, acest obiectiv a fost abandonat progresiv. Dacă în anii 
’70 Nicolae Ceaușescu vorbea în discursurile sale despre nevoia reducerii poluării 
pentru dezvoltarea sănătoasă a generaţiilor viitoare28, în anii ’80 a evitat să mai 
abordeze subiectul29. În momentul căderii regimului comunist, România avea mari 
probleme de mediu, cu consecinţe de durată asupra stării de sănătate a populaţiei.
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P
refacerile democratice 
din Polonia i-au stricat lui 
Ceaușescu sărbătoarea naţi-

onală de 23 august 1989. „Solidaritatea“ 
câștigase la 4 iunie primele alegeri libe-
re din lumea comunistă, iar Wojciech 
Jaruzelski1 în loc să „acţioneze ferm“, 
cum și-ar fi dorit liderul român, invitase 
sindicatul să desemneze primul minis-
tru. L-a numit în această funcţie pe unul 
dintre cei mai vocali critici ai regimului, 
Tadeusz Mazowiecki. 

Ceaușescu s-a înfuriat și speri-
at totodată din cauza „evenimentelor 
antisocialiste“ de la Varșovia. A con-
vocat de urgenţă ședinţa Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român chiar în 
ziua desemnării lui Mazowiecki, ocazie 
pentru a-și prezenta „viziunea“ despre 
„vara poloneză“. Prezentăm în continu-
are un extras din stenograma ședinţei :

Nicolae Ceaușescu  : Tovarăși, 
cred că cunoașteţi cu toţii evenimente-
le din Polonia, faptul că reprezentan-
tul care fusese însărcinat cu formarea 
guvernului și-a prezentat demisia, care 
a fost acceptată, și a fost însărcinat să 
formeze guvernul unul din conducăto-
rii „Solidarităţii“, care este cunoscut ca 
antisocialist, în strânsă legătură cu cer-
curile imperialiste reacţionare.

1 Generalul Wojciech Jaruzelski conducea 
Polonia din 1981, timp în care încercase fără 
succes să oprească ascensiunea „Solidarită-
ţii“. 

Ceaușescu și sindicatul Solidaritatea
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Tadeusz Mazowiecki – one of 
the leader of the „Solidarity“ 
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the power get out of their hands. 
Nicolae Ceaușescu, considered 
the last conservative leader form 
Eastern Europe, got wise to the 
news from Poland. He called 
an emergency meeting of the 
Political Executive Committee 
of Romanian Communist 
Party in order to blame the 
„involvement“ of „American 
imperialists“ in domestic policy of 
the Government from Warsaw. 
He was also angry to Polish 
comrades who did not succeed 
to pull down the influence of 
Solidarność during the last ten 
years. Ceaușescu called in the 
action the states bellow the Iron 
Curtain in order to defend the 
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În legătură cu aceasta, ne-am sfătuit cu câţiva tovarăși și am adresat un me-
saj conducerii sovietice, apoi câte un mesaj tuturor ţărilor socialiste. Am primit și o 
informare în legătură cu poziţia Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez în problema formării noului guvern și a situaţiei politice actuale. Orientarea 
polonezilor este în acord cu Uniunea Sovietică și cred că se poate spune chiar mai 
mult, adică este chiar la sfaturile Uniunii Sovietice.

Însă, după părerea mea, sfaturile sunt greșite, nu corespund intereselor 
Poloniei, nu corespund cauzei socialismului în Polonia, pentru că ele deschid calea 
„Solidarităţii“ care este, așa cum s-a demonstrat în deceniul acesta, o agentură a 
imperialismului străin, în primul rând a Statelor Unite ale Americii.

Aţi auzit acum care este și poziţia Partidului Muncitoresc Unit Polonez care, 
într-un anumit sens este ceva, pare-se, mai fermă.

Deși noi nu cunoaștem întru totul situaţia, considerăm că lucrurile sunt foar-
te grave. În orice caz, Partidul Muncitoresc Unit Polonez se pronunţă pentru a-și 
menţine rolul important în viaţa politică. Sigur, este greu să spunem cum vor evo-
lua lucrurile.

Cred că răspunsul pe care îl dăm sovieticilor, în aceste condiţii, este foarte bun, 
iar ei, dacă vor înţelege, pot să determine ca, conducerea partidului Muncitoresc 
Unit Polonez să ia o poziţie mai fermă. Cred însă că ei se asociază la părerea sovie-
ticilor, ca să determine acceptarea „Solidarităţii“.

În fond, acum discutăm între noi.
Sunt 50 de ani de când au împărţit Polonia cu Germania și acum se pare că 

există un acord cu SUA pe spatele Poloniei, ori să-și asigure problemele cu SUA pe 
spatele Poloniei.

Noi nu trebuie să admitem acest lucru și trebuie să acţionăm.
În general, deocamdată, tot ce discutăm acum sunt probleme strict interne 

de partid. Nu se publică nimic.
Însă noi trebuie să acţionăm.
Poate să ne gândim și să ne adresăm din nou, chiar astăzi, conducerii Partidului 

Muncitoresc Unit Polonez. În orice caz, poziţia lor este ceva mai clară și, dacă vor 
vedea că găsesc și un anumit sprijin, fără îndoială vor fi încurajaţi să acţioneze.

Sigur, problema nu este dacă vor primi sau nu reprezentanţi ai „Solidarităţii“ 
în guvern, dar predarea conducerii guvernului către conducerea „Solidarităţii“ es-
te gravă. Primirea în guvern ai unor reprezentanţi ai „Solidarităţii“ se poate solu-
ţiona, dar, după mine, predarea este gravă. De altfel, ei publică cele două formaţii 
care și-au schimbat poziţiile tocmai datorită Uniunii Sovietice și, desigur, presiunile 
americanilor și ţărilor occidentale.

Eu am de gând ca, după amiază, să mă refer la problemele acestea.
Am deja o referire cu privire la începutul războiului acum 50 de ani, la împăr-

ţirea Poloniei și la ajutorul pe care l-a dat România și care, de altfel, a fost singu-
rul ajutor. Mă refer la faptul că ţările occidentale nu și-au respectat angajamentul 
și România a acordat întregul său ajutor. Am spus în cuvântare că România a fost 
singurul stat care a acordat ajutor și aceasta este realitatea.

După aceea, mă gândesc să adaug că, în situaţia grea care s-a creat, ne expri-
măm deplina solidaritate cu partidul și cu poporul polonez și îi urăm ca, în deplină 
unitate, să depășească această situaţie și îi urăm deplină solidaritate.

(Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale, 
Fond Comitetul Central al Partidului Comunist Român – Secţia Cancelarie, dos. nr. 
57/1989)
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„Evenimentele“ din Polonia se succedaseră ca un vis urât pentru Ceaușescu. 
El avertizase încă din 1980 că un sindicat liber într-o ţară din Europa de Est nu pu-
tea aduce decât deservicii comunismului. În ajunul sărbătorii naţionale, la 22 august 
1980, convocase de urgenţă ședinţa CPEx pentru a discuta „provocările antisocia-
liste“ din ţara prietenă. La acea vreme tocmai se născuse „Solidaritatea“, iar lide-
rul român nu-și putea închipui cum s-a putut întâmpla așa ceva. A acuzat „lipsa de 
combativitate“ a tovarășilor de la Varșovia, care permiseseră unor „elemente peri-
ferice“ să preia conducerea fabricilor și să instaleze „spiritul grevist“. 

„Analistul“ Ceaușescu identificase și cauza „tulburărilor“ : atmosfera de libe-
ralism din societatea poloneză. Partidul își pierduse caracterul de clasă, majorita-
tea membrilor nefiind muncitori. Nici măcar în structurile de conducere nu-și găsea 
locul clasa producătoare. În plus, organele Ministerului de Interne erau prea blân-
de cu forţele „antisocialiste“. În primul rând, Biserica catolică avea influenţă prea 
mare asupra populaţiei. Pe de altă parte, emigranţii erau insuficient controlaţi in-
formativ atunci când reveneau în patrie pentru concedii de odihnă sau în vizită la 
rude. Incitaseră populaţia la revolte contra ordinii sociale, acuza secretarul general 
al PCR. În plus, polonezii aveau propriile nemulţumiri legate de independenţa ţării 
lor, unde staţionau încă trupe sovietice. Erau grav răniţi în orgoliu2.

Un partid prea slab

Îngrijoraţi de ascensiunea sindicatului „Solidaritatea“, secretarii generali ai 
partidelor comuniste din ţările membre ale Organizaţiei Tratatului de la Varșovia 
s-au reunit pentru discuţii la Moscova, pe 5 decembrie 1980. Toţi participanţii au 
căzut de acord că o intervenţie în forţă ar fi fost cea mai eficientă soluţie. Însă cine 
se încumeta să o facă ? Leonid Brejnev a declarat că nu mai dorea așa ceva. „Balșoi 
tankist“ din august 1968 se temea la senectute de o soluţie care i-ar fi compromis 
pe veci memoria. Concluzia a fost că polonezii trebuiau să-și rezolve singuri pro-
blemele. Întâi pe cale pașnică, prin dialog, iar în caz de eșec, prin utilizarea „orga-
nelor de stat“3. 

Ceaușescu nu a insistat pe soluţia represiunii, deși n-a respins-o, ca ultimă va-
riantă. În opinia sa, Polonia ajunsese la o „ruptură“ între partid și clasa muncitoare. 
Propunea „lărgirea democraţiei socialiste“, prin crearea unor consilii ale oamenilor 
muncii, care să participe la conducerea economiei. Invoca marea sa „inovaţie“ în 
privinţa doctrinei socialiste, prin care ar fi reușit să-i facă pe muncitori „adevăraţii 
stăpâni“ ai bunurilor poporului. În acest fel, „Solidaritatea“ nu mai putea pretinde 
grija pentru soarta fabricilor și uzinelor deoarece muncitorii organizaţi de partid 
participau liber la „autoconducerea“ unităţilor economice. De fapt, nimeni nu a 
luat vreodată în serios „democraţia muncitorească“ a lui Ceaușescu.

După ședinţa furtunoasă de la Moscova din 5 decembrie 1980 polonezii au 
încercat să dea un semnal de „fermitate“, desemnând la conducerea guvernului un 
general, în februarie 1981. Wojciech Jaruzelski era singurul militar de carieră care 
conducea un stat comunist. Dar rezultatele întârziau... Lună de lună, „Solidaritatea“ 
anunţa creșterea numărului de membri. Recrutaseră adepţi chiar în rândul perso-
nalului militar ! 

Secretarul general al PCR era foarte nemulţumit de bâlbâielile tovarășilor de 
la Varșovia. Nu s-a sfiit să-și arate indignarea chiar în prezenţa ministrului polonez 

2 Arhivele Naţionale ale României, Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale, Fond Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român (în continuare CC al PCR) – Secţia Cancelarie, dos. nr. 
71/1980, f. 3.
3 Comitetul Central al Partidului Comunist Român..., f.3.
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de Externe, Józef Czyrek, aflat în vizită oficială la București, la începutul lunii iunie 
1981. Ceaușescu considera că liderii PMUP nu-i ascultaseră sfaturile privind refacerea 
legăturii dintre clasa muncitoare și partid. Din câte aflase, la congresul comuniștilor 
polonezi, programat în aceiași lună, din 300 delegaţi, doar 80 erau muncitori4.

L-a împiedicat Ceaușescu pe Brejnev să invadeze Polonia ?

Sovieticii deveneau și ei iritaţi de modul în care polonezii gestionau proble-
ma „Solidarităţii“. Succesul sindicatului alimenta declaraţiile acide ale americanilor. 
Noul președinte Ronald Reagan afirmase că după ce trăise prăbușirea nazismului 
spera să mai prindă și sfârșitul comunismului. 

La 5 iunie 1981, Comitetul Central al PCUS a trimis către toate „partidele 
frăţești“ o scrisoare extrem de dură, în care-i acuza pe tovarășii polonezi de inca-
pacitate. Brejnev ajunsese la capătul răbdării. Le sugera liderilor de la Varșovia că 
aveau și armată, Securitate etc. pentru a reduce la tăcere „Solidaritatea“. 

Ameninţările n-au avut efect. Congresul PMUP din iunie 1981 a fost un veri-
tabil eșec. Reales în fruntea partidului, Stanisław Kania se temea în continuare să 
intervină în forţă. În septembrie 1981, „Solidaritatea“ și-a organizat propriul con-
gres, desemnându-l președinte pe „turbulentul“ electrician Lech Wałęsa. Probabil 
la presiunea sovieticilor, pe 18 octombrie 1981 secretarul general al PMUP a fost 
schimbat cu prim-ministrul Jaruzelski. Deși avea origine aristocratică, generalul fu-
sese educat în Uniunea Sovietică, fiind considerat un om al Moscovei. 

În iarnă, evenimentele s-au precipitat. Liderii „Solidarităţii“ și-au dat întâlni-
re la Gdansk pentru finalul anului, fiind suspectaţi că vor încerca o lovitură de stat. 
În regim de urgenţă, sovieticii au convocat pe 3 decembrie la Moscova Comitetul 
miniștrilor apărării din ţările participante la Tratatul de la Varșovia. Reprezentatul 
sovietic a dorit să introducă în comunicatul final un pasaj despre „îngrijorarea în le-
gătură cu situaţia din Republica Populară Polonă“. Informat de Constantin Olteanu, 
ministru Apărării, Ceaușescu a convocat ședinţa CPEx pentru a respinge această ini-
ţiativă. Ce treabă aveau militarii cu o problemă politică ? Doreau oare sovieticii o 
justificare pentru invadarea Poloniei ?

Ca urmare a indicaţiilor primite de acasă, Constantin Olteanu a refuzat să-și 
pună semnătura pe comunicatul final. Văzându-i fronda, colegul maghiar s-a codit 
și el, motivând necesitatea consultărilor cu tovarășii de la Budapesta. Ulterior s-a 
declanșat un mic scandal deoarece reprezentantul Ungariei amintise consecinţele 
invaziei sovietice din 1956 : mii de morţi și răniţi5. Ceaușescu avea cam aceiași păre-
re. Dacă trupele Tratatului de la Varșovia lansau ocupaţia, poporul polonez s-ar fi 
apărat. Operaţiunea sfârșea cu un măcel de mari proporţii, care compromitea de-
finitiv „lumea socialistă“ pe plan internaţional6. 

O duminică fierbinte în toiul iernii : stare de război în Polonia 

În dimineaţa zilei de 13 decembrie 1981, într-o duminică, membrii CPEx au 
fost chemaţi de urgenţă la sediul Comitetului Central. Pentru început s-a dat citire 
comunicatului Agenţiei France Presse, care anunţa că în Polonia se decretase starea 
de război. La ora locală șase, vocea „tristă“ a gen. Wojciech Jaruzelski a întrerupt 
programul radioului de stat pentru a anunţa noile măsuri excepţionale. Sediul din 

4 Fond CC al PCR – Secţia Relaţii Externe, dos. nr. 135/1981, f. 12-13 ;, dos. nr. 138/1981, f. 16-20.
5 Fond CC al PCR – Secţia Cancelarie, dos. nr. 96/1981, f. 2-3 ; dos. nr. 101/1981, f. 2-7.
6 Fond CC al PCR – Relaţii Externe, dos. nr. 138/1981, f. 16-20.
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Varșovia al „Solidarităţii“ fusese ocupat, iar mai mulţi lideri ai sindicatului au ajuns 
în arest. Nu doar opozanţii au căzut victime. Au fost ridicaţi de acasă fostul secretar 
general al PMUP, Edward Gierek, precum și fostul prim-ministru, Piotr Jaroszewicz. 
Aceștia conduseseră Polonia în perioada 1970-1980. Jaruzelski a cerut polonezilor 
„să nu fie vărsată nici o picătură de sânge“, iar comunităţii internaţionale „înţele-
gere“, deoarece „acţiunea nu ameninţă pe nimeni“.

Ceaușescu s-a ferit să ia imediat poziţie faţă de evenimente. Mai întâi aștepta 
să vadă „cum vor evolua lucrurile“. Era tare nemulţumit de ce se întâmpla în Polonia 
pe linie de partid : „Cred că e o răfuială politică între ei. Le e teamă de organizarea 
partidului, de asta au arestat activiști vechi“. În opinia sa, așteptaseră prea mult 
până să apeleze la soluţia militară : „E rău că s-a întâmplat acum. Trebuiau să facă 
ordine în 1980, în vară“. 

Secretarul general al PCR era totuși rezervat privind eficienţa soluţiei mili-
tare. Noul regim trebuia mai degrabă să recapete încrederea clasei muncitoare în 
partid. Jaruzelski va pune ordine în societate, spunea Ceaușescu. Dar fără „acţiuni 
politico-educative“ nu va face nimic pentru consolidarea socialismului : „Cea mai 
mare parte a activului era de acord cu «Solidaritatea». Sunt probleme de fond pe 
care societatea poloneză nu le-a rezolvat. Biserica catolică le folosește împotriva 
partidului. De fapt, partidul nu reprezintă Polonia, ci Biserica. Au neglijat sentimen-
tul naţional al polonezilor, care e foarte puternic, dar în schimb a fost exploatat de 
biserica catolică. Toate problemele privind independenţa naţională să fie proble-
mele partidului, ale politicii statului“7.

Concluzii

În 1989, Ceaușescu ajunsese cel mai conservator, și cel mai izolat totodată, 
dintre liderii comuniști europeni. Atitudinea lui în „criza poloneză“ reprezintă un 
indicator semnificativ al poziţiei faţă de prefacerile democratice est-europene din 
anii ’80. Gândea în paradigmele comunismului primar, acuzându-i chiar pe sovie-
tici că abandonaseră idealurile leninismului. Refuzând să accepte căderea Cortinei 
de Fier, s-a ţinut cu dinţii de putere. Dintre toţi secretarii generali ai „partidelor 
frăţești“, el a sfârșit cel mai tragic, căzând sub tirul gloanţelor în ziua de Crăciun 
a anului 1989. 
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C
onstrucţia memoriei pe1 
spaţiul public este un act 
deliberat de asumare și 

promovare a unor valori prezumate a fi 
purtătoare de legitimitate, continuita-
te, exemplaritate. Într-un cuvânt, sim-
bolurile construite în acest spaţiu sunt 
creatoare de modele. Societatea mo-
dernă și cea postmodernă au o „poftă 
crescută“ pentru mobilarea spaţiului pu-
blic cu obiecte care să performeze va-
lori precum patriotismul, valorile naţi-
onale, eroismul statului-naţiune, exem-
plaritatea elitei politice, culturale sau 
știinţifice etc. De la plăci memoriale la 
ansambluri monumentale, de la studii și 
cărţi, la conferinţe sau emisiuni media, 
indivizii primesc mesaje creatoare de re-
spectabilitate cu referire la o persoană 
sau alta, apreciate ca având o contribu-
ţie semnificativă la identitatea sau eto-
sul societăţii respective. Se construiește 
astfel o reţea comunicaţională cu rolul 
de a promova ceea ce instituţii publice, 
ong-uri sau persoane private consideră 
ca fiind naraţiuni eroizante, modelatoa-
re de comportamente. Aceste construcţii 
simbolice sunt fie personalizate, fie pun 
în scenă fapte și evenimente. Există însă 

1 Aceasta lucrare a fost realizată în cadrul 
proiectului finanţat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, CNCS – UEFISCDI, nr. PN-II-ID-
PCE-2012-4-0620.

Memoria publică și capacanele actului 
de justiţie. Schiţă pentru o teorie a 

spaţiului public în tranziţie1
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perioade în istoria societăţii când mari fracturi generează rescriererea memoriei co-
lective și implicit a celei publice. Revoluţiile, restructurările instituţionale nu răstoar-
nă numai ierarhii, birocraţii, practici, ci și valori, mentalităţi sau memorii. Se întâm-
plă că ceea ce ieri aparţinea memoriei bune astăzi să devină memorie rea și invers.

Memoria colectivă este subiectivă, ea combină după o reţetă proprie adevă-
rul istoriografic cu percepţia comunităţii respective asupra fragmentului de istorie 
în care a fost implicată. Astfel, ca un puzzle de informaţii și stări emoţionale, se 
elaborează o imagine favorabilă, o simbolistică ce intră în circuitul public despre 
un fenomen sau o personalitate.

Între memoria colectivă a unui grup și spaţiul public se realizează însă un 
transfer mediat. Nu tot ceea ce produce pentru legitimare discursul memorialistic al 
unei entităţi devine, automat, bun public. Subiectivitatea este ponderată sau chiar, 
în situaţii limită, cenzurată de către standardele comunicării publice existente la un 
moment dat în societate. Reguli, cutume, legi, valori și principii generează simbo-
lurile pe spaţiul public. Despre unele dintre aceste motoare, în special cele care de-
scriu felul în care subiectivitatea filtrează istoria, evenimentul sau o anumită situ-
aţie și o rescrie ca act al trăirii, aflăm din lucrarea lui Maurice Halbwachs Memoria 
colectivă, cel care a adus conceptul memoriei în reflecţia socială.

În societăţi democrate mature, cu reguli asumate și funcţionale, memoria ex-
pusă pe spaţiul public este, în cea mai mare parte, un discurs care se structurează 
pe valorile democraţiei : libertatea de expresie, respectul diversităţii și al principiilor 
umaniste etc. Cu alte cuvinte, valori sau persoane ce au slujit sub ideologii și regimuri 
politice antiumane, arbitrare, totalitare nu își găsesc contextualizări triumfaliste pe 
spaţiul public. În același timp, memoria oficială a statului, cea a grupurilor sociale 
sau a individului, în expresia lor publică, se rescrie cu fiecare ocazie, impulsionată sau 
timorată de politic, legislaţie, reglementări sau norme. Dar și de decizii ale justiţiei.

Există cazuri când persoane condamnate definitiv drept criminali de război 
sunt apoi glorificate după criterii prioritar subiective ; cum ar fi, de exemplu, mini-
malizarea sau negarea deciziei juridice, potenţarea altor resurse pozitive ale per-
soanei. Acestea din urmă, ni se sugerează, ar cântări mai greu decât decizia juridică. 
În acest al doilea caz avem de a face cu o situaţie evidentă de aplicare a dublului 
standard. Chiar și așa, a pune pe plan secund standardul juridic, în condiţiile unei 
persoane condamnate pentru crime de război sau împotriva umanităţii, este un 
demers care nu ţine seama de standardele democratice. În fapt, promovarea unor 
astfel de simboluri, în panteonul „eroismului naţional“, are ca premisă faptul că ele 
au fost private de libertate, pe criterii politice, într-un sistem politic nedemocratic2. 
Cei care procedează astfel trec sub tăcere faptele incriminate. Prin urmare, decizi-
ile actului de justiţie, unele dintre ele aflate sub influenţa conjuncturilor politice, 
pot genera confuzie, ambiguitate sau chiar perplexitate în promovarea mitologiei 
contemporane, într-o societate plurală în care valorile statului de drept sunt voca-
bule electorale. Despre relaţia complexă dintre istoriografie și justiţie în formula-
rea probatoriului pentru cazuri vizând responsabilitatea unor persoane implicate 
în acţiunile criminale ale unui regim totalitar, s-a scris în contextul justiţiei de tran-
ziţie3. Justiţia din perioadele de trecere de la dictatură la democraţie are această 

2 Promotorii unor astfel de proiecte memorialistice uită cu mare ușurinţă statutul României în 
timpul celui de al Doilea Război Mondial. Bustul ridicat lui Mircea Vulcănescu în sectorul 2 din 
București s-ar putea încadra în acest efort de „eroizare cu orice preţ“. Mai există și alte cazuri 
în tranziţia memoriei din România postdecembristă. Unele ce aparţin „memoriei rele“ au fost 
între timp corectate, altele persistă sau unele acum apar. Amintesc aici bustul lui Ion Antonescu 
și galeria in memoriam de la Muzeul Judeţean Argeș, monumentul de la Deva pentru legionarul 
Ioan Gavrilă Ogoranu etc. Mai multe despre cazul Mircea Vulcănescu vezi în Alexandru Florian, 
Mircea Vulcănescu și memoria publică, Revista 22, nr. 1265/2014.
3 Raluca Grosescu, Justiţia penală de tranziţie. De la Nurenberg la postcomunismul românesc, 
(Iași : Polirom, 2009), Andrei Muraru, „Procesul Vișinescu la București : Judecătorul și istoricul“, 
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datorie de a afirma public adevărul juridic asupra făptuitorilor actelor criminale 
dintr-un regim nedemocrat.

După 1990 în România suprapunerea istoriei cu memoriile, interpretarea par-
tizană a istoriei recente a generat un amestec de memorii expuse în public. Aici, 
societatea deschisă, cu autoritate timorată, a reprezentat o oportunitate pentru 
diversele iniţiative ale memoriei. Norma firească pentru exprimarea în public a 
memoriei presupune doi piloni ai statului de drept : valorile democraţiei și respec-
tul legii. Frustrările acumulate în anii dictaturii fac ca spaţiul public să găzduiască 
o competiţie a memoriilor. Nu de puţine ori se naște o competiţie între memoria 
„bună“ și cea „rea“4. Între memoria îmbibată de simbolurile, personajele sau slo-
ganurile extremei dreapta și aceea care își propune să reinstaureze valorile omului 
democrat, deschis faţa de celălalt etc.

Există însă și o altă situaţie în care ambiguitatea etică este mai mare. Iar po-
sibile reacţii au șanse slabe de succes. Valorizarea memoriilor poate beneficia une-
ori de sprijinul unui verdict al justiţiei sau invers. Astfel, de exemplu, o persoană a 
fost condamnată pentru crime de război. Peste ani, justiţia îi înlesnește o cale de 
atac în urma căreia beneficiază de anularea deciziei juridice. Din perspectiva sta-
tului de drept, personajul a devenit „curat“, activităţile sale din perioada războiu-
lui nu mai sunt incriminate. Documentele de arhivă sau memoria reprezentată de 
diverse mărturii ale victimelor continuă însă să susţină caracterul criminal al unora 
dintre acţiunile sale, chiar dacă ele au fost anulate în justiţie.

Într-o astfel de situaţie, naraţiunile istoricilor, memoria publică sau diversele 
memorii colective – de exemplu a comunităţii evreiești vs responsabili de crime de 
război -, percepţiile asupra aceleiași situaţii sau persoane pot fi contrare sau con-
curente. Componenta etică a memoriei se confruntă cu adevărul istoric și cu acela 
al justiţiei iar rezultatul este o imagine profund contradictorie. Fără a avea neapă-
rat și un răspuns, ilustrăm o astfel de posibilă generare a unei memorii pe care aș 
numi-o a incertitudinii. Caracterul contradictoriu este atât de puternic încât poate 
genera pe spaţiul public două memorii opuse. Ele sunt rezultatul intersectării reali-
tăţii istorice cu adevărul justiţiei. Pe de o parte, documentele istorice argumentea-
ză responsabilitatea ofiţerului pentru crime împotriva umanităţii. Pe de altă parte 
avem succesive decizii definitive date de justiţie, la finalul cărora personajul este 
declarat nevinovat faţă de acest capăt de acuzare. 

Locotenent-colonelul Radu Dinulescu a fost în prima parte a celui de al Doilea 
Război Mondial, iunie 1941-martie 1942, șef al Secţiei II a al Cartierului General al 
Armatei și, respectiv, al Marelui Stat Major. Secţia a II a coordona activităţile de 
informaţii și contrainformaţii militare în rândul unităţilor armate românești și în 
statele vecine, pentru descoperirea acţiunilor agresive ce s-ar fi întreprins de pe 
teritoriul acestora împotriva României. De asemenea, s-a ocupat și de culegerea 
informaţiilor politice, economice sau de altă natură. Fapt important, la începerea 
războiului, alături de rapoartele obișnuite, serviciile de informaţii ale armatei au 
început să emită bilunar buletine intitulate Acţiunea evreiască. Ca șef al secţiei a II 
a, R Dinulescu a cunoscut, a propus și a luat măsuri pentru rezolvarea „problemei 
evreiești“. Documente de arhivă publicate de istoricul Ottmar Trașcă5 oferă câteva 
probe în susţinerea acestei afirmaţii. Printre aceste măsuri se afla impunerea por-
tului semnului distinctiv, deportarea dincolo de Nistru sau oricare alte „măsuri suc-
cesive pentru soluţionarea radicală a acestei probleme (evreiești, n.n.), procedeu 

Observator cultural, nr. 730, 731, 732 (2014).
4 Vezi Michael Shafir, „Istorie, memorie și mit în martirologia competitivă Holocaust-Gulag“, în 
Sergiu Gherghina, Sergiu Mișcoiu (coordonatori), Miturile politice în România contemporană, 
(Iași : Institutul European, 2012).
5 Ottmar Trașcă (editor), „Chestiunea evreiască“ în documente militare române. 1941-1944, (Iași : 
Editura Institutul European, București : Editura Institutul „Elie Wiesel“, 2010).
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ce nu ar fi posibil într-o stare normală“ (doc. 143). Astfel, de exemplu, în iulie 1941 
organiza „curăţirea terenului“ de evrei în spatele Diviziei a 13 a și a 14 a6. În aceeași 
lună a semnat un ordin prin care comunica hotărârea Consiliului de Miniștri și so-
licita măsuri în consecinţă pentru ca evreii din Moldova, Bucovina, Basarabia și la 
Est de Nistru să poarte semnul distinctiv7. A transmis celor din subordine sau către 
unităţi militare din regiunea Bucovinei sau Transnistriei să pună în aplicare ordi-
nele lui Ion Antonescu de deportare și de internare în lagărele de pe Bug8. De ase-
menea, a solicitat planuri și a coordonat „îndepărtarea elementului iudaic de pe 
teritoriul basarabean“9.

În perioada 1953-1998, în privinţa lui Radu Dinulescu s-au pronunţat patru 
decizii judecătorești definitive. Decizia penală nr. 2370/53 l-a condamnat la 15 ani 
muncă silnică și la 10 ani degradare civică între altele și pentru responsabilitate în 
Pogromul de la Iași și deportarea evreilor. La capătul unor evoluţii ale justiţiei sub 
directa incidenţă a politicului, în 1998, Decizia nr. 21 a Curţii Supreme de Justiţie îl 
achită pe inculpatul Dinulescu Radu. Astfel, după 45 de ani, criminalul de război 
Dinulescu Radu dobândește statutul de achitat, de persoană nevinovată. În faţa 
deciziilor justiţiei, probatoriul istoriei își pierde semnificaţia ? Memoria publică ce 
poate reţine în urma acestei dispute dintre justiţie și istorie ?

Redăm documentele care ilustrează parcursul juridic al lui Radu Dinulescu.10 

Dosar no. 336/953

TRIBUNALUL CAPITALEI R.P.R. COLEGIUL II PENAL
Deciziune penală no. 2370/53

Ședinţa publică dela 15 August 1953

   Tribunalul compus din :
  Mihail Stănculescu  Președinte
  Eufrosina Voichin  Asesor Popular
  Pantelimon Oprea   „ „
  Alexandru Varody  Procuror
  Dumitru Ciolponea  Grefier

În ziua de 16 Iulie 1953 a fost pe rol judecarea acţiunei penale 
deschisă prin rechizitorul de urmărire cu no. 353/95 al Parchetului 
Curţii București, Cabinet Crime de Răsboi, împotriva acuzaţilor 
Dinulescu Radu și Petrescu N. Gheorghe. Desbaterile au urmat în sensul 
celor consemnate prin încheerea de ședinţă din acea zi, când Trib. 
din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea la 8 August 
și apoi pentru azi 15 august 1953, când a dat următoarea deciziune :

TRIBUNALUL
Asupra acţiunii penale deschisă prin rechizitorul de urmărire 

no. 353 dela (...) al Parchetului Curţii București Cabinetul Crime de 
răsboi (dosar no. 2384/948) împotriva lui Dinulescu Radu și Petrescu 
N. Gheorghe pentru săvârșirea crimelor de răsboi și contra umanităţii 

6 Trașcă, Chestiunea, doc. 44, 178-179.
7 Trașcă, Chestiunea, doc. 70, 214-215.
8 Trașcă, Chestiunea, doc. 108, 111, 270-271, 273-274.
9 Trașcă, Chestiunea, doc. 30, 156-158.
10 Documentele reproduse provin din arhiva CNSAS, dosarele P639/4 și P639/7 – „Dinulescu 
Radu și alţii“, vol. 4 și 7.
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prev. de art. 1 lit. a. c. și d. art. 3 lit. c. și d. și ped. de art. 
4 ale Legii no. 291/947 modificată prin Decretul 207/948.

Rechizitorul constată în fapt că acuzatul Dinulescu Radu, 
funcţionând cu gradul de Lct. Col. ca comandant al Secţiei II-a 
a Marelui Cartier General, iar acuzatul Petrescu N. Gheorghe, cu 
acelaș grad, ca ajutor al primului acuzat și ca șef al Biroului 2 al 
acelei secţii, au fost în perfectă colaborare cu conducerea eșalonului 
operativ al S.S.I., în vederea realizării actelor sângeroase petrecute 
la Iași în Iunie 1941 și reţine ca dovezi ale acestui fapt declaraţiile 
martorilor din dosarul 101/952 al Cabinetuluui VII al Trib. Poporului 
și din dosarul no. 2384/948 al Cabinetului Crime de Răsboi și anume 
declaraţiile martorilor : Lct. Col. Traian Bercescu fostul șef al 
Secretariatul eșalonului I Operativ S.S.I. dela 18 Iunie 1941, care 
anterior funcţionase la Biroul de contrainformaţii Militare a Secţiei 
a II-a din Marele Stat Major, care prin declaraţiile dela 12 Noembrie 
1945, 15 ianuarie 1946, 18 Iunie 1946 și 19 Mai 1950, a arătat 
colaborarea principală și intensă a elementelor militare la săvârșirea 
pogromului de la Iași (...)

asentimentul și ordinul Secţiei a II-a din Marele Cartier General.-
- martorul Lct. Col. Rădulescu-Sita Constantin, fost șef al 

Secretariatului S.S.I. și al biroului de centralizarea informaţiilor, 
care în declaraţiile dela 12 Octombrie 1945 și 16 ianuarie 1946, a 
arătat că planul întocmit de conducătorii S.S.I. eșalonul I operativ, 
nu putea fi adus la îndeplinire fără participarea și asentimentul Col. 
Dinulescu.-

- martorul Victor Ionescu, fost în S.S.I., care în declaraţia 
dela 4 Noembrie 1945 arată că la organizarea masacrului populaţiei 
evreești dela Iași, au participat efectiv Eugen Cristea, șeful S.S.I. 
de comun acord cu Secţia II-a a Marelui Cartier General și că S.S.I. 
era subordonat lui Antonescu și Marelui Cartier General, legătura 
făcându-se prin secţia II-a și Biroul M.C.G., operând de comun acord 
în toate problemele politico-militare.-

În ceia ce privește legătura dintre S.S.I. eșalonul operativ 
și Secţia II-a al M.C.G. cu privire la organizarea și executarea 
masacrelor dela Iași, rechizitoriul se mai referă la declaraţiile 
martorilor Col. Constantin Verdeș, Constantin Mihalcea, Col. Lisievici 
M. Ion, Ion Constantinescu, Radu-Eugen Cristescu și Simion Ruginosu.-

Din declaraţiile ultimului martor că la începerea austilităţilor 
M.C.G. a dat aprobarea no. 152/(--) pentru posibilitatea de pătrundere 
în linia I-a a trupelor și că prin rechizitoriul (--)/948 

s-a stabilit că din participanţii la organizarea și la masacrele 
dela Iași maiorul Alexandru von Stranschi șef al secţiei (germane) 
S.S.I. și Col. Ionescu Micandru ca persoană de legătură cu serviciul de 
informaţii German erau posesorii unor astfel de mișcări, rechizitoriul 
deduce iarăși dovada colaborării între S.S.I. Secţia II-a a M.C.G. în 
privinţa masacrelor dela Iași.-

Din însăși declaraţiile acuzatului Dinulescu care a recunoscut 
că eșalonul operativ S.S.I., condus la început de Eugen Cristescu și 
apoi de Ion Lisievici, a urmat Marele Cartier General la Tighina, 
rechizitoriul a dedus că la data masacrelor S.S.I. S.II-a a M.C.G. 
erau împreună.-

II). În al doilea rând rechizitoriul reţine participarea (directă) 
a S.II-a a M.C.G. și a Biroului 2 al acestei secţii, conduse de acuzaţi, 
la organizarea, executarea și urgentarea deportărilor evreilor din 
Bucovina și Basarabia și Moldova (...)



227Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

Rechizitoriul enumeră ca dovezi ale acestor fapte, prin care din 
organ de studii informative, Sec. II-a a M.C.G. a fost transformat 
în instrument de aducerea la îndeplinire direct sau prin organele 
în subordine, a tuturor măsurilor cu caracter politic, rasial, de 
exterminarea început de conducătorii fasciști, germani și români, 
declaraţiile următorilor martori :

- Lct. Col. Borcescu Traian care în declaraţia dela 12 Noembrie 
1945 au arătat că înainte de începerea răsboiului Statul Major Secţia 
II-a a centralizat dela toate organele tabele de evrei și de (--) 
suspectaţi de comunism, repartizându-i pe lagăre și ghetouri și dând 
în legătură cu Ministerul de Interne, dispoziţiuni pentru deportarea 
lor în lagăre și internarea lor în ghetouri și că știe precis că Sec. 
II-a a M.St.M. –devenită ulterior Sec. II-a a M.C.G.- s-a ocupat prin 
Birourile Statistice, ce erau organele ei locale de problema mișcării 
populaţiei evreiești din Moldova iar conducerea acestei activităţi o 
avea direct acuzatul Lct. Col. Petrescu Gheorghe.-

Rechizitorul mai reţine declaraţia martorului că la întoarcerea 
în București, Eugen Cristescu i-a spus că faptele mari pe care le-a 
făcut în Moldova, le-a făcut în colaborare cu S.II-a M.C.G. și anume 
cu ambii acuzaţi.-

- martorul Constantin Mihalcea, care în declaraţiile dela 25 
Februarie 1945 și 4 August 1950 a arătat că măsurile contra evreilor 
din zonă, se ordonau de M.C.G. Secţia II-a cu avizul S.S.I.-

- martorul Col. Lisievici Ion, care în declaraţiile dela 13 
Octombrie 1945 și 18 Ianuarie 1946 arată că cu problema populaţiei 
evreești din Moldova se ocupa biroul de contra informaţii al S.S.I. și 
în plus Secţia II-a a M.C.G., că după declararea răsboiului măsurile 
în zona de operaţii cu privire la evacuarea populaţiei evreești cădeau 
în sarcina șefului Secţiei II-a a M.C.G., care era acuzatul Dinulescu, 
că deportările populaţiei evreești au fost ordonate de Secţia II-a a 
M.C.G. unde funcţionau acuzaţii și că ordinele și sugestiile pe care 
comandanţii de mari unităţi le primeau dela S.S.I. pentru realizarea 
măsurilor dorite, se dau cu asentimentul șefului Secţiei 

a II-a a M.C.G.
- martorul Grigore Petrovici care la 20 Decembrie 1945 a arătat 

că M.St.M. s-a ocupat cu întocmirea tabelelor de cei cari au făcut 
cereri să li se admită, în anul 1940, trecerea peste Prut, în Uniunea 
Sovietică.-

- martorul Gl. Constantin Vardeș, fost secretar general la 
Ministerul de Răsboi, care la 25 Decembrie 1945 a declarat că din 
convorbirile avute cu acuzatul Radu Dinulescu, a constatat că acesta 
cunoștea măsurile de represiune ce se luau împotriva evreilor la Iași 
și în Basarabia, pe care le găsea juste și că acuzatul acţionase prin 
ordine pentru executarea măsurilor de represiuni împotriva evreilor și 
că acuzatul Dinulescu îi arăta un sistem practic de represiune, prin 
trimiterea forţată a evreilor peste Nistru, când fiind consideraţi drept 
trecători frauduloși, erau împușcaţi de paza militară depe celălelt mal 
sau de paza depe malul opus, cei ce veneu din cealaltă parte a Nistrului.
În al treilea rând de fapte reţinute de rechizitoriu împotriva 
acuzaţilor, sunt măsurile luate în colaborare cu S.S.I., prin care încă 
înainte de începerea răsboiului s-a pregătit, organizat, ordonat și 
executat rele tratamente faţă de prizonieri și parașutiști, tratamente 
neomenoase și de exterminări de populaţie civilă, pe teritoriu unde 
s-au desfășurat operaţiunile militare, și transporturi de personae 
civile și trimiteri de oameni la munci forţate, în lagăr sau deportări.
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Ca dovezi ale acestor fapte rechizitoriul reţine ca dovezi 
declaraţiile martorilor :

- Radu Galvin, fost în S.S.I. care la 27 Februarie 1946 a declarat 
că toţi prizonierii prinși pe teritoriul ţării erau înaintaţi Secţiei 
a II-a a M.C.G. de sub comanda acuzatului Radu Dinulescu, care după 
apreciere îi trimiteau spre exploatare S.S.I.

- Lisievici Ion, care la 13 Octombrie 1945 a declarat că i-au 
trimis spre anchetare diferiţi prizonieri, de către Secţia II-a a 
M.C.G.

- Piros Ion, șofeur la S.S.I., care la 4 Martie 1946 a declarat 
că a văzut că la Secţia Col. Lisievici s-au adus odată unul și altă 
dată 15 parașutiști și prizonieri sovietici care apoi au fost predaţi 
germanilor.-

- Bocă Teraponte, șofeur la S.S.I. audiat la 4 Aprilie 1950 și 
- C. Petrovici, agent S.S.I. audiat la 6 Mai 1950, care au 

declarat că au văzut parașutiști cercetaţi la S.S.I. primul adăugând 
că era ordin dela Eugen Cristescu să se bată parașutiștii.-

Din examinarea dosarelor de crime de răsboi cercetate la Procuratura 
Curţii București, rechizitorul mai reţine cazurile de exterminări în 
masă de populaţia civilă sau prizonieri pe teritoriul ostilităţilor, 
de transporturi de persoane în scopul determinării lor, de deportări 
ș.a. care s-au comis organizat cu contribuţia Sec. a II-a a Marelui 
Cartier General și citează cazuri concrete din dosarele Parchetului 
Curţii Buc. Cab. Crime de Răsboi no. 1830/948, 3879/1948, 2841/49, 347, 
950, 1123/948, 551/950, 95/951, 66/51 și 2054/950 din care deduce că 
masacrele, -ce au făcut obiectul cercetărilor Parchetului în aceste 
dosare, în care s-au dat rechizitorii de urmărire împotriva a diferiţi 
criminali de răsboi-, au fost săvârșite în executarea ordinelor S. 
II-a a M.C.G. transmise marilor unităţi pe lângă care funcţionau secţii 
sau birouri II de informaţii, care au colaborat la executarea acestor 
ordine.-

În fine rechizitoriul citează o serie de ordine din cuprinsul 
cărora rezultă rolul Secţiei II-a a M.C.G. și al acuzaţilor în crimele 
ce s-au comis și anume :

- Adresele no. 43-46 dela 1 Iulie 1941 ale S.S.I. către S. II-a 
a M.C.G. prin care se cere a se da dispoziţii serviciilor pretorale 
ale diviziilor, să dea concurs unor organe ale S.S.I.-

- Nota de serviciu no. 1361/B a secţiei II-a a M.C.G. dela 18 
Iulie 1941 semnată de acuzatul Radu Dinulescu, care se refera la 
dislocarea unei companii de poliţie pentru întărirea jandarmeriei, 
până la completa curăţire a terenului până la Nistru (dosar 101/945, 
fila 201).

- Ordinul no. 1545 din 18 Iulie 1941 al S. II Bir. contra 
informaţii către serviciul marelui pretor, semnată D.O. de acuzatul 
Radu Dinulescu referitoare la trimiterea imediată în Basarabia a 
învăţătorului Timotei Rususc și a familiei sale (acelaș dosar fila36).-

- Adresa no. 2353/B dela 26 Iulie 1941 a S. II-a a M.C.G. către 
serviciul marelui pretor, semnată de acuzatul Gh. Petrescu ca șef al 
Secţiei II-a prin care se trimit tabele nominale de persoanele din 
Basarabia și Bucovina de Nord, care au comis acte de teroare și au 
fost în slujba U.R.S.S.-

- Ordinul no. 2434/B din 28 Iulie 1941 ale S. II-a a M.C.G., 
Biroul contra informaţii, semnat D.O. de ambii acuzaţi, referitor la 
internarea în lagăre a civililor din Basarabia răniţi vindecaţi și 
evacuaţi din spitalul din Moldova (dosar 101/45, fila 211).-
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- Nota no. 13.509 din 11 august 1941 a S. II a M.C.G. Biroul II 
către serviciul marelui Pretor, semnată D.O. de acuzatul Radu Dinulescu 
cu care se trimite un dosar conţinând acte referitoare la activitatea 
desfășurată contra Statului Român de, sub regimul comunist, de anumite 
persoane, majoritate noi.-

Ca dovezi de săvârșirea infracţiunilor reţinute în sarcina 
acuzaţilor rechizitorul -se mai referă la : - la declaraţia dela 11 
Mai 1945 a acuzatului Gh.N. Petrescu, că a primit dela acuzatul Radu 
Dinulescu ordinul de a ţine la curent M.C.G. cu mersul evacuării 
evreilor din Cernăuţi, și cu interesele de ordin militar ce nu trebuesc 
prejudiciate.-

- Comunicarea făcută în luna Octombrie 1941 de acuzatul Gh. 
Petrescu, generalul 

Topor, marele pretor al armatei, să meargă la Cernăuţi unde 
s-a fixat data începerii evacuării evreilor, și unde aceștia doi au 
acţionat pentru executarea deportărilor, după cum a declarat generalul 
Topor la 26 Aprilie 1945 la confruntare.-

- Telegrama cifrată no. 6651 dela 10 Octombrie 1951, trimisă de 
acuzatul Radu 

Dinulescu Comenduirii Pieţii Cernăuţi, pentru acuzatul Gh.N. 
Petrescu, prin care se aduce la cunoștinţa acestuia ordinul lui 
Antonescu că toţi evreii vor fi trecuţi în zece zile la Est de Nistru 
și i se cere să raporteze până a doua zi cari sunt posibilităţile 
pentru evreii din Cernăuţi și i se mai aduce la cunostinţă acuzatului 
Petrescu că s-a dat ordin Lct. Col. Palade ca evreii din Basarabia să 
fie trecuţi –peste Nistru în 10 zile.-

- Răspunsul acuzatului Radu Dinulescu la comunicarea ce i-a făcut 
din Iași acuzatul 

Gh. N. Petrescu că lipsește din acea localitate guvernatorul 
Calotescu, și despre greutăţile întâmpinate la autorităţi, răspuns 
prin care acuzatul Radu Dinulescu comunică acuzatului Gh. N. Petrescu 
că guvernatorul va veni în curând cu ordinele în privinţa evacuării 
evreilor, că se va cere și trimite la Cernăuţi trupele necesare și în 
care să ţină continuu la curent M.C.G. în cursul evenimentelor, iar la 
înapoierea sa în Cernăuţi acuzatul Gh.N. Petrescu a primit telegrama 
cifrată de mai sus (memoriul acuzatului Gh. N. Petrescu).-

- Comunicarea făcută acuzatului Gh. N. Petrescu de Secţia II-a 
a M.C.G. printre 

altele că ordinul dat este al lui Antonescu că s-au luat măsurile 
de executare că „Evreii trebuesc strânși și puși sub pază cu un moment 
mai devreme“ și să ţină permanent legătura cu S. II-a a M.C.G. (memoriul 
Gh. N. Petrescu).-

- Rechizitoriul mai reţine ca dovezi declaraţiile următorilor : 
Ionescu Constantin, 

fost șef de stat major al Dir. VII ce se afla în Octombrie 1941 
la Cernăuţi și care a declarat că în acea lună a sosit la Cernăuţi Col. 
Petrescu dela S. II a M.C.G. al cărui șef era acuzatul Radu Dinulescu ;

- Ionescu Vasile fost comandant militar al Bucovinei care la 26 
Aprilie 1945 a declarat că la începutul lunei s-au prezentat la el 
generalul Topor și acuzatul Gh. N. Petrescu, care i-au comunicat că 
M.C.G. a ordonat evacuarea evreilor din Bucovina.-

Rechizitoriul mai reţine din declaraţiile dela 22 Octombrie 1945 
și 15 Iunie 1945 măsura luată în seara de 10 Octombrie 1941 de 
Guvernământul Bucovinei, de adunarea evreilor din ghetou în vederea 
transportării lor ce urma să înceapă, și scoaterea ulterioară a 
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specialiștilor ce trebuiau să rămână la industriile din Cernăuţi, 
din declaraţia aceluiași martor și a gl. Calotescu dată la 26 Aprilie 
1945 că însăși acuzatul Gh. N. Petrescu, la cererea guvernământului, 
a redactat ordonanţa no. 37 cu 5 anexe, ce cuprindeau instrucţiuni de 
detaliu cu privire la atribuţiile autorităţilor civile și militare 
în legătură cu internarea evreilor, din memoriul acuzatului Petrescu 
a mai reţinut că acesta a vizitat chiar locul destinat pentru ghetou 
făcând ocolul cu mașina, iar din aceiași declaraţie a gl. Calotescu că 
acuzatul Gh. N. Petrescu i-a comunicat că în Bucovina de Sud au fost 
evacuaţi toţi evreii conform ordinului primit.-

După acestea la cererea telefonică a acuz. Gh. N. Petrescu de 
a-i înceta misiunea la Cernăuţi, deoarece guvernatorul primise direct 
instrucţiuni dela Antonescu, acuz. Dinulescu a aprobat plecarea acuz. 
Gh. N. Petrescu din Cernăuţi pentru timp de 10 zile, cât vor dura 
măsurile.-

- din declaraţia martorului Gh. Botoragă, rechizitoriul a reţinut 
că în preziua evacuărilor

fiind chemat la guvernământul din Cernăuţi, a găsit acolo pe acuz. 
Gh. N. Petrescu, care i-a dat ordin martorului ca evacuarea evreilor 
să fie terminată în 3 zile, garniturile de tren existând în staţia 
Burdujeni iar în prima zi de evacuare acuzatul Petrescu venind la gară 
a făcut observaţia că evacuarea merge încet.-

- din declaraţia Dr.-ului Kudla-medic-rechizitoriul a reţinut că 
acuzatul Gh. N. Petrescu, la întrebarea martorului i-a comunicat că 
evreii bolnavi vor fi și ei deportaţi în altă localitate.

- din declaraţia acuzatului Gh. N. Petrescu, dela 15 Iunie 
1945, rechizitoriul a reţinut că acesta fiind trimis de Guvernatorul 
Bucovinei la Dorohoi, a dat autorităţilor locale la prefectură, aceste 
relaţii de modul cum a procedat la Cernăuţi ; și a precizat că nu vor 
rămâne în oraș decât numai 100 de familii iar din memoriul acuzatului 
Petrescu a mai reţinut faptul afirmat de acesta că în Basarabia unde 
se aflau punctele de trecere peste Nistru a evreilor, se găsea Col. 
Palade -șeful Biroului Statistic Iași- care fusese trimis mai dinainte 
de S.II a M.C.G. în legătură cu evacuările ce se făceau.-

În fine rechizitoriul reţine declaraţia martorului Ionescu 
Micandru Gh. Constantin dela 7 Iunie 1950 că amestecul Col. Petrescu 
în chestiunea evacuării evreilor din Cernăuţi, nu putea să aibă loc 
fără știrea șefului său acuzatul Radu Dinulescu și aceiași situaţie 
este și pentru evacuare.-

Prin săvârșirea acestor fapte, rechizitoriul constată că S.II 
a M.St.M. devenită odată cu începerea răsboiului S.II-a a M.C.G. 
care conform regulamentelor de organizare și a legilor de conducerea 
răsboiului trebuia să fie un organ de studii informative, s-a transformat 
într-un instrument de aducerea la îndeplinire, direct sau prin organele 
în subordine, a tuturor măsurilor cu caracter politic, rasial, de 
exterminare, concepute de conducărorii fasciști-germani și români.-

Faptele astfel reţinute, rechizitoriul a considerat că întrunesc 
elementele constitutive ale crimelor de răsboi și contra umanităţii 
prev. de art. 1 lit. a. c. și d. și art. 3 lit. c. și d. ale D.L. 
291/947 modificat prin D.L. 207/948. 

Procedând la judecarea cauzei, S.II-a a Curţii de Apel Buc. și 
în continuare acest Colegiu, a interogat pe acuzaţi cari au menţinut 
declaraţiile anterioare iar acuz. Radu Dinulescu a adăugat că măsurile 
de represiune luate la Iași nu au fost concepute, organizate și 
executate de autorităţile civile sau militare române, ci de către 
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trupele germane, că el nu a luat măsuri în nici un fel parte la cele 
întâmplate la Iași, că Antonescu ca șef politic și militar al ţării 
transmitea ordinele politice guvernatorului, care uneori apelau la 
unităţile militare depe teritoriile lor iar ca șef al armatei da ordine 
prin Marele Cartier General.

Acuz. a mai declarat că în calitate de șef al S.II-a a M.C.G. era 
obligat să cunoască traseul deportaţilor evrei, pentru a preîntâmpina 
întâlnirea unităţilor militare cu detașamentele de evrei și în scopul 
de a cunoaște situaţia acestor deplasări, l-a trimis pe acuzatul 
Petrescu numai ca ofiţer de legătură cu autorităţile locale.-

Acuz. a mai declarat că în cursul celor 3 luni cât a condus S.II-a 
a M.C.G. pe zonă, nu i-a fost înfăţișat nici un prizonir sau parașutist 
cu excepţia unuia singur care afirmase că făcuse serviciul militr la 
M.St.M. și (--) find pe care a condus-o nu era organ îndependent în 
drept de iniţiativă ci forma o celulă a M.C.G. dela care primea ordine.-

Acuz. Gh. N. Petrescu a declarat la interogatorul luat de instanţă 
că a primit ordin dela acuzat. R. Dinulescu a se interesa la Guvernatorul 
Bucovinei de modul cum se fac transporturile evreilor deportaţi în 
Transnistria și pe măsură ce a aflat le-a comunicat șefului său, acuz. 
R. Dinulescu, că pentru a obţine informaţiunile s-a dus la sediul 
Guvernământului Cernăuţi de mai multe ori fără a-l găsi pe guvernator, 
a raportat acuz. R. Dinulescu că nu sunt primite ordine de evacuare 
și la această comunicare acuz. Dinulescu i-a dat ordin să aștepte pe 
guvernatorul Calotescu, care are ordine speciale referitor la evacuare, 
primite dela Antonescu.

În vederea instrucţiei orale a cauzei instanţa de judecată a 
luat act de declaraţia procurorului că înţelege a se judeca pe baza 
dovezilor dela dosar și a admis acuzaţilor proba cu martori și acte 
în apărare.-

S-au audiat astfel următorii martori cari au declarat după cum 
urmează :

- Mureșeanu Romulus, pensionar Lct. Col. care declară despre 
atitudinea dispreţuitoarela adresa ofiţerilor Germani a acuz. Gh. N. 
Petrescu, pe când funcţiona ca șef de Stat major al Diviziei 14-a.-

- Lupovici Avram, care a declarat că acuz. Petrescu a intervenit 
pentru eliberarea fratelui său, bănuit de spionaj, că acest acuzat 
avea convingeri democratice și-și arăta totdeauna părerea că trupele 
sovietice vor eși învingătoare. Martorul a mai declarat că acuz. 
Petrescu nu ţinea seamă de timpurile care pentru evrei erau grele.-

-.Lupovici Herșcu, fratele martorului Lupovici Avram care declară 
că a fost de două ori liberat datorită acuzatului Petrescu.-

- Bâgu Vasile, care cunoaște pe acuz. Petrescu dela Arsenalul 
Armatei, unde discuta cu acuz. despre mișcarea muncitorească, căruia 
îi procura materialul de citit și care niciodată nu l-a denunţat pe 
martor care deduce atitudinea democratic a acuzatului din faptul că 
nu l-a refuzat de câte ori l-a solicitat să contribue pentru ajutorul 
comuniștilor arestaţi și din aceia că de câte ori libertatea martorului 
era ameninţată, acuzatul l-a avertizat, dacă avea cunoștinţă și că după 
23 august 1944 acuz. a organizat Ateneul Popular din cartierul unde 
locuia, ducând o intensă muncă culturală.-

- Făgărășeanu Mihai, care explică că termenul „de curăţirea 
terenului“ însemna lichidarea rezistenţei inamice în spatele primului 
val de înaintare sau strângerea materialului rămas pe câmpul de luptă 
sau I.p.I.v. sanitar strângerea răniţilor și îngroparea morţilor sau 
luarea în primire a prizonierilor și găsirea lor dacă mai există.-
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- Noreanu Daniel, care a declarat că în calitate de pretor al 
Diviziei 13-a nu a avut niciodată legătură cu Secţia II-a a M.C.G. și 
nici cu acuzaţii pe care nu-i cunoaște.-

- Măinescu Vasile, care declară că în calitate de comandant al 
Diviziei a V-a nu a primit niciodată vreo sugestie din partea statului 
major, marelui cartier sau din partea acuzaţilor și că din cunoștinţele 
sale S. II a M.C.G. nu are legătură cu marile unităţi.-

Martorul a mai declarat că în cazul când într-o localitate se 
aflau trupe germane și române, măsurile erau luate de comandantul 
German, chiar dacă avea grad mai mic decât comandantul român.-

- Bărnuţiu Simion, fost șef al serviciului pretoral în Dobrogea 
în anul 1941 care a mers până la cotul Donului, care a declarat că nu a 
primit niciodată ordin dela S. II a M.C.G. și nici dela acuz. Dinulescu 
pe care nu l-a cunoscut și cu care nu a avut niciodată legături de 
serviciu.-

- Angelescu Vasile, care în 1941 a funcţionat ca subaltern al 
acuz. Petrescu la Biroul II al S. II-a M.C.G. unde mai funcţionau 
și Cpt. Enulescu Valeriu Selariu și 3 subofiţeri dactilografi, care 
declară că Biroul II nu făcea culegeri de informaţii depe teren, nici 
cercetări și nici investigaţiuni ci numai studii și sinteze luate din 
situaţia armatei, ca stare morală, sanitară, disciplinară, etc., precum 
și despre starea de spirit a populaţiei civile în măsura în care putea 
să afecteze starea de spirit a armatei. Martorul a mai declarat că 
birourile St. Major aveau atribuţiuni distincte și că Bir. II pe lângă 
cele arătate de acuz. și (.......) cu siguranţa spatelui armatei și 
legăturile cu autorităţile de zonă. Martorul a mai declarat că șeful 
Bir. II care era acuz. Petrescu primea ordine numai dela șeful S. care 
era acuz. Dinulescu și lucra numai în cadrul depoziţiunilor primite 
dela șeful S. II-a căruia i-ar fi putut atrage atenţia dacă un ordin 
era ilegal, secţiile și în cadrul lor birourile dela M.U. care erau 
organizate la fel ca și la M.C.G., însă nu avea aceleași atribuţiuni 
astfel secţiile II dela divizii și companii de armată se ocupau de 
informaţii și anumite probleme și nu erau în legătură directă cu Bir. 
II al S. II-a a M.C.G. de unde nu a plecat niciodată vreun ordin pentru 
aplicarea de rele tratamente populaţiei civile, ci dimpotrivă și dacă 
erau încunoștiinţaţi de comiterea vreunui abuz, da ordin unităţilor a 
se face cercetări și a lua măsuri împotriva celor vinovaţi.-

Martorul a mai precizat că materialul întrebuinţat la lucrările de 
sinteză, se primeau zilnic dela serviciul special de informaţii, care 
depindea de Preșidenţia Consiliului de Miniștri, dela Dir. G-rală a 
Siguranţei, jandarmerie, de unităţile militare în subordine, că lucrul 
era compartimentat neavând dreptul să știe decât ce era necesar pentru 
îndeplinirea misiunei cu care era însărcinat.-

Despre masacrele dela Iași, martorul declară că Bir. II a aflat 
despre ele mult mai târziu și nu a avut nici un amestec despre aceste 
masacre și că grupul de nord al trupelor de operaţie era subordonat 
Comandamentului German care nu avea legătură cu Comandamentul Român, 
și la Bir. II nu se cercetau prizonierii, nu se întocmeau tabele de 
inspecţie.-

Acuzatul Petrescu ca șef al Bir. II, contra semna lucrări acestui 
birou, care erau semnate de șeful secţiei.

Acuz. Petrescu nu avea legătură cu Cristescu șeful S.S.I. și Bir. 
II și acuzaţii nu au avut vreo legătură cu deportările evreilor, pentru 
care nu a luat nici o măsură care s-au făcut din ordinul guvernului, 
și despre care martorul nu are cunoștinţă și dacă ar fi existat ordine 
despre deportări și masacre și alte asemenea măsuri ar fi știut fost 
șef al Corpului de Vânători de Munte.-
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- Emil Buzescu, care între altele a declarat că nu s-au primit 
ordine cu dispoziţii antirasiale sau de distrugerea populaţiei civile 
și că prizonierii mai importanţi erau trimiși S.II-a armatei și nu 
S.II a M.C.G. direct, ci Birourile II la corpurile de armată și S.I 
din statele majore ale M.U. îndeplineau acelaș serviciu ca și S.II a 
M.St.M.

- Ionescu Constantin, fost profesor la Școala Superioară de 
răsboi și șeful S.II a M.C.G. după acuz. Dinulescu, care a declarat 
că în marile unităţi statele majore pregăteau materialul pentru ca 
Comandantul să fie în măsură a da ordinele, elabora și transmitea 
ordinele Cdt. și urmărea executarea lor, însă răspunderea pentru 
hotărârea luată a Cdt.-ului, St. Major răspunzând numai de exactitatea 
datelor pregătitoare.-

Însemnarea „D.O.“ din ordin angajează numai răspunderea semnatarului 
faţă de Cdt.-ul care a dat ordinul, a cărui semnare astfel nu se poate 
refuza chiar dacă ordinul se referă la o măsură contrară legilor de 
purtarea răsboiului. Refuzul de a semna conduce la desărcinarea din 
funcţie și eventual la judecarea pentru neexecutare de ordin, cu care 
ocazie se rezolvă și justificarea refuzului.

Martorul a adăogat că prin semnarea „D.O.“ se deduce că semnatarul 
este de acord cu autorul ordinului.-

Deși declară că Antonescu avea obiceiul să transmită (---) M.St.M. 
ordine cu caracter politic, martorul însă nu cunoaște vreun asemenea 
ordin. A auzit însă dela ofiţeri despre un asemenea ordin în legătură 
cu evacuarea evreilor din Bucovina.-

Martorul a mai declarat că S.S.I. nu cerea niciodată avizul pentru 
hotărârile lui dela S.I. M.C.G., și nici nu făcea cunoscut anticipat 
hotărârile și proectele lui. Martorul a văzut pe acuz. Petrescu la 
Cernăuţi în timpul evacuării evreilor din Bucovina.

- Zamfirescu Gh., care a declarat între altele că șefii secţiilor 
M.C.G. primeau directive dela șeful M.St.M. și șefii Bir. dela șefii 
secţiilor, și că nu exista în mod obișnuit raporturi între S.II a 
M.C.G. și S.II dela M.U. al căror rol era de a culege informaţii despre 
inamic, să interogheze pe prizonieri și parașutiști. Martorul arată 
că bir. II al S. a II-a a M.C.G. se ocupa cu contra informaţiile și 
nu ancheta prizonierii.

- Pâinișoară Ilie, fost pretor al Diviziei 14 Inf., care declară 
despre acuz. Petrescu, care a funcţionat la acea divizie după plecarea 
dela M.C.G., că le da sfaturi să fie imparţiali și da ordine să se 
comporte bine cu populaţia.

- Mânecuţă Ion, fost inspector al Jand. Bucovina, aflat în curs 
de judecată după cum afirmă, pentru fapte în legătură cu deportările 
evreilor din Cernăuţi, declară că a cunoscut la Cernăuţi că acuz. 
Petrescu, care s-a declarat că este delegatul M.C.G. la Cernăuţi pentru 
operaţiile în legătură cu evacuarea evreilor din acel oraș, precizând 
că acest acuz. i-a spus că este ofiţer de legătură. Martorul mai 
declară că ordinal de evacuare a evreilor din orașele din Bucovina, i 
s-a transmis „spre știinţă“ dela Guvernământul Bucovinei și că dela 
M.C.G. nu a primit ordine în legătură cu evacuarea evreilor și nici 
nu i s-a raportat de comandanţii din regiune că acuz. Petrescu a dat 
ordine în legătură cu deportări.

- Vlădescu Ovidiu, fost secretar la Preșidenţia Consiliului de 
Miniștri, care a declarat că ordinele de deportare a evreilor din 
Bucovina și Basarabia s-au transmis de Antonescu Guvernămintelor 
respective prin Cab. „B.B.“ al Preșidenţiei Consiliului de Miniștri, 
însă nu știe dacă acest ordin a fost transmis și prin cabinetul militar 
al preșidenţiei, după cum se obișnuia cu ordinile ce interesau și 
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sectorul militar conform ordinului de deportare, organul care era 
însărcinat cu îndeplinirea lui era guvernatorul. Despre masacrele dela 
Iași, martorul declară că guvernul a aflat ulterior, într-un consiliu 
de miniștri, comunicarea fiind făcută după cum i se pare, de către 
ministrul de interne.

Aceasta fiind situaţia probatoriilor dela dosar, urmează a 
verifica dacă situaţia de fapt reţinută prin rechizitor se verifică 
cu actele dosarului și dacă se menţine în urma dovezilor făcute în 
apărare de acuzaţi.

Rechizitoriul reţine în fapt împotriva acuz. că :
1) Au colaborat cu S.S.I. la realizarea actelor sângeroase 

petrecute la Iași în luna Iunie 1941 ;
2) Au participat la organizarea, executarea și urgentarea 

deportării evreilor din Bucovina 
și Basarabia și
3) Încă înainte de declararea răsboiului, au pregătit, organizat 

și executat tratamente neomenoase și exterminări de populaţie civilă 
pe teritoriul unde s-au desfășurat operaţiuni militare, și deasemeni 
rele tratamente faţă de prizonieri și parașutiști.

Situaţiunea de fapt astfel reţinută de actul de acuzare se află 
dovedită în mod suficient după cum rezultă din expunerea probelor 
citate de rechizitor, din care reese atât colaborarea cu organele 
S.S.I. în ce privește masacrele dela Iași cât și luarea de măsuri la 
faţa locului prin acuz. Petrescu în ce privește deportarea evreilor 
și în fine relele tratamente ale prizonierilor și parașutiștilor, pe 
care le-a aplicat prin Birourile Statistice.

Situaţia de fapt reţinută de rechizitor, se menţine și faţă de 
dovezile făcute de acuz. în apărare.

Astfel unele din dovezile în apărare nu se referă la faptele 
cauzei, ci sunt referinţe despre buna conduită a acuz. Gh. Petrescu în 
alte împrejurări, cum sunt decl. martorilor Mureșeanu Romulus, Lupovici 
Avram și Lupovici Moscu, Bâgu Vasile și Pâinișoară Vasile.

Celelalte dovezi, ce rezultă din declaraţiile restului de martori, 
nu sunt nici ele de natură a modifica sau înlătura situaţia de fapt 
reţinută și dovedită prin probele consemnate în rechizitor.

Astfel nu este de natură a demonstra nesăvârșirea faptelor reţinute 
împotriva acuzaţilor, împrejurarea că nu existau raporturi directe 
între birourile sau S. II ale M.U. și S. II a M.C.G. care era în măsură 
a comunica dispoziţiile sale direct comandanţilor de M.U., lipsa de 
raporturi dintre S.M.C.G. și comandanţii de M.U. nu s-a demonstrat.

Nici împrejurarea că comandanţii germani exercitau autoritatea 
în ipotezele când se aflau alături și unităţi românești, alătură 
posibilitatea de contribuţie a acestora la săvârșirea de fapte care 
sunt considerate conform legii crime de răsboi sau contra umanităţii.

Nici dovada că regulamentar S.M.C.G. trebuiau să se ocupe cu 
studii de sinteză în legătură cu situaţiunile posibile sau ivite în 
urma purtării răsboiului, nu înlătura acuzarea care constă tocmai în 
aceia că în loc de a se limita la realizarea unor astfel de atribuţiuni, 
acuzaţii, ca conducători ai S. II a M.C.G. și a Bir. II al acestei 
secţii, au depășit limitele atribuţiunilor lor și au luat măsuri sau 
au dat dispoziţiuni contrare legilor de purtarea răsboiului și (---) 
umanitate.

În fine nici situaţiunea afirmată de ultimul martor al apărării, 
că ordinele cu caracter politic se transmiteau dela Preșid. Cons. de 
Miniștri direct guvernatorilor provinciilor, și numai cele ce interesau 
și sectorul militar se transmiteau în acelaș fel la M.C.G. și că 
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martorul cunoaște numai transmiterea către guvernatori a ordinelor de 
deportarea evreilor din Bucovina și Basarabia, și nu știe dacă aceste 
ordine au fost astfel transmise și M.C.G., nu este de natură a dovedi 
nici lipsa transmiterii ordinelor către M.C.G., și nici că un asemenea 
ordin nu a fost primit deoarece dovada primirii unui asemenea ordin 
la M.C.G., și în consecinţă a transmiterii lui către acuz. Dinulescu, 
reese în mod suficient din (---), reţinute prin rechizitoriu și contrar 
în lipsa unor asemenea ordine, vinovăţia acestui acuzat ar fi privită 
cu și mai multă severitate.

(---)
Nici împrejurarea că S.M.C.G. și în cadrul lor Birourile lucrau 

compartimentat, fără posibilitate de a se cunoaște decât măsurile ce 
interesau lucrările fiecăreia, nu poate evidenţia reluarea măsurilor 
și nesăvârșirea faptelor reţinute în acuzare, căci cunoașterea de numai 
cei ce efectuau anumite lucrări, a ordinelor și măsurilor respective, 
nu poate demonstra ce ordine și măsuri ca cele reţinute împotriva acuz. 
nu au avut loc.

Faţă de toate acestea, situaţia de fapt din actul de acuzare se 
menţine.

Faptele constând în rele tratamente aplicate, prin organele 
în subordine, prizonierilor și parașutiștilor, în contribuirea la 
realizarea măsurilor dela Iași și a deportărilor de evrei din Bucovina 
și Basarabia întrunesc elementele crimelor de răsboi, prev. de art. 
1 lit. a. și c. și a crimelor contra umanităţii prev. de art. 3 lit. 
c. și d. al decretului no. 207/948 și pentru care acuzaţii urmează a 
fi sancţionaţi și justifică din circumstanţele în care s-au săvârșit 
faptele.

Văzând și disp. art. 107 și urm. pr. pen.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE POPORULUI

DECIDE :

În baza art. 1 lit. a. c. și d., lit. c. și d. și art. 4 ale 
decretului no. 207/948.

Condamnă pe acuzatul Radu Dinulescu, fiul lui Nicolae și Paraschiva, 
născut în comuna Cândești-Buzău, la 20 Ianuarie 1898 și domiciliat 
în Buc. Str. Aviator Sănătescu no. 8, fost colonel activ, azi deţinut 
preventiv la Penitenciarul Jilava, la 15 ani muncă silnică, la 10 ani 
degradare civică.-

Condamnă pe acuzatul Petrescu Gheorghe, fiul lui Nicolae și Elisa 
născut în Buc. la 26 Martie 1898, și domiciliat în Str. Alex. Vlahuţă 
no. 49, fost colonel activ, azi deţinut preventiv în Penitenciarul 
Jilava, la 10 ani muncă silnică și la 10 ani degradare civică.-

Dispune confiscarea averilor ambilor condamnaţi, pe care-i obligă 
să plătească și câte 100 lei cheltuieli penale.

Cu recurs.-
Dată și citită în ședinţă publică azi 15 August 1953.

Președinte,

Asesori Populari,
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        Nr. 2/ II.56
         436
          956

     R.P.R.
TRIBUNALUL SUPREM
CABINETUL PREȘEDINTELUI
Nr./
Dos ar nr.815/1956
Din 29.II.956

SERVICIU ARHIVĂ
Complectul V

Termen la 5 Martie 956

Președinte,
Ex. 1.
Cu dos. Nr. 1759. 101, 730, 2934, 6, 1289, 1124. 1125, 80, 101, 336, 
436/92

Către

TRIBUNALUL SUPREM – COLEGIUL PENAL

În conformitate cu dispoziţiunile art. 413 procedură penală 
introduc cerere de îndreptare pentru desfiinţarea în parte a deciziei 
penale nr. 2370 din 15 august 1953 a Tribunalului Capitalei, colegial 
II penal și în întregime a decizieipenale nr. 592 din 26 mai 1954 a 
Tribunalului Suprem, colegiul penal, pentru următoarele motive :

Prima instanţă a condamnat pe inculpatul Radu Dinulescu, în vârstă 
de 58 ani, domiciliat în București, str. Aviator Sănătescu nr. 3, la 15 
ani muncă silnică, 10 ani degradare civică și confiscarea averii, pentru 
crimă de război prev. de art.l litera a și c din decretul nr.207/1948, 
reţinînd că nu mitul, în timpul regimului burghezo-moșieresc, în funcţia 
ce o avea de locotenent-colonel, comandant al Secţiei II-a a Mare-
lui Cartier General, din timpul războiului injust purtat împo triva 
Uniunii Sovietice, a colaborat intens cu autorităţile hitleriste 
pentru identificarea și arestarea elementelor care activau în mișcarea 
comunistă, a dat concurs la aplicarea de rele tratamente faţă de 
prizonierii sovietici colaborînd în acelaș timp la înfiinţarea de 
ghetouri și exterminarea populaţiei evreești, devenind astfel prin 
această din urmă activitate instrumentul regimului burghez, care 
practica antisemitismul ca o acţiune diversionistă menită a distrage 
atenţia maselor muncitoare de la scopul lor final – revoluţia socialistă 
- și a stăvili, astfel, mișcarea revoluţionară din ţara noastră.

Hotărîrea primei instanţe a rămas definitivă în urma respingerii 
recursului inculpatului.

Consider nelegale hotărîrile de mai sus cu privire la calificarea 
faptului și la competenţă.

Din moment ce este necontestat, așa cum și instanţele au reţinut, 
că faptul imputat inculpatului, în raport cu funcţiunea ce o deţinea 
în aparatul de stat, consta dintr-o activitate intensă în contra 
clasei muncitoare și a mișcării revoluţionare dusă de el pe timpul 
regimului burghezo-moșieresc, calificarea justă este aceia prev. de 
art. 1931 cod penal, așa cum a fost modificat prin Decretul nr. 358 
din 20 august 1954, fapt care este în competenţa instanţelor militare 
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conform Decretului nr. 836/1938 și art. 3pct. 2 din Legea nr. 7/1952, 
modificată la 4 martie 1953.

Pentru consideraţiunile expuse, solicit desfiinţarea hotărîrilor 
susmenţionate în modul arătat și trimiterea dosarului pentru o nouă 
judecată la Tribunalul militar teritorial București.

PREȘEDINTELE TRIBUNALULUI SUPREM AL R.P.R.

              Al. Voitinovici

             R.P.R.
TRIBUNALUL SUPREM – COLEGIUL PENAL

DOSAR Nr. 436/1956
DECIZIA Nr. 602

Ședinţa publică dela 8 martie 1956
Tribunalul compus din :

 Președinte : Comănescu P. Ioan - Locţiitorul Președintelui 
 Chivulescu Gheorghe - Judecător 
 Oprișan Nicolae - „
 Schwartz Mihai - Procuror
 Patriche Corneliu - Secretar

În ședinţa de la 5 martie 1956 ;
S-a luat în examinare cererea de îndreptare formulată de 

Președintele Tribunalului Suprem al R.P.R., împotriva deciziei pe nale 
nr.2370/1953, pronunţată de Tribunalul Capitalei R.P.R. - Cole giul II 
penal și a deciziei nr.592/1954 pronunţată de Tribunalul Suprem al 
R.P.R., Colegiul Penal.-

Dezbaterile au decurs în sensul celor consemnate în încheierea 
ședinţei din acea zi, iar Tribunalul avînd nevoie de timp pentru a 
studia actele dosarului, a amînat pronunţarea la 8 martie 1956 ;

TRIBUNALUL,

Asupra cererii de îndreptare formulată de Președintele Tribunalului 
Suprem al R.P.R.

Din actele dosarului rezultă că prin decizia penală nr. 2370 din 
15 august 1953 pronunţată de Tribunalul Capitalei R.P.R., Colegiul 
IIPenal, acuzatul Radu Dinulescu a fost condamnat la 15 ani muncă 
silnică, 10 ani degradare civică și confiscarea averii pentru crima de 
război prevăzută de art. l litera a și c din decre tul nr.207/1948și 
pedepsită de art.4din acelaș decret.Instanţa de fond a reţinut că 
susnumitul acuzat lt.colo nel, în calitate de comandant al Secţiei II-a 
a Marelui Cartier Generaldin timpul războiului nedrept purtat împotriva 
Uniunii So vietice, a comis următoarele fapte :

1) a colaborat intens cu autorităţile hitleriste pentru identificarea 
și arestareaelementelor care activau în mișcarea comunistă ;

2) a dat concurs la aplicarea de tratamente rele faţă de prizonierii 
sovietici ;
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3) a colaborat la înfiinţarea da ghetouri și ex terminarea 
populaţiei evreești, fiind un

instrument al regimu lui burghezo-moșieresc și a activat cu mult 
zel pentru a dis trage atenţia maselor muncitoare dela revoluţie și 
pentru a slă bi mișcarea revoluţionară din ţara noastră. –

Discursul susnumitului acuzat a fost respins ca nefondat prin 
decizia penală nr.592/1954, pronunţată de Tribunalul Suprem al R.P.R., 
Colegiul penal.-

Împotriva acestor hotărîri, Președintele Suprem al R.P.R., a 
formulat cerere de îndreptare, solicitînd desfiinţarea acestora ca 
nelegale în ce privește ca lificarea faptelor și trimiterea dosarelor 
instanţei competente - Tribunalul Militar Teritorial București - pentru 
a proceda la o nouă judecare.

Într-adevăr, dinmoment ce este necontestat, așa cum și instanţele 
au reţinut, că faptul imputat inculpatului în raport cu funcţia ce o 
deţinea în aparatul de stat, a constat dintr-o activitate intensădusă 
în contra clasei muncitoare și a mișcării revoluţionare în perioada 
regimului burghezo-moșieresc, instanţele de judecată în mod greșit au 
conside rat că faptele reţinute în sarcina sa, întrunesc elementele 
constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. l lit. a și c din 
decretul nr.207/1948, în loc de infracţiunea prevăzută da art. 1931 
codul penal, așa cum a fost mdificat prin decretul nr.338 din 1954, 
fapt care este de competenţa instan ţelor militare, conform decretului 
nr.836/1938și art.9 pct.2 din legea nr. 7/1952, modificată la 4 
martie1953, chiar dacă infractorii sînt civili.

În această situaţie, cererea de îndreptare este întocmită și 
urmează a se admite, a se desfiinţa hotărârile atacate și trimite 
dosarul Tribunalului Militar Teritorial București, pentru a proceda 
la judecarea cauzei.

     PENTRUI ACEST MOTIV
     ÎN NUMELE POPORULUI
     DECIDE :

Admite cererea de îndreptare formulată de Președintele Tribunalului 
Suprem al R.P.R.

Desfiinţează decizia penală nr.2370/1953 pronunţată de Tribunalul 
Capitalei R.P.R., Colegiul II Penal, numai în ce privește pe acuzatul 
Radu Dinulescu, și decizia penală nr. 592/1954, pronunţată de Tribunalul 
Suprem al R.P.R., Colegiul Penal.–

Trimite dosarul la Tribunalul Militar Teritorial București, 
pentru o nouă judecare.-

Menţine satrea de arest a susnumitului acuzat.-
Pronunţată în ședinţă publică, astăzi 8 martie 1956.-

      SECRETAR,
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     R.P.R.
TRIBUNALUL MILITAR al Reg.2 Milit.
Dos. Nr. 837/1956

SENTINŢA Nr. 27
Astăzi 24 ianuarie1957

 Tribunalul Militar al Reg.2 Militar. C. Fond compus din :
  Președinte, Maior de just. Branovici Ion
  Asesori, Maior Tuţu Dumitru
  Populari, Vidrașcu Carol
  Procuror Militar, Maior just. Bolocan Ion
  Grefier, Secretar de ședinţă Petrescu Joiţeanu Tudor

S-a întrunit în ședinţă publică pentru a judeca pe :
1/ DINULESCU N. RADU, născut la 20 ianuarie 1898 în com. Cîndeși, 

raionul Buzău, reg. Ploești, fiul lui Nicolae și Paraschiva, cu 
domiciliul ultim în Bucureștistr. Papură nr.4, raionul Stalin,fost 
ofiţer activ,căsătorit,are 2 copii,fără avere,învinuit pentru 
crima de activitateintensă contra claseimuncitoare și mișcării 
revoluţionarep.p.deart.193/1 al. 1 c.p.

La apelul nominal inculpatul se prezintă în faţainstanţeiîn 
starede libertate, asistat de apărătorul său av. DiaconescuNicolae 
din Golegiul de avocaţi București.

Președintele confomîndu-se legi i-a stabilit identitatea 
inculpatului care a declarat datele de mai susși cănu amai fost 
condamnat în altă cauză.

Martori în cauză au fost propuși de acuzare, din oficiu de 
instanţă și anume : Traian Borcescu, Ion Lisievici, Mihalcea C-tin, 
Ionescu Victor și G-ral Lt.Verdeș C-tin.

La apelul nominal toţi martorii sînt prezenţiîn afară de martorul 
lonescu Victor, la care părţile declară că renunţă și instanţa apreciind 
că nu este de natură să împiedece soluţionareaprocesului, ia act de 
renunţare la acest martor și dispune continuarea dezbaterilor.

S-a dat citire actului de învinuire,deciziei Tribunalului 
Suprem,Colegiul penal,nr.602 din 8 martie 1956,ș-a luat un supli-
ment de interogatoriu inculpatului cu respectarea formelor proce-
durale, și s-au audiat apoi martorii Borcescu Traian, Lisievici Ion, 
Mihalcea Constantin și G-ral Lt.Verdeș Constantin, după ce mai întîi s-a 
îndeplinit în privinţa lor formalităţile prevăzute de lege. Depoziţiile 
martorilor luate în rezumat prin procese ver bale separate s-au anexat 
la dosarul cauzei.-

Procurorul militar avînd cuvîntul în susţinerea rechizitorului 
analizînd faptele arată că inculpatul a dus activitate contra elementelor 
revoluţionare în calitate de șef al secţiei II 

informaţii din M.St.M., fiind executaţi o serie de elemente ale 
clasei muncitoare datorită activităţii inculpatului, că faptelesînt 
dovedite cu declaraţiile martorilor și cu actele în 

fotocopie aflate la dosar,iar cei arestaţi și internaţi contra 
cărora au fost îndreptate acţiunileinculpatului erau reprezentanţi ai 
clasei muncitoare și în concluziuni cere condamnarea inculpatului cu 
aplicarea art.193/1 al.1 c.p.

Apărarea prin av. Diaconescu Nicolae susţine că din depoziţiile 
martorilor audiaţi și care au fost chemaţi din oficiu de instanţă nu 
a rezultat o activitate intensă contra clasei muncitoare și miș cării 
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ei revoluţionare din partea inculpatului, iar din celelalte probatorii 
nu reese o astfel de activitata. În ce privește martorul Gral Lt. 
Verdeș acesta a arătat că nu-și menţine cele ce a arătat în declaraţia 
de la cercetări, iar cu privire la martorul Borcescu Tr.și Lisievici 
Ion,aceștia au declarat că inculpatul Dinulescu nu a avut cunoștinţă 
de masacrele de la Iași. Că deasemenea nici din depoziţia martorului 
Mihalcea Constantin care a fost trimis pentru facerea unei anchete 
informative nu a rezultat o vinovăţie contra inculpatului Dinulescu. 
În concluziuni apărarea solicită achitarea inculpatului,întrucît este 
nevinovat da faptele imputate.

După ce apărarea a avut ultimul cuvînt, președintele a întrebat 
pe inculpat dacă mai are ceva de adăugat,în apărarea sa, la care 
inculpatul a adăugat că la prima instanţă nu s-a reflectat realitatea 
însa acum din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză a rezultat mai 
mult că nu a avut nicio activitate contra clasei muncitoare și cere în 
concluziuni achitarea, întrucît nu se simtevinovat.

După aceasta președintele a declarat desbaterile închise.
Tribunalul avînd nevoie de timp pentru studierea tuturor actelor 

din dosarul cauzei, amînă pronunţarea hotărîrii pentru ziua de 26 
ianuarie 1957,termen dat în cunoștiinţa părţilor. 

Dată și citită în ședinţă publică astăzi 24 ianuarie 1957.

Ședinţa din 26 ianuarie 1957
Pentru astăzi fiind fixată pronunţarea hotărîrii în cauza de 

faţă ce formează obiectul dosarului nr.837/956,Tribunalul în aceiași 
compunere ca în ședinţa din 24 ianuarie 1957 s-a retras în Camera 
de consiliu spre a delibera asupra culpabilităţii și apli caţiunii 
pedepsei. Opiniunea judecătorilor s-a luat conform art.291-295 c.j.m., 
după care ;

TRIBUNALUL
Deliberînd în secret conform prevederilor legii, asupra acţiunii 

penale, deschise în contra lui Dinulescu Radu,fost Lt.col. Șef al sec-
ţiei II de la Marele Cartier General,pentru crima de activitate in-
tensă contra clasei muncitoare p.p. de art.193/1 al.c.p.

Avînd în vedere deciziunea nr.602 din 8 martie 1956 a Tribuna lului 
Suprem, Colegiul penalprin care s-a admis cererea de îndreptare, s-a 
desfinţat decizia penală nr.2370/953a Tribunalului Capitalei, Colegiul 
II,penal, și decizia nr.592/954 a Tribunalului Suprem, Colegiul Penal, 
în partea privitoare pe Dinuleseu Radu,cu trimitere pentru o nouă 
judecată sub încadrarea juridică a faptelor în art.193/1 al.l C.P.

Avînd în vedere concluziunile orale ale procurorului militar și 
susţinerile inculpatului făcute personal și prin apărătorul său în faţă 
instanţei în ședinţă publică ;

Avînd în vedere că din desbaterile orale urmare în cauză și 
din actele dosarului care au fost puse în discuţia părţilor, conform 
art.131pr.pen.,se constată următoarele :

În fapt
Între februarie 1941 - iunie 1941 inculpatul Dinulescu Radu a 

îndeplinit funcţia de șef al secţiei a II din M.St.M. iar după aceia 
șef a1 aceleiași secţii din Marele Cartier General.

Secţia II-a se ocupa în acel timp cu problemele informativeși 
contrainformative care interesau armata.

Încăînaintea începerii răsboiului antisovietic inculpatul 
Dinulescu Radu a pregătit o serie de lucrări în vederea asigurării 
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sigu ranţei spatelui trupelor care urmau să lupte. Odată cu începerea 
răs boiului inculpatul Dinulescu Radu, în colaborare cu organele SSI și 
ale siguranţei, a dispus luarea unor măsuri de arestare a elementelor 
ce activau în mișcarea revoluţionară, partidul comunist. Pentru aceasta 
a contribuit la înfiinţarea de ghetouri și lagăre pentru evrei și la 
internarea în lagăre a comuniștilor.

Inculpatul a mai ordonat organelor din subordine, să cerceteze 
persoane suspecte și să cureţe spatele frontului deelementele care erau 
considerate, periculoase pentru siguranţa trupelor.

Inculpatul personal a ordonat internarea în lagare a unui mare 
număr de evrei și tot el a dispus identificarea și trimiterea în 
judecata Curţilor Marţiale a acelor persoane care între iunie 1940 – 
iunie 1941 s-au dovedit a fi atașate regimului sovietic.

Inculpatul recunoaște numai în parte faptele care i se pun în 
sarcină, dar ele se dovedesc cu declaraţiile martorilor Borcescu 
Traian, Lisievici Ioan, Mihalcea Constantin, Verdeș Constantin, și 
cu materialele aflate în fotocopie și în copie la dosar, între filele 
198/213. 

Nu s-a putut stabili cu precizie dacă inculpatul Dinulescu Radu 
a avut vre-o contribuţie la organizarea masacrelor evreilor din Iași, 
care a constituit un act de diversiune al autorităţilor germane și 
romîne, pentru a se abate atenţia dela ecoul insucceselor avute de 
trupele germane-romîne pe frontul anti-sovietic.

În drept :
Inculpatul Dinulescu Radu a fost trimis în jadecata pentru crima 

de activitate intensă contra clasei muncitoare și a mișcării revo-
luţionare p.p. de art. 193/1 al. 1 C.P.

Tribunalul a reţinut ca dovedit că inculpatul Dinulescu Radu 
începînd din februarie 1941 a îndeplinit funcţia de șef al secţiei a 
II informaţii și contrainformaţii în M.St.M. și apoi Marele Cartier 
General eșalonul I al armatei romîne.

S-amai reţinut ca dovedit că acest inculpat împreună cu alte organe 
de stat (SSI, Siguranţa, etc.) a întreprins o serie de măsuri împotriva 
comuniștilor și a celor consideraţi periculoși pentru siguranţa trupelor 
și mersul rasboiului. Astfel el a dispus internarea în lagăre a unui 
mare număr de evrei și deasemeni cercetarea și trimiterea în judecatăa 
persoenelor bănuite că desfășoară activitate comunistă sau că au fost 
atașate regimului sovieticîntre iunie 1940 și iunie 1941.

Inculpatul a fost conștient că prin activitatea lui care a 
constat, așa cum s-a arătat mai sus, în măsuri îndreptate împotriva 
comuniștilor și evreilor, se lovește în interesele clasei muncitoare 
și a mișcării revoluţionare care lupta hotărît împotriva rasboiului 
anti-sovietic.

Faţă de cele de mai sus, precum și faţă de decizia Tribunalului 
SupremColegiul Penal 

nr. 602/1956, prin care s-a admis recursul în supraveghere 
formulat de Președintele Tribunalului Suprem al R.P.R., acest Tribunal 
conformîndu-se și dispoziţiunilor art. 411 pr.pen. constată că în 
faptele inculpatului Dinulescu Radu sînt întrunite elementele crimei de 
activitate intensă contra clasei muncitoare și miș cării revoluţionare, 
p.p. de art. 193/1 al. 1 C.P.

Pentru că inculpatul este infractor primar și are o vîrstăînaintată 
Tribunalul constata că în favoarea lui sînt circumstanţe atenuante.
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Pentru aceste motive, Tribunalul în unire cu concluziunile 
procurorului militar, cu unanimitate de voturi declara culpabil pe 
Dinulescu Radu, pentru crima de activitate intensă contra clasei 
muncitoare și mișcării revoluţionare, p.p. de art. 193/1 al. 1 C.P.

Asemenea cu unanimitate de voturi declara că sînt circumstanţe 
atenuante în favoarea inculpatului.

În consecinţă,

TRIBUNALUL
În numele poporului

HOTĂRĂȘTE :
Cu unanimitate de voturi făcînd aplicaţiunea art. 193/1 al. 1 

(...)
C.P., art. 157 C.P. D. 421/55, art. 304 C.J.M., condamna pe 

DINULESCU RADU la 5 (cinci) ani detenţiune riguroasă pentru crima p.p. 
de art. 193/1 al. 1 C.P.

Confisca averea.
Constata că pedeapsa este graţiată conf. D. 421/55.
Îl obliga la 700 (șaptesute) lei cheltuieli de judecată.
Tribunalul reintrînd apoi în ședinţa publică, președintele a dat 

cetire dispozitivului de mai sus.
Cu drept în recurs.
Dată și citită în ședinţa publică astăzi 26 ianuarie 1957.

PREȘEDINTE     Maior Ţuţu Dumitru
Maior de Justiţie    Asesori populari :

Branovici Ioan     Maior Vidrașcu Carol

    Secretar
    T. Petrescu Joiţeanu

BI/GC
16 febr. 1957

ROMÂNIA
CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE
COMPLETUL DE 9 JUDECĂTORI

DECIZIA Nr. 21         DOSAR Nr. 77/1997
Ședinţa publică de la 30 martie 1998

Președinte : Leonida Pastor   Vicepreședintele
      Curţii Supreme de Justiţie
Nineta Anghelina    - judecător
Elena Cean     - judecător 
Dumitru Gazetovici    - judecător
Emil Gherguţ     - judecător
Costică Ionescu    - judecător
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Nicolae Ionescu    - judecător
Elena Osipenco    - judecător
Benedict Sârbu    - judecător
Ioan Griga     - procuror
Vasile Gherghiescu    - magistrat asistent șef

S-a luat în examinare recursul în anulare declarat de procurorul 
general împotriva sentinţei nr. 27 din 24 ianuarie 1957 a Tribunalului 
Militar al Regiunii a II-a Militare – Colegiul de fond, privind pe 
intimatul inculpat Dinulescu Radu, decedat, avocatul Andrei Dumitru, 
apărător ales.

De asemenea, s-a prezentat avocatul Stanciu Ilie, apărător ales 
pentru inculpatul Petrescu Gheorghe, decedat, nevizat de recursul în 
anulare.

Constatându-se că procesul este în stare de judecată, s-a dat 
cuvântul procurorului, care a dezvoltat oral motivele scrise, solicitând 
admiterea recursului în anulare astfel cum a fost formulat.

Cu privire la inculpatul Petrescu Gheorghe, a susţinut că 
extinderea recursului în anulare este greșită, făcută de o instanţă 
necompetentă, nu solicită extinderea.

Apărătorul inculpatului Dinulescu Radu a pus concluzii de admitere 
a recursului în anulare, iar apărătorul inculpatului Petrescu Gheorghe 
a susţinut că extinderea recursului în anulare efectuată de secţia 
penală este corectă, solicitând să fie menţinută.

CURTEA
Asupra recursului în anulare de faţă ;
În baza lucrărilor dosarului, constată următoarele : 
Iniţial, prin decizia nr. 2370 din 15 august 1953 a Tribunalului 

Capitalei - Colegiul II penal, inculpatul DINULESCURADU (fiul lui 
Nicolae și Paraschiva, născut în comuna Cândești, judeţul Buzău, la 20 
ianuarie 1898, fost ofiţer activ, domiciliat în București str. Aviator 
Sănătescu nr.8) a fost condamnat la 15 ani muncă silnică și 10 ani 
degradare civică, pentru crima de război prevăzută de art. 1 lit.a și 
c din Decretul nr.207/1948.

Prin aceeași hotărâre a mai fost condamnat, și inculpa tul PETRESCU 
GHEORGHE (fiullui Nicolae și Elisa, născut în București, la 26 martie 
1848, fost ofiţer activ, domiciliat în București str. Alexandru Vlahuţă 
nr. 49) la 10 animuncă silnică și l0 ani degradare civică, pentru 
aceeași infracţiune.

Totodată, s-a dispus confiscarea averii ambilor inculpaţi.
S-a motivat că, inculpatul Dinulescu Radu, în funcţia care o 

avea de locotenent colonel, comandant al Secţiei a II-a a Marelui 
Cartier General, în timpul războiului împotriva Uniunii Sovietice, a 
colaborat cu autorităţile hitleriste pentru identifi carea și arestarea 
elementelor care activau în mișcarea comunistă, a dat concurs la 
aplicarea de rele tratamente faţă de prizonierii sovietici, a colaborat 
la înfiinţarea de ghetouri și exterminarea populaţiei evreiești precum 
și la stăvilirea mișcării revoluţiona re din ţara noastră.

Prin decizia nr. 592 din 26 mai 1954, Tribunalul Suprem - Colegiul 
penal, a respins recursul inculpatului Dinulescu Radu.

Împotriva sus-menţionatelor hotărâri, procurorul general a formulat 
cerere de îndreptare numai în ceea ce privește pe in culpatul Dinulescu 
Radu, solicitând desfiinţarea, hotărârilor re feritor la calificarea 
juridică a faptelor și la instanţa compe tentă cu judecarea cauzei.
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Prin decizia nr. 602 din 8 martie 1996, Tribunalul Suprem - 
Colegiul penal, a admis cererea de îndreptare și a casat hotărârea 
primei instanţe numai în ceea ce privește pe Dinulescu Radu precum 
și hotărârea instanţei, de recurs și a trimis dosarul la Tribunalul 
Militar Teritorial București pentru o nouă judecată. 

S-a motivat că faptele inculpatului constituie infracţiunea de 
activitate intensă contra clasei muncitoare și mișcării revolu ţionare, 
prevăzută de art. 1931 din Codul penal anterior, de compe tenţa de 
judecată a instanţei militare.

Rejudecând cauza, în limitele casării, Tribunalul Militar al 
Regiunii a II-a Militare, prin sentinţa nr. 27 din 24 ianuarie 1957 l-a 
condamnat pe inculpatul Dinulescu Radu pentru infracţiunea prevăzută 
de art. 1931 alin.l cu aplicarea art. 157 din Codul penal anterior, 
la 5 ani detenţie riguroasă, constatându-se că pedeapsa este graţiată 
conform Decretului nr. 421/1955.

Totodată s-a dispus confiscarea averii inculpatului.
S-a reţinutcă inculpatul Dinulescu Radu colaborând cu servi-

ciul secret al armatei și organele de securitate, a ordonat organe-
lor în subordine să cureţe spatele frontului și săcerceteze persoanele 
suspecte, să identifice și sătrimită în judecata Curţii Marţiale 
persoanele care sprijineau regimul sovietic și cele care activau în 
mișcarea comunistă, să interneze în lagăre un număr mare de evrei, în 
care scop a contribuit la înfiinţarea de lagăre și ghetouri.

Această din urmă hotărâre a rămas definitivă prin nerecurare.
Împotriva acesteia, procurorul general a declarat recurs în 

anulare, întemeiat pe cazul prevăzut de art. 410 alin. 1 partea 
I-a pct. 2 din Codul de procedură penală, susţinând, în esenţă, că 
nu erau întrunite elementele constitutive ale infracţiunii pentru 
care inculpatul Dinulescu Radu a fost condamnat, solicitând casarea 
sentinţei și achitarea inculpatului în temeiul art. 11 pct. 2 

lit. a raportat la art. 10 lit. d din Codul de procedură penală 
și înlăturarea confiscării averii.

Recursul în anulare a fost îndreptat la secţia penală a Curţii 
Supreme de Justiţie, care prin încheierea nr. 2725 din 26 noiembrie 
1997, în mod corect a dispus scoaterea de pe rol a cauzei și trimiterea 
dosarului la Completul de 9 judecători pentru soluţionare.

Recursul în anulare este fondat.
Potrivit art. 1931 alin. 1 din Codul penal în vigoare la acea 

dată, se pedepsea activitatea intensă contra clasei muncitoare și 
mișcării revoluţionare, desfășurată într-un post de răspundere în 
aparatul de stat sau într-un seriviciu secret, pe timpul regimului 
burghezo-moșieresc.

Conform Regulamentului pentru funcţionarea statelor majore în 
campanie, în vigoare în perioada menţionată și Regulamentului de 
informaţii și contra-informaţii, Secţia a II-a desfășura activitate 
informativă asupra inamicului și activitate contr-informativă penru 
descoperirea, prinderea și împiedicarea persoanelor și organizaţiilor 
care urmăreau să facă spionaj sau propagandă suversivă, terorism și 
sabotaj.

Activitatea comunistă, aceasta în condiţiile de atunci, când 
ţara se afla în stare de război, era interzisă fiind considerată ca 
activitatea unei agenturi străine.

Secţia II-a neavând unităţi proprii, se folosea pentru scopurile 
sale, de poliţie, jandarmi și serviciul special de informaţii.

Potrivit atribuţiilor sale, inculpatul, pe baza informaţiilor 
primite de la aceste organe, a întocmit rapoarte, dări de seamă 
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și studii informative și contra informative necesare comandanţilor 
militari pentru îndeplinirea misiunilor operative.

Tribunalul militar, reţinând vinovăţia inculpatului Dinulescu 
Radu, evocă depoziţiile martorilor Borcescu Traian, Lisievici Ioan, 
Mihalcea Constantin și Verdeș Constantin.

Din depoziţiile martorilor, rezultă că evacuarea persoanelor 
suspecte și a evreilor din zonele de operaţii militare s-a făcut 
la ordinul Marelui Cartier General, pe baza unor liste întocmite de 
siguranţă și jandarmerie, iar inculpatul doar a transmis ordinele pe 
această linie.

Executarea acestora s-a făcut de către trupele germane, 
neputându-se stabili cu precizie dacă inculpatul Dinulescu Radu a 
avut vreo contribuţie la organizarea masacrelor, fapt consemnat și în 
hotărârea tribunalului militar (fila 321 volumul 4).

Din analiza probelor dosarului se reţine că inculpatul a acţionat 
în cadrul ordinelor și atribuţiilor de serviciu, fără a face excese 
sau de a participa direct la acţiunile represive ce au avut loc în 
zona de operaţii militare.

Așa fiind, nu erau întrunite elementele constitutive ale 
infracţiunii de activitate intensă contra clasei muncitoare și mișcării 
revoluţionare prevăzută de art. 1931 alin. 1 din Codul penal anterior, 
ceea ce constituie cazul de recurs în anulare prevăzut de art. 410 
alin. 1 partea I-a, pct. 2 din Codul de procedură penală.

În consecinţă, recursul în anulare fiind fondat, urmează ca 
potrivit art. 4141 alin. 1 raportat la art. 38515 alin. 1 pct. 2 lit. b 
din Codul de procedură penală, a se admite ca atare, a se casa hotărârea 
atacată și, în baza art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d 
din Codul de procedură penală, a se pronunţa achitarea inculpatului 
Dinulescu Radu pentru infracţiunea prevăzută de art. 1931 alin. 1 din 
Codul penal anterior, iar drept urmare, se va înlătura și pedeapsa 
complimentară a confiscării averii aplicată inculpatului.

Referitor la extinderea recursului în anulare cu privire la 
inculpatul Petrescu Gheorghe.

Prin încheierea din 24 ianuarie 1997, Secţia penală a Curţii 
Supreme de Justiţie a dispus extinderea efectelor recursului în anulare 
cu privire la acest inculpat.

Întrucât această încheiere a fost dată de o instanţă incompetentă 
după materie, potrivit art. 197 alin. 2 din Codul de procedurăpenală, 
este lotivă de nulitate absolută.

Totodată, se constată că, în speţă, extinderea recursului în 
anulare cu privire la inculpatul Petrescu Gheorghe este contrară legii.

Potrivit art. 4121din Codul de procedură penală, judecănd recursul 
în anulare, instanţa examinează cauza prin extindere și cu privire la 
părţile la care aceasta nu se referă, deci, extinderea trebuia să se 
refere la părţile din aceeași cauză.

Or, ca urmare a admiterii cererii de îndreptare împotriva 
primelor hotărâri, numai cu privire la inculpatul Dinulescu Radu și 
trimitereadosarului pentru rejudecare referitor la acest inculpat, 
la instanţa militară, s-a format o cauză distinctă de prima cauză, 
astfel că inculpatul, Petrescu Gheorghe nu mai este în aceeași cauză 
cu celălalt inculpat.

Totodată,se constată că a fost atacată cu recurs în anulare numai 
ultima hotărâre, în cauza care privește numai pe inculpatul Dinulescu 
Radu.
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PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE :
Admite recursul în anulare declarat de procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie împotriva sentinţei 
nr.27 din 24 ianuarie 1957 a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a 
Militare - Colegiul de fond.

Casează hotărârea atacată și, în baza art. 11 pct.2 lit.a, 
raportat la art.l0 lit.d din Codul de procedură penală, achită pe 
inculpatul DINULESCU RADU pentru infracţiunea de activitate intensă 
contra clasei muncitoare și mișcării revoluţionare, prevăzută de art. 
1931 alin.l din Codul penal anterior.

Înlătură pedeapsa complimentară a confiscării averii aplicată 
inculpatului.

Pronunţată, în ședinţă publică, azi 30 martie 1998.

     VICEPREȘEDINTELE    JUDECĂTOR
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I. Introduction1

Migration has been an impor-
tant social issue in Israel for the past 
50 years and even before, during the 
Yishuv2 times. 

In the case of Israel, migration has 
been considered a unique phenomenon 
for if migrants to other places try to find 
a new home in their destination, in the 
Israeli case Jews were seen as strangers 
in their countries of origin and through 
emigration, they found their home. The 
idea of uniqueness is also supported by 
the idea that Israel cannot be character-
ized like other countries by large-scale 
immigration, but only the immigration 
of Jews that was encouraged and facili-
tated while their integration was con-
stantly supported. 

The Law of Return of 1950 through 
which the policy of Jews alyiah to Israel 
was given an open door states that they 
have the natural right to return to their 
historic homeland and that every Jew 
has the right to settle in Israel and to 
immediately and automatically acquire 
Israeli citizenship upon arrival. 

The Law of Blood, jus sanguinis, 
determines eligibility for citizenship by 

1 Translated from Hebrew language by ‘to 
ascent’, it is the term defining the emigrati-
on of Jews from the diaspora to the land of 
Israel, before and after  its establishment.
2 This is the term referring to the body 
of Jewish residents in Palestine, before the 
establishment of the State of Israel.

Alyiah1 of Romanian Jews – 
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means of ascriptive, ethnic-religious criterion based on identification that includes 
Jews, children and grandchildren of Jews and their nuclear families, even if there 
are non-Jews involved. This needs to be proved by means of written, documentary 
evidence or legal testimony. 

The terminology used in the case of immigrating to Israel is alyiah or going 
up while the opposite, going down is yerida. These two concepts are widely used 
in Israel, in both the private and public discourse, while the term hagira, or migra-
tion, is not commonly used. 

This complements the differences that exist between migration to Israel and 
migration to other countries.3

II. Early emigration 

Romanian Jewish emigration to Eretz Israel has a long history. The first doc-
umented experiences of this kind go back to the end of the 18th century when the 
Chief-Rabbi of Bucovina, after short breaks, arrived to Tzfat – Safed, where his tomb 
is a place for pilgrimage nowadays.4 

Since that day, the alyiah of Jews from Romania has been a continuous proc-
ess characterized by different dynamics and processes.

At the end of the 19th century, long before Theodor Herzl, in Romania, sev-
eral associations for working the land of Eretz Israel were established. Their rep-
resentatives participated in December 1881 in the first conference in the history of 
Zionism, which took place in Focsani (Romania). 

Following that Conference, several caravans with emigrants-immigrants 
headed towards Eretz Israel, where they built the first settlements in the modern 
colonization, Ros Pina and Zichron Iaacov, as well as others like Rison le-Zion, Iessud 
ha-Maale, and Tahla.5

In 1882, the emigrants (olim) from Moinesti and Barlad constituted an impor-
tant part of an alyiah wave of that year, which in the history of Zionism was named 
second alyiah to Palestine.6

In the interwar period, the Halutim, those pioneers that were trained for 
working the lands, emigrated without particular obstacles, all governments be-
ing pro Zionist, considering their specific interests to get rid of as many Jews as 
possible.7

III. Emigration during the Second World War8

The emigration of Jews from Romania in the early 1940s was considered a 
viable solution in the process of the ethnic cleansing objective. Therefore, in the 
1940s the Romanian leadership was in favor of Jewish emigration.

3 Judith Shuval, „Migration To Israel : The Mythology of Uniqueness“, International Migration, 
36 (1) (1998) : 3-5.
4 Radu Ioanid, Rascumpararea evreilor. Istoria acordurilor secrete dintre Romania si Israel, (The 
Ransom of the Jews : The Story of Extraordinary Secret Bargain Between Romania and Israel), 
(Bucharest : Polirom, 2005), 20.
5 Ioanid, Răscumpărarea, 20.
6 Liviu Rotman, Evreii din Romania in perioada comunista, 1944-1965, (The Jews in Communist 
Romania, 1944 – 1965), (Bucharest : Polirom, 2004), 89.
7 Rotman, Evreii, 21.
8 For more details please see Adina Babeș & Alexandru Florian, „The emigration of the Jews in 
the Antonescu Era“, Holocaust. Studii și Cercetări (Holocaust. Study and Research), vol. IV, no. 
1 (5) (2012), respectively Adina Babeș, „Romanian Jewish Emigration in the 1940s“, Holocaust. 
Studii și Cercetări (Holocaust. Study and Research), vol. V, nr. 1(6) (2013).
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Still, several other characteristics defined the emigration of Romanian Jews to 
Palestine : it depended on the international context (the German authorities were 
against emigration for it could have jeopardized their relations with the countries 
in the Middle East), it was under the influence of the geopolitical conditions (be-
ing supported by different Jewish associations, international organizations and or-
ganized by private companies), and Romania had its own position towards Jewish 
emigration adapted to the international context.

The state would show interest in solving the Jews’ fate but only in discus-
sions with representatives of foreign countries and international organizations. 
They were sensitive to the insecurity of travels for it could have lead to a negative 
image of Romania in the international arena. That was because the boats used for 
emigration were in bad condition, overcrowded, and sometimes their navigation 
was not guaranteed, as most of the time it would take place under different flags 
(e.g. Bulgarian, Greek, and Turkish). 

However, the Romanian authorities were also sensitive to the high amounts 
of money that could be collected if the emigration was to take place under its re-
sponsibility and not that of private companies. Therefore, they would do their best 
to bring those transportations under their approval, which implied that they would 
receive the money the Jews were paying for the trip.

Since the establishment of the National Legionary State in September 1940, 
the Jewish leaders in Romania requested the state’s support for emigration. The 
letter they addressed received a positive response ; the state’s authorities accepted 
the departure of Jews who had the adequate papers. 

Later that year, Ion Antonescu issued a draft Order for creating a specialized 
directorate within the Ministry of Interior that would deal specifically with Jewish 
emigration. The Legionary Rebellion of January 1941 impeded the actual implemen-
tation of that order.

On the day Romania entered the war, a draft law concerning the Jews emi-
gration was issued. Yet, that document remained an intention for when the war 
came the extermination of Jewish population was a more powerful tool in getting 
rid of the Jews. The next year, in July 1942, during the Meeting of the Economic 
Council, a debate arose concerning the necessity and possibility that the Jews’ emi-
gration be controlled by the state.

In the year of 1944, when the war had a clear turn in favor of the Allies, Mihai 
Antonescu declared himself, without yet taking concrete actions, in favor to the 
Jewish emigration. 

During the entire World War II, the emigration of Jews to Palestine was a 
risky solution. More, it was a costly operation and it took place only due to the ef-
forts of the Jewish organizations. The Romanian authorities considered it an im-
portant way of acquiring financial resources and did not consider emigration as an 
alternative to the „final solution“.

However, this was maybe the only solution at the time, and for some 3,000 
Jews, it became a certainty. Unfortunately, for almost 1,000 of them it was their 
last trip.

IV. Emigration after the Second World War 

In pre-war Romania, there were 757,000 Jews, only 300,000 were found in 
broken Romania in September 1944.

After the Second World War, Romania was the country in southeastern 
Europe with the largest number of Jews. The Jewish population who survived the 
Holocaust found that, with the coming of communism, its only salvation was im-
migration to Israel. 
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The next few lines will be dedicated to a short presentation of the Jewish 
population of Romania after the Second World War and the political context in 
which the immigration took place. 

The several and continuous years of persecutions were followed by the coup 
d’état of August 23, 1944 that brought some hope for the surviving Jewish commu-
nity in Romania, especially in the sense of restoration of civil rights, restitution of 
property, and reinstatement in their professional activity. 

A decree-law issued on December 14, 1944 abolished „all the racial laws“ that 
have been previously enacted ; however, even if that decree restored full citizen-
ship to the Romanian Jews it failed to settle the status of Jewish refugees from the 
annexed territories. 

That would in the end of 1946, after prolonged negotiations between the 
Ministry of Justice and the leaders of the Jewish community at the time. However, 
only on May 29, 1947, a decree, restoring citizenship to all Jews deprived of it 
through the discriminatory legislation during the Antonescu regime or by territo-
rial changes was issued.9 

If the first article of this Law specified that ‘are and remain rescinded all the 
legislative measures that have been taken against the Jewish population’, imme-
diately after its enactment limitations and delays in implementing it would be no-
ticed. For example, the evacuation of Jewish properties would be procrastinated 
by tenants, who took advantage of the racial laws and occupied a property, and 
eventually ended up remaining there. 

More, some other Jewish properties that entered the usage of the state, and 
school cafeterias that operated there would never be returned to their rightful 
owners. All that produced significant stir within the Jewish community. 

Other areas in which the Jews faced discrimination after the end of the war 
were related to citizenship, the assets of those that died or never returned the of-
ficial status of descendants of pogroms and deportations victims, difficulties in rec-
ognition of diplomas, etc.10

They were isolated by the destruction of Jewish life, endangered by violent 
campaigns, and threatened by mounting anti-Semitism. At the same time, the State 
of Israel come into being and the unlimited Jewish immigration process started. 

Right immediately after 1944 the alyiah of Romanian Jews to Israel was sub-
ject to the decision of the Joint Commission for Control in Romania that approved 
every person wishing to make alyiah. In fact, that Commission gave supervision over 
emigration to USSR. However, Romanian was an important source of Jews wishing 
to immigrate to Eretz Israel, that being explained by several visits of important po-
litical Jewish leaders to Romania.11

The Romania Jews emigration after 1945 was formed, according to Eliezer 
Frenkel, a Jewish lawyer who interviewed eleven prominent Romanians, by two 
categories of Jews wishing to emigrate. 

The first category was composed of those who registered with Palestine 
Emigration Office, and were deprived of all means of livelihood. The second cate-
gory included refugees and persons liberated from the concentration camps ; they 
formed the largest number. 12

Between 1945 and 1948, there was a restrictive period of emigration. Yet on 
October 21, 1945 the Red Cross National Society organized the first transportation 
of 1,000 Hungarian, Polish and Romanian Jews on Transylvania boat. Other Zionist 
organizations initiated the emigration of Jews in other parts of the world. 

9 Peter Meyer, Weinryb, D. Bernard, Duschinsky, Eugene, and Sylvain, Nicholas, (eds), The Jews 
in the Soviet Satellites, (New York : Syracuse University Press, 1953), 518.
10 Rotman, Evreii, 64-65.
11 Liviu Rotman, Evreii, 90-91.
12 Meyer, The Jews, 530-531.
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On January 31, 1946, the approval for the immigration of 2,205 Jews to France 
and Mexico was asked, while on June 17 a similar request was addressed for 440 
Jews to Costa Rica. 

Some of those that immigrated to these countries and to many others would 
eventually choose to arrive in Israel. The general situation was of great difficulty 
for organizing the alyiah to Palestine. 

Important illegal emigration waves took place that found its peak in 
1946-1947. Many of those that emigrated between 1946 and 1948 were not allowed 
to enter Palestine that was under a British Mandate, being settled in Cyprus, where 
they would be put in camps. According to statistical data, approximately 23,000 
Romanian Jews lived in Cyprus during those years.13 

According to the figures published in 1947 by the Romanian section of the 
World Jewish Congress, the total Jewish population living in Romania14 after 1947 
was 428,000.15 

It is interesting in mentioning here the changes the numbers of Jewish pop-
ulation in Romania went through and the causes for this. In 1944, it was estimat-
ed that the Jewish population was around 300,000, while in 1947 the numbers in-
creased to 428,000. 

The difference of around 100,000 came mostly from the Romanian Jews sur-
vivors from Transnistria, Hungarian and German camps, as well as the Jewish ref-
ugees from Northern Bucovina and Bessarabia. These are in fact the survivors of 
the 457,000 Jews living in Bessarabia, Bucovina and Transylvania. Added to this, 
the remaining 28,000 might have been refugees mainly from Poland and a certain 
number could be assigned to the natural increase. 

By June 1947, the Jewish Telegraphic Agency reported that for emigration to 
Palestine were registered about 150,000 Jews, more than double compared to the 
70,000 at the end of 1944. However, the number of those who emigrated legally 
or illegally from Romania in 1947 totally amounts to 40,000.16

In 1948, direct emigration was still permitted, but large sums of money need-
ed to be paid for the issuance of passports and exit visas. At the end of 1948, the 
JDC insisted of having full control on emigration and excluded Zionist organiza-
tions and foreign Jewish agencies from this process. 17

After the creation of the State of Israel, the alyiah from Romania went 
through good, difficult and very difficult periods. Still, the existence of a massive 
alyiah of Jewish population had certain consequences : it almost reduced to zero 
de Jewish population in Romania, ending more concretely a historical chapter of 
its presence in the country. 

It influenced the social and economic dynamics in Romania, by definitely 
changing a certain environment where the Jews were an important component. 
Thirdly, this brought influence on Romania’s international relations, with Israel, as 
well as with the Western world, the Arab states and USSR.18 

The position of communist authorities regarding emigration immediately af-
ter the Holocaust, until the creation of the State of Israel was built on two impor-
tant issues. The first one was ideological ; the second one was a more practical one, 
strictly linked to the emigration process. The Romanian authorities nor banned the 
emigration, neither encouraged it ; they had non-intervention policy and actions.19

The Jews were particularly interested in making alyiah and immediately af-
ter the enacting of the Israeli State, an internal document of the Jewish Democratic 

13 Meyer, The Jews, 90-9.
14 It is understood Romania less Southern Dobrudja, Northern Bucovina, and Bessarabia. 
15 Meyer, The Jews, 516.
16 Meyer, The Jews, 516.
17 Meyer, The Jews, 548.
18 Rotman, Evreii, 89.
19 Rotman, Evreii, 92.
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Committee, the Communist Party’s tool in the Jewish community, mentioned several 
causes of emigration : the poor salaries, the peril of anti-Semitism, the easiness for 
girls to build a family in Israel, the fact that all the Jews were leaving the country, 
and the necessity to be with one’s family.20

If one refers to Romania along with the popular interest in making alyiah, 
there was also Israel’s interest in promoting Romanian Jews emigration. This is very 
well captured by the diplomatic documents of the time. On the June 9, 1948, Moshe 
Sharett, minister for foreign affairs in the provisional Israeli government of 1948, 
sent the telegram by which he asked Ana Pauker, at that time minister for foreign 
affairs of the Romanian government, to official recognize the State of Israel and 
its government. 

On the June 11, 1948, Ana Pauker extended the official recognition by Romania 
of the State of Israel and its government. On the July 3, 1948, Ana Pauker responded 
again to Moshe Sharett and expressed the agreement of the Romanian Government 
for the establishment of the Legation of the State of Israel in Bucharest. 

November 13, 1948 was the date when Mr. Reuven Rubin21 received accredi-
tation as the first representative of the State of Israel in Bucharest. Romania was 
one of the first countries to recognize Israel, and the only country in the commu-
nist Europe of the second part of the twentieth century to have continuous and 
uninterrupted relations with the State of Israel.

The next official documents between the two countries addressed the im-
portant issue of emigration. On the March 11, 1949, Moshe Sharett sent Ana Pauker 
a letter specifically addressing the issue of immigration. „But, one of the prob-
lems which deeply concern the Government is regarding the immigration of the 
Romanian Jews to Israel“.22

According to the data published by the Statistic Department of the Jewish 
Agency, 118,939 Jewish people emigrated from Romania during those years.23 

Yet, in order to fully understand the situation in which the Jewish popula-
tion of Romania was from 1948 to 1952, one must not ignore two determining fac-
tors : the international evolution of the Romanian Communist regime and the Soviet 
policy toward Israel. 

The evolution of the communist regime in Romania followed the common 
pattern of all the satellite countries, the elimination of all opposing political groups 
and the purges of their own party. Although this purge was part of a campaign 
against „cosmopolitanism“ as going forward to the Soviet world, in its first phase, 
it did not imply the elimination of the Jews ; this would be launched in May 1952, 
when it had a distinct anti-Jewish character. 

The second factor is evidently the most complicated and important one. The 
emigration of Jews from Romania depended much on the Soviet Union’s inter-
ests in consolidating a foothold on the eastern side of the Mediterranean, which 
reached its peak in 1947. 

If the political situation affected the Jews in Romania, their economic activ-
ity started to be affected when in June 1948 the nationalization of the industry 
was proclaimed. About forty per cent of the Jewish population in Romania was 
engaged in commercial field, which means that around 140,000 persons were de-
prived of any source of regular income ; this number included the children, house-
wives and elderly people. 

20 Rotman, Evreii, 98.
21 Reuven Rubin was born on November 13, in town in the southeast of Romania. He was the 
Israeli State representative in Romania since November 30, 1948 and until December 10, 1949.
22 Victor Bostinaru (coord), România – Israel. 50 de ani de relaţii diplomatice, 1948 – 1969, 
(Romania – Israel. 50 years of diplomatic relations, 1948-1969), vol. I, (Bucharest : Sylvi, 2000), 
doc. 4, 6.
23 Hacohen, Deborah, Immigrants in Turnmoil. Mass Immigration to Israel and its Repercussions 
in the 1950s and After, (New York, Syracusse University Press, 2003), 267.
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As an intermediate conclusion, it is obvious that the increasing number of 
Romanian Jews must have seen emigration as their only salvation in the 1948-1951 
period.

The period of 1952 to 1957 was the darkest of the Romanian alyiah for that 
was the time when the communist regime imprisoned the leaders of the Zionist 
movement in Romania.24 

Concerning the alyiah, a harsh anti propaganda developed ; on the other 
hand, a pressure towards making alyiah increased. Yet, this was not the Communist 
Party’s double politics, but a unique one having a public and a hidden purpose, that 
of decreasing the Jewish population in Romania. 

This is supported by economic and material arguments like the existence of 
more jobs and living places as the Jews left. Still, the communist authorities were 
surprise by this phenomenon’s proportions that they couldn’t or didn’t expected. 

More, another reason for emigration freezing in 1952 was the effect of alyiah 
on the Romanian economy. In addition, the international arena, with the increas-
ing anti-Semitic, anti-Zionist and anti-Israel environment did not favor Jews’ alyiah 
to Israel. In a couple of years, this situation will become of full interdiction.25 

The next eight years (1958-1966) were a period of revival of the alyiah with 
an average of 14,000 olim leaving per year. The following year, from 1967 to 1968, 
was a period of crises with an annual average of 550, while between 1969 and 1974 
the annual average grew to 3,000 olim. The annual average decreased to 1,500 ol-
im between 1975 and 1989, and between 1991 and 1994, the annual average was 
500 olim.26 

The statistical data allowed me to build a sociological portrait of the olim, 
by referring to three distinct periods, 1948-1951, 1969-1973 and 1983. One third of 
the Romanian Jews who immigrated to Israel between 1948 and 1951 were either 
less than 14 years old or over 60 years old. 

Women emigrated in greater numbers than men did ; most olim were mar-
ried, followed statistically by widows and widowers. Their jobs were civil servants, 
tradesmen and simple workers ; they settled mainly in Haifa, Tel-Aviv and the cen-
tral areas of the country.27 

The alyiah from 1969 to 1973 consisted mainly of 18 to 29 year old persons, 
although there were some who were over 55 years old. They were highly educated 
with an average of 10.6 years of schooling, of which one third had been to college. 
Religion was significant for only 20% of them with a considerable difference be-
tween the older people (over 65 years old) who had received a Jewish education 
and the young people (less than 30 years old) who had not. Academic and intellec-
tual life was well represented while blue-collar workers were not. 

Hebrew was for the majority of the olim the language of daily life and work 
in Israel. However, Romanian was the language of communication with family or 
friends. This was also relevant for their social life, which developed mainly among 
other Romanian olim, because only the young were open to olim from other coun-
tries. By the year 1983, the number of Romanian born olim was 283,000. Those us-
ing Hebrew grew, but still around 40% continued to speak Romanian at home. The 
predominant jobs among them were mainly in academia.28

24 Carol Bines, Din istoria imigrărilor in Israel, 1882-1995 (From the History of Jewish alyiah to 
Israel, 1882 – 1995), (Bucharest : Hasefer, 1998), 92.
25 Rotman, Evreii, 103-104.
26 Bines, Din istoria, 93-94.
27 Bines, Din istoria, 95-97.
28 Bines, Din istoria, 100-105.
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V. Conclusions

The immigration of Romanian Jews to (Eretz) Israel made the subject of sev-
eral researches. The issue of their alyiah is addressed from many approaches : po-
litical, diplomatic, historical, sociological and statistical. 

Bringing these approaches together could offer to the reader a broader and 
more coherent image of the Romanian Jews alyiah. This happened over many dec-
ades that covered almost the entire twentieth century, and even years before. Their 
emigration went through difficult and sometimes very difficult times and was sub-
ject to many political decisions and diplomatic negotiations. According to statis-
tical data, by the end of the twentieth century, the number of Romanian olim in 
Israel was 283,000. 

The emigration of Romanian Jews to Israel is documented since the end of 
the 18th century, being a continuous process since then. At the end of the 19th cen-
tury, the Zionist ideology was the major push that determined important number 
of Jews to take the road to Erez Israel. In the horrendous years of the 1930s and 
1940s, the emigration to Palestine was under the whims of authorities, their deci-
sions, and influenced by the international context.

With the coming of communist regime, the emigration of Romanian Jews to 
Israel went through good, bad and very bad times, when it was completely banned. 
The communist authorities would very soon understand the economic prospects 
of Jewish emigration and would make their best to increase their benefits of this 
„business“.
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Recenzie

Excelentul roman distopic al lui 
Evgheni Zamiatin, Noi aparţine literatu-
rii de anticipaţie și antiutopice. Lucrarea 
Noi se constituie într-un pilon al bele-
tristicii distopice contemporane, ală-
turi de alte opere faimoase, printre ca-
re menţionăm doar O mie nouă sute 
optzeci și patru și Ferma animalelor, de 
George Orwell, Minunata lume nouă a 
lui Aldous Huxley sau Fahrenheit 451 a 
lui Ray Bradbury.

Evgheni Zamiatin este un meritu-
os deschizător de drumuri, un pionier în 
acest gen de literatură, un util acceso-
riu atât pentru desăvârșirea profesiona-
lă atât a filologilor, cât și a politologilor, 
istoricilor și sociologilor. George Orwell 
însuși a recunoscut influenţele scriitoru-
lui rus asupra propriilor creaţii. Cartea 
lui Zamiatin fost publicată pentru prima 
dată în anul 1920, în plin război civil în 
Rusia, într-un climat politic și social im-
propriu, extrem de frământat. 

Scriind Noi, Zamiatin a oferit mă-
sura unei remarcabile capacităţi de pre-
dicţie. Cu o acurateţe deosebită, scriitorul 
rus a prefigurat caracteristicile dominan-
te ale totalitarismelor contemporane. El 
a anticipat și a conturat cu succes imagi-
nea unei neverosimile sociatăţi a viitoru-
lui. Victimă a regimurilor extremiste și a 
rigorilor acestora, a experimentelor soci-
ale pe scară largă (însă deopotrivă, supus 
unei robotizări și mecanizări excesive, în 
literatura distopică), omul suferă o me-
tamorfoză ireversibilă. Conștiinţa sa este 
pervertită în urma manipulării și îndoc-
trinării masive întreprinse de regim prin 
intermediul ideologiei și propagandei. 

Ideologia și propaganda au reprezentat 
două dintre cele mai importante arme ale 
regimurilor nedemocratice ale veacului 
al XX-lea. Individul se transformă adesea 
într-un veritabil mutant psiho-emoţiona-
lo-intelectual. Acest ins pervertit este, de 
fapt, întruchiparea omului nou. Crearea 
omului nou a reprezentat un obiectiv 
esenţial atât pentru totalitarismele de 
extrema stânga, cât și pentru cele de ex-
trema dreaptă. 

Omul nou se caracteriza prin su-
perficialitate (intelectuală, afectivă, sen-
timentală) și prin obedienţă servilă faţă 
de regim într-o societate uniformizată 
și nivelată, cu o ierarhie a valorilor fla-
grant răsturnată. Ordinea socială era su-
pravegheată cu stricteţe și severitate de 
către „Big Brother“ (George Orwell) sau 
„Binefăcător“ (Evgheni Zamiatin).

Într-o lume aflată sub deplina stă-
pânire a Statului Unic, Conducătorul, 
sau după caz, Führerul, se confundă 
la Zamiatin cu „Binefăcătorul“. Poliţia 
politică este identificabilă cu „Biroul 
Păzitorilor“. „Păzitorii“ aveau misiunea 
de a deconspira pe „dușmanii fericirii“ și 
a-i deferi Mașinii Binefăcătorului. Inamicii 
fericirii generale nu puteau fi decât opo-
zanţii politici, care trebuiau eliminaţi cu 
brutalitate. „Binefăcătorul“ însuși era 
responsabil cu executarea pedepselor 
capitale. El avea de altfel drept de viaţă 
și de moarte asupra tuturor cetăţenilor. 
Maniera de suprimare a indezirabililor 
era oarecum comparabilă cu „vaporiza-
rea“ orwelliană. 

Apiraţia omului către libertate era 
intolerabilă. Însăși fericirea se confunda 

Evgheni Zamiatin, Noi
Traducere de Inna Cristea, Iași, Editura Polirom, 2014, 216 pp.

Literatură distopică și totalitarism
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în Statul Unic cu lipsa libertăţii. Așadar, 
fericirea echivala cu supunerea necon-
diţionată. Cultul personalităţii conducă-
torului este comun tuturor regimurilor 
dictatorial și totalitare, indiferent de ori-
entare. Sărbătorirea „Zilei Unanimităţii“ 
era un prilej de celebrare a cultului per-
sonalităţii „Binefăcătorului“. 

Anchetele, ce implicau uneori uti-
lizarea experimentelor pe deţinuţii care 
refuzau cu obstinaţie să își recunoască 
„crimele“, erau efectuate de așa-numitul 
„Operaţional“. În fapt, experimen-
te medicale pe prizonierii politici s-au 
desfășurat în realitate atât în timpul sta-
linismului, în Uniunea Sovietică, cât și în 
Cambodgia khmerilor roșii, dezvăluind, 
o dată în plus, caracterul inuman al to-
talitarismului comunist. Pe de altă parte, 
monitorizarea strictă a relaţiilor intime 
reprezintă o altă caracteristică a regimu-
rilor totalitare, cu deosebire a celor de 
extrema stângă.

Locuitorii Statului Unic au suferit 
o depersonalizare absolută, nemaiavînd 
nume, ci numere și ecusoane. Ei înșiși 
erau socotiţi numere, încetând să mai fie 
fiinţe umane. Nivelarea socială deplină 
este relevată de obligativitatea purtării 
uniformelor cenușii-albastre. Uniformele 
sunt și o constantă vestimentară a scri-
iturii orwelliene. Dezumanizarea nu se 
oprea la cele schiţate mai sus. Locuitorii 
Statului Unic erau „formaţi“ în „uzinele 
de educare ale copiilor“. Ei trebuiau să 
meargă încolonaţi și să mărșăluiască în 
ritmul muzicii emise de Uzina muzicală. 
Totul amintește de ceremoniile grandi-
oase, megalomanice, frizând grotescul 
și de scenariile festive organizate atât 
de regimul nazist, cât și de regimuri-
le comuniste. Absurdul și neverosimilul 
ating cote paroxistice. A visa reprezenta 
un semn clar de boală. Conștiinţa indivi-
duală era o anomalie intolerabilă, ca de 
altminteri și imaginaţia. Demersurile de 
spălare a creierelor întreprinse de auto-
rităţi culminează cu obligativitatea efec-
tuării operaţiilor de extirpare a imagi-
naţiei pentru toţi locuitorii. Astfel, se 
desăvârșea procesul de reducere a indi-
vidului la stadiul vegetativ. Locuitorii de-
veneau roboţi docili ai Statului. Individul 

era practic insignifiant în faţa colectivi-
tăţii. „Eu“ nu reprezintă nimic în raport 
cu „NOI“.

Evgheni Zamiatin nu a inspirat 
doar pe cei mai proeminenţi exponenţi 
ai literaturii distopice, Huxley și Orwell. 
Recurgând la satira politică, el se apropie 
deopotrivă de alţi scriitori iluștri din are-
alul sovietic, precum Mihail Bulgakov și 
Andrei Platonov. Chiar dacă noţiuni-
le tehnice și matematice sunt omnipre-
zente la Zamiatin, lucrarea sa de căpă-
tâi, romanul Noi se constituie într-o lec-
tură agreabilă și, de asemenea utilă, nu 
doar pentru filologi, ci și pentru istorici 
și specialiștii în știinţe politice.

Hadrian Gorun
[„Constantin Brâncuși“ 

University, Târgu-Jiu]



257Sfera Politicii nr. 4-5 (180-181) / 2014

Semnale
STANOMIR, IOAN, MANOLACHE, CRISTINA, GHEORGHE, ANAMARIA ELENA – 
Challenges of transition. The post-communist experience(s) vol. 1
Editura Institutul European

Prefaţă : Radu Carp 
Anul apariţiei : 2014
Număr pagini : 424 
ISBN : 978-606-24-0060-6 

Volumul colectiv Challenges of Transition : The Post-Communist 
Experience(s) reunește contribuţiile peste 30 de tineri cercetători 
din România, Cehia, Ungaria, Slovacia, Serbia, Armenia, Franţa și 
Canada. Deși ideea unei analize asupra post-comunismului nu este 
nicidecum o noutate, abordarea comparatp și analizele preponde-
rent empirice realizate de autori asigură o notă de originalitate în 
domeniul studiilor de profil. Mai mult, diversitatea subiectelor cer-
cetate prezentate oferă o perspectivă comprehensivă atât asupra 
unei perioade controversate a istoriei recente, cât și asupra unui 

fenomen ce nu și-a atins încă punctul terminus. Post-comunismul rămâne una dintre temele 
cel mai adesea invocate în domeniul știinţelor sociale, astfel încât prezentul volum colectiv 
vine în întâmpinarea nevoii de a avea o literatură de specialitate permanent actualizată. Nu 
în ultimul rând, considerăm că volumul se încadrează cu ușurinţă pe piaţa cărţilor de speci-
alitate din domeniul știinţelor politice, având avantajul unei abordări inter- și pluri-discipli-
nare, o tematică relevantă și încă pertinentă, precum și prin prisma faptului că este redactat 
în 2 limbi de circulaţie internaţională.

Sursa : Editura Institutului European, http://www.euroinst.ro/titlu.php ?id=1406

RADU ALEXANDRU, BUTI DANIEL – Statul sunt eu ! Un raport asupra 
politizării justiției românești
Editura Pro Universitaria

Anul apariţiei : 2014
Număr pagini : 211 
ISBN : 978-606-26-0034-1 

Independenţa justiţiei reprezintă o preocupare constantă pentru 
politicienii români, deși nu în sens constituţional, ci într-o manie-
ră pragmatic-partizană. Aceasta este și tema volumului de faţă, al 
doilea sub titlul „Statul sunt eu !“, ce continuă preocuparea noas-
tră analitică pentru reliefarea caracterului voluntar-arbitrat al po-
liticii românești și, de aici, a specificului sistemului politic postco-
munist. Accentul este pus pe analiza „coabitării românești“ dintre 
președintele Băsescu și premierul Ponta, cu consecinţele și implica-
ţiile acesteia asupra funcţionării puterii judecătorești, dar și asupra 
ansamblului politic de după alegerile din 2012. 

Configuraţia scenei politice post-electorale a adus România, în premieră absolută, într-o situa-
ţie specifică semiprezidenţialismului francez. Odată ce USL a câștigat majoritatea parlamentară, 
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poziţia de șef real al Guvernului a revenit Premierului, în detrimentul „președin telui-jucător“. 
Recunoașterea acestui mecanism al transferului de roluri între titularii puterii executive ar 
fi oferit regimului politic dimensiunea coabitării de tip francez. Totuși, logica cohabitation 
française nu a funcţionat, aceasta fiind înlocuită cu un mecanism sui-generis de partajare a 
puterii între președintele Băsescu și premierul Ponta, având ca bază „Acordul de colaborare 
instituţională“ semnat de cei doi, imediat după alegerile parlamentare.

Sursa : Editura Prouniversitaria, http://www.prouniversitaria.ro/carte/statul-sunt-eu

DRAGOMAN, DRAGOȘ – Capital social și valori democratice în România
Editura Institutul European

Anul apariţiei : 2010
Număr pagini : 292 
ISBN : 978-973-611-700-8 

Cercetarea importanţei factorilor culturali pentru susţinerea de-
mocraţiei a fost pusă în umbră, în România și în regiune, de ac-
centul pus pe studiul altor factori consideraţi importanţi pentru 
democratizarea României, anume pe factorii economici și institu-
ţionali. Performanţele net diferite ale societăţilor postcomuniste 
în procesul de democratizare, în care România prezintă un deca-
laj important faţă de alte foste ţări comuniste central europene, 
dar și diferenţele dintre ultimul val de democratizare central și 
est-european și precedentele valuri de democratizare postbelică, 
au adus în discuţie diferenţele culturale dintre aceste societăţi în 

termenii capitalului social. Deși acesta a devenit un subiect favorit al sociologiei occidentale 
în anii ’90, capitalul social continuă să fie relativ puţin studiat în România. Doar eforturile re-
cente ale specialiștilor din domeniul știinţelor politice au reușit parţial să explice importanţa 
factorilor culturali pentru democratizarea societăţii românești și să integreze cazul României 
în marile comparaţii la nivel european și mondial. Cartea testează în contexte locale, naţio-
nale și regionale principalele ipoteze ce leagă democratizarea de elementele esenţiale ale 
capitalului social, care sunt participarea voluntară și încrederea socială. Comparaţia realizată 
pune sub semnul întrebării optimismul teoriei capitalului social, care este în general creditat 
cu capacitatea de a promova un cetăţean competent politic, participativ și critic. Factorii ce 
se dovedesc cei mai importanţi pentru susţinerea democraţiei sunt capitalul uman, în special 
educaţia, dar și resursele economice și atitudinile cetăţenilor.

Sursa : Editura Institutului European, http://www.euroinst.ro/titlu.php ?id=1073
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