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OM ªI SOCIETATE

Om ºi societate
Acum mai bine de 2300 de ani, filosoful grec Aristotel scria c\ omul este prin natura
sa un animal social. Altfel spus, omul este destinat s\ tr\iasc\ `mpreun\ cu al]i
oameni. Rela]iile cu ceilal]i stau la baza existen]ei omului : na[terea sa este
rezultatul unei rela]ii `ntre oameni, copil\ria sa depinde de rela]iile cu al]i oameni,
cursul vie]ii sale este influen]at de rela]iile cu al]i oameni. Cu alte cuvinte, nu po]i
fi om de unul singur. Felul t\u de a g^ndi, cuno[tin]ele tale, reac]iile [i
comportamentul t\u depind `n mod fundamental de suma rela]iilor avute de-a
lungul vie]ii tale cu al]i oameni : p\rin]i, rude, prieteni, profesori, colegi de serviciu,
cuno[tin]e ocazionale etc.
~nchipui]i-v\ urm\toarele situa]ii :
Matei are 9 ani [i nu [tie s\ vorbeasc\. Nu a fost niciodat\ la [coal\, iar p\rin]ii
l-au tratat cu cruzime. Pentru c\ a fost un copil nedorit, p\rin]ii lui au refuzat
s\-l considere un membru al familiei, a[a c\ Matei a fost ]inut `n beci. Nimeni nu
a vorbit cu el niciodat\, nu a fost trimis la [coal\, nu a avut prieteni [i nu a [tiut
ce `nseamn\ s\ fii iubit de familie. C^nd a fost, `n cele din urm\, descoperit de
vecini, Matei era o umbr\ de om : era subnutrit [i se comporta ca un animal
s\lbatic. Era speriat de lumea pe care o vedea [i scotea doar ni[te sunete
dezarticulate.
Miranda este o feti]\ de patru ani. Ea s-a n\scut `ntr-un c\tun l^ng\ o p\dure. La
v^rsta de aproximativ un an, c^nd `ncepuse s\ fac\ primii pa[i, Miranda a disp\rut
de l^ng\ mama ei `ntr-un moment de neaten]ie a acesteia. Ea a fost descoperit\
trei ani mai t^rziu `n p\durea `n care se pierduse. Nu vorbea [i nu mergea `n
dou\ picioare. Se comporta ca un animal s\lbatic : mergea `n patru labe, se speria
de oameni [i scotea urlete de lup. Speciali[tii care au examinat-o au ajuns la
concluzia c\ feti]a a supravie]uit `n p\dure singur\, la o v^rst\ at^t de fraged\,
pentru c\ a fost adoptat\ de animale care nu i-au f\cut r\u, ci au `ngrijit-o ca pe
un pui. Se presupune c\ a fost adoptat\ de o familie de lupi.
Robinson Crusoe era un b\rbat adult care a naufragiat pe o insul\. Folosind
uneltele de pe epava vasului a reu[it s\-[i `ncropeasc\ un c\min `n a[teptarea
unei nave care s\-l salveze. ~n lungii ani `n care a fost singur pe insul\ a avut
drept tovar\[i c^teva animale s\lbatice (de exemplu, un papagal pe care l-a
`nv\]at s\ vorbeasc\) [i ni[te c\r]i pe care le-a salvat din naufragiu. De[i nu a
avut mult\ vreme un tovar\[, Robinson Crusoe nu a uitat s\ vorbeasc\, s\ scrie
sau s\ citeasc\. Dimpotriv\, cuno[tin]ele acumulate `naintea naufragiului l-au
ajutat `n momente decisive. ~i lipsea `ns\ tov\r\[ia oamenilor [i acest lucru `l
`ndurera cel mai tare.
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Analizaþi situaþiile descrise mai sus ºi rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
 Care sunt diferenþele dintre situaþia celor doi copii ºi cea a lui Robinson Crusoe ?
 Comentaþi reacþiile Mirandei ºi ale lui Matei când au fost gãsiþi.
 Credeþi cã Matei ºi Miranda mai pot deveni copii normali ? Argumentaþi.
 Dacã Robinson Crusoe ar fi fost de vârsta Mirandei ºi a lui Matei când a naufragiat
pe insulã s-ar fi descurcat la fel ? Argumentaþi.
 În ce fel trebuie sã înþelegem afirmaþia lui Aristotel în fiecare din cele trei cazuri
prezentate mai sus ?

Citind exemplele de mai sus ajungem la concluzia c\ omul devine con[tient de
condi]ia lui uman\ doar `n rela]ie cu al]i oameni, iar aceste rela]ii sunt cele care `i
determin\ dezvoltarea ca fiin]\ uman\ complet\.
Pentru a r\spunde `ns\ acestei condi]ii trebuie ca oamenii s\ tr\iasc\ `n grupuri,
deci `n societate. Via]a `n comun creeaz\, cu timpul, o sum\ de deprinderi comune :
limbaj, tradi]ii, obiceiuri, valori etc. Toate acestea formeaz\ cultura unei societ\]i,
iar societatea reprezint\ grupul de oameni care ocup\ un teritoriu comun [i
`mp\rt\[e[te aceea[i cultur\.

Ce este cultura ?
C^nd vorbim despre cultur\ avem `n vedere mo[tenirea social\ a unui popor. Adic\
modelele de g^ndire, de sim]ire [i de ac]iune care caracterizeaz\ un popor sau o
societate, incluz^nd exprimarea sub form\ material\ a tuturor acestor lucruri.
Astfel, cultura are o component\ material\ [i o component\ nonmaterial\. Prima
este format\ din lucruri create de om [i care exist\ fizic, de exemplu, vase, tablouri
[i sculpturi, calculatoare, case [i castele, monede, biserici [i altare, insignele unei
echipe de fotbal sau de rugby, ma[ini [i rachete etc. Partea nonmaterial\ a culturii
const\ din crea]ii [i no]iuni abstracte cum sunt valorile morale, credin]ele,
simbolurile, normele de comportament, tradi]iile [i obiceiurile institu]ionale.
~n limbajul curent, termenul de cultur\ este folosit cu o semnifica]ie incomplet\.
~n general, c^nd ne referim la un om de cultur\, de exemplu, ne g^ndim la o
persoan\ care este foarte `nv\]at\, care vorbe[te limbi str\ine, care a citit mult [i are
cuno[tin]e `n domenii vaste : literatur\, istorie, filosofie, arte etc.
~n limbajul sociologilor `ns\, a avea o cultur\ `nseamn\ pur [i simplu a fi om,
pentru c\ `n accep]iunea lor, cultura reprezint\ experien]a comun\ pe care orice om
o `mp\rt\[e[te cu ceilal]i membri ai grupului din care face parte. Cu alte cuvinte,
cultura reprezint\ veriga de leg\tur\ `ntre oamenii dintr-un grup. Este un fel de
hart\ comportamental\ care ne arat\ ce anume trebuie s\ facem sau s\ spunem `n
situa]ii date. G^ndi]i-v\, de exemplu, la modul `n care [ti]i s\ v\ comporta]i `n
societate, s\ saluta]i sau s\ m^nca]i cuviincios, s\ v\ comporta]i diferit la o
`nmorm^ntare, respectiv la o nunt\ etc. Reac]iile voastre `n situa]ii date sunt
instinctive, dar ele au la baz\ r\spunsuri standard care v-au fost oferite de cultura
voastr\. Astfel, atunci c^nd c\l\tori]i dintr-o ]ar\ `n alta, constata]i c\ unele din
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aceste r\spunsuri nu mai corespund. De exemplu, manierele la mas\ sunt altele
dec^t cele cu care sunte]i voi obi[nui]i (`n Europa, bunele maniere `]i cer s\ folose[ti
tac^murile c^nd m\n^nci, dar sunt ]\ri `n care se m\n^nc\ `n mod obi[nuit cu m^na,
de exemplu, India, `n altele `n locul tac^murilor se folosesc be]i[oare de lemn, de
exemplu, China etc.), salutul este altul (`n unele ]\ri un b\rbat politicos trebuie s\
s\rute m^na unei doamne, `n timp ce `n altele este o adev\rat\ jignire dac\ atingi
m^na unei femei care nu `]i este rud\) etc. Toate aceste exemple arat\ un singur
lucru : c\ `n cea mai mare parte a vie]ii o persoan\ nu este con[tient\ de semnifica]ia
culturii, pentru c\ manifestarea ei este instinctiv\, natural\. De obicei, devenim
con[tien]i de propria noastr\ cultur\ atunci c^nd intr\m `n contact cu alte culturi,
care au manifest\ri diferite.
Cultura este deci suma experien]elor unei societ\]i.

De ce este importantã cultura ?
Cultura este cea care ne ajut\ s\ supravie]uim adapt^ndu-ne la orice situa]ie
nea[teptat\ cu care ne-am confrunta la un moment dat. Cultura este cea care ne
`nva]\ s\ comunic\m cu semenii no[tri, oric^t de diferi]i ar fi ei. Cultura este cea
care ne diferen]iaz\ de animale. ~n timp ce ele nu pot evolua dec^t genetic, oamenii
pot evolua `nv\]^nd permanent. Evolu]ia genetic\ este lent\, `n timp ce evolu]ia
cultural\ este rapid\ [i se transmite u[or de la o comunitate la alta.
Acest lucru ne ofer\ un avantaj imens : dac\ nu ar exista cultura, atunci fiecare
dintre noi ar porni `n via]\ de la zero [i, imediat dup\ na[tere, ar trebui s\ descopere
totul de unul singur. ~n realitate, fiecare din noi are la dispozi]ie tot bagajul de
cuno[tin]e, de descoperiri [i de r\spunsuri acumulat de predecesorii no[tri. Evident,
exist\ [i reversul acestei situa]ii : putem beneficia de experien]a str\mo[ilor, dar
suntem  `n acela[i timp  `mpov\ra]i [i influen]a]i de supersti]iile, temerile [i
limitele lor.
~n concluzie, cultura este adaptarea tipic uman\ la lumea `nconjur\toare [i st\ la
baza comportamentului nostru cotidian.
Cultura este format\ din mai multe elemente :
 Simbolurile
reprezint\ elementul de baz\ al culturii care poate fi definit\ [i ca un sistem de
simboluri cu o anumit\ semnifica]ie. Simbolurile ne permit s\ reprezent\m
obiecte, evenimente, oameni. Ele au exact acea valoare [i semnifica]ie pe care
noi le-am atribuit-o. De exemplu, când spunem telefon ne referim la un obiect
care exist\ fizic. Acest cuv`nt devine un instrument de comunicare pentru c\ o
comunitate `ntreag\ este de acord c\ `ntre simbol [i obiect exist\ o leg\tur\. Alt
exemplu: când un român d\ din cap de sus `n jos `nseamn\ c\ vrea s\ spun\ da.
Când un bulgar face acela[i gest `nseamn\ nu. Iat\ deci ce importante sunt
simbolurile. Ele sunt specifice oamenilor, care sunt singurele fiin]e capabile s\
`n]eleag\, s\ foloseasc\ [i s\ inventeze simboluri care s\ le modeleze
comportamentul [i s\-l influen]eze pe al altora. Animalele, oric`t de inteligente
ar fi, nu pot `nv\]a, folosi [i `n]elege dec`t un num\r extrem de limitat de
simboluri. Dar pentru a le putea utiliza ele trebuie s\ fie `nv\]ate de un om ;
singure nu ar reu[i.
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 Limbajul
este cel mai important set de simboluri pe care-l posed\ oamenii. Limbajul este
un sistem structurat de sunete (cuvinte [i propozi]ii) cu `n]elesuri specifice [i
arbitrare. Este folosit pentru a exprima absolut orice : de la nevoile fizice [i p^n\
la dorin]ele de ordin spiritual. Limbajul este cel care permite crearea culturii,
acumularea cuno[tin]elor [i transmiterea lor. ~n fine, limbajul este cel care ne
ajut\ s\ lu\m parte la activit\]i sociale complexe. El este deci biletul care ne
introduce `n via]a social\. Nu e mai pu]in adev\rat c\ ne introduce `n via]a
social\ a grupului nostru lingvistic, pentru c\ nu toate popoarele vorbesc aceea[i
limb\. Limba este elementul esen]ial al unei culturi, iar frontierele lingvstice
sunt de multe ori [i frontiere culturale.
 Normele
sunt reguli sociale care specific\ ce comportament este adecvat `ntr-o anumit\
situa]ie. De exemplu, normele ne spun c\ pentru a intra `ntr-o biseric\ trebuie
s\ fii `mbr\cat decent; c\ pe strad\ nu po]i umbla dezbr\cat oric^t ]i-ar fi de cald;
c\ la o `nmorm^ntare nu se c^nt\ muzic\ rock etc.
Exist\ trei categorii de norme:
1 Norme bazate pe tradi]ie [i pe obiceiuri :
de exemplu, faptul c\ nu e politicos s\ `nt^rzii la o `nt^lnire; c\ trebuie s\ te
speli `n fiecare zi pe din]i [i s\ faci du[ diminea]a ca s\ nu miro[i nepl\cut; c\
nu e frumos s\ folose[ti cuvinte vulgare `n discu]iile tale etc. Cei care `ncalc\
aceste norme sunt privi]i ca ni[te ciuda]i, nonconformi[ti. Ei pot fi considera]i neciopli]i [i b\d\rani, dar nu infractori. Mecanismul folosit de societate
pentru a-[i obliga membrii s\ respecte aceste norme este ridiculizarea celor
care le `ncalc\ sau pur [i simplu b^rfa. ~n periferiile bogate ale ora[elor
americane noii proprietari care nu au grij\ s\-[i tund\ iarba la timp pentru a
avea o paji[te `ngrijit\ au surpriza de a vedea c\ vecinii mai vechi `ncep s\-[i
pun\ sacii de gunoi pe paji[tea lor. Astfel, pentru a sc\pa de aceste nepl\ceri,
oamenii se vor conforma normelor tradi]ionale.
2 Normele morale :
sunt cele mai puternice pentru c\ desemneaz\ acele lucruri care nu trebuie
f\cute sub nici o form\, lucruri care nu pot fi `nc\lcate f\r\ a fi etichetat drept
delincvent sau criminal. Astfel, uciga[ii, ho]ii, violatorii, tr\d\torii, cei care
trateaz\ violent copiii sau, `n general, pe cei mai slabi dec^t ei, cei care comit
incest etc. `ncalc\ aceast\ a doua categorie de norme [i sunt elimina]i de
societate din mijlocul ei. Aceast\ categorie de norme cu valen]e morale este
cea care este considerat\ vital\ pentru supravie]uirea [i bun\starea societ\]ii
[i de aceea cei care le `ncalc\ sunt exila]i, elimina]i, `ncarcera]i, condamna]i
la moarte sau chiar mutila]i pentru a se [ti c\ au `nc\lcat aceste norme (de
exemplu, `n unele societ\]i ho]ilor li se t\ia m^na dreapt\).
3 Unele norme sunt formalizate ca legi :
Legile deriv\, `n bun\ parte, din a doua categorie de norme. Ele reprezint\
reguli care sunt `nt\rite de o institu]ie politic\ (`n spe]\, statul) format\ din
oameni care au dreptul s\ foloseasc\ for]a. Legea se distinge prin faptul c\
permite `n mod legitim folosirea constr^ngerii fizice.
 Valorile
sunt idei privind ceea ce e bine [i r\u, idei `mp\rt\[ite de majoritatea membrilor
societ\]ii.
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Ele nu stabilesc ce comportamente sunt sau nu acceptabile, dar pe baza lor
evalu\m oamenii din jurul nostru, evenimentele sau obiectele. Cu ajutorul lor
stabilim frumuse]ea, moralitatea, bog\]ia, meritele, importan]a oamenilor,
evenimentelor sau obiectelor. Pe baza valorilor lu\m, de obicei, cele mai
importante decizii ale vie]ii, precum: c\s\toria, cariera, alegerea prietenilor etc.
~n societ\]ile `n care aceste valori sunt `mp\rt\[ite de majoritatea oamenilor
dintr-un grup ele devin un element unificator al societ\]ii respective, care va fi
mult mai `nclinat\ s\ fac\ sacrificii sau chiar s\ lupte sau s\-[i dea via]a pentru
a le p\stra (de exemplu, pentru libertate).

I. Spuneþi ce elemente ale culturii sunt descrise în situaþiile de mai jos :
 Pe tricourile echipei voastre de baschet este desenatã o girafã.
 Aveþi un coleg proaspãt venit în România. Þara lui natalã este China. Aveþi
dificultãþi de comunicare.
 În ºcoala voastrã s-a format o clasã specialã pentru copii cu deficienþe de auz. Ei
nu pot vorbi la fel ca voi, aºa cã pentru a se face înþeleºi trebuie sã înveþe diferite
semne pe care le fac cu ajutorul mâinilor.
 Maria trebuie sã meargã duminicã în vizitã la bunicii ei. Ea îºi face probleme
pentru cã bunica e foarte severã în privinþa comportamentului la masã, aºa cã se
teme sã nu facã vreo greºealã. Ea trebuie sã þinã minte cum sã foloseascã în mod
corect cuþitul ºi furculiþa, precum ºi tacâmurile de fructe. Cel mai complicat va fi
dacã vor mânca peºte, pentru cã tacâmul de peºte e dificil de mânuit. De asemenea,
Maria trebuie sã fie atentã la þinutã ºi nu trebuie sã vorbeascã cu gura plinã.
 Profesoara de istorie i-a dat lui Ionuþ o notã micã, deºi el ºtiuse foarte bine lecþia.
Ea nu-l place însã, pentru cã Ionuþ este cam obraznic. Dar nu e cinstit sã dai unui
elev o notã micã doar pentru cã nu-þi este simpatic, aºa cã ºi Ionuþ, ºi colegii sãi
sunt revoltaþi.
II. Spuneþi ce norme sunt încãlcate în situaþiile de mai jos ºi cu ce consecinþe
pentru cei care le încalcã. Existã situaþii în care situaþia poate fi remediatã
pentru aceºtia? Cum?
 Aveþi un nou coleg ºi nu ºtiþi cum sã vã comportaþi cu el pentru cã este altfel decât
voi : are mai mulþi cercei în ureche, în buza de sus, chiar ºi în limbã. E tuns zero
ºi poartã blue-jeans ºi tricouri mototolite. Profesorii îl dau afarã de la ore des, deºi
el nu le face probleme. ªi notele sunt mici, deºi de multe ori a dovedit cã ºtie la
fel de multe ca oricare dintre voi. Ba chiar este pasionat de muzicã ºi are cunoºtinþe
solide de muzicã clasicã ºi modernã. Cu toate acestea, este în pericol sã rãmânã
repetent.
 ªcoala voastrã este terorizatã de un grup de derbedei. În urmã cu câteva zile, un
profesor a fost bãtut chiar în faþa ºcolii, mai mulþi elevi au fost tâlhãriþi, iar colegelor
voastre le este fricã sã mergã singure de teamã sã nu fie atacate.
 Unul dintre colegii voºtri are un mare necaz : tatãl sãu, care este poliþist, a fost
prins în timp ce lua mitã de la un cunoscut mafiot.
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Evoluþia de la comunitate la societate
Societ\]ile difer\ foarte mult unele de altele [i de la o epoc\ la alta. {tiin]ele care se
ocup\ de studierea diferen]elor [i a evolu]iei de la mici comunit\]i de oameni la
societ\]ile moderne sunt sociologia [i antropologia. Oamenii de [tiin]\ au ajuns la
concluzia c\ grupurile de oameni au tendin]a s\ evolueze de-a lungul timpului [i s\
construiasc\ structuri din ce `n ce mai complexe. Acest proces se nume[te evolu]ie
sociocultural\ [i explic\ modul `n care s-a ajuns de la formele primitive de asociere
a oamenilor (clanuri, triburi etc.) la formele evoluate de azi (stat-na]iune).
Teoriile clasice
privind evolu]ia sociocultural\
10000 `. Hr.

8000 `. Hr.

Unelte simple
Ad\posturi din piatr\
Facilit\]i de p\strare a proviziilor.
Cre[terea animalelor
Agricultur\

7000 `. Hr.

Ceramic\

6000 `. Hr.

Iriga]ii

5000 `. Hr.

Societ\]i stratificate `n func]ie
de rangul membrilor

4000 `. Hr.

Plugul
Roata
Metalurgie `n bronz
Scrisul
Ora[e
Armate profesioniste
Societate stratificat\ `n clase
Birocra]ie
Legi scrise
C\ru]a
Metalurgia fierului
Alfabetul

9000 `. Hr.

3000 `. Hr.

2000 `. Hr.

Noi interpret\ri [i concluzii
Prima comunitate permanent\
Comer] la mari distan]e
Me[te[uguri
Primul a[ez\m^nt cu utilitate
comunitar\
Primele prelucr\ri ale metalelor
Me[te[ugari care-[i c`[tig\ via]a
din practicarea me[te[ugului lor
Pictur\ rupestr\
(Turcia, cca 6000 `. Hr.)
Manifest\ri artistice
(statuet\ a unei zei]e a fertilit\]ii
descoperit\ la Cernavod\,
România, cca 5000 `. Hr.)

Construc]ii monumentale
(Ziggurat*-ul regelui Urnammu,
Ur**, Orientul Mijlociu;
cca 2500 `. Hr.)

Surs\ : The New York Times, 16 dec. 1986

* Ziggurat  piramid\ `n trepte.
** Ur  ora[ antic `n Mesopotamia. Unul dintre cele mai vechi centre de civiliza]ie urban\
din lume. ~n secolele XXIII-XXI `.Hr. era capitala statului sumerian.
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Coloana din mijloc descrie interpret\rile acceptate ale evolu]iei culturii umane,
iar `n coloana din st^nga sunt indicate datele corespunz\toare fiec\rei etape. Coloana
din dreapta cuprinde ultimele interpret\ri care dateaz\ apari]ia principalelor sisteme
sociale [i economice mai devreme dec^t se crezuse ini]ial.
A[a cum reiese din tabelul de mai sus, `n urm\ cu peste 10000 de ani unii dintre
str\mo[ii no[tri au `nceput s\-[i schimbe `ncet, `ncet felul de via]\ fiind tot mai
preocupa]i de confortul [i siguran]a zilei de m^ine. A[a au ap\rut meseriile [i
clasele sociale, de exemplu.
Unele societ\]i au evoluat mai repede, altele mai `ncet. Unele se afl\ [i ast\zi
`ntr-un stadiu primitiv (triburi din jungla amazonian\, unii aborigeni din Australia etc.),
iar altele au pierit (civiliza]iile antice ale Romei, Greciei sau Egiptului, civiliza]ia
maia[\ etc.).
Sociologii [i antropologii nu au reu[it s\ g\seasc\ un r\spuns la `ntrebarea :
Care este agentul primar al evolu]iei socioculturale ?. Ei au constatat doar c\ acest
proces este extrem de complex, fiind suma mai multor procese `ntre care exist\
diferite rela]ii.
Totu[i, unul dintre factorii care determin\ `n grad destul de mare evolu]ia
sociocultural\ este mediul `nconjur\tor [i rela]ia comunit\]ii/societ\]ii cu el.
Principala rela]ie dintre mediu [i oameni se datore[te modului `n care oamenii `[i
pot asigura elementele esen]iale ale vie]ii: m^ncarea, hainele, ad\postul. Acestea se
dob^ndesc `n mod diferit [i cu grade diferite de dificultate la Polul Sud, `ntr-un
climat temperat sau la Ecuator. ~ntr-un fel te `mbraci, te hr\ne[ti [i te ad\poste[ti
`ntr-o zon\ `n care este, `n general, cald [i sunt fructe [i plante din bel[ug, [i altfel
`ntr-un loc `n care este frig tot timpul anului sau secet\ [i deci vegeta]ia e redus\,
iar oamenii [i animalele intr\ `n competi]ie pentru supravie]uire.
Pe m\sur\ ce societatea evolueaz\, intervin [i al]i factori determinan]i pentru
evolu]ia sociocultural\, [i anume organizarea social\ [i tehnologia de care dispune
acea societate. Astfel, pornind de la metodele [i practicile de supravie]uire,
societ\]ile se pot clasifica `n :
Societ\]i de
v`n\tori [i
culeg\tori

Societ\]i
de
cultivatori

Societ\]i
pastorale

Simpl\: `n
general,
unelte din
lemn [i piatr\

Lopat\;
agricultur\
bazat\ pe
defri[area
terenului

Cre[terea [i
domesticirea
animalelor

Subzisten]\;
comer]
minimal

Cultivarea
plantelor;
comer]
minimal

Subzisten]\
pe baza
produselor
animale;
comer] cu
societ\]ile
agricole

Societ\]i Societ\]i
agricole industriale
Plug;
trac]iune
animal\;
iriga]ii

Ma[ini;
energie
produs\ de
centrale
hidroelectrice; petrol
[i gaze
naturale
Popula]ii Produc]ie
agricole
de mas\;
sedentare; economie
schimburi de pia]\
`n natur\ dezvoltat\
[i comer]

Societ\]i
postindustriale
Computerizarea [i
automatizarea
majorit\]ii
proceselor

Industrii ter]e
centrate pe
furnizarea de
servicii
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(continuare)

Exemple

Organizare social\

Inegalit\]i sociale

A[ez\ri

Societ\]i de
v`n\tori [i
culeg\tori
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Societ\]i
de
cultivatori

Grupuri `n
general mici
de nomazi;
densitate
mic\ a
popula]iei

Societ\]i
pastorale

Societ\]i
agricole

Societ\]i
industriale

Societ\]i
postindustriale

Dese mut\ri
din cauza
epuiz\rii
solului;
ocazional,
regate mari
ca `n cazul
inca[ilor
~n mic\
Surplusul
m\sur\;
social
diviziunea
provoac\
muncii bazat\ inegalit\]i
pe criterii de `n
sex [i v`rst\
distribuirea
beneficiilor
[i a
datoriilor
`ntre
membrii
comunit\]ii

Tabere
nomade;
densitate
sc\zut\ a
popula]iei

Permanente;
centre
urbane;
imperii

Majoritatea
popula]iei
tr\ie[te `n
zone
urbane;
state-na]iune

Centre
urbane;
state-na]iune

Stratificare
institu]ional\;
ocazional, [efi
puternici

Stratificare
institu]ional\
pronun]at\;
]\r\nimea
numeroas\
formeaz\ o
sub-clas\

Abunden]a
considerabil\
face s\ se
diminueze
inegalit\]ile
sociale

Leg\turile de
familie
reprezint\
fundamentul
social;
conducere
informal\

Specializare
incipient\ a
membrilor
comunit\]ii
`n
domeniile
economic
politic,
religios,
militar

Domin\
rela]iile
familiale; apar
me[te[ugarii

Diviziunea
muncii e
complex\;
armat\ bine
dezvoltat\;
institu]ii
religioase [i
politice

Aborigenii
din Australia;
popula]ia
Mbuti din
Africa
Central\

Locuitorii
podi[urilor
din Noua
Guinee;
indienii
Amahuaca
din Peru

Tungu[ii din
Manciuria;
Masaii din
Tanzania.

Europa
feudal\,
Imperiile
egiptean,
roman [i
chinez

Interdependen]\
complex\
`ntre
institu]ii;
familia
cedeaz\
multe din
responsabilit\]ile sale
altor
institu]ii
SUA;
Japonia;
]\rile din
Europa de
Vest

Dou\ niveluri ale for]ei
de munc\:
un num\r
redus de
oameni care
se afl\ la v`rf
[i au slujbe
de `nalt\
calificare [i
r\spundere
[i restul care
presteaz\
munci cu
calific\ri
medii [i
reduse
Institu]ii de
[tiin]\ [i
tehnologice
bazate pe
acumularea
ra]ional\
de
cuno[tin]e
`[i asum\
roluri tot
mai
importante
SUA;
Japonia
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S\ le lu\m pe r^nd:
Societ\]i de culeg\tori [i v^n\tori
Acestea reprezint\ cea mai veche form\ de organizare social\. Timp de dou\
milioane din cele cinci milioane de ani de c^nd exist\ pe p\m^nt, oamenii au
supravie]uit culeg^nd plante comestibile, v^n^nd animale s\lbatice sau pescuind.
Ast\zi, mai pu]in de 300 000 de oameni, din popula]ia de 5 miliarde a planetei, mai
sunt v^n\tori sau culeg\tori. Ei tr\iesc `n zonele izolate ale Terrei, departe de
civiliza]ie: `n Antarctica, `n de[ertul australian sau din sudul Africii, `n jungla
amazonian\, `n Africa Central\ [i `n Malaiezia. V^n\torii [i culeg\torii tr\iesc `n
teritorii delimitate, pe care le cunosc foarte bine [i sunt organiza]i `n grupuri
mici, de maximum 100 de membri.
Societ\]i de cultivatori
Acum aproximativ 10 000 de ani, oamenii `nv\]aser\ s\ cultive anumite plante
comestibile. Astfel, spre deosebire de v^n\tori [i culeg\tori, erau mai pu]in
dependen]i de capriciile naturii. Ei au `nv\]at s\ defri[eze terenul smulg^nd [i
arz^nd tot ceea ce se afla pe el. Dup\ c^]iva ani de exploatare a buc\]ii respective,
aceasta era sec\tuit\, astfel c\ grupul de cultivatori se muta pe un alt teren.
Aceste societ\]i au ap\rut cam `n acela[i timp `n mai multe zone ale globului.
Primele culturi au fost de cereale [i legume `n Orientul Mijlociu; orez, cereale [i
r\d\cinoase `n Orientul ~ndep\rtat; fasole, porumb, ardei `n Americi. Aceste noi
mijloace de subzisten]\ au permis cre[teri demografice. Astfel, societ\]ile de
cultivatori erau de cel pu]in cinci ori mai numeroase dec^t cele de v^n\tori [i
culeg\tori, iar `n unele cazuri (Imperiul inca[) au ajuns p^n\ la un milion de
oameni. Cultivarea p\m^ntului a permis apari]ia unui surplus social, adic\ a
unor bunuri [i servicii `n plus fa]\ de necesarul pentru supravie]uire. ~n acest fel
a devenit posibil\ `ntre]inerea unor indivizi care nu erau direct implica]i `n
activitatea de cultivare a p\m^ntului [i s-au pus bazele specializ\rii `n domenii
ca economia, politica, religia sau armata [i s-au dezvoltat forme tot mai complexe
de cultur\ [i structur\ social\.
Societ\]i pastorale (de p\stori)
Ele depind `n mod fundamental de domesticirea animalelor. Acum circa 6 000 de
ani oamenii au `nceput s\ `mbl^nzeasc\ [i s\ foloseasc\ tot felul de animale :
capre, oi, porci, vaci, c\mile, reni. Animalele nu erau crescute pentru carne, ci,
`n primul r^nd, pentru lapte. Produsele ob]inute de la animale (blan\, lapte,
gr\simi, coarne) erau [i moned\ `n schimburile cu cultivatorii de la care p\storii
luau legume sau gr^ne. Societ\]ile pastorale au ap\rut mai ales `n zonele aride [i
`n step\, unde precipita]iile sunt rare [i neregulate [i nu favorizeaz\ cultivarea
p\m^ntului. Surplusul social apare [i `n societ\]ile pastorale, favoriz^nd `mbog\]irea unora, care astfel ob]in mai mult\ putere `n interiorul comunit\]ii.
P\storii sunt nomazi [i, de multe ori, atac\ satele cultivatorilor pentru a-[i spori
bog\]iile. Cu timpul, unele din aceste societ\]i au devenit adev\rate puteri
militare, vestite pentru cruzimea lor. Astfel de exemple sunt mongolii [i arabii,
care de[i erau grupuri relativ mici de p\stori au cucerit civiliza]ii uria[e. Hoardele
de p\stori din Asia Central\ au `ngrozit Imperiul roman. Din cauza lor, `mp\ra]ii
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dinastiei Chou din China au construit Marele Zid. ~n societ\]ile pastorale `[i au
`ns\ originea cele mai importante religii ale lumii de ast\zi : iudaismul,
cre[tinismul [i islamismul.
Societ\]i agricole
Acum 5-6000 de ani, `n v\ile fertile, ca cele din Orientul Mijlociu, inventarea
plugului a determinat o adev\rat\ revolu]ie facilit^nd apari]ia societ\]ilor
agricole. Acestea sunt superioare din punct de vedere tehnologic celor descrise
anterior. M\rturie stau construc]iile monumentale: piramidele din Egipt, catedralele
Europei medievale, templele [i palatele Asiei de Sud [i de Est, drumurile [i
apeductele romane, Marele Zid Chinezesc sau sistemele de iriga]ii din Orientul
Mijlociu, India [i China.
Cel pu]in 90% din membrii societ\]ilor agricole sunt ]\rani. Ei trebuie s\ produc\
suficient pentru a-[i hr\ni familia [i pentru a r\spunde cerin]elor proprietarilor
p\m^ntului, ale bisericii [i ale statului. }\ranii sunt, practic, la bunul plac al
acestora din urm\ pentru c\ ei de]in puterea (controleaz\ poli]ia [i armata).
Guvernul devine, `n aceste societ\]i, o prim\ surs\ de inegalitate social\. Puterea,
bog\]ia [i privilegiile se afl\ `n m^inile unui grup restr^ns, con[tient `ns\ c\ de
ele depinde controlul asupra statului. Cu timpul se nasc institu]ii politice sofisticate care concentreaz\ puterea `n m^inile monarhiilor ereditare.
Continua dezvoltare a tehnologiilor militare [i de produc]ie civil\ contribuie la
cre[terea puterii statelor, a teritoriilor lor [i la apari]ia unor ora[e-capital\
dezvoltate. Statele agricole sunt, `n general, state rezultate `n urma unor serii de
cuceriri (Imperiul ]arist, Imperiul chinez etc.). Pu]ine dintre ele s-au format prin
mijloace politice pa[nice.
Existen]a unui surplus social a permis apari]ia unei clase de militari profesioni[ti.
Aceasta a dus la escaladarea unei curse medievale a `narm\rilor, ceea ce a avut
drept consecin]\ un nesf^r[it [ir de r\zboaie [i cumularea puterii `n m^inile unei
elite conduc\toare care a ajuns la concluzia c\ din punct de vedere militar este
avantajos s\ `nvesteasc\ autoritatea `ntr-un `mp\rat sau `ntr-un rege.
Societ\]i industriale
Acum aproximativ 250 de ani, revolu]ia industrial\ a dat na[tere unui nou
sistem economic [i de produc]ie bazat pe ma[ini. Tehnologia a `nceput s\ fie
folosit\ nu pentru a munci mai mult, ci pentru a munci mai inteligent. Energia
necesar\ produc]iei nu mai provine de la oameni [i animale, ci de la centrale
hidroelectrice, din petrol [i gaze naturale. Impulsul pentru dezvoltarea industrial\ s-a datorat naviga]iei comerciale [i expansionismului european. Aceste for]e
au contribuit la crearea unei pie]e globale incipiente care putea s\ impulsioneze
dezvoltarea industrial\.
O dat\ cu revolu]ia industrial\ omenirea a p\[it un nou prag al organiz\rii
sociale. Sistemul pie]elor locale [i al produc]iei exclusiv pentru uz intern au fost
`nlocuite cu un sistem complicat de diviziune a muncii, de rela]ii din ce `n ce mai
complexe [i de crearea pie]elor na]ionale [i interna]ionale. Din aceast\ nou\
societate au fost `ncet, `ncet eliminate comunit\]ile rurale `n favoarea modului
urban de via]\, iar ]\ranii din societ\]ile agricole au format, cu timpul, solida
clas\ de mijloc a societ\]ilor industriale.
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Societ\]i postindustriale
Este eticheta aplicat\ societ\]ii spre care evolueaz\ lumea modern\, care are
dou\ caracteristici :
 tot mai mul]i oameni sunt angaja]i `n ceea ce se nume[te al treilea sector,
ax^ndu-se mai mult pe sfera serviciilor dec^t pe cea a extragerii de materii
prime [i producerii de bunuri;
 computerizarea proceselor industriale elimin\ tot mai mult munca uman\.
Toate acestea sunt dublate de o adev\rat\ explozie informa]ional\ (creare,
procesare [i distribu]ie).
Societatea postindustrial\ se schimb\ extrem de rapid. Mai rapid dec^t oricare
dinaintea ei. Slujbele de acum 25 de ani nu se mai reg\sesc ast\zi, iar cele de azi
vor fi total schimbate peste al]i 25 de ani. ~n Statele Unite, de exemplu, raportul
`ntre muncitorii necalifica]i [i cei cu `nalt\ calificare este de 1:5 `n favoarea celor
din urm\. ~n societ\]ile postindustriale, principalele locuri de munc\ sunt `n
domeniul serviciilor : restaurante, b\nci, clinici medicale, [coli etc.

Fiecare dintre voi va încerca sã scrie o lucrare în care sã analizeze prin ce tipuri
de societate a trecut România ºi în ce etapã se aflã acum. Argumentaþi-vã lucrarea
ºi iniþiaþi o dezbatere în clasã pe marginea studiilor voastre. Pentru a afla în ce
stadiu este România acum trebuie sã identificaþi :
 distribuþia populaþiei în zonele rurale ºi urbane;
 distribuþia forþei de muncã ºi meseriile în care se gãsesc cele mai multe oferte de
muncã;
 procentul de locuri de muncã oferit de industriile terþe (domeniul serviciilor);
 procentul de locuri de muncã oferit de industriile de extracþie de materii prime
ºi de producþie de bunuri;
 ponderea agriculturii;
 existenþa sau inexistenþa unei clase de mijloc;
 ponderea muncii necalificate în raport cu cea calificatã.
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Introducere
Deseori a]i mers pe strad\ [i a]i auzit oamenii pl^ng^ndu-se de starea drumurilor.
P\rin]ii au fost de multe ori chema]i la [coal\ [i li s-a cerut s\ contribuie la un fond
sau altul pentru func]ionarea acesteia. Bunicii vo[tri `[i petrec m\car o zi din lun\
a[tept^nd ca po[ta[ul s\ le aduc\ pensia, din care tr\iesc o lun\ `ntreag\. Dac\ v\
`ntreba]i ce leg\tur\ exist\ `ntre toate aceste evenimente, r\spunsul este : politica.
Iar dac\ vre]i s\ schimba]i ceva care nu v\ convine din multe st\ri de fapt cu care v\
confrunta]i solu]ia este tot politica. Dac\ drumurile sunt proaste este pentru c\
primarul nu-[i face datoria, iar el este primar pentru c\ p\rin]ii [i vecinii vo[tri l-au
votat. Dac\ [coala nu are bani este pentru c\ guvernul crede c\ at^]ia bani i se cuvin
[colii [i nu mai mul]i, iar guvernul a fost ales tot de oamenii pe care `i cunoa[te]i [i
de al]ii ca ei. Dac\ po[ta nu aduce banii la timp `nseamn\ c\ statul nu are bani. {i
dac\ vre]i s\ schimba]i ceva din toate aceste lucruri tot politica este solu]ia. Aceasta
nu `nseamn\ s\ v\ lua]i la `ntrecere cu cei pe care-i vede]i vorbind la televizor, ci
doar s\ [ti]i ce pute]i face pentru ca `n locul lor s\ fie ale[i oameni mai sinceri, mai
cinsti]i, mai preocupa]i de binele vostru. Doar dac\ v\ pune]i aceast\ problem\
`nseamn\ c\ deja face]i politic\.

Explicaþi aserþiunea de mai jos :
Trebuie sã fim cu ochii pe cei pe care îi alegem : dacã fac treabã bunã, nu trebuie sã-i
supraveghem mai îndeaproape. Dar dacã nu se þin de treabã, trebuie ºi putem sã-i
supraveghem îndeaproape ºi ne putem decide chiar sã-i înlocuim. Participarea la
guvernare este în propriul nostru interes.

Ce este politica ?
Politica este procesul prin care un grup de oameni, care ini]ial au opinii [i
interese deosebite, reu[e[te s\ ia decizii comune. Dimensiunea acestui grup
poate varia de la c^]iva oameni (de exemplu, o familie) [i p^n\ la popula]ia
`ntregii planete (desemnat\ prin sintagma comunitatea interna]ional\).
Politica presupune existen]a unei multitudini de p\reri privind obiectivul final [i
metodele de atingere a acestuia. Decizia luat\ `n mod spontan de un grup de
oameni (de exemplu, un grup de prieteni care hot\r\[te `n unanimitate cum s\-[i
petreac\ seara de s^mb\t\) nu este politic\. ~n schimb, procesul prin care o familie
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reu[e[te s\ se pun\ de acord `n leg\tur\ cu felul `n care vor fi investi]i banii comuni
de[i, ini]ial, fiecare membru avea alt\ p\rere, este politic\ : politica de viitor a unei
familii. Putem deci vorbi de politic\ numai `n cazul `n care o colectivitate nu reu[e[te
s\ ob]in\ de la bun `nceput consensul, dar trebuie s\ ajung\ la o hot\r^re comun\
pe care apoi s-o [i pun\ `n practic\.
Decizia politic\ este deci o decizie colectiv\ care afecteaz\ via]a tuturor
membrilor grupului [i care, totodat\, implic\ participarea acestora la punerea
`n practic\ a hot\r^rii luate.
Atingerea unei decizii politice este un proces complex care implic\ trei etape :
persuasiunea, negocierea [i depistarea unui mecanism prin care s\ se pun\ `n
practic\ decizia luat\.
 Persuasiunea
este metoda prin care `ncerci s\-]i convingi adversarii pe baza argumentelor c\
proiectul t\u este bun. Cea mai utilizat\ [i mai la `ndem^n\ metod\ de convingere este discursul public.
 Negocierea
implic\ a[ezarea la masa tratativelor [i acceptarea punctului de vedere al adversarului `ntr-o chestiune, pentru a ob]ine, apoi, acordul s\u `ntr-o alta care te
intereseaz\ `n mod special. Cu alte cuvinte, `n timpul negocierilor, ambele p\r]i
`[i fac concesii.
Dup\ dep\[irea acestor dou\ etape se ajunge, de obicei, la o decizie.
 Mecanismul prin care se adopt\ decizia politic\
poate fi unul formal, de exemplu, votul, sau informal, de exemplu, voin]a unui lider
totalitar (pre[edinte sau monarh autocratic) care a fost convins de anturajul s\u.
Politica exclude `ns\ rezolvarea dezacordurilor prin for]\. Un om care-[i impune
punctul de vedere amenin]^ndu-i pe ceilal]i cu arma comite un abuz, nu ia o
decizie politic\.
~n fine, pentru ca o decizie s\ devin\ decizie politic\ ea trebuie acceptat\ de
ceilal]i membri ai grupului care urmeaz\ s\ fie afectat de aceasta. Din clipa `n
care comunitatea recunoa[te autoritatea deciziei politice, atunci ea `nceteaz\ s\
mai fie doar o hot\r^re [i devine politic\.
Cel mai adesea `ns\, exist\ [i indivizi recalcitran]i care refuz\ s\ se supun\
politicii comunit\]ii [i nu-i recunosc autoritatea. ~n acest caz devine necesar\
exercitarea puterii pentru a impune respectarea deciziilor comune.
}in^nd cont de toate aceste lucruri, este evident c\ principala aren\ `n care se
desf\[oar\ activitatea politic\, `n lumea modern\, este statul. Statul este autoritatea
cea mai cuprinz\toare [i deci cea mai `n m\sur\ s\ `ncerce s\-[i exercite influen]a
prin persuasiune [i negociere.
Aspectele politice pot fi `nt^lnite `n multe din activit\]ile noastre zilnice. Pe
m\sur\ ce se dezvolt\ grupurile sociale [i organiza]iile de tot felul apar tot mai
multe contexte `n care se poate vorbi de politic\. La nivelul unei ]\ri, institu]ia care
face politica statului este guvernul. Dar [i `ntr-o companie, `ntr-un sindicat sau
`ntr-o universitate se desf\[oar\ o activitate care poate fi numit\ politic\ pentru c\
`ndepline[te toate condi]iile enumerate : exist\ grupuri de oameni cu interese
divergente care prin persuasiune [i negociere ajung la o hot\r^re care apoi trebuie
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recunoscut\ [i pus\ `n practic\ de to]i angaja]ii, membrii de sindicat [i, respectiv,
profesorii [i studen]ii institu]iilor men]ionate. ~n aceste cazuri vorbim de politica
unei companii, de politica sindical\ sau universitar\.
Iat\ cum `ntr-un singur paragraf a]i `nt^lnit o mul]ime de cuvinte cu care sunte]i
mai mult sau mai pu]in familiariza]i. Unele sunt cuvinte uzuale pe care `ns\ le g\si]i
aici cu un alt `n]eles dec^t cel pe care-l [tia]i voi, iar pe altele le [ti]i de la televizor
sau din ziare [i, probabil, v-a]i `ntrebat nu o dat\ ce `nseamn\ de fapt.
Acest manual `[i propune s\ v\ explice to]i termenii astfel `nc^t s\ pute]i `n]elege
mult mai precis informa]iile g\site `n pres\, precum [i discursurile politicienilor
sau deciziile autorit\]ilor. ~n plus, ve]i `n]elege mai bine ce rol pute]i juca voi `n
luarea deciziilor care v\ afecteaz\ via]a, ce drepturi ave]i [i cum le pute]i exercita,
cum `i pute]i controla pe cei ale[i s\ conduc\ ]ara.

I. Citiþi urmãtoarea definiþie :
Politica este procesul prin care grupurile de oameni iau, sau dimpotrivã, nu
reuºesc sã ia decizii colective. Farmecul politicii constã în faptul cã arareori
oamenii sunt de la bun început de acord în privinþa deciziilor ce trebuie luate, ºi
astfel politica devine ceva pasionant. Chiar dacã politica nu este similarã cu
conflictul, adeseori studiul politicii este de fapt studiul felului în care se rezolvã
conflictele.
Comentaþi aceastã definiþie. Daþi exemple de situaþii care sã corespundã acestei
definiþii, deci sã descrie procese care au dus la decizii politice.
II. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
1. Robinson Crusoe ar putea face politicã singur pe insula lui ?
2. Se poate face politicã în afara guvernului ?
3. Voi puteþi face politicã ? Cum ?

Puterea
Puterea este un concept fundamental `n politic\.
~ntr-un sens foarte larg, puterea reprezint\ capacitatea cuiva de a ob]ine efectul
sau efectele dorite, adic\ posibilitatea fiec\ruia dintre noi de a ob]ine ce vrea.
Exist\ dou\ modalit\]i de a `ncerca s\ definim puterea. Ne putem `ntreba c^t\
putere are cineva sau cine exercit\ aceast\ putere.
~n primul caz, trebuie s\ stabilim c^t de eficient `[i atinge ]elurile o persoan\ sau
o institu]ie (de exemplu, un pre[edinte sau guvernul unei ]\ri). Cu alte cuvinte,
puterea se rezum\ la a fi definit\ ca o unealt\ folosit\ de conduc\tori pentru a pune
`n practic\ deciziile politice.
A doua `ntrebare impune o abordare diferit\ a problemei : trebuie s\ ne imagin\m
politica asemenea unei arene `n care mai multe grupuri se lupt\ pentru a-[i impune
propriile idei. ~n acest caz, puterea este a grupului care a c^[tigat lupta.
Ambele defini]ii sunt corecte [i deopotriv\ semnificative. Este la fel de important
s\ te `ntrebi [i C^t\ putere are un guvern ?, [i Cine exercit\ puterea ?.
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Pentru a `n]elege mai bine distinc]ia dintre cele dou\ abord\ri, citi]i exemplul
de mai jos:
În decembrie 1989, eram cu toþii înspãimântaþi de represaliile pe care bãnuiam cã
le vor declanºa Securitatea ºi Miliþia asupra celor care avuseserã curajul sã iasã în
stradã împotriva lui Ceauºescu ºi a regimului sãu. Ne aºteptam sã fie arestãri masive
ºi sã avem de suferit cu toþii într-un fel sau altul. Oricum, nimeni nu se aºtepta ca
oamenii care ieºiserã în mod spontan în stradã sã fie învingãtori. Cu toþii trãiam cu
impresia cã Securitatea este atotprezentã ºi atotputernicã.
Evenimentele petrecute începând cu 16 decembrie 1989 la Timiºoara ºi apoi ºi în
restul þãrii au demonstrat cã Securitatea, Miliþia ºi Armata, deci forþele de represiune
pe care se baza regimul lui Nicolae Ceauºescu, nu erau chiar atât de puternice cum
ne închipuiam, dar mai ales cã nu erau atât de loiale ºi unite cum credeam.
Faptul cã revoluþia românã din decembrie 1989 a avut succes ºi a reuºit sã înlãture
regimul comunist totalitar a fost posibil în primul rând pentru cã toate aceste forþe
enumerate mai sus nu s-au coordonat, nu au rãspuns unitar comenzilor superiorilor,
au fraternizat în unele cazuri cu revoluþionarii, au reacþionat cu întârziere în alte
cazuri sau au primit ordine contradictorii. Toate aceste lucruri demonstreazã cã :
1. nu mai exista un centru unic de putere care sã dea ordine clare;
2. diferitele fracþiuni ale Securitãþii, Miliþiei ºi Armatei nu mai recunoºteau o
autoritate unicã ºi acþionau dupã bunul plac.
Cu alte cuvinte, puterea centralã era foarte slabã, iar o datã cu arestarea lui
Ceauºescu era aproape nulã ºi nu mai exista o persoanã sau un grup definit de
persoane care sã exercite în mod eficient puterea, astfel cã aceasta s-a împãrþit între
foarte multe centre, pierzându-ºi forþa.

Puterea poate fi exercitat\ `n multe moduri. Cei mai mul]i oameni asociaz\
puterea cu violen]a. ~ntr-adev\r [i aceasta este o form\ de exercitare a puterii, fapt
demonstrat de frecven]a r\zboaielor `n istoria lumii, dar putere `nseamn\ mai mult
dec^t for]\ pur\.
Forme ale puterii:

Folose[te for]a
Natura puterii

F\ t^rgul

Creeaz\ obliga]ii

Amenin]\ri coercitive Schimburi avantajoase Rela]ii integra]ionale

Motive de obedien]\

Teama

C`[tigul

Convingerea

Institu]ii

Armata

Economicul

Socialul

Adaptat dup\ K. Boulding, Three Faces of Power (Londra : Sage, 1989)

~n conformitate cu tabelul de mai sus, putem spune c\ puterea se poate impune
cu b\]ul, t^rguindu-te sau printr-un s\rut. S\ le lu\m pe r^nd :
Amenin]area cu for]a (b\]ul):
este asociat\ cu institu]iile coercitive precum Armata sau Poli]ia. Ea apare c^nd
A `i spune lui B : F\ ce-]i cer eu, ori o p\]e[ti. For]a st\ la baza puterii unui stat,
dar arareori se manifest\ explicit. ~n general, admitem cu to]ii faptul c\ statul are
instrumentele necesare pentru a ne priva de libertate, pentru a ne amenda etc.
dac\ nu respect\m legile.
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Schimbul de putere (t^rgul):
este o metod\ mult mai des folosit\. Ea apare atunci c^nd A `i spune lui B : Dac\
faci ce-]i cer, fac [i eu pe urm\ ceva ce vrei tu. Prima metod\ (b\]ul) se bazeaz\ pe
amenin]area cu sanc]iuni negative (pedeapsa), `n timp ce t^rgul se bazeaz\ pe
perspectiva sanc]iunilor pozitive (r\splata).
Cea de a doua metod\ st\ la baza rela]iilor economice, dar este foarte important\
[i `n politic\. De exemplu, rela]iile dintre cet\]ean [i stat sunt adesea analizate
din perspectiva t^rgului sau a contractului `ntre cele dou\ p\r]i. Adic\ : cet\]eanul este de acord s\ se supun\ autorit\]ii statului, iar acesta, `n schimb, `i ofer\
protec]ie  un sistem de educa]ie, o for]\ de poli]ie etc. Cu alte cuvinte, cet\]enii
`[i pl\tesc taxele, iar statul le furnizeaz\ servicii. A[a-numitul contract e imaginar, dar st\ la baza comportamentului societ\]ii. Pe scurt : c^nd oamenii simt c\
statul ofer\ `n m\sura `n care cere, sunt mai repede dispu[i s\ se supun\, iar
regimul devine mai stabil.
Crearea obliga]iilor (s\rutul):
se refer\ la capacitatea de a inspira loialitate, respect [i convingere. Apare c^nd
A `i spune lui B : F\ ce-]i cer pentru c\ m\ iube[ti, m\ respec]i sau `mi e[ti devotat din
indiferent ce motiv. Acest tip de putere este exercitat mai ales `n cadrul familiei,
al Bisericii sau al organiza]iilor neguvernamentale. De[i nu este tipic\ politicii,
capacitatea de a inspira asemenea sentimente este cea mai important\ manifestare a for]ei. Na]ionalismul [i religia sunt exemplele cele mai evidente care au
fost exploatate de-a lungul secolelor de lideri [i de opozan]ii lor, pentru a motiva
popoare `ntregi s\ moar\ pentru o cauz\. Aceasta se nume[te puterea afectiv\
[i este cea mai subtil\ manifestare a puterii pentru c\ poate mobiliza grupuri
mari de oameni s\ fac\ lucruri `mpotriva propriilor lor interese: de exemplu,
miile de solda]i care au murit `n cruciade s-au sacrificat pentru o idee : cre[tinismul, de[i via]a fiec\ruia dintre ei nu ar fi fost afectat\ `n nici un fel dac\
popoarele contra c\rora au luptat r\m^neau p\g^ne.

Autoritatea
Puterea coercitiv\ (manifestat\ prin constr^ngere) este o form\ instabil\ [i ineficient\ de a conduce. Sclavia este ineficient\ pentru c\ sclavii trebuie permanent
supraveghea]i [i, `n plus, nu sunt motiva]i s\ munceasc\ eficient. {i atunci una din
problemele fundamentale cu care se confrunt\ liderii este s\-[i legitimeze pozi]ia 
s\ transforme puterea `n autoritate. Dar ce `nseamn\ autoritate ?
Autoritatea este dreptul de a conduce. Ea exist\ atunci c^nd subordona]ii
recunosc dreptul superiorilor de a le da ordine. De exemplu, un general `[i poate
exercita puterea asupra solda]ilor inamici, dar nu are autoritate asupra lor; aceasta
se restr^nge doar asupra propriei sale armate.
A recunoa[te autoritatea unei persoane nu `nseamn\ `n mod automat a fi de
acord cu ordinele primite de la acea persoan\. De exemplu, un soldat poate s\ nu fie
de acord cu ordinul primit de la un ofi]er, dar se supune pentru c\ altfel va fi
pedepsit pentru insubordonare. Cu alte cuvinte, de[i nu consimte solicit\rii, a
acceptat-o pentru c\ recunoa[te autoritatea superiorului.
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{i autoritatea, ca [i puterea, poate fi de mai multe tipuri :
Clasificarea autorit\]ii dup\ Max Weber:
Tipul

Bazele

Exemple

Tradi]ional

Obiceiurile [i modul `mp\m`ntenit Monarhia
de a face un anumit lucru

Carismatic

Ata[ament intens fa]\ de lider [i
fa]\ de mesajul transmis de acesta

Mul]i lideri revolu]ionari
(Fidel Castro)

Legal ra]ional

Reguli [i proceduri  func]ia,
nu persoana

Birocra]ia  Comisia
European\

S\ le lu\m pe r^nd :
Autoritatea bazat\ pe tradi]ie
este caracteristic\ societ\]ilor care premerg statului modern. Autoritatea tradi]ional\ este sacr\, etern\ [i inviolabil\. Ea poate fi exercitat\ de o singur\ persoan\
(monarh, pap\, patriarh etc.) sau de un grup de oameni (nobili, preo]i etc.) al
c\rui/c\ror drept de a conduce este acceptat de absolut toat\ lumea.
Autoritatea carismatic\
este apanajul acelor lideri care, prin farmecul lor personal sau prin for]a ideilor
pe care le propag\, reu[esc s\ mobilizeze grupuri mari de oameni. Ace[tia sunt
considera]i eroi cu puteri excep]ionale, uneori li se confer\ chiar puteri supranaturale. Liderii carismatici sunt persoanje care apar `n momente cruciale: Isus
Hristos, Mahatma Gandhi sau Adolf Hitler.
Oric^t de carismatic ar fi un lider, autoriMax Weber (1864-1920)  sociolog,
tatea lui va fi de scurt\ durat\ dac\ nu o
filosof al istoriei ºi economist german, autorul mai multor studii de sopoate transfera unei institu]ii care s\ devin\
ciologia religiei ºi istoria economiei.
permanent\. De exemplu, autoritatea lui
Hitler a supravie]uit doar p^n\ la `nMahatma Gandhi (1869-1948)  om
fr^ngerea Germaniei naziste de c\tre for]ele
politic indian, condualiate `n cel de-al doilea r\zboi mondial,
cãtor al luptei pentru
independenþa Indiei,
`n timp ce Isus Hristos a creat o institu]ie
lider al Partidului
care e probabil c\ va d\inui c^t va exista
Congresului Naþional
omenirea : Biserica cre[tin\.
Autoritatea legal-ra]ional\
este exact opusul autorit\]ii carismatice. ~n
acest caz supunerea nu este `n fa]a unui om,
ci a unui set de principii (legi). Aceasta este
cel mai des `nt^lnit\ `n societ\]ile moderne
`n care cet\]enii respect\ legile nu din team\
sau tradi]ie, ci pentru c\ au convingerea c\
`ntr-o societate ra]ional\ este necesar s\
existe lege [i ordine. Deci se accept\ autoritatea legii, nu numai a celor care fac legea.
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Indian ºi promotor al
principiului politic al
rezistenþei pasive.

Adolf Hitler (1889-1945)  om politic
fascist german, unul dintre creatorii
doctrinei naziste întemeiate pe rasism,
conducãtor al Germaniei în timpul
celui de-al doilea rãzboi mondial. În
timpul regimului sãu au fost exterminaþi sistematic milioane de evrei,
þigani ºi alte populaþii considerate
rase inferioare.

FENOMENUL POLITIC
O no]iune legat\ de cea de autoritate este cea de autoritate legitim\.
Legitimitatea se refer\ la puterea de drept. Diferen]a dintre autoritate [i legitimitate
const\ `n faptul c\ termenul legitimitate este asociat cu sisteme de guvern\m^nt,
`n timp ce termenul de putere este folosit c^nd ne referim la anumite pozi]ii
dintr-un guvern. Astfel, tindem s\ vorbim despre legitimitatea unui regim [i despre
autoritatea unei persoane.
Este important s\ facem distinc]ia `ntre legitimitate [i legalitate.
Termenul legitimitate se refer\ la m\sura `n care oamenii accept\ validitatea unei legi, `n timp ce legalitate se refer\ la m\sura `n care o ac]iune
respect\ legea.
Astfel, regulile pot fi legale, f\r\ a fi legitime. De exemplu, etnicii maghiari din
Transilvania consider\ ilegitim\ respingerea cererii lor de a se `nfiin]a o universitate
`n limba maghiar\ `n Transilvania, chiar dac\ procedura a fost legal\.
Invers, unele ac]iuni ilegale pot fi considerate legitime de un anumit grup de
oameni, mai ales c^nd acestea iau forma unor proteste pa[nice. De exemplu,
revolu]ia din 1989  care a dus la instaurarea democra]iei `n România  a `nceput
prin demonstra]ii de strad\ care erau ilegale, dar legitime pentru cei care nu mai
suportau un regim totalitar.

Relaþia dintre legitimitate ºi conflict
Una dintre temerile democra]iei o constituie conflictele poten]iale dintre diferitele
grupuri care formeaz\ societatea. Sarcina unui guvern democratic este s\ previn\
transformarea oric\rui conflict poten]ial `ntr-unul violent.
Istoric, au existat trei surse majore de conflict politic `n epoca modern\:
1. Atingerea unei rela]ii echilibrate `ntre stat [i Biseric\;
2. Admiterea straturilor sociale inferioare (cum sunt, de exemplu, muncitorii [i
]\ranii care au o influen]\ politic\ minor\) `n cadrul societ\]ilor complete din
punct de vedere economic [i politic;
3. Lupta continu\ pe marginea distribu]iei venitului na]ional.
1. Atingerea unei rela]ii echilibrate `ntre stat [i Biseric\
~n perioada medieval\ exista o str^ns\ leg\tur\ `ntre stat [i Biseric\. Religia
`mbr\]i[at\ de monarh sau principe trebuia s\ coincid\ cu cea a societ\]ii `ntregi.
Atunci c^nd au dorit s\ se emancipeze de sub tutela Papei, monarhii fie au ales
diverse culte reformate, fie s-au separat de Roma, ei [i Biserica, proclam^ndu-se
[efi ai Bisericii na]ionale (de exemplu Henric al VIII-lea, `n Anglia). ~n R\s\ritul
cre[tin-ortodox (}\rile Rom^ne, de exemplu) conduc\torul Bisericii era numit
de [eful statului, iar Biserica era, prin tradi]ie, supus\ principelui. ~n perioada
modern\, dup\ ce nesf^r[itele r\zboaie religioase purtate `n Occident au ar\tat
c\ statul trebuie s\ fie neutru din punct de vedere confesional, `n primele ]\ri
protestante s-a declan[at procesul de secularizare, de laicizare. Treptat, educa]ia
religioas\, singura care exista `n Evul Mediu, a fost `nlocuit\ sau dublat\ de un
sistem de educa]ie laic [i de stat.
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Prin neutralitate confesional\ se `n]elege neamestecul statului `n favoarea unei
religii. Contractul de cet\]enie dintre stat [i cet\]ean nu are nici o implica]ie
religioas\, iar influen]a Bisericii este limitat\ la sfera privat\: `n cea public\,
Biserica devine o voce, ca oricare alta, a societ]\ii civile. ~n zilele noastre, acest
principiu este ignorat doar de fundamentali[tii islamici, care `ncearc\ s\ impun\
legile religioase `n locul celor seculare (o consecin]\ este c\ statul secular din
zilele noastre `i trateaz\ `n mod egal pe to]i cet\]enii, `n vreme ce fundamentali[tii admit drept cet\]eni doar pe adep]ii religiei lor.
2. Admiterea straturilor sociale inferioare `n cadrul societ\]ilor complete
din punct de vedere economic [i politic
~n ]\rile `n care nu s-a permis accesul straturilor inferioare (cum ar fi muncitorii)
`n cadrul societ\]ilor complete economice [i politice s-a dezvoltat o ideologie
revolu]ionar\, `n vreme ce `n SUA [i `n Marea Britanie, ]\ri care au introdus
votul universal `nc\ din secolul al XIX-lea, au existat cele mai pu]ine grup\ri
extremiste. Pentru ca un stat s\ fie stabil el trebuie s\ fie capabil s\ rezolve
asemenea probleme la momentul potrivit [i s\ negocieze rezolvarea conflictului
prin liberalizarea treptat\ a drepturilor politice pentru to]i cet\]enii : muncitori,
femei etc.
3. Lupta continu\ pe marginea distribu]iei venitului na]ional
Distribu]ia venitului na]ional este o tem\ major\ a politicii pentru c\ oamenii `[i
pot da seama de inten]iile unui partid dup\ programul electoral al acestuia. ~n
general vorbind, statul `[i construie[te bugetul prin intermediul impozitelor
care sunt stabilite `n func]ie de veniturile fiec\rei persoane care tr\ie[te `n statul
respectiv. Acesta este impozitul pe venit. Companiile pl\tesc impozit pe profit,
deci pe ceea ce produc. ~n func]ie de dimensiunile [i de eficien]a companiei
respective, banii primi]i de stat pot fi mai mul]i sau mai pu]ini. Marile corpora]ii
ca Microsoft contribuie cu sume foarte mari la bugetul de stat, `n timp ce impozitul pl\tit de un atelier de reparat pantofi va fi mic. To]i ace[ti bani constituie
`ns\ bugetul statului respectiv [i datoria autorit\]ilor este s\-l redistribuie `n
profitul popula]iei : s\ decid\ c^]i bani urmeaz\ s\ primeasc\ `nv\]\m^ntul,
s\n\tatea, armata, poli]ia etc.

Influenþa
Unii membri ai sistemului politic `ncearc\ prin orice mijloace s\ aib\ un cuv^nt de
spus `n ceea ce prive[te politicile, rolurile [i deciziile sus]inute de guvern. Influen]a
politic\ este `ns\ distribuit\ inegal `ntre membrii unui sistem politic. Cauzele acestei
inegalit\]i sunt distribu]ia diferit\ a resurselor, diferen]e `ntre capacitatea indivizilor
de a folosi resursele politice [i modurile diferite `n care sunt utilizate acestea. De
exemplu, `ntr-un partid exist\ o ierarhie clar\. Cu c^t se afl\ mai aproape de v^rful
piramidei, cu at^t un politician poate mai u[or s\ determine [irul evenimentelor,
adic\ s\ ia decizii [i s\-[i impun\ punctele de vedere, cu alte cuvinte, are o mai mare
influen]\ politic\.
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I. Citiþi urmãtoarele aserþiuni :
 Autoritatea reprezintã dreptul de a conduce. Ea se poate baza pe tradiþie,
carismã sau lege. Societãþile moderne se bazeazã pe autoritatea care are ca
fundament legea. O problemã-cheie a conducãtorilor nou-veniþi pe scena
politicã este de a transforma puterea în autoritate. Când nu reuºesc sã facã acest
lucru pierd, de obicei, puterea.
 Un guvern legitim este unul care are autoritate în ochii celor pe care-i guverneazã. Legitimitatea nu se bazeazã pe alegeri; ea poate proveni din tradiþie,
religie sau din succese de ordin politic sau militar. Legitimitatea nu este acelaºi
lucru cu legalitatea. O lege legitimã este una pe care oamenii se simt datori sã
o respecte. O regulã legalã este o regulã care respectã litera constituþiei.
Cum se poate transforma puterea în autoritate ? Daþi exemple.
II. Preºedintele Emil Constantinescu a declarat, la scurt timp dupã ce Convenþia
Democratã a câºtigat alegerile din noiembrie 1996, cã ei au câºtigat
alegerile, dar nu ºi puterea. Ce a vrut sã spunã preºedintele Constantinescu ?
III. Guvernele comuniste care au condus România din 1946 ºi pânã în 1989 erau
guverne legitime ? Argumentaþi punctul vostru de vedere.
IV. Pentru creºtini, cele 10 porunci ale Bibliei sunt obligatoriu de urmat. La fel
sunt pentru evrei învãþãturile Torei, iar pentru musulmani cele ale Coranului.
Sunt acestea legi legitime sau reguli legale ? Daþi ºi alte exemple de legi
legitime sau de reguli legale.
V. Mao Zedong, unul din conducãtorii Chinei comuniste, a definit puterea
politicã astfel : Puterea politicã creºte din þeava puºtii. Credeþi cã este o
definiþie corectã ?
VI. Cine exercitã mai multã putere asupra voastrã : pãrinþii, profesorii, prietenii
sau guvernanþii ?
VII. Urmãtoarele persoane au autoritate asupra voastrã sau mai degrabã putere :
diriginta/dirigintele voastrã/vostru; Poliþia; Parlamentul naþional; preºedintele.
VIII. Sã presupunem cã alegeþi un reprezentant din partea clasei voastre în
Consiliul profesoral. Dupã prima ºedinþã a Consiliului, el propune însã lucruri
cu care nu sunteþi de acord. Este corect sã-l ascultaþi, de vreme ce l-aþi ales,
sau cine nu este de acord e liber sã facã ce vrea ? Argumentaþi.
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Ce este un sistem politic ?
Un sistem este un grup de componente care exist\ `ntr-o rela]ie structural\ una fa]\
de alta [i care interac]ioneaz\ constant conform unor reguli. Din cauza interdependen]ei
dintre componentele sistemului, orice schimbare a uneia dintre ele va avea efecte
asupra celorlalte. Efectele pot fi minore sau, dimpotriv\, pot provoca perturb\ri
majore `n maniera de func]ionare a `ntregului mecanism.
G^ndi]i-v\ c\ sistemul seam\n\ cu o echip\ de fotbal. Dac\ un juc\tor nu este `n
form\, atunci performan]ele echipei vor fi slabe, iar dac\ portarul nu este bun [i nu
ap\r\ nici o minge trimis\ de adversar, atunci meciul e periclitat chiar dac\ echipa
joac\ bine.
Aceea[i interdependen]\ a componentelor se reg\se[te `n orice sistem format
din oameni : familie, clas\, muncitorii unei fabrici, mini[trii unui guvern. Dac\
privim fiecare persoan\ ca pe o component\ a sistemului, atunci performan]ele
acestuia vor depinde de ac]iunile componentelor umane. Performan]a unui sistem
uman este `ns\ cu mult mai variabil\ [i mai pu]in previzibil\ dec^t a unui sistem
mecanic. Sistemele umane func]ioneaz\ relativ bine at^ta vreme c^t majoritatea
componentelor (oamenilor) interac]ioneaz\ `n limite tolerabile de a[teptare. Asta
`nseamn\ c\ pentru a atinge performan]e mari sistemul uman trebuie s\ aib\ ac]iuni
previzibile [i roluri clare. O compara]ie posibil\ este cu o orchestr\ de muzic\
simfonic\ `n care exist\ un conduc\tor: dirijorul, exist\ roluri precise : instrumenti[tii, [i un algoritm : partitura dup\ care c^nt\ ace[tia. Dac\ `ns\ instrumenti[tii
se comport\ mai pu]in ordonat [i `ncep s\ improvizeze (deci s\ ias\ din limitele
obi[nuite de a[teptare), cum se `nt^mpl\ `ntr-o orchestr\ de jazz, de exemplu,
atunci performan]ele vor fi mai mici pentru c\ pot ap\rea surprize.
O defini]ie util\ a politicii este c\ ea reprezint\ procesul prin care competi]ia [i
conflictul pentru ob]inerea de valori se rezolv\ prin luarea unor decizii care implic\
alegerea.
Un sistem politic este orice model durabil al rela]iilor umane care implic\
`ntr-o oarecare m\sur\ puterea, conducerea sau autoritatea. (Robert Dahl)
No]iunea de sistem politic a ap\rut dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial, mai
precis `n anii 6070, atunci c^nd a `nceput s\ se pun\ tot mai mult accent pe
contextul social `n care se desf\[oar\ anumite politici.
C^nd vorbim de sisteme politice ne referim la to]i factorii care influen]eaz\
deciziile colective, chiar [i la acei factori care nu particip\ `n mod formal la guvernare.
Astfel, partidele, aleg\torii [i mi[c\rile sociale formeaz\ `mpreun\ un sistem politic,
chiar dac\ arareori sunt men]iona]i `n constitu]ii [i `n alte documente formale.
~n lume exist\ mai multe tipuri de sisteme politice, `n func]ie de natura institu]iilor care func]ioneaz\ `ntr-o anumit\ ]ar\. Astfel, vorbim despre sisteme politice
democratice, despre sisteme politice autoritare sau despre sisteme politice totalitare.
Exist\ dou\ [tiin]e care analizeaz\ sistemele politice [i sistemele economice, dar
`ntre care se face adesea confuzie.
Pe de o parte, este [tiin]a politic\. Aceasta analizeaz\ ceea ce este legat de
putere, conducere [i autoritate. Cea de a doua este economia, care se ocup\ de
resursele necesare producerii [i distribuirii de bunuri [i servicii implic^nd cu totul
alte institu]ii. ~n vorbirea comun\ se fac `ns\ adesea confuzii `ntre termenii specifici
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fiec\reia dintre cele dou\ [tiin]e. Oamenii confund\ sistemele politice cu cele economice [i amestec\ f\r\ discern\m^nt termeni cum ar fi democra]ie, dictatur\,
capitalism [i socialism. Istoric vorbind, termenii de democra]ie [i dictatur\ se
refer\ la sistemul politic, `n vreme ce capitalism [i socialism se refer\ la institu]iile
economice.
Numim democra]ie sistemul politic `n care ocazia de a lua parte la procesul
de decizie este `mp\rt\[it\ de to]i adul]ii.
Numim dictatur\ sistemul politic `n care de aceast\ ocazie profit\ doar pu]ini.
Numim capitalism sistemul economic `n care activit\]ile economice importante sunt desf\[urate de firme a c\ror form\ de proprietate [i al c\ror
management nu sunt ale statului.
Numim socialism sistemul economic `n care activit\]ile economice importante sunt desf\[urate de agen]i care sunt [i `n proprietatea statului [i
controla]i de c\tre acesta.
Astfel, avem urm\toarele posibilit\]i de combina]ie :
Sisteme politice

Sisteme economice

Democra]ie

Capitalism

Democra]ie

Socialism

Dictatur\

Capitalism

Dictatur\

Socialism

La sf^r[itul anilor 80, doi anali[ti politici, Gabriel Almond [i G. Bingham Powell,
au descris urm\toarele func]ii ale sistemelor politice:
Func]iile sistemelor politice:

Recrutarea politic\

Socializare politic\
Comunicarea politic\
Articularea (formularea)
intereselor

Oamenii trebuie recruta]i pentru a ocupa diferitele
pozi]ii politice variind de la simplu aleg\tor [i p`n\ la
membru al guvernului.
Atitudinile lor fa]\ de sistemul politic trebuie formate [i
sus]inute.
Informa]ia important\ din punct de vedere politic
trebuie transmis\.
Solicit\rile pentru anumite politici trebuie exprimate cu
fermitate.

Agregarea intereselor

Solicit\rile trebuie selec]ionate [i combinate `ntr-un num\r
de variante importante care pot fi duse la bun sfâr[it.

Activitatea politic\ (ac]iunea
propriu-zis\ de a face politic\)

Cererile trebuie convertite `n decizii autoritare [i `n
politici.

Implementarea politicii

Aceste decizii trebuie puse `n practic\.

G. Almond [i G. Powell, Comparative Politics, Boston, Little Brown, 1978, pp. 13-16.
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Primele trei func]ii precizate `n tabel, adic\ recrutarea, socializarea [i
comunicarea sunt importante pentru men]inerea sistemului, `n timp ce urm\toarele
patru : articularea [i agregarea interesului, ac]iunea politic\ [i implementarea
politicii se refer\ la procesul prin care se iau [i se pun `n practic\ deciziile colective.
De exemplu, prima func]ie: toate sistemele politice trebuie s\-i conving\ pe
oameni s\ joace anumite roluri politice, merg^nd de la simpla calitate de aleg\tor
care particip\ activ (merg^nd la vot) [i p^n\ la ocuparea unor func]ii importante
`ntr-un partid sau `n guvern. Dar atingerea acestui obiectiv difer\ de la o ]ar\ la alta
`n func]ie de institu]iile existente [i de felul `n care ele func]ioneaz\.

Caracteristici ale sistemelor politice
Orice sistem politic, pentru a putea func]iona, `ncearc\ s\ ob]in\ legitimitate [i
eficacitate.
Numim eficacitate gradul `n care sistemul satisface func]iile de baz\ ale
guvern\rii astfel `nc^t necesit\]ile popula]iei, `n general, [i ale grupurilor mai
importante, cum ar fi armata sau oamenii de afaceri, s\ poat\ fi satisf\cute.
Numim legitimitate capacitatea unui sistem de a da na[tere [i de a men]ine
credin]a c\ institu]iile politice existente sunt cele mai potrivite pentru respectiva societate.
Liderii unui sistem politic `ncearc\ s\ se asigure c\ ori de c^te ori mijloacele
guvernamentale sunt folosite pentru a rezolva un conflict, deciziile la care se ajunge
sunt larg acceptate. Nu numai ca urmare a temerii de violen]\, de constr^ngere [i de
pedeaps\, ci [i a unui sentiment general c\ a[a este just [i potrivit din punct de
vedere moral s\ se procedeze.
Oamenii privesc un sistem politic ca legitim sau nu, `n func]ie de felul `n care
valorile sistemului respectiv corespund cu valorile lor proprii. Legitimitatea poate fi
asociat\ cu multe forme de organizare politic\, nu numai cu democra]ia. Feudalismul a fost, de exemplu, considerat destul de legitim pentru c\ toat\ lumea
accepta la vremea respectiv\ acordurile de vasalitate.
Seymour Martin Lipset, politolog american contemporan, figur\ marcant\ a
sociologiei [i psihologiei politice, a adus o contribu]ie important\ `n problema
legitimit\]ii :
O criz\ de legitimitate este o criz\ a schimb\rii [i apare obligatoriu `n tranzi]ia la un nou
tip de societate dac\ :
 statusul institu]iilor conservatoare majore este amenin]at `n timpul perioadei de
schimbare social\;
 nu toate grupurile esen]iale din societate au acces la sistemul politic din tranzi]ie
sau nu au acces imediat ce-[i formuleaz\ cererile politice.

Una dintre problemele importante ale legitimit\]ii apare `n momentul `n care
societatea trebuie s\ fac\ fa]\ intr\rii `n cadrul ei a grupurilor noi. ~n secolul
al XIX-lea, aceste grupuri noi erau muncitorii industriali. ~n secolul XX sunt `n
mare m\sur\ popula]iile ]\r\ne[ti.
Dac\ grupurilor noi care cer acces la puterea economic\ [i politic\ prin organizare
economic\ [i drept de vot li se acord\ aceste drepturi cu u[urin]\, atunci este
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probabil c\ li se va c^[tiga u[or loialitatea fa]\ de sistem. Pe de alt\ parte, sistemele
politice `n care accesul grupurilor noi se face prin revolu]ie se vor lovi de opozi]ia
[i dezam\girea celor care sunt fideli vechiului regim, dar [i a celor cu aspira]ii
utopice. Chiar acolo unde sistemul politic este eficient, dac\ statusul grupurilor
conservatoare este amenin]at sau accesul la via]a politic\ este negat unor grupuri
`ntregi `n momente cruciale, legitimitatea sistemului r\m^ne `n discu]ie.
Pe de alt\ parte, orice `ncercare de a analiza stabilitatea unui sistem care se
confrunt\ cu o criz\ de eficacitate are la baz\ gradul de legitimare a institu]iilor-cheie
ale unei na]iuni.
Pot ap\rea patru cazuri :
1 Guvernul este, `n acela[i timp, eficace [i legitim;
2

Guvernul nu este eficace, dar este legitim (de exemplu, cazul Fran]ei dup\ ce a
pierdut r\zboiul cu Germania `n 1940);

3

Guvernul are eficacitate, dar nu este legitim (cazul Austriei [i Germaniei `n 1920);

4

Guvernul nu are nici eficacitate [i nici legitimare (cazul statelor comuniste).
~n situa]iile 1 [i 2 ]\rile respective mai au [anse s\ r\m^n\ democra]ii.
~n situa]iile 3 [i 4 nu mai au nici o [ans\.

Clasificarea sistemelor politice
Aristotel, p\rintele analizei politice, era preocupat de diferen]a dintre tipurile variate
de ora[e-stat din Grecia antic\. El le-a clasificat folosind un concept derivat din
opera istoricului Herodot, [i anume dimensiunea grupului care conduce. Aristotel a
definit trei categorii : ora[ul-stat poate fi condus de o persoan\, de c^teva persoane
sau de mai multe persoane. Putem deci clasifica statele `n func]ie de num\rul de
cet\]eni care sunt `ndrept\]i]i s\ conduc\ : o persoan\, un grup privilegiat de
persoane sau marea majoritate a popula]iei, altfel spus unul, pu]ini sau mai mul]i.
Pentru a-[i diversifica analiza, Aristotel a mai g\sit un concept secundar. El a
identificat grupul (grupurile) a(le) c\rui (c\ror) interes(e) este (sunt) servit(e) de
conduc\tor. Putem deci deosebi:
1) state `n care este urm\rit interesul comun;
2) state `n care este urm\rit interesul egoist (al unei persoane sau al unui grup
restr^ns de persoane).
Pe acest temei putem spune c\ atunci c^nd unul, pu]ini sau mai mul]i conduc un
stat ghid^ndu-se dup\ interesul comun, avem de-a face cu state bune. Pe de alt\
parte, dac\ statele sunt dirijate pe baza interesului individual, atunci sunt state rele.
Tabelul de mai jos indic\ cele [ase categorii de state identificate de Aristotel.
C`]i conduc?
unul
pu]ini
mai mul]i

~n interesul cui conduc?
General
Propriu
monarhie

tiranie

aristocra]ie

oligarhie

policra]ie

democra]ie
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Remarca]i c\ Aristotel a etichetat monarhia
ca fiind un ora[-stat `n care o persoan\ conduce
`n interesul general. Dac\ numai c^]iva oameni
conduc `n interes propriu, atunci, conform lui
Aristotel, avem de-a face cu o oligarhie.
Interesant este faptul c\ Aristotel consider\
c\ cel mai pervers caz este cel `n care cei mul]i
conduc `n propriul lor interes, adic\ democra]ia.
Acest lucru este de `n]eles pentru c\ Aristotel
este unul din cunoscu]ii critici ai democra]iei.
Criteriile expuse de Aristotel nu sunt `ns\
singurele folosite pentru clasificarea sistemelor politice.
Alte clasific\ri folosite sunt : democra]ii [i
dictaturi sau sisteme federale [i sisteme unitare.
~n func]ie de distribuirea `n spa]iu a puterii,
sistemele politice pot fi clasificate `n:
 Sisteme unitare
 Sisteme federale
 Confedera]ii

Aristotel (384-322 î. Hr.)  savant ºi
filosof grec, a întemeiat
o serie de discipline
între care ºtiinþele politice ºi etica. Este autorul unui numãr mare
de tratate de logicã,
politicã, biologie, fizicã
ºi metafizicã. Opera
sa a influenþat filosofia ºi teologia
creºtinã a Evului Mediu.
Herodot (cca 484-425
î. Hr.)  istoric grec,
considerat pãrintele
istoriei. Opera sa constituie sursa principalã pentru studierea
rãzboaielor medice.

Sistemul unitar
se caracterizeaz\ printr-un guvern central care de]ine `ntreaga putere legitim\
(ca `n România). Guvernul central este suveran, dar el poate delega puteri sau
responsabilit\]i unit\]ilor teritoriale care pot fi state, departamente, regiuni,
provincii, jude]e (`n România). Mai mult de 70% din statele-na]iune sunt sisteme
unitare. De exemplu: Japonia, Fran]a, Marea Britanie, China, România [i majoritatea
sistemelor din America Latin\ [i Asia. Avantajul sistemului unitar este existen]a
unei autorit\]i clare pe baz\ de ierarhie. Chiar dac\ pot exista conflicte `ntre guvernul
central [i cele periferice, puterea constitu]ional\ a centrului este clar superioar\.
Sistemul federal
este un sistem `n care func]ia de guvernare este `mp\r]it\ `ntre o autoritate
central\ [i una regional\. Am^ndou\ sunt autonome `n unele sectoare, iar
puterea lor deriv\ din constitu]ie sau din interpret\rile ei. Puterea se `mparte
`ntre diversele niveluri de guvernare [i nici unul dintre acestea nu are puterea
legal\ de a le domina pe celelalte. Esen]a federa]iilor este coordonarea, nu
ierarhia. Federa]iile se aplic\, de obicei, statelor cu suprafe]e `ntinse. ~n lume
sunt mai pu]in de 25 de federa]ii, dar ca teritoriu ocup\ peste o jum\tate din
planet\. Exemple : Statele Unite ale Americii, Federa]ia Rus\, Mexic, India,
Canada, Brazilia, Nigeria.
Confedera]iile
Diferen]a dintre un sistem federal [i o confedera]ie este c\ `n confedera]ie
autonomia fiec\rei unit\]i este mult mai mare. ~n general, confedera]iile se
constituie din mai multe state unitare sau federale care, din diferite motive
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(politice sau economice), se asociaz\ deleg^nd o cantitate de putere unei
autorit\]i suprana]ionale, dar p\str^nd, `n acela[i timp, puterea efectiv\. Exemple
de confedera]ii : CSI  Comunitatea Statelor Independente, `n care se reg\sesc o
parte din fostele republici sovietice, Organiza]ia Na]iunilor Unite, Uniunea
European\, NATO (care este o confedera]ie militar\).

I. Care sunt funcþiile sistemelor politice? Încercaþi sã o explicaþi pe fiecare în parte.
II. De ce criticã Aristotel democraþia ? De ce credeþi cã el considerã pervers
sistemul în care cei mulþi conduc în propriul lor interes ? Sunteþi de acord cu
Aristotel în aceastã privinþã ?
III. Care este din punctul vostru de vedere cel mai rãu stat, dintre cele care
apar în clasificarea lui Aristotel ?
IV. Daþi exemple de state unitare, de state federale ºi de confederaþii.
V. Daþi exemple de federaþii sau confederaþii care au dispãrut de pe scena politicã
în ultimul secol.
VI. Daþi exemple de state în care s-a schimbat sistemul politic în ultimul secol.
VII. Prin câte sisteme politice a trecut România în secolul XX ?

Diferenþe ºi asemãnãri între sistemele politice

Lucraþi pe grupe. Bazându-vã pe cunoºtinþele voastre, încercaþi sã ierarhizaþi
urmãtoarele trei state ale lumii, dupã criterii alese de voi :
 România
 Germania
 Somalia
1. Notaþi criteriile pe care le-aþi avut în vedere.
2. Care credeþi cã sunt cauzele care au dus la situaþia descrisã de voi ?

Sistemele politice dintr-o ]ar\ sau alta pot fi analizate [i clasificate `n func]ie de
condi]iile politice [i economice din statul respectiv. Nivelul de dezvoltare economic\
la care a ajuns o ]ar\ este un indicator foarte important. Nu este suficient s\
clasific\m statele din punctul de vedere al structurii lor [i al institu]iilor care le
conduc. Pentru ]\ranul f\r\ p\m^nt din Moldova nu conteaz\ dac\ guvernul central
este condus de un pre[edinte, de un general sau de c\tre Parlament, at^ta vreme c^t
marile probleme de zi cu zi r\m^n nerezolvate.
Chiar dac\, aparent, `n ]\rile din Est func]ioneaz\ institu]ii care sunt specifice
unor democra]ii, `n realitate diferen]ele dintre estul [i vestul Europei r\m^n
profunde. O simpl\ schimbare de conducere produs\ `n 1989 `n Europa de Est nu
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este suficient\ pentru ca guvernele nou formate s\ satisfac\ nevoile societ\]ii. Pentru
a cuprinde toate aceste aspecte trebuie s\ facem o clasificare a ]\rilor lumii care s\
reflecte at^t condi]iile economice, c^t [i pe cele politice. Astfel, cele aproape 300 de
na]iuni independente din lumea contemporan\ se `mpart `n trei grupe principale.
Prima grup\ se nume[te Lumea `nt^i [i din ea fac parte aproximativ 30 de
]\ri bogate, cu economii puternic dezvoltate: a[a-numitele democra]ii liberale.
A doua grup\ cuprinde ]\rile din Lumea a doua. Acestea sunt `n num\r de
aproximativ 30 [i sunt, mai ales, state comuniste sau care de cur^nd au
renun]at la comunism. Acestea sunt, `n general, ]\ri industrializate, dar nu
foarte bogate.
~n fine, a treia grup\ este cea mai numeroas\ [i cuprinde ]\rile din Lumea a
treia, care sunt `n curs de dezvoltare.
~ntre democra]iile liberale din Lumea `nt^i [i ]\rile din Lumea a doua, principalele diferen]e sunt de ordin politic. ~n Lumea `nt^i partidele concureaz\ pentru
putere, proces care nu numai c\ modeleaz\ societatea, dar o [i reflect\ (partidele
reprezint\ toate tendin]ele [i mentalit\]ile existente la un moment dat `ntr-o anumit\ societate). ~n statele comuniste din Lumea a doua exista un singur partid care
monopolizeaz\ puterea `ncerc^nd s\ remodeleze societatea. Acum, dup\ pr\bu[irea
sistemului comunist, diferen]ele politice au `nceput s\ se atenueze, dar au ie[it `n
eviden]\ diferen]ele mari de dezvoltare economic\ dintre cele dou\ lumi.
Lumea `nt^i
este o lume capitalist\. Aceste societ\]i sunt rezultatul unei treceri timpurii la
sistemele economice bazate pe proprietatea privat\. Ele sunt, totodat\, democra]ii
liberale, ceea ce `nseamn\ c\ au renun]at de mult timp la privilegiile de clas\ [i au
`nceput s\ construiasc\ o economie liber\ de pia]\. Pentru aceasta au creat legi
care s\ asigure dreptul la proprietate [i protec]ia acesteia, au asigurat drepturile [i
libertatea indivizilor [i au creat un sistem `n care institu]iile statului s\ nu aib\
puteri nelimitate, ci s\ se controleze reciproc [i s\ poat\ fi controlate [i de cet\]eni.
Lumea `nt^i este deci o lume `n care ideile predominante sunt cele legate de
capitalism [i de democra]ia liberal\ [i din ea fac parte, `n general, ]\rile occidentale.
Aceste idei, mai ales `n ultimele decenii, au `nceput s\ fie exportate [i c\tre
Lumile celelalte : a doua [i a treia, astfel c\, `n timp, vom asista, probabil, la o
schimbare a configura]iei actuale a acestora.
Lumea a doua
Aici politicile liberale [i doctrinele economice au reu[it `n general s\ `nl\ture
liderii autoritari, dar nu au prins `nc\ r\d\cini solide. Sistemele comuniste se
bazeaz\ pe economii planificate [i nu recunosc dreptul la proprietatea privat\.
Timp de mai multe decenii economia centralizat\ a p\rut func]ional\, dar ulterior
s-a dovedit rigid\ [i ineficient\. Metodele economice comuniste s-au dovedit a fi
tot mai dep\[ite, lucru care a [i dus, `n final, la sf^r[itul anilor 80, la pr\bu[irea
acestui sistem `n Europa Central\ [i de Est, inclusiv `n Uniunea Sovietic\ (`n 1991),
]ar\ care a instaurat aceste regimuri `n aproape jum\tate din ]\rile lumii.
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Lumea a treia
cuprinde ]\ri din America Latin\, Asia [i Africa. Acestea sunt ]\rile care au fost,
p^n\ `n urm\ cu c^teva decenii, colonii ale marilor imperii europene (cu excep]ia
Americii Latine, care [i-a c^[tigat independen]a fa]\ de Spania [i Portugalia la
sf^r[itul secolului trecut). Toate aceste ]\ri au devenit independente, dar au
continuat s\ depind\ `n mare m\sur\ economic [i cultural de ]\rile puternic
industrializate (de fostele ]\ri suzerane). ~n plus, `n aceast\ parte a planetei
tr\iesc cei mai mul]i oameni, iar popula]iile ]\rilor respective sunt `n continu\
cre[tere f\r\ ca ele s\ fie suficient de bogate pentru a le asigura mijloacele de
trai. Prin urmare, majoritatea tr\iesc la limita sau chiar sub limita s\r\ciei.
Aceasta face ca regimurile politice din aceste ]\ri s\ fie, `n general, instabile.

Împãrþirea lumii în 1983 :
Suprafaþa

Populaþia

Produsul
intern brut

Lumea întâi

23%

15%

63%

Lumea a doua

26%

33%

19%

Lumea a treia

51%

52%

19%

(dupã Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin,
Comparative Government and Politics, an Introduction,
The Macmillan Press, 1992)

Clasificaþi urmãtoarele þãri în þãri din Lumea întâi, Lumea a doua ºi Lumea a
treia. Explicaþi de ce aþi fãcut aceastã alegere. Explicaþi principalele diferenþe
dintre aceste þãri din punct de vedere economic ºi politic.
Statele Unite ale Americii, România, Federaþia Rusã, Somalia, Rwanda, Emiratele
Arabe Unite, Africa de Sud, Marea Britanie, Insula Tonga, Bulgaria, Polonia,
Franþa, Canada, Noua Zeelandã, Australia, Haiti, Uruguay, Bolivia, Grecia,
Japonia, India, Norvegia.
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Tipuri de sisteme politice
Una dintre cele mai comune metode de clasificare a sistemelor politice este de a
face distinc]ia `ntre dictaturi [i democra]ii. Oricare dintre noi poate face intuitiv
diferen]a `ntre acestea dou\. {i totu[i, c^nd `ncerc\m s\ aplic\m ace[ti termeni
unor ]\ri anume lucrurile se complic\. De exemplu, Coreea de Nord `[i spune
Republica Popular\ Democrat\ Coreean\. Dar este ea cu adev\rat o democra]ie?
Fran]a, România [i Iugoslavia se autoproclam\ democra]ii. Sunt ele cu adev\rat ?
Aceste `ntreb\ri demonstreaz\ un singur lucru. {i anume c\ eticheta de democra]ie este at^t de r^vnit\ de toat\ lumea, `nc^t majoritatea statelor o clameaz\ ca
apar]in^ndu-i de drept.

I. Încercaþi sã clasificaþi urmãtoarele state în democraþii ºi dictaturi. Lucraþi în
grupe de trei persoane.
Statele Unite ale Americii, Libia, Iugoslavia, Cuba, Filipine, Irak, Africa de Sud,
Rwanda, Polonia, Federaþia Rusã, Cehia, Germania, Marea Britanie, România,
Turcia.
Explicaþi ce criterii aþi folosit când aþi fãcut clasamentul.
II. Care credeþi cã sunt condiþiile suficiente pentru a avea o democraþie ?
III. Definiþia idealã a democraþiei este : un guvern format din ºi de popor cu o
participare activã ºi directã a tuturor cetãþenilor la alocarea autoritarã a
valorilor. Este însã o definiþie realistã ? Voi ce credeþi ?
IV. Jean-Jacques Rousseau susþine însã cã
numai o societate de zei ar putea fi o
adevãratã democraþie.
Din ce motiv consideraþi cã acest filosof
nu credea în existenþa unei democraþii
ideale ?

Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778)  gânditor
iluminist, scriitor ºi
filosof francez, promotor al ideii revenirii
la naturã ºi critic al
inegalitãþii sociale.

Sisteme politice democratice, autoritare ºi totalitare
A. Democra]ia
Momentul `n care ap\rut ideea de democra]ie ne este cunoscut: `n prima jum\tate
a secolului al V-lea `. Hr., c^nd `n c^teva ora[e-stat din Grecia [i Roma, p^n\ atunci
guvernate de despo]i mai mult sau mai pu]in lumina]i, deciziile privind comunitatea
au ajuns s\ fie luate de b\rba]i, f\r\ ca procesul de conducere s\ aib\ de suferit.
Dimpotriv\, de[i acum erau mai mul]i cei care puteau s\-[i exprime opinia, tot ei
erau aceia care urmau s\ aplice respectiva decizie, deci faptul c\ participau la luarea
ei ajuta ulterior, c^nd trebuia transpus\ `n fapte. Apari]ia democra]iei a reprezentat
un fenomen uimitor, de o importan]\ major\, care a schimbat istoria lumii. Aceste
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state au dovedit nu numai c\ se poate ca oamenii s\ se organizeze astfel, ci [i c\
acest fel de organizare este firesc [i func]ioneaz\ bine.
Evident, ideile democratice moderne [i institu]iile asociate `nseamn\ mai mult
dec^t at^t [i sunt rezultatul unor experien]e istorice complexe.
Dup\ Robert Dahl, democra]ia modern\ a avut patru surse de inspira]ie majore :
1. Grecia clasic\;
2. tradi]ia republican\ a Romei [i a ora[elor-stat din Italia medieval\ [i
renascentist\;
3. ideea [i institu]iile guvernelor reprezentative [i
4. logica egalit\]ii politice.
Vom trece `n revist\ pe r^nd aceste aspecte, baz^ndu-ne `n principal pe punctul
de vedere al lui Dahl.
1

~n viziunea grecilor antici asupra democra]iei, cet\]eanul este o persoan\ pentru
care politica este o activitate social\ natural\ care se `mbin\ `n mod firesc cu
via]a de zi cu zi. Principiile de baz\ ale democra]iei grece[ti sunt : egalitatea
tuturor cet\]enilor `n fa]a legii [i dreptul tuturor de a vorbi `n Adunarea Suveran\.
Adunarea era format\ din to]i locuitorii ora[ului care aveau nu numai dreptul,
dar [i obliga]ia de a participa la `ntrunirile acesteia. Grecii credeau c\ pentru a se
putea vorbi despre democra]ie trebuie `ndeplinite cel pu]in [ase criterii:
 Interesele cet\]enilor trebuie s\ fie apropiate pentru a avea sentimentul c\,
particip^nd la luarea deciziilor, ei ac]ioneaz\ pentru ob]inerea unui bine
comun (binele public) care s\ nu intre `n contradic]ie cu interesele particulare
[i cu binele particular.
 Societatea trebuie s\ fie omogen\ : s\ nu existe diferen]e mari din punctul de
vedere al resurselor economice, al orelor de munc\ sau de odihn\, s\ nu
vorbeasc\ limbi diferite, s\ nu existe diferen]e majore de nivel de educa]ie
sau s\ nu aib\ religii diferite.
 Fiind vorba de ora[e-stat [i pentru c\ principiul de baz\ era implicarea
personal\ a fiec\rui locuitor `n via]a ora[ului, ideal era ca num\rul locuitorilor
unui ora[ s\ fie mic. De exemplu, cei aproximativ 50 de mii de locuitori ai
Atenei din timpul lui Pericle erau prea mul]i pentru a se putea aduna cu to]ii
ca s\ ia decizii politice. ~ntr-un ora[ cu popula]ie mic\, cet\]enii luau contact
`n mod direct cu problemele ora[ului [i, mai mult, locuitorii se cunoa[teau
`ntre ei. Astfel puteau evita dizarmonia, puteau deosebi binele comun de cel
individual [i se puteau str^nge to]i pentru a func]iona ca organ vital.
 Cet\]enii trebuiau s\ fie prezen]i la adun\rile `n care se hot\ra politica
ora[ului. Grecii nu admiteau ideea reprezent\rii unui grup de oameni de c^te
o singur\ persoan\, a[a cum se `nt^mpl\ `n ]\rile moderne, unde popula]ia
dintr-o circumscrip]ie electoral\ este reprezentat\ de un parlamentar.
~n Grecia antic\ ei trebuiau s\ fie de fa]\ c^nd se decideau politicile sau legile
de urmat.
 Cet\]enii nu participau numai la `ntrunirile Adun\rii. Existau o mul]ime de
alte institu]ii locale care guvernau via]a ora[ului.
 Ora[ul-stat, `n viziunea grecilor, trebuia s\ fie autonom. De aceea ei nu
acceptau s\ se uneasc\ cu alte ora[e sau state pentru a forma ligi sau
confedera]ii.
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Evident, democra]ia greceasc\ avea limite, una din cele mai importante fiind
aceea c\, `n ciuda principiilor enun]ate, nu to]i oamenii aveau drepturi egale.
Existau cel pu]in trei categorii defavorizate: femeile, sclavii [i str\inii. ~n plus, [i
`n Grecia antic\ existau clase privilegiate care guvernau de fapt ora[ul-stat lu^nd
deciziile care le favorizau. Una din cauzele acestei situa]ii era c\ niciodat\ `n
cadrul unei Adun\ri nu se puteau `ntruni to]i locuitorii ora[ului. Deci cei mai
activi `[i puteau impune voin]a.
2
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Tradi]ia republican\ reia c^teva dintre principiile democra]iei grece[ti :
 omul este un animal social [i politic ;
 oamenii trebuie s\ convie]uiasc\ `n cadrul unor asocia]ii politice ;
 o comunitate bun\ este o asocia]ie format\ din cet\]eni buni ;
 un bun cet\]ean posed\ calitatea virtu]ii civice ;
 virtutea reprezint\ predispozi]ia de a c\uta binele tuturor `n problemele
publice ;
 cet\]enii sunt egali `n fa]a legii;
 nici un regim nu este legitim dac\ exclude poporul de la guvernare.
Ideile noi aduse de republicani erau c\ societatea nu este omogen\ [i c\ interesele
oamenilor difer\ [i pot fi chiar conflictuale, c\ societatea este `n mod natural
`mp\r]it\ `ntr-o component\ aristocratic\ sau oligarhic\ [i una democratic\ sau
popular\. ~n plus, trebuie semnalat [i interesul individual al monarhului. Prin
urmare, interesele societ\]ii erau `mp\r]ite `ntre interesele unuia, ale celor pu]ini
[i ale celor mul]i. Republicanii au fost astfel obliga]i s\ formuleze o constitu]ie
care s\ reflecte [i s\ echilibreze toate aceste interese.
Cel mai important model constitu]ional r\m^ne cel al Romei antice, care pusese
la punct un sistem de consuli, senatori [i tribuni ai poporului.
Acest prim model a scos `n eviden]\ calit\]ile, dar [i punctele slabe ale sistemului
republican : corup]ia [i dec\derea virtu]ii civice au distrus Roma republican\
f\c^nd loc Romei imperiale.
~n cadrul modelelor timpurii de republic\, dreptul poporului de a participa la
guvernare era limitat la alegerea liderilor capabili s\ conduc\ `n locul lor [i
pentru ei [i s\ vegheze la atingerea binelui comun.
Modelul republican s-a dezvoltat tot mai mult `n secolul al XVIII-lea, c^nd s-a
cristalizat convingerea c\ puterea elementelor aristocratice [i oligarhice trebuie
limitat\. Astfel, s-a ajuns la ideea separ\rii puterilor `n stat `n trei domenii :
puterea legislativ\, puterea executiv\ [i puterea judec\toreasc\.
Cumularea acestor trei tipuri de putere `n m^inile unei singure autorit\]i d\
na[tere tiraniei [i de aceea `ntr-o democra]ie trebuie evitat\.
Pe de alt\ parte, separarea puterilor a adus cu sine [i o alt\ filosofie a `mp\r]irii
sarcinilor `n societate. S-au creat structuri orizontale `n locul celor verticale de
p^n\ atunci. Cu alte cuvinte, au fost distribuite diferite sarcini (elaborarea legii 
puterea legislativ\, punerea ei `n aplicare  puterea executiv\ [i c^nt\rirea felului
`n care este aplicat\  puterea judec\toreasc\) unor structuri paralele, care aveau
`ns\ acela[i tip de autoritate.
Tradi]ia republican\, consider\ Dahl, las\ nerezolvate cel pu]in patru probleme :
 Concep]ia clasic\ a intereselor unuia, celor pu]ini [i celor mul]i se dovedea a
fi dep\[it\. {i atunci cum putea fi `n]eleas\ diversitatea intereselor membrilor
societ\]ii [i, mai ales, cum puteau fi ele reprezentate?
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Cum putea s\ fac\ fa]\ o republic\ conflictelor de interese care ar fi putut
duce chiar la r\zboaie civile?
 Dac\ guvernarea republican\ se bazeaz\ pe spiritul civic al cet\]enilor care
urm\resc interesul public, mai este oare posibil\ constituirea unei republici
`n cazul unor societ\]i numeroase [i neomogene, cum ar fi Fran]a, Marea
Britanie sau SUA ?
 Se puteau aplica principiile republicane statelor-na]iune ?


3

A doua transformare important\, ale c\rei mo[tenitoare sunt sistemele democratice din zilele noastre, a `nceput cu deplasarea treptat\ a ideii de democra]ie
de la ora[ul-stat, care fusese p\rintele ei, la na]iune sau stat na]ional. ~n secolul
al XIX-lea, aceast\ tendin]\ a c^[tigat foarte mult teren `n Europa [i `n SUA, iar
`n secolul XX a devenit practic unicul sistem [i unica ideologie acceptat\ ca
model de cea mai mare parte a lumii. Diferen]a major\ dintre democra]ia modern\ [i modul `n care aceast\ idee era acceptat\ `n monarhiile neconstitu]ionale
]ine de reprezentare. ~n 1748, Montesquieu scria `n lucrarea sa Spiritul Legii c\, de
vreme ce este imposibil ca `ntr-o ]ar\ to]i cet\]enii s\ se adune `n cadrul unui
corp legislativ, atunci ei trebuie s\-[i aleag\ reprezentan]i care s\ fac\ ceea ce ei
singuri nu pot. Aceast\ solu]ie a devenit piatra de hotar a democra]ilor [i a
republicanilor, elimin^nd restric]iile impuse de concep]iile antice care limitau
dimensiunile statului democratic (condi]ion^ndu-le de posibilitatea particip\rii
directe a poporului la deciziile colective) transform^nd democra]ia dintr-o
doctrin\ aplicabil\ doar ora[elor-stat `ntr-una aplicabil\ ]\rilor `n general. ~n
1820, James Mill proclama sistemul de reprezentare drept cea mai mare
descoperire a timpurilor moderne `n care se va g\si probabil solu]ia pentru
toate dificult\]ile, at^t speculative, c^t [i practice. ~ntr-adev\r, la ora actual\
nimeni nu mai contest\ faptul c\ o democra]ie func]ional\ trebuie s\ fie reprezentativ\. Dar acceptarea acestui nou principiu atr\gea dup\ sine noi probleme.
Acum se impunea apari]ia unor institu]ii noi care s\ `nlocuiasc\ Adunarea
Suveran\ aflat\ `n centrul conceptului antic de democra]ie. De asemenea, a
ap\rut ideea unui sistem politic pluralist `n care diferitele asocia]ii erau nu
numai legale, ci [i esen]iale pentru implementarea democra]iei pe scar\ larg\. O
dat\ cu toate acestea a devenit tot mai evident c\ `n societate exist\ o multitudine
de grupuri de interese foarte diferite, astfel c\ vechiul concept de bine public,
care `nsemna binele comun, al tuturor, trebuia reformulat pentru a face fa]\
noilor tendin]e. Toate regimurile moderne pretind s\ fie expresia voin]ei
poporului sau a implement\rii acestei voin]e. ~ntruc^t `n zilele noastre este
evident c\ poporul nu se poate str^nge pentru a exercita func]iile de administrare
a statului, a[a cum era principiul `n Grecia antic\, singura cale practic\ r\m^ne
aceea a desemn\rii unor indivizi care au dreptul de a ac]iona `n numele celor
care `i aleg. Concep]ia de guvern bazat pe consim]irea celor guverna]i [i pe
dreptul cet\]enilor de a-[i alege reprezentan]ii `n mod liber [i deschis este destul
de nou\ `n istorie. Adun\rile reprezentative au fost, la `nceput, urmarea unui
proces de negociere menit s\ `nlesneasc\ sarcina guvern\rii, fiind necesare
monarhului `n ]\rile preponderent agrare ; pe m\sur\ ce s-au r\sp^ndit scrisul [i
cititul, principiul reprezentativit\]ii devine `ns\ o arm\ de mas\. Regele, ca
reprezentant al `ntregii na]iuni, ca persoan\ capabil\ s\ echilibreze frac]iunile
aflate `n conflict, potrivit concep]iei lui Hobbes, putea ob]ine sfat [i consulta]ii
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[i putea afla c^te ceva despre opiniile cet\]enilor prin Adun\rile vechi de tipul
Cortesurilor spaniole, care erau compuse din reprezentan]ii tuturor grupurilor
sociale : ecleziastice, militare [i ale poporului. Sfaturile nu erau neap\rat urmate
de c\tre suveran ; totu[i, respectivii reprezentan]i erau `ndrept\]i]i s\ prezinte
regelui liste cu cereri politice sau juridice sau s\ redacteze peti]ii. Adun\rile
reprezentative au devenit ulterior c\i de ob]inere a consim]\m^ntului pentru noi
impozite. ~n aceast\ perioad\, necesit\]ile financiare ale monarhiilor au crescut
semnificativ, dar de `ndat\ ce ele erau satisf\cute, Adun\rile reprezentative nu
mai erau convocate vreme `ndelungat\. Din cauza acestor m\suri, a crescut
distan]a dintre nobili [i oamenii de r^nd.
Anglia este singurul caz din istorie `n care Adun\rile reprezentative, pornind de
la cea convocat\ de Simon de Montfort, care a adus doi cavaleri din fiecare
regiune, au condus la un sistem cameral [i la institu]ii parlamentare moderne.
~n multe ]\ri din Europa sistemul descris mai sus a durat `ns\ mult mai mult
dec^t `n Anglia. De exemplu, `n Prusia, la `nceputul secolului XX, mai putea fi
g\sit sistemul celor trei clase, prin care aleg\torii erau diviza]i `n trei grupuri :
 marii proprietari de p\m^nt [i burghezia `nalt\;
 mica burghezie [i func]ion\rimea;
 ceilal]i cet\]eni cu drept de vot.
4

Toate aceastea au condus la ideea, r\sp^ndit\ `ntre aleg\tori, c\ trebuie s\ se
elimine treptat diferen]ele religioase, de avere, de ras\ [i de educa]ie. Principiul
folosit `n lumea modern\ : un cet\]ean  un vot, este totu[i foarte recent. Sunt [i
abateri de la principiul votului universal : exist\ state `n care pentru a vota
trebuie s\ pl\te[ti o tax\, altele `n care analfabe]ii sunt exclu[i de la vot, iar `n
unele cantoane elve]iene femeile nu au nici ast\zi dreptul s\ voteze.
La fel, `n ]\rile musulmane femeia este exclus\ de la vot `n temeiul diferen]ei
constitu]ionale dintre sexe.

Viziuni asupra reprezentãrii :
1

Pozi]ia conservatoare tradi]ional\
Se bazeaz\ pe ideea c\ este de preferat ca
`ntr-o societate s\ existe ordine [i o ierarhie
bine stabilit\. Conservatorii cred c\ binele
comun, de care vorbeau grecii antici, este
reprezentat fie de un monarh, fie de un
guvern `ns\rcinat cu formularea unui
program politic. Astfel, membrii ale[i ai
unei Adun\ri reprezentative `ncredin]eaz\
celor care i-au ales sarcina de a oferi
impozite contra dreptului de a prezenta
pl^ngeri [i de a argumenta `n favoarea
intereselor speciale [i locale `n fa]a
organismului care hot\r\[te direc]iile
politice.
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Charles de Secondat, baron de
Montesquieu (1689-1755)  scriitor,
jurist ºi filosof iluminist francez.
James Mill (1773-1836)  economist, istoric ºi filosof englez.
Thomas Hobbes (1588-1679)  filosof englez, autorul Leviathanului.
Adept al guvernului puternic ºi al
supremaþiei statului.
Cortes  denumirea Parlamentelor
Spaniei ºi Portugaliei.
Simon de Montfort (c. 1208-1265) 
om politic englez care a încercat sã
instaureze un regim nobiliar în
Anglia ºi a convocat, în 1265,
Marele Parlament, prima adunare
pe stãri a reprezentanþilor baronilor,
cavalerilor ºi oraºelor. A fost învins
ºi ucis de partizanii regelui Henric
al III-lea în bãtãlia de la Evesham.
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2

Viziunea whig tradi]ional\ sau aristocratic\
Aceast\ viziune este bazat\ pe ideea unei constitu]ii echilibrate, simboliz^nd
diferen]ele de rang din societate. Astfel, toate grupurile sociale se consider\
participante la c\utarea binelui comun, guvernul este considerat organismul de
conducere, iar Adunarea reprezentant\ `nf\]i[eaz\ interesele `ntregii societ\]i.
~n aceast\ viziune, oamenii cu judecat\ pot delibera asupra afacerilor generale
ale tuturor membrilor societ\]ii f\r\ a avea un mandat special.

3

Viziunea liberal\
Liberalii v\d bun\starea na]ional\ [i binele comun reprezentate printr-un Parlament
format mai degrab\ din indivizi dec^t din corpuri constituite. Acest Parlament
este dominat de clasa mijlocie, deoarece pentru a avea drept de vot trebuie s\ ai
o minim\ proprietate. Exist\, `n schimb, o oarecare libertate a ariilor de votare.
Aceast\ viziune pune accent pe importan]a individului, a calit\]ii deputa]ilor [i
a ra]ionalit\]ii dezbaterii politice.

4

5

Viziunea radical\
~n acest caz, reprezentarea se bazeaz\ pe viziunea unificat\ a poporului care
dep\[e[te indivizii [i se transform\ `ntr-un tot. Aceast\ viziune, privit\ ca
suveranitate suprem\ a societ\]ii, devine, practic, voin]a general\ a societ\]ii,
voin]\ exprimat\ fie direct, fie prin grupuri de interese. Dreptul indivizilor [i
grupurilor de a influen]a guvernul devine cunoscut `nc\ din secolul al XIX-lea,
c^nd se `nmul]esc asocia]iile voluntare [i grupurile na]ionale reprezent^nd
interese.
Viziunea modern\
Aceast\ viziune, la r^ndul ei, are dou\ subdiviziuni reprezent^nd diferen]ele de
abordare ale democrat-conservatorilor moderni [i ale social-democra]ilor moderni.
 Conservatorii accentueaz\ caracterul organic al societ\]ii [i necesitatea unei
conduceri a ei `n contrast cu egalitarismul socialist. Ambele v\d `ns\ reprezentarea realizat\ prin partide politice disciplinate cu clasele sociale ca unit\]i
de baz\, dar legate de multe grupuri func]ionale.
 Viziunea socialist\ se bazeaz\ pe clase, [i nu pe indivizi, `ntruc^t `n mod
tradi]ional sociali[tii `mpart societatea `n dou\ clase de baz\: exploata]i [i
exploatatori. ~n zilele noastre, diferen]a dintre aceste dou\ viziuni s-a redus
mult. Dup\ c\derea zidului Berlinului [i generalizarea prosperit\]ii economice
din ]\rile occidentale, conceptul de clas\ are din ce `n ce mai mult un `n]eles
istoric.
Sociali[tii de ast\zi vorbesc mai mult despre oferirea de oportunit\]i egale
tuturor ca principal rol al statului mediator, discurs care apar]inea alt\dat\
liberalilor. Aceast\ nou\ `nf\]i[are a socialismului care a acceptat c\ modul de
produc]ie capitalist este inevitabil poart\ denumirea de A Treia For]\ [i
mul]i lideri occidentali contemporani, de la Tony Blair (Anglia) la Gerhard
Schröder (Germania), se consider\ reprezentan]ii s\i. Principalul ideolog al
mi[c\rii este celebrul sociolog britanic Anthony Giddens.
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Se ridic\ un num\r de `ntreb\ri importante legate de ideea de reprezentare :
Este reprezentantul un model al celui reprezentat ? Este el un duplicat al cet\]eanului de
r^nd ?
Experien]a ne-a ar\tat c\ parlamentarii sunt cet\]eni ce ]in mai cur^nd de elit\
dec^t de grupul cet\]enilor medii, fiind mai `nst\ri]i, beneficiind de o educa]ie
mai bun\ [i mai `ndelungat\ [i cu o propor]ie mai mare de reprezentan]i ai
profesiunilor `n r^ndul lor.
 Ar trebui reprezentantul s\ fie ales de cel reprezentat?
Ast\zi, se accept\ `n general c\ sufragiul constituie un drept natural al omului.
Dincolo de faptul c\ permite selec]ia unor oameni afla]i `ntr-o competi]ie,
alegerea reprezentan]ilor are [i o component\ educativ\. Aceast\ viziune nu a
fost `ns\ `ntotdeauna `mp\rt\[it\. ~n societ\]ile multirasiale subdezvoltate `nc\
se consider\ c\ reprezentarea virtual\ este preferabil\.
Edmund Burke `n]elegea prin reprezentare virtual\ : comuniunea de interese
[i simpatia sentimentelor [i dorin]elor dintre reprezentant [i reprezentat.
Conceptul a fost ilustrat `n Spania `ntre 1942 [i 1967 (`n timpul regimului
militar al lui Franco), c^nd deputa]ii din Cortes au fost desemna]i de c\tre
municipalitate [i organiza]ii profesionale. A fost necesar\ o schimbare de constitu]ie pentru ca ast\zi to]i spaniolii s\ se bucure de dreptul de vot.
 Ar trebui reprezentantul s\ fie legat de electoratul s\u?
~n unele sisteme, cum ar fi Cortesul spaniol sau Adunarea St\rilor din Republica
Olandez\ din secolele al XVII-lea [i al XVIII-lea, reprezentantul era legat de
elector printr-un mandat imperativ, adic\ delegatul era instruit de electorii s\i
cum trebuie s\ voteze.
Edmund Burke s-a declarat `mpotriva acestei
Edmund Burke (1729-1797)  scriitor
conservator, critic al Revoluþiei franviziuni consider^nd c\ Parlamentul nu este
ceze ºi om politic în partidul whig.
un congres de ambasadori ale unor interese
diferite [i ostile, ci adunarea deliberativ\ a
Francisco Franco (1892-1975) 
general ºi dictator spaniol, ºeful parunei na]iuni cu un singur interes, acela pritidului fascist Falanga Spaniolã, a
vind `ntregul.
condus rebeliunea fascistã împo Exist\ un mandat electoral ?
triva guvernului republican (1939)
~n mod normal, nu se poate cere reprezenºi, cu ajutor german ºi italian, a întantului respectarea perfect\ a angajamencheiat rãzboiul civil (1939), condutului. Acesta are propriul s\u discern\m^nt
când, apoi, Spania cu maximã
[i va ac]iona cum `i va dicta el.
duritate.


Citiþi urmãtoarele definiþii ale democraþiei :
 Democraþia este guvernarea de cãtre lideri politici a cãror autoritate se bazeazã
pe mandatul limitat acordat de un electorat universal care are drepturi specifice
privind participarea ºi opoziþia.
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(În aceastã definiþie, mandat limitat înseamnã cã autoritatea de a guverna este
acordatã doar pentru o perioadã fixã de timp, iar electoratul are ocazia sã aleagã
din nou alþi lideri din cadrul ofertei alternative.)
 Democraþia este o formã de guvernãmânt în care puterea de a lua decizii sau de
a-i selecta pe cei care au dreptul sã ia decizii este acordatã/garantatã tuturor
cetãþenilor adulþi, pe baza principiului cã majoritatea conduce, iar factorii de
decizie reflectã prin hotãrârile lor voinþa majoritãþii.
Comentaþi aceste douã definiþii ºi spuneþi care sunt limitãrile ºi avantajele fiecãreia
dintre ele.

B. Dictatura
Opusul democra]iei este dictatura.
Ce este dictatura ? Este mai u[or s\ definim dictatura dec^t democra]ia ? Este
dictatorul un conduc\tor cu putere [i autoritate absolute? Putem defini [i m\sura
puterea absolut\ ? ~nceteaz\ un sistem s\ fie dictatorial dac\ liderul nu poate sau nu
vrea s\ exercite puterea absolut\ ?
Dac\ definim dictatura ca opusul democra]iei, atunci putem spune c\ dictatura
se caracterizeaz\ prin absen]a unui factor esen]ial care se reg\se[te `n defini]ia
democra]iei : mandatul limitat.
Cu alte cuvinte, avem dictatur\ dac\ oamenii nu au o ocazie real\ [i regulat\
de a schimba clasa politic\ plasat\ `n pozi]ii de conducere.

Înainte de 1989, România era condusã de preºedintele Nicolae Ceauºescu. Avea un
Parlament numit Marea Adunare Naþionalã ºi un guvern, dar exista un singur partid,
Partidul Comunist Român. Apariþia altor partide era interzisã ºi orice încercare de a
forma unul era consideratã înaltã trãdare. Preºedintele ºi membrii Marii Adunãri
Naþionale erau aleºi prin alegeri periodice, dar alegãtorii fie nu-i cunoºteau pe cei
pe care erau chemaþi sã-i aleagã, fie (ca în cazul preºedintelui) nu aveau decât o
singurã variantã (nu existau mai mulþi candidaþi între care sã aleagã). Accesul la
informaþie era strict controlat de partid : existau doar o televiziune ºi un post de
radio care nu transmiteau decât ºtiri despre acþiunile preºedintelui Ceauºescu ºi ale
Partidului Comunist. Oamenii nu aveau voie sã critice sau sã facã declaraþii
împotriva statului, a preºedintelui ºi a partidului, nu aveau voie sã asculte sau sã
priveascã posturi strãine de radio sau de televiziune, nu aveau voie sã intre în
contact cu strãinii, nu aveau voie sã cãlãtoreascã în strãinãtate, mai ales în
Occidentul necomunist ºi erau supravegheaþi permanent de Securitate (poliþia
politicã a statului).
Ce fel de regim exista în timpul lui Ceauºescu ? Era un regim democratic sau era o
dictaturã ? Explicaþi rãspunsul vostru.

47

INTRODUCERE ÎN POLITOLOGIE
Sistemele politice pot fi clasificate `n regimuri constitu]ionale [i regimuri
neconstitu]ionale, `n func]ie de m\sura `n care respect\ litera legii fundamentale a
statului : constitu]ia. Un regim constitu]ional opereaz\ `n limitele constitu]iei [i
asigur\ restr^ngeri eficiente ale puterilor celor care au func]ii `n stat. Prin contrast,
un regim neconstitu]ional se caracterizeaz\ prin puterea necontrolat\ de nimeni a
celor care conduc [i prin nerespectarea prevederilor constitu]iei.
~n concluzie, pentru ca un regim s\ fie constitu]ional trebuie s\ respecte anumite
reguli :
 constitu]ia aloc\ activit\]ile guvernamentale [i stabile[te institu]iile care
`ndeplinesc aceste activit\]i ;
 constitu]ia stabile[te rela]iile formale dintre structurile puterii indic^nd
condi]iile `n care fiecare este dependent\ sau independent\ `n raport cu
activitatea celorlalte.
Un regim devine cu at^t mai deplin constitu]ional, cu c^t respect\ limitele
constitu]ionale de exercitare a puterii [i garanteaz\ drepturile celor guverna]i
(poporul). Un regim este cu at^t mai pu]in constitu]ional, cu c^t exist\ o mai mare
diferen]\ `ntre prevederile constitu]iei [i politica dus\ de clasa conduc\toare.
Regimurile neconstitu]ionale  care sunt de obicei dictaturi  se pot clasifica `n
autoritare [i totalitare.
1

Regimuri autoritare
Acestea impun restric]ii severe asupra activit\]ii indivizilor [i grupurilor,
`ncerc^nd s\ influen]eze alocarea valorilor de c\tre sistemul politic. Cu alte
cuvinte, un grup mic de]ine controlul asupra institu]iilor politice [i asupra
politicilor publice, `n timp ce marea majoritate a popula]iei este exclus\ de la
decizia politic\. Nici un cet\]ean nu are dreptul s\ pun\ sub semnul `ntreb\rii
institu]iile, procedurile sau alocarea valorilor, dar alte aspecte ale vie]ii nu sunt
supuse controlului direct al sistemului politic. ~n unele sisteme, aceste alte
domenii ale vie]ii sunt ghidate de valori tradi]ionale societale sau religioase.
Astfel de exemple sunt regimurile autoritare din Arabia Saudit\, sub conducerea
familiei dinastice a saudi]ilor, sau din Iordania, sub domnia familiei regale
ha[emite. Chile, sub conducerea generalului Pinochet, a cunoscut un regim
autoritar, ca [i Rom^nia din timpul celui de-al doilea r\zboi mondial, sub conducerea mare[alului Antonescu. ~n asemenea state, cet\]enii s-au bucurat de o
autonomie considerabil\, cu condi]ia s\ nu se implice `n politic\. Regimurile
autoritare nu cer participarea cet\]enilor.

2

Regimuri totalitare
Totalitarismul a fost definit de unii cercet\tori drept un regim al terorii totale
(Hannah Arendt), iar de al]ii, mai moderat, drept un regim cu o ideologie
totalitar\, cu un singur partid, cu o poli]ie secret\ atotprezent\ [i cu un guvern
care de]ine monopolul asupra economiei, culturii [i informa]iei. Asemenea
regimuri sunt cele comuniste sau cele de extrem\ dreapt\, cum a fost regimul lui
Adolf Hitler `n Germania.
Un regim totalitar are deci urm\toarele caracteristici:
 o ideologie totalitar\;
 un singur partid dedicat acestei ideologii [i condus de un singur om;
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 o poli]ie secret\ foarte puternic\ [i trei tipuri de control monopolistic asupra :
 mijloacelor de comunicare `n mas\;
 armelor;
 tuturor organiza]iilor, inclusiv economice.
Zbiugniew Brzezinski define[te totalitarismul ca pe o nou\ form\ de
conducere a unui stat, o variant\ de dictatur\, un sistem `n care instrumentele
tehnologic avansate ale puterii politice sunt folosite f\r\ nici o limit\ de conducerea
centralizat\ a unei mi[c\ri de elit\ `n scopul realiz\rii unei revolu]ii sociale totale
care include condi]ionarea omului pe baza unor asump]ii ideologice proclamate de
c\tre conducere `n atmosfera de unanimitate for]at\ a `ntregii popula]ii.
~n descrierea pe care o face Hannah Arendt sistemului totalitar, accentul cade pe
componenta de teroare, pe coerci]ie [i pe rolul jucat de poli]ia politic\.
~n realitate, au existat sisteme totalitare `n care a avut loc identificarea unei mari
p\r]i a popula]iei cu mul]i lideri, iar `n aceste condi]ii coerci]ia devine inutil\.
Acesta este cazul Chinei comuniste.
Explicit sau implicit, aceste defini]ii reliefeaz\ tendin]a sistemului totalitar de a
distruge diferen]a dintre stat [i societate [i de a politiza total societatea prin
intermediul organiza]iilor politice, `n general, partidul sau alte structuri politice
adiacente, `n particular.
O caracteristic\ esen]ial\ a sistemelor totalitare este monopolul puterii. Puterea
totalitar\ nu este neap\rat monolitic\. Exist\ pluralism chiar [i `n aceste sisteme.
Dar acesta nu este pluralism social, ci politic `n cadrul elitei conduc\toare politice.
O tr\s\tur\ fundamental\ a regimurilor totalitare este c\ ele distrug total sau
sl\besc p^n\ la dispari]ie structurile sociale existente `naintea lor. Astfel,
comunismul a distrus burghezia, ]\r\nimea `nst\rit\ (`n România, a[a-numi]ii
chiaburi), clasa politic\ tradi]ional\, avoca]ii, clerul etc.
Dup\ Juan Linz, sistemele totalitare au urm\toarele caracteristici:
 exist\ un centru unic de putere, chiar dac\ acesta nu este neap\rat monolitic,
iar toate institu]iile existente `[i deriv\ legitimitatea de la acest centru, care
este mai degrab\ o crea]ie politic\ dec^t o rezultant\ a dinamicii societ\]ii
preexistente.
 exist\ o ideologie exclusiv\, autonom\, cu care liderul, grupul conduc\tor
sau partidul aflat la dispozi]ia liderului se identific\ [i pe care o folosesc ca pe
o baz\ pentru politicile lor sau o manipuleaz\ pentru a se legitima. Aceast\
ideologie are mai multe grani]e dincolo de care `ncepe erezia care nu r\m^ne
niciodat\ nesanc]ionat\ (erezie `nsemn^nd abaterea de la aceast\ ideologie).
Ideologia trece dincolo de un program politic momentan pentru a oferi o
]int\ final\, un ultim sens, o interpretare istoric\ a realit\]ii sociale.
 participarea cet\]eneasc\ `n cadrul mobiliz\rii active pentru sarcini colective
politice sau sociale este cerut\, `ncurajat\, r\spl\tit\ [i canalizat\ prin
intermediul unui singur partid [i al multor grupuri secundare monopolistice.
 obedien]a pasiv\ [i apatia, retragerea `n rolurile parohiale [i de subiec]i caracteristice multor regimuri totalitare sunt considerate dezirabile de c\tre conduc\tor.
Mary Ellen Fisher, care a studiat chiar totalitarismul rom^nesc, spune c\ de fapt
tr\s\tura fundamental\ a totalitarismului este invadarea vie]ii private.
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Sunteþi în România anului 1988 ºi diriginta vã convoacã în sala de sport a ºcolii.
Acolo un tovarãº procuror vã va þine o conferinþã.
Procurorul vã prezintã ultimele hotãrâri ºi legi ale regimului Ceauºescu. El vã spune,
de exemplu, cã a stoca alimente este un delict grav pedepsit prin lege, iar cei care
au în casã mai mult de un kilogram de zahãr sunt niºte infractori. În sinea voastrã
ºtiþi cã aceastã situaþie existã ºi la voi acasã, unde bunica a reuºit sã procure cu multe
sacrificii douã kilograme de zahãr pentru Crãciunul care se apropie.
Este bunica o infractoare ?
Este vina statului comunist cã nu se gãseºte zahãr ? Argumentaþi.

Statele totalitare tind s\ fie mari ca dimensiune. Cu alte cuvinte, birocra]ii,
func]ionarii publici (aparatul de stat) sunt numero[i. Aparatul de stat ofer\ amatorilor multe pozi]ii de conducere, posibilitatea de a `mp\r]i, de a oferi multor
persoane accesul la puterea unic\.
Acest lucru introduce un element de egalitate care, pe de o parte, mineaz\ alte
structuri stratificate din societate, iar pe de alta, introduce un tip nou [i diferit de
inegalitate. Egalitatea const\ `n aparen]a unei [anse egale pentru to]i de a avea
acces la putere, iar inegalitatea const\ `n faptul c\ accesul se face `n realitate pe baza
unui sistem de leg\turi de tip nepotism [i c\ astfel se formeaz\ un grup privilegiat
care cap\t\ un ascendent, nu neap\rat politic, fa]\ de restul popula]iei.
De exemplu, `ntr-un astfel de sistem, o slujb\ cum ar fi aceea de func]ionar la
prim\rie, la po[t\, la un minister sau `n orice alt\ institu]ie a statului reprezint\ un
privilegiu. Restul oamenilor depind de bun\voin]a acestor func]ionari cu care se
`nt^lnesc mai devreme sau mai t^rziu, atunci c^nd trebuie s\ ob]in\ un document,
o semn\tur\ sau au de pl\tit un impozit.

I. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
1. Care erau principalele puncte slabe ale viziunii grecilor antici asupra
democraþiei ?
2. Care a fost pasul revoluþionar care a dus la construirea sistemului modern
democratic ?
3. Ce aduce nou ideea de reprezentare ?
II. Câte viziuni asupra reprezentãrii existã ºi în ce constã fiecare ?
III. Care este trãsãtura principalã a tiraniei ?
IV. Ce fel de regim politic existã acum în România ? Argumentaþi rãspunsul.
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INSTITUÞIILE POLITICE
Vom face o clasificare a instituþiilor politice în cele trei lumi descrise la
începutul capitolului. Modelele descrise pentru Lumea întâi funcþioneazã ºi pentru
a doua, de aceea nu vom reveni asupra lor. Lumea a treia, în schimb, diferã ºi de
aceea o vom analiza separat.

A. Lumea întâi  modelul democraþiei liberale
Conceptul de democraþie liberalã este, în esenþa sa, protectiv. Aceasta înseamnã
cã într-o democraþie liberalã guvernul este vãzut într-o luminã mixtã : el este
necesar, dar, în acelaºi timp, reprezintã un pericol potenþial pentru cetãþean.
Interesul principal al guvernului de tip liberal este de a proteja ideea democraticã
a guvernãrii de cãtre populaþie faþã de posibilele abuzuri de putere. O democraþie
liberalã limiteazã conducerea ºi guvernarea ºi protejeazã drepturile individuale.
Cel mai cunoscut exemplu de model restrictiv este Constituþia SUA. Pãrinþii
fondatori au vrut sã protejeze cetãþenii de o posibilã tiranie a guvernãrii. Astfel,
constituþia cuprinde o separare clarã a puterilor în stat, alegeri frecvente,
federalism, o declaraþie a drepturilor cetãþeanului ºi o interpretare juridicã a
constituþiei. Cu alte cuvinte, o largã difuzie a puterii pune o ramurã a guvernãrii
în poziþia de a o verifica pe cealaltã. Aºa cum a spus James Madison, trebuie, în
primul rând, sã dai guvernanþilor capacitatea de a-i controla pe cei guvernaþi.
Urmãtorul pas însã este sã obligi guverJames Madison (1751-1836)  om
narea sã se controleze pe ea însãºi.
politic american, unul dintre pãrinþii
Arend Lijphart a fãcut o distincþie
Constituþiei americane ºi întemeietor,
importantã în cadrul democraþiilor liberale,
alãturi de Thomas Jefferson, al Partiîmpãrþindu-le în democraþii majoritare ºi
dului Democrat Republican. A fost
democraþii consensuale.
secretar de stat ºi preºedinte al SUA.
Democraþii majoritare
În acest model, partidul care câºtigã alegerile are toatã puterea politicã, dominã
Parlamentul ºi guverneazã singur. Lijphart afirmã cã, în teorie, democraþia majoritarã este mai degrabã o tiranie, o dictaturã aleasã prin vot democratic, decât o
democraþie. În aceastã situaþie, modul de control al executivului se poate face prin
autocenzura acestuia, lucru destul de relativ. În realitate, executivul dominã
legislativul, având puteri destul de discreþionare. Deci, într-o democraþie majoritarã lipsesc instrumentele de bazã prin care se poate controla exercitarea puterii
de cãtre guvern : un Parlament puternic ºi autonom faþã de guvern sau o democraþie
reprezentativã. Democraþiile majoritare au, de obicei, sistem bipartit (alternanþa
la putere a douã partide principale). De exemplu, sistemul majoritar din Marea
Britanie a început sã-ºi piardã eficienþa ºi legitimitatea în ultimii 20 de ani, în
urma apariþiei partidelor de centru ºi a unei miºcãri proconstituþionale care aduce
douã critici principale acestui sistem :
 cã dã prea multã putere unui singur partid;
 cã prin alternanþa celor douã partide, de multe ori politicile sunt complet
contestate ºi ca atare guvernarea nu este eficientã.
Alte sisteme majoritare sunt Statele Unite, Noua Zeelandã, Australia.
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Democraþia consensualã
Lijphart foloseºte termenul pentru a descrie un model în care puterea este
împãrþitã între principalele forþe politice. Autoritatea executivã se împarte între
membrii unei coaliþii formale sau informale. Executivul nu dominã legislativul ca
într-o democraþie majoritarã ºi existã mai curând un sistem multipartit (existã mai
mult de douã partide) decât bipartit. Sistemul de partide reflectã mai multe
diviziuni sau linii de diviziune existente în societate, nu doar una singurã. Sistemul
electoral este proporþional (acordã fiecãrei formaþiuni politice un numãr de mandate proporþional cu importanþa ei în viaþa politicã), ºi nu majoritar (candidatul
care deþine cele mai multe voturi este declarat ales). Exemple de democraþii
consensuale sunt Danemarca, Finlanda, Belgia, Olanda. Despre tipurile de sisteme
de partide ºi electorale vom discuta mai pe larg în capitolul Partidele politice.
În forma sa deplinã, democraþia consensualã conþine un guvern descentralizat
sau federal, o constituþie scrisã ºi rigidã ºi o a doua Camerã foarte puternicã a
Parlamentului. Existã ºi forme hibride între acestea douã : SUA, Germania, Austria
ºi Canada. Acestea totuºi au o înclinaþie mai mare spre democraþia consensualã.
O altã caracteristicã a democraþiei consensuale, când este vorba de o democraþie multietnicã, este aceea cã ea presupune o mare coaliþie a etniilor care sã
participe împreunã la guvernare. Hotãrârile comune se iau prin consens, iar cele
care privesc numai una dintre etnii se iau de cãtre aceasta, care, în plus, are ºi
drept de veto dacã guvernul încearcã sã-ºi impunã punctul de vedere în probleme
care o privesc direct.

B. Lumea a treia
Caracteristica principalã a politicii din Lumea a treia este tendinþa oligarhicã a
acestor sisteme politice din cauza distribuþiei inegale de resurse politice. Dacã se
þin alegeri, rezultatul lor este determinat de cei puþini, bogaþi ºi influenþi. În aceste
sisteme existã conflict politic ºi competiþie, dar numai în cadrul grupului oligarhic.
Oligarhia a fost un stadiu de dezvoltare politicã, dar elitele din Lumea a treia se
despart cu mult mai greu de privilegii decât a fãcut-o aristocraþia europeanã, iar
cultura politicã a Lumii a treia, precum ºi faptul cã statele din Lumea a treia nu
sunt veritabile state-naþiuni duc la îngheþarea dezvoltãrii în acest stadiu. Caracteristice sistemelor politice din Lumea a treia sunt loviturile de stat ºi dictaturile
militare. Începând cu anii 80 au devenit mai rare sau au dispãrut ºi Lumea a treia
pare sã se fi angajat pe calea democratizãrii.
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Ce este statul ?

Lucraþi pe perechi. Comparaþi urmãtoarele formulare completate de trei persoane.
Comentaþi informaþiile privind cetãþenia ºi naþionalitatea celor trei persoane :

Nume : Ionescu
Prenume : Mihai
Domiciliu : Bucureºti,
Str. Podarului nr. 42,
Sector 3
Nãscut la 7.07.1945,
în Bucureºti
Cetãþenie : românã
Naþionalitate : românã

Nume : Muller
Prenume : Horst
Domiciliu : Braºov,
Str. Lungã nr.17,
Judeþul Braºov
Nãscut la 21.09.1962,
în Sibiu
Cetãþenie : românã
Naþionalitate : germanã

Nume : Miricã
Prenume : Ion
Domiciliu : Constanþa,
Str. Panselelor nr. 12,
Judeþul Constanþa
Nãscut la 18.04.1930,
în Constanþa
Cetãþenie : românâ
Naþionalitate : rromã

Ce au cele trei persoane în comun ? Ce le deosebeºte ?
Ce înseamnã sã fii cetãþean ?
Dupã pãrerea voastrã, cetãþenia ºi naþionalitatea se suprapun sau sunt distincte ?
Explicaþi.
Citiþi urmãtoarele definiþii :
a) Naþiune : Când spunem naþiune ne referim la o colectivitate existentã în cadrul
unui teritoriu clar demarcat, care este subiectul unei administraþii unitare,
monitorizatã de cãtre stat.  Anthony Giddens
b) Stat : Când spunem stat ne referim la instituþiile cu autoritate de decizie pentru
o întreagã societate, cãrora toate celelalte grupuri, instituþii ºi persoane îi sunt
egal subordonate. Statul este autoritatea constrângãtoare ultimã. De asemenea,
statul este cel care are monopolul exercitãrii legitime a forþei pe teritoriul sãu. 
Robert Dahl
c) Suveranitate : concept legal, juridic mai curând decât practic, ce se referã la acel
corp politic care are dreptul de a face legi pentru o þarã.
Suveranitatea poate fi :
1) Internã  dreptul de a face legi pe un teritoriu.
2) Externã  recunoaºterea în legile internaAnthony Giddens  sociolog conþionale a faptului cã un stat are jurisdicþie
temporan britanic, profesor la
asupra unui teritoriu.
London School of Economics and
Stabiliþi care sunt elementele comune ale
Political Science.
definiþiilor statului ºi naþiunii ºi care sunt
Robert Dahl  profesor de ºtiinþe
elementele ce le deosebesc.
politice la Universitatea Yale,
Care credeþi cã este relaþia dintre stat ºi
figurã marcantã a ºtiinþei politice
naþiune ? Explicaþi.
în secolul nostru.
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Statul reprezint\ o no]iune abstract\, nu este ceva palpabil, dar r\m^ne, `n
acela[i timp, o realitate cotidian\. Tr\im `ntr-o lume de state. Cea mai mare parte a
suprafe]ei p\m^ntului este `mp\r]it\ `ntre guverne care cer dreptul de a avea puteri
depline [i exclusive asupra teritoriului definit ca fiind statul lor. Exist\, desigur,
[i excep]ii. Pe planet\ sunt [i zone nelocuite cum este Antarctica [i exist\ [i
comunit\]i de oameni care nu tr\iesc `ntr-un loc stabil. Acestea sunt comunit\]ile
de nomazi, cum ar fi ]iganii, care trec nestingheri]i dintr-un stat `n altul urm^nd
tradi]iile lor ancestrale. ~ns\ cea mai mare parte a Terrei este format\ din state [i
marea majoritate a cet\]enilor trebuie s\ respecte anumite reguli pentru a putea
c\l\tori dintr-un stat `n altul. Statele nu sunt izolate unele de altele. ~ntre ele exist\
rela]ii politice, leg\turi comerciale, culturale etc.
Cu toate acestea, nici un stat nu are dreptul s\ intervin\ `n deciziile altuia `n
leg\tur\ cu problemele sale interne, pentru c\ `n lumea modern\ fiecare stat este
suveran. Defini]ia statului nu se limiteaz\ `ns\ la demarcarea teritoriului s\u. Statul
cuprinde [i oamenii care tr\iesc pe teritoriul respectiv [i seturile de reguli dup\ care
ace[tia `[i duc via]a, normele care reglementeaz\ rela]iile dintre ei, institu]iile care
le coordoneaz\ activit\]ile, mecanismele care asigur\ respectarea legilor, bun\starea
cet\]enilor, educa]ia [i s\n\tatea lor, securitatea intern\ [i extern\ etc.
Cu alte cuvinte, statul  `n forma sa modern\  este reprezentarea institu]ional\ a voin]ei poporului, care ofer\ mijloacele de a ac]iona eficient `n situa]ii
normale sau extreme, pentru a asigura ap\rarea [i bun\starea tuturor, precum
[i drepturile diferitelor grupuri minoritare.
Statul se refer\ a[adar la institu]iile care au autoritatea de a lua decizii `n numele
`ntregii societ\]i [i c\rora li se subordoneaz\ toate celelalte grupuri, institu]ii sau
persoane. Deci, din punctul de vedere al legii, statul are puteri depline [i, `n ultim\
instan]\, autoritatea sa este obligatorie. El de]ine monopolul asupra legitimit\]ii
folosirii for]ei [i atunci c^nd acest atribut este amenin]at este amenin]at\ `ns\[i
continuitatea existen]ei sale.
O organiza]ie politic\ obligatorie cu opera]iuni continue va fi numit\ un
«stat» at^ta timp c^t personalul s\u administrativ men]ine cu succes preten]ia de
monopol asupra folosirii legitime a for]ei fizice pentru `nt\rirea ordinii sale...
Ordinea administrativ\ [i legal\ a statului modern poate fi schimbat\ prin
legisla]ie, c\tre care sunt orientate activit\]ile organizate ale personalului
administrativ, controlate la r^ndul lor de anumite reguli. Acest sistem dispune
de autoritate, nu numai asupra cet\]enilor, dintre care majoritatea au ob]inut
apartenen]a la stat prin na[tere, ci [i, `n mare m\sur\, asupra tuturor
ac]iunilor care se desf\[oar\ `n aria jurisdic]iei sale. El este astfel o organiza]ie
obligatorie cu o baz\ teritorial\. Mai mult, ast\zi, folosirea for]ei este privit\
drept legitim\ numai `n m\sura `n care este ori permis\ de stat, ori prescris\
de acesta. Faptul c\ statul modern are monopolul asupra folosirii for]ei este
esen]ial pentru acesta, la fel ca [i caracterul lui de jurisdic]ie obligatorie [i de
ac]iune deplin\. (Max Weber)
O defini]ie asem\n\toare d\ [i Anthony Giddens : Statul este un set de forme
institu]ionale de guvern\m^nt care sus]in un monopol administrativ asupra
unui teritoriu cu limite de democra]ie clare (grani]e), conducerea sa fiind supus\
legii [i exercit^nd controlul direct al mijloacelor de violen]\ intern\ [i extern\.
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~n istoria omenirii au existat trei etape fundamentale de dezvoltare : stadiul
preagricol, cel agricol [i cel industrial. ~n cel dint^i, stadiul preagricol, nu existau
state pentru c\ grupurile de v^n\tori [i culeg\tori erau prea mici pentru a ridica
problema existen]ei unei institu]ii stabile care s\ men]in\ ordinea. ~n urm\toarea
etap\, cea agricol\, diferitele societ\]i umane au format state. Unele mai puternice,
altele mai slabe, unele mai mari, altele mai mici, unele `n care domnea legea, altele,
dimpotriv\, tiranice. Aceste state difereau foarte mult ca form\. Deci `n aceast\
etap\ de dezvoltare a omenirii au ap\rut ni[te state, dar continuau s\ existe [i
oameni care nu tr\iau `ntr-un stat. Existau `nc\ multe comunit\]i de tip preagricol,
a[a cum existau [i numeroase popula]ii nomade, iar statul este specific popula]iilor
stabile.
~n urm\toarea etap\, epoca industrial\, statul ca form\ de organizare a oamenilor
devine general, chiar dac\ formele sale continu\ s\ fie variate. Extrem de pu]ini
oameni mai tr\iesc `n afara statului. Excep]iile r\m^n, cum am ar\tat, popula]iile
nomade, care sunt extrem de reduse numeric.
Recapitul^nd defini]iile de p^n\ acum, putem trage c^teva concluzii `n leg\tur\
cu caracteristicile definitorii ale statului :
Controlul (monopolul) asupra mijloacelor violente
Acest fapt `nseamn\ c\ statul este singura institu]ie din societate care are dreptul
de a folosi for]a, care controleaz\ [i coordoneaz\ legitimitatea folosirii for]ei. ~n
orice societate exist\ diferite forme de violen]\. Aceasta nu este `ns\ nici legitim\
[i nici legal\. Statul este tocmai cel care vegheaz\ pentru ca acest tip de violen]\
s\ dispar\ din societate [i, uneori, pentru aceasta folose[te el `nsu[i for]a, dar `n
condi]iile legii.
Suntem cu to]ii de acord c\ un criminal care `mpu[c\ un poli]ist comite o fapt\
ilegal\. Dar, `n general, consider\m acceptabil faptul c\ un poli]ist `mpu[c\ un
criminal (terorist, ho], uciga[) `n timpul unei opera]iuni. Pe de alt\ parte, `n
societate exist\ [i institu]ii private care recurg la for]\: unele aflate `n afara legii,
cum este Mafia, iar altele care func]ioneaz\ `n limitele legii, de exemplu, agen]iile
private de g\rzi de corp. Pentru ca s\-[i men]in\ autoritatea, statul trebuie s\ fie
capabil s\ controleze exercitarea for]ei de c\tre absolut toate institu]iile,
indiferent de natura lor. ~n clipa `n care una dintre ele devine mai puternic\ [i
preia controlul, statul `[i pierde suportul [i de cele mai multe ori se
dezintegreaz\. Astfel se `nt^mpl\ c^nd Armata preia puterea printr-o lovitur\ de
stat, c^nd izbucne[te un r\zboi civil, sau c^nd Mafia devine at^t de puternic\,
`nc^t controleaz\ institu]iile vitale ale statului. Cu toate acestea, statul nu are
dreptul de a folosi for]a pentru a-[i men]ine autoritatea. Pentru aceasta el trebuie
s\ fac\ uz de lege.
Din acest motiv, `ncercarea pre[edintelui iugoslav, Slobodan Milo[evici, de a
impune prin for]\ decizia de a retrage autonomia provinciei Kosovo, locuit\ `n
majoritate de albanezi, [i de a instala un regim `n care majoritatea s^rb\ s\ aib\
toate drepturile, a fost considerat\ inacceptabil\ de c\tre comunitatea interna]ional\ care, `n cele din urm\, a recurs ea `ns\[i la for]\ pentru a-l obliga pe
pre[edintele Milo[evici s\ `nceteze asuprirea [i chiar uciderea unei p\r]i a popula]iei propriei lui ]\ri. Cu alte cuvinte, `n lumea modern\ un stat nu mai poate
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folosi for]a [i mijloacele violente de intimidare `mpotriva propriei popula]ii
invoc^nd suveranitatea. Suveranitatea este respectat\ de celelalte state ale lumii
at^ta vreme c^t o ]ar\ nu `ncalc\ flagrant normele legale acceptate de toate
na]iunile lumii. ~n cazul pre[edintelui Milo[evici a fost vorba despre `nc\lcarea
grav\ a drepturilor omului.
Teritorialitatea
Statele sunt entit\]i geografice sau geopolitice. Ele ocup\ un spa]iu fizic clar
definit, asupra c\ruia reclam\ autoritate legitim\. ~n accep]iunea modern\, statul
este definit ca o entitate suveran\ cu limite teritoriale clare.
Suveranitatea
Ideea de suveranitate a ap\rut `n secolele al XVI-lea [i al XVII-lea. ~n
interpretarea curent\, suveranitatea reprezint\ premisa c\ fiecare stat are
autoritate complet\ [i reprezint\ sursa ultim\ a legii `n interiorul grani]elor
sale. Exist\ dou\ aspecte ale suveranit\]ii  unul intern [i unul extern. S\ le
lu\m pe r^nd :
 suveranitatea intern\  reprezint\ dreptul organului legiuitor de a face ce legi
dore[te, legi care se aplic\ doar pe teritoriul statului respectiv.
 suveranitatea extern\  este o no]iune care ]ine de dreptul interna]ional [i
`nseamn\ recunoa[terea faptului c\ un stat are jurisdic]ie (autoritate) asupra
unui teritoriu care este al statului respectiv. Suveranitatea extern\ are
importan]\ pentru c\ toate statele cer dreptul de a reglementa rela]iile dintre
]ara lor [i restul lumii. Pe m\sur\ ce lumea modern\ devine din ce `n ce mai
interdependent\ suveranitatea extern\ este tot mai important\. A clama
suveranitatea este totuna cu a da un avertisment celorlalte state. ~n realitate
`ns\, nici un stat nu controleaz\ 100% din ceea ce se `nt^mpl\ `ntre grani]ele
sale, fapt care nu-l `mpiedic\ s\-[i revendice autoritatea. Pe de alt\ parte,
extinderea sistemului de organiza]ii interna]ionale de tipul Uniunii Europene,
care are dreptul ca  `n anumite domenii  s\ ignore Parlamentele fiec\rui
membru `n parte, repune `n discu]ie no]iunea de suveranitate. La fel, intrarea
`n vigoare, de la 1 ianuarie 1999, a monedei unice `n Uniunea European\
reduce mult dreptul statelor membre de a lua propriile decizii `n ceea ce
prive[te politica din domeniul monetar sau chiar politica economic\. Acestea
tind s\ fie tot mai mult elaborate de Banca Central\ European\, de
Parlamentul European sau de Comisia European\. ~n capitolul consacrat
organiza]iilor interna]ionale vom vedea ce reprezint\ fiecare dintre aceste
organiza]ii, ce rol are [i unde `[i are sediul.
Constitu]ionalitatea
Constitu]ia stabile[te legile dup\ care se fac legi [i poate fi prezentat\ ca
documentul care creeaz\ sau cel pu]in asigur\ existen]a statului `nsu[i. ~n
capitolul consacrat constitu]iei vom vedea c^te feluri de constitu]ii exist\ [i care
este rolul lor.
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Domnia legii [i exercitarea puterii impersonale
Ordinea politic\ constitu]ional\ nu `nseamn\ guvernarea dup\ bunul plac al
oamenilor, ci guvernarea prin legi.
Aparatul administrativ (func]ionarii)
Orice adult din orice ]ar\ din lume se ciocne[te m\car o dat\ `n via]\ de
reprezentan]ii aparatului administrativ : fie la ofi]erul st\rii civile, c^nd se
c\s\tore[te, fie la poli]ie c^nd merge s\-[i fac\ sau s\-[i schimbe actul de identitate etc. ~n general, aceast\ `nt^lnire are loc atunci c^nd un cet\]ean are nevoie de
h^rtii eliberate de o institu]ie a statului : acte de c\s\torie, de deces, cazier,
buletin, permis de conducere, chitan]a de plat\ a taxelor [i impozitelor etc. Interfa]a
dintre stat [i cet\]eanul care are nevoie de aceste lucruri este func]ionarul public
(sau birocratul public). Sarcinile func]ionarilor publici sunt `ns\ mult mai
complexe dec^t eliberarea unor h^rtii. Ei lucreaz\ `n ministere [i `n agen]ii
guvernamentale, sunt specializa]i `n anumite domenii [i au rolul de a pune `n
practic\ politicile statului [i de a g\si solu]ii pentru problemele cu care se
confrunt\ acesta. Nu o dat\ a]i v\zut la Jurnal purt\tori de cuv^nt ai
primului-ministru sau ai unui minister anume sau a]i auzit secretari de stat
explic^nd o lege. To]i ace[ti oameni sunt func]ionari publici. Organizarea [i
administrarea statului modern este un proces laborios care necesit\ pricepere,
experien]\ [i calificare. De secole, aparatul administrativ (func]ionarii) a jucat un
rol important `n politic\. De aceea, una din problemele liderilor politici a fost
aceea de a men]ine un control eficient asupra birocra]ilor (func]ionarii publici).
Impactul aparatului administrativ asupra procesului politic a crescut `ns\, o dat\
cu evolu]ia guvernelor. ~n statele comuniste, controlul centralizat exercitat de
partidul unic asupra societ\]ii a plasat o mare cantitate de putere `n m^inile
func]ionarilor publici pentru c\ cet\]eanul se afla, practic, la dispozi]ia acestora,
care deveniser\ o cast\ privilegiat\. Birocra]ii joac\ un rol important [i `n multe
dintre democra]iile liberale. Astfel, `n multe ]\ri democratice este `nc\ valabil\
descrierea f\cut\ de Metternich Austriei, `n secolul trecut: Austria nu e guvernat\,
ci administrat\.
Ce anume face `ns\ ca func]ionarii s\ aib\ at^ta putere ? Un prim r\spuns se
g\se[te `n chiar defini]ia aparatului administrativ : Este institu]ia care duce la
`ndeplinire func]iile [i responsabilit\]ile statului. Este, cu alte cuvinte, motorul
statului. Sociologul german Max Weber consider\ c\ aparatul administrativ are
cinci caracteristici principale:
 implic\ o foarte exact\ diviziune a sarcinilor.
Klemens, prinþ Wenzel von
 autoritatea este impersonal\ [i deriv\ din
Metternich (1773-1859)  om
regulile care guverneaz\ afacerile oficiale ale
politic austriac, ministru de
externe ºi cancelar al Austriei,
statului. Deciziile sunt luate ca urmare a
unul dintre arbitrii Europei ºi
aplic\rii metodice a regulilor generale
adversar al miºcãrilor de elibecazurilor particulare, f\r\ a implica nici un fel
rare naþionalã a naþiunilor din
de motiva]ii personale.
Imperiul Austro-Ungar. Înlãturat
 oamenii sunt recruta]i ca func]ionari publici
de la putere de Revoluþia din
pe baza competen]ei dovedite sau m\car
martie 1848.
poten]iale.
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oficialii care-[i `ndeplinesc datoriile cu competen]\ au slujbe [i salarii sigure.
Oficialii competen]i pot ob]ine promov\ri `n func]ie de vechime sau de merite.
 aparatul administrativ implic\ o ierarhie foarte disciplinat\ `n care oficialii se
supun autorit\]ii superiorului.
Trebuie f\cut\ distinc]ia `ntre e[aloanele superioare ale func]ionarilor publici [i
func]ionarii de r^nd. Cei afla]i la niveluri de conducere fac  de fapt  politic\,
doar c\ ei nu-[i desf\[oar\ activitatea `n Parlament, ci `n spatele u[ilor `nchise.
Ei sunt, de exemplu, exper]ii care duc negocierile `ntr-o chestiune anume.
Func]ionarii de la v^rf sunt sf\tuitorii politicienilor [i au zilnic contact cu ei,
ceea ce le ofer\ o mare influen]\. Ei sunt `ns\ pu]in numero[i [i formeaz\ o elit\.
Cea mai mare parte a func]ionarilor publici au o munc\ de rutin\, dar de
r\spundere.


Autoritatea [i legitimitatea
Despre acestea am vorbit deja `n capitolul anterior, deci nu vom mai reveni cu
am\nunte. Important este s\ `n]elegem faptul c\ un stat nu poate fi puternic [i nu
poate rezista `n timp dac\ cet\]enii lui nu recunosc autoritatea institu]iilor statului,
deci a statului ca atare. Cu alte cuvinte, autoritatea este dreptul de a conduce.
Cet\]enia
Articolul 15 al Declara]iei Universale a Drepturilor Omului stipuleaz\ c\ orice
persoan\ are dreptul la o cet\]enie [i c\ nimeni nu poate fi lipsit `n mod arbitrar
de cet\]enia sa sau de dreptul de a-[i schimba cet\]enia. Cet\]enia reprezint\ o
calitate juridic\. ~n Antichitate, la greci [i la romani, cet\]enia `nsemna calitatea
de membru al unei cet\]i. Nu to]i locuitorii unui ora[ aveau `ns\ acest statut,
deoarece cetatea era o asocia]ie politic\ [i religioas\ a unor familii [i numai
membrii acestora puteau fi cet\]eni. Din acest motiv, ora[ele din Antichitate
aveau pu]ini cet\]eni. Cet\]enia era, de regul\, atribuit\, [i nu dob^ndit\ (de
exemplu, `n Grecia antic\, str\inii care se stabileau `ntr-un ora[ nu puteau
dob^ndi statutul de cet\]ean al ora[ului indiferent c^te genera]ii ar fi trecut de
la stabilirea lor `n acel loc), presupun^nd o serie de drepturi majore (de a cinsti
zeii cet\]ii, de a ap\rea `n fa]a tribunalelor, de a fi proprietar de p\m^nt etc.), dar
numai `n condi]iile supunerii totale fa]\ de cetate. ~n epoca modern\, cet\]enia
a devenit un statut uzual [i reprezint\ calitatea de membru al unui stat-na]iune,
fiind conferit\ prin na[tere sau prin proceduri juridice specifice `n caz de
emigrare dintr-un stat `n altul. ~n esen]\, cet\]ean este individul care are dreptul de a
participa la via]a comunit\]ii politice. ~n statul modern cet\]enia este un statut care,
`n principiu, impune indivizilor `ndatoriri [i drepturi egale, libert\]i [i
constr^ngeri, puteri [i responsabilit\]i `n cadrul comunit\]ii politice.
De obicei, cet\]enia cuiva este cea a ]\rii `n care s-a n\scut. Uneori `ns\, dac\ pe
parcursul vie]ii persoana se mut\ `ntr-o alt\ ]ar\, ea poate renun]a  sau poate fi
silit s\ renun]e  la cet\]enia ]\rii de origine [i poate ob]ine cet\]enia ]\rii de
adop]ie. Un om poate avea una sau mai multe cet\]enii, `n func]ie de legile
statului sau statelor `n care s-a n\scut [i tr\ie[te. De exemplu, copilul unor
cet\]eni români, n\scut `n str\in\tate, are automat cet\]enie român\, prin dreptul
s^ngelui (derivat din faptul c\ p\rin]ii lui sunt cet\]eni români). El poate avea
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`ns\, `n acela[i timp, [i cet\]enia ]\rii `n care s-a n\scut pe baza principiului c\
cet\]enia este dat\ de locul de na[tere. Sunt `ns\ [i ]\ri care prin legisla]ia
intern\ nu accept\ dubla cet\]enie, de exemplu, Germania. ~n acest caz, persoana
care se mut\ `n Germania sau p\rin]ii copilului n\scut `n Germania trebuie s\
hot\rasc\ ce cet\]enie prefer\ : pe cea german\ sau pe cea a ]\rii de origine.
Exist\ [i oameni f\r\ nici o cet\]enie. Ei se numesc apatrizi [i au ob]inut statutul
acesta pentru c\ au renun]at de bun\voie la orice cet\]enie, de obicei, `n semn de
protest. Constitu]ia României, Titlul I, Articolul 5, stipuleaz\ c\ cet\]enia
român\ se dob^nde[te, se p\streaz\ sau se pierde `n condi]iile prev\zute de
legea organic\, ea neput^nd fi retras\ aceluia care a dob^ndit-o prin na[tere. Un
cet\]ean român `[i dovede[te cet\]enia prin buletinul de identitate sau prin
pa[aport; el pl\te[te impozite statului român, beneficiaz\ de dreptul la munc\ [i
de protec]ie social\ [i este dator s\ respecte constitu]ia [i legile ]\rii [i are
dreptul s\ voteze.
Impozitarea
Impozitele sunt taxele pl\tite regulat de persoane [i unit\]i economice pentru a
produce venituri care vor fi cheltuite `n scopuri publice. Aceste venituri formeaz\
bugetul de stat care finan]eaz\ sectoarele neproductive sau pu]in productive ale
statului: educa]ia, s\n\tatea, mediul etc., sau asigur\ fonduri de dezvoltare pentru
economie: pentru cercetare, retehnologizare, recalificare etc. Acestea sunt bunuri
publice, adic\ servicii pe care statul le ofer\ cet\]enilor `n schimbul impozitelor [i care
nu mai pot fi oferite de nici o alt\ surs\.

Criterii de clasificare a statelor
Un criteriu de clasificare a statelor este `n func]ie de domeniul `n care acestea `[i
fac cel mai mult sim]it\ prezen]a.
Una dintre dezbaterile politice fundamentale, nefinalizat\ `nc\, `ncearc\ s\
precizeze c^t de mare trebuie s\ fie rolul statului `n societate [i ce anume reprezint\ bunurile publice (de exemplu, educa]ia poate fi oferit\ [i `n institu]ii private) ?
C^t de mult ar trebui s\ se implice statul `n acestea ?
~n g^ndirea politic\ actual\, exist\ cel mult trei viziuni privind domeniul
acceptabil pentru interven]ia statului. Fiecare dintre aceste viziuni ofer\ o concep]ie
diferit\ asupra bunurilor publice. ~n plus, fiecare societate are propria perspectiv\
asupra modului `n care s\ defineasc\ elementele specifice asociate fiec\reia dintre
aceste trei viziuni majore. Pentru a exemplifica elementele asociate fiec\reia dintre
cele trei viziuni, s\ vedem `n continuare perspectiva american\.
Abordarea conservatoare a statului
Din perspectiv\ conservatoare, aria desemnat\ ca bunuri publice ar trebui s\ fie
minimal\. Ce `nseamn\ aceasta ?
~nseamn\ c\ statul ar trebui s\ aib\ puterea militar\ sau politic\ de a ap\ra
societatea ([i suveranitatea) `mpotriva agresiunii externe. Dar, `n interiorul
societ\]ii, se acord\ o mare `ncredere dinamicii pie]ei libere pentru motivarea [i
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coordonarea activit\]ii oamenilor. Cu alte cuvinte, se presupune c\, dac\ sunt
l\sa]i liberi, oamenii vor produce o ordine social\ [i economic\ relativ eficient\.
Astfel, statul devine doar un paznic de noapte, un poli]ist nev\zut preocupat
doar de singuran]a fiec\rui individ. ~n mod excep]ional, statul ar mai putea s\
controleze `n mod special c^te un grup de oameni considerat periculos pentru
ceilal]i, sau s\-i ajute pe cei nevoia[i care nu ar supravie]ui f\r\ asisten]a lui.
Dar, `n general, statul conservator este un stat benign [i pasiv. Sloganul
pre[edintelui american Thomas Jefferson ilustreaz\ cel mai bine acest tip de
stat : statul care guverneaz\ cel mai bine este statul care guverneaz\ cel mai pu]in.
Aceast\ viziune asupra statului este numit\ libertarianism [i reduce res publica
(lucrul public) [i implicit domeniul de ac]iune a statului la aproape nimic.
Viziunea liberal\ asupra statului
~n viziunea liberal\ exist\ dou\ motive cruciale pentru care statul trebuie s\
intervin\ activ `n rela]iile de pia]\ liber\ dintre indivizi [i grupuri.
~n primul r^nd, pentru c\ exist\ multe grupuri puternice [i influente care, l\sate
f\r\ supraveghere, pot face r\u celorlal]i oameni, pot z\d\rnici func]ionarea
corect\ a for]elor pie]ei sau a societ\]ii `n general. Efectele negative ale unor
asemenea ac]iuni nu pot fi pre`nt^mpinate dec^t printr-o interven]ie `n for]\ a
statului.
~n al doilea r^nd, exist\ inechit\]i majore `n societate. Pia]a liber\ genereaz\
inegalit\]i economice [i sociale, care se r\sfr^ng negativ asupra oamenilor.
Prin urmare, statul liberal este destul de activ, intervenind `n multe din lucrurile
oamenilor. El va juca un rol regulator, de constr^ngere a ac]iunilor indivizilor [i
grupurilor care ar putea aduce atingere interesului public. Statul liberal este
redistributiv  intervine, adic\, `n procesul social [i economic pentru a se asigura
c\ to]i cet\]enii primesc o cantitate decent\ de bunuri [i servicii (le redistribuie).
~n lumea politic\ contemporan\, un astfel de stat este numit stat al bun\st\rii,
termen care reflect\ hot\r^rea sa de a ac]iona pozitiv `n scopul implement\rii
politicilor publice care asigur\ calitatea vie]ii [i binele tuturor cet\]enilor.
Viziunea radical\ asupra statului
Exist\ variante ale viziunii radicale asupra statului. De exemplu, radicalismul
poate fi definit `n leg\tur\ cu for]ele de
Thomas Jefferson (17431826) 
st^nga sau `n raport de cele de dreapta. Cea
om politic american, preºedinte al
mai uzual\ defini]ie dat\ radicalismului
SUA (18011809), conducãtor al
este `ns\ cea legat\ de for]ele de st^nga.
Rãzboiului de Independenþã, a
Viziunea radical\ de st^nga define[te statul
participat la elaborarea Declaraþiei
`n func]ie de grupul pe care acesta `l serve[te
pentru Independenþã (4 iulie 1776).
`n mod prioritar. Fiecare stat este privit ca
Vladimir Ilici Lenin (1870-1924) 
un set de structuri al c\ror scop principal
lider revoluþionar ºi om de stat rus,
este s\ p\streze [i s\ extind\ interesele
lider al Revoluþiei bolºevice de la
clasei dominante. A[a cum `l definea
1917 ºi creator al sistemului econoV.I. Lenin, un asemenea stat este un sistem
mic centralizat ºi planificat. Dupã
de oameni `narma]i, de arme [i de `nchisori.
moarte a fost îmbãlsãmat ºi aºezat
Teoretic, radicalii sprijin\, `n general, ]elul
într-un mausoleu din Piaþa Roºie, la
Moscova.
fundamental al egalit\]ii politice, economice
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[i sociale `n societate. Ei pretind c\ un stat care permite inegalit\]i radicale
trebuie r\sturnat, iar acest lucru se face, `n general, prin violen]\ politic\
revolu]ionar\. ~n societatea ideal\, care ar trebui s\ urmeze revolu]iei, ar fi
dreptate pentru to]i, bazat\ pe egalitarianismul economic, social [i politic. Statul,
`n cazul `n care mai exist\, ar fi agentul tuturor oamenilor, organiz^nd
distribuirea resurselor societ\]ii pentru binele comun.
Unii radicali pretind chiar c\ statul ar trebui eliminat, dar chiar [i `n aceast\
viziune structurile organiza]ionale ar r\m^ne pentru a administra politic.
Concep]ia radical\ extrem\, `n care statul dispare, este etichetat\ drept anarhism.
Aceasta nu `nseamn\ o situa]ie de haos [i dezordine, ci, mai cur^nd, o societate
f\r\ stat `n care indivizii [i grupurile se organizeaz\ `n mod spontan pentru a
crea o ordine sociopolitic\ `n care to]i oamenii s\ participe [i s\ beneficieze de pe
urma bunurilor [i serviciilor produse `n comun.
Alte viziuni asupra statului
Cele trei perspective prezentate reprezint\ cele trei viziuni dominante `n
abordarea occidental\ a statului. Exist\ `ns\ [i concep]ii care nu iau `n considerare un unic stat politic. De exemplu, `n unele societ\]i, dominate de o religie
puternic\, nu exist\ un stat politic independent de ordinea impus\ de religie. ~n
regimurile fundamentaliste islamice, Sharia, legea Islamului, stabile[te un stat
religios care define[te toate aspectele vie]ii cotidiene : ce m\n^nci, cum te
`mbraci, cum te compor]i `n societate etc.
~n lumea modern\, statele se clasific\ `n state-na]iune [i state multina]ionale.
~nainte de a defini fiecare din aceste entit\]i s\ vedem ce este na]iunea. Istoric,
na]iunea este un produs t^rziu. Exist\ mai multe defini]ii ale na]iunii, nu o defini]ie
strict\. Cert este faptul c\, `n lumea modern\, posedarea unei na]ionalit\]i, adic\
apartenen]a la o na]iune, pare a fi o calitate obligatorie. ~n fapt, a avea o na]iune nu
este un atribut propriu al umanit\]ii. Nici na]iunile [i nici statele nu exist\
`ntotdeauna [i `n orice `mprejur\ri [i, `n plus, nu sunt interdependente.
De exemplu, un român poate tr\i `n Ucraina [i, cu toate acestea, el `[i va reclama
na]ionalitatea român\, nu ucrainean\ (deci el consider\ c\ apar]ine na]iunii române,
chiar dac\ tr\ie[te `ntr-un stat care nu este România). Nu toate statele au ap\rut
prin intermediul na]iunii [i nu toate na]iunile au un stat. De exemplu, `n cea mai
mare parte a istoriei sale, poporul evreu nu a avut un stat propriu. De la jum\tatea
acestui secol s-a `nfiin]at statul Israel, care se confund\ cu na]iunea israelian\. Pe
de alt\ parte, statele din componen]a Statelor Unite ale Americii au ap\rut f\r\ ca
la origini s\ fi existat na]iunea american\, care a c\p\tat identitate ulterior.
Vom `ncerca s\ definim na]iunea plec^nd de la dou\ afirma]ii :
 Doi oameni sunt de aceea[i na]ionalitate dac\ [i numai dac\ `mp\rt\[esc
aceea[i cultur\, unde cultur\ semnific\ un sistem de semne, idei [i asocia]ii,
tipuri de comportament [i c\i de comunicare.
 Doi oameni sunt de aceea[i na]ionalitate dac\ [i numai dac\ se recunosc
reciproc ca apar]in^nd aceleia[i na]iuni.
Cu alte cuvinte, na]iunile fac omul. O categorie pu]in numeroas\ de persoane
(ocupan]ii unui teritoriu dat sau vorbitorii unei limbi date, de pild\) devine o
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na]iune atunci c^nd membrii acesteia `[i recunosc ferm [i reciproc anumite drepturi
[i `ndatoriri comune `n virtutea apartenen]ei la aceea[i comunitate. Faptul c\ se
recunosc reciproc tovar\[i de acest fel este ceea ce `i transform\ `ntr-o na]iune, [i
nu celelalte atribute comune, oricare ar fi ele, a c\ror utilitate se rezum\ la a-i
separa pe membrii categoriei respective de restul lumii.
Cele trei defini]ii clasice ale na]iunii apar]in lui Ernest Renan, Iosif Visarionovici
Stalin [i Max Weber:
Ernest Renan  o na]iune este un suflet `n principiu spiritual. Numai dou\
lucruri constituie, de fapt, acest suflet spiritual : unul este trecutul [i altul
este prezentul. Unul este posedarea `n comun a unei mo[teniri bogate `n
amintiri, cel\lalt este consim]irea actual\, dorin]a de a tr\i `mpreun\, voin]a
de a continua pre]uirea mo[tenirii comune.
Renan consider\ na]iunea o form\ de moralitate, o form\ de solidaritate
sus]inut\ de o con[tiin]\ istoric\ distinct\. Na]iunea este un plebiscit zilnic.
Iosif V. Stalin  Na]iunea nu este rasial\ sau tribal\, ci o comunitate de
oameni istorice[te constituit\, stabil\, format\ pe baza unei limbi comune [i
a unei constitu]ii psihologice manifestate `ntr-o cultur\ comun\.
Max Weber  consider\ na]iunea o comunitate de prestigiu dotat\ cu un
sim] al misiunii culturale.
Weber face distinc]ia `ntre na]iuni [i comunit\]i etnice `n func]ie de
angajamentul lor `n privin]a unui proiect comun. Proiectul na]ional este `ncercarea
unei na]iuni de a-[i atribui un stat. Istoric, na]ionalismul, deci des\v^r[irea
proiectelor na]ionale, a fost un ideal progresist. Lupta pentru construirea statelor
na]ionale s-a `mpletit, `n secolul al XIX-lea, cu lupta pentru democratizarea
sistemelor politice [i pentru cre[terea particip\rii la via]a politic\.
Primul r\zboi mondial a impus, prin Conferin]a de Pace de la Paris, un principiu
teoretic care este dreptul autodetermin\rii popoarelor [i care `nseamn\ c\ un popor
are dreptul la un stat.
Ernest Gellner consider\ c\ Europa a evoluat `n patru viteze `n ceea ce prive[te
dezvoltarea statului-na]iune. Pentru a trece de la con[tiin]a de popor la cea de
na]iune, sunt necesare mai multe condi]ii :
 prezen]a unor suficiente mijloace de comunicare care s\ fac\ mai u[oar\
comunicarea pe un teritoriu dat.
 [tiin]a de carte, alfabetismul. Nu po]i fi cet\]ean dac\ e[ti analfabet.
 crearea, punerea `n circula]ie [i adoptarea
Ernest Renan (1823-1892)  istoric
pe scar\ larg\ a unor simboluri comune.
francez din secolul al XIX-lea.
Gellner `mparte `n patru zone temporale
I.V. Djugaºvili, zis Stalin (1879-1953) 
statul-na]iune, dup\ stadiul `n care s-a format
om de stat ºi dictator sovietic care a
condus URSS aproape 30 de ani.
[i ia `n considerare dou\ criterii:
 existen]a unui model politic precedent
Ernest Gellner (1925-1995)  prope o arie dat\;
fesor de filosofie ºi antropologie
 existen]a unei culturi `nalte, cu rol
socialã, autor a numeroase lucrãri
despre naþionalism.
normativ, care stabile[te valorile.
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Cele patru zone sunt :
Zona plasat\ pe coasta atlantic\ european\ ocupat\ `n Evul Mediu t^rziu de state
dinastice puternice (Fran]a, Anglia), corelate cu ariile culturale. ~n aceast\ regiune suprapunerea stat-cultur\ a existat cu mult timp `nainte de apari]ia
na]iunii. Ele au fost omogenizate prin centralizarea din timpul monarhiilor
absolute.
O zon\ politic\ foarte fragmentat\, suprapun^ndu-se teoretic cu Sf^ntul Imperiu
Roman de origine german\, c\ruia `i lipseau `ns\ uniunile politice preexistente.
Aici existau, `n schimb, culturi `nalte normative foarte puternice [i deci, istoric,
exista necesitatea de a construi un sistem politic, dar nu [i o cultur\ (Germania).
Aceast\ zon\ a Europei a ridicat cele mai multe probleme `n implementarea
principiului na]ionalist pe o cultur\ de stat. Aici a existat un mozaic complex de
culturi diferite, amestecate at^t geografic, c^t [i la nivelul structurii sociale (de
exemplu, Transilvania). Multe din aceste culturi posedau culturi ]\r\ne[ti [i nu
aveau o cultur\ normativ\. De asemenea, nu aveau re]eaua de comunica]ie
capabil\ s\ dea na[tere respectivei culturi, s\ o protejeze, s\ o perpetueze [i s\ o
r\sp^ndeasc\. ~n aceast\ parte a lumii, marile culturi au trebuit s\ se suprapun\
peste societ\]i `ntregi, `n loc s\ defineasc\ fragmente bine delimitate. Pentru a
crea fragmente compacte [i omogene mult\ lume a trebuit asimilat\, expulzat\
sau ucis\ (Gellner).
A patra zon\ nu avea nici condi]ii politice, nici condi]ii culturale. Exista, `n
schimb, un fel de misionarism istoric care a fost `nlocuit dup\ Revolu]ia bol[evic\
[i dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial printr-un misionarism secular (Rusia).

Exist\ elemente care simbolizeaz\ na]iunea : drapelul, imnul, ziua na]ional\.
Na]iunea a ajuns s\ fie important\ `n termeni politici fie datorit\ apari]iei
na]ionalismului, fie ca parte component\ a conceptului stat-na]iune.
Na]ionalismul sus]ine c\ na]ionalitatea ar trebui s\ devin\ principala dimensiune
la care fiecare individ s\-[i raporteze existen]a [i c\tre care s\-[i `ndrepte loialitatea.
Mai mult, oamenii ar trebui s\ fac\ orice sacrificii pentru a ap\ra [i afirma interesele
na]iunii, chiar `n dauna propriilor interese `n alte domenii.
Cu alte cuvinte, na]ionalismul este o doctrin\ universal valabil\ care sus]ine
c\ oamenii ar trebui s\ fie profund loiali propriei na]iuni, apartenen]a la o
na]iune fiind considerat\ un bun esen]ial al fiec\rei fiin]e umane.
~n general, na]ionalismul [i mi[c\rile na]ionaliste cer ca fiecare na]iune s\ aib\
propriul s\u stat, care se va numi stat na]ional.
Statul-na]iune este acel tip de stat care realizeaz\ (sau aspir\ s\ realizeze)
suprapunerea unit\]ii politice cu cea a unei comunit\]i pentru care exist\ o unitate
de limb\, de tradi]ii, adic\ a unei comunit\]i na]ionale. Aceste state sunt o
experien]\ comun\ ast\zi, dar nu sunt cu nimic mai naturale dec^t oricare alte
forme `nt^lnite de-a lungul istoriei. De pild\, nu a existat un stat-na]iune `n Grecia
clasic\, chiar dac\ exista `n mod clar o na]iune greac\, `n sensul c\ grecii aveau mai
multe `n comun cu al]i greci dec^t cu barbarii, `mp\rt\[ind o limb\, o religie, o
cultur\ [i o identitate istoric\. Existau, `n schimb, un num\r de ora[e-stat, aflate
deseori `n r\zboi (ca, de exemplu, Atena sau Sparta), dar conflictelor nu li se aplic\
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`n nici un fel termenul de r\zboi civil (`ntr-un r\zboi civil, combatan]ii sunt
membri ai aceluia[i stat).
Dezvoltarea istoric\ [i legitimarea statului-na]iune au venit dup\ c\derea
Imperiului Roman [i numai atunci c^nd succesorul s\u din Occident, Sf^ntul
Imperiu German, nu a mai putut ridica preten]ia de a conduce un amestec eterogen
de substate separate. Dezvoltarea celor dou\ sau trei state-na]iune, `n special Fran]a
[i Anglia, a reprezentat mai degrab\ un accident istoric. Germenii identit\]ii
na]ionale, `n special cei ai omogenit\]ii lingvistice [i culturale, au ap\rut `n urma
exercit\rii hegemoniei politice de c\tre guvernele na]ionale, nu `nainte.
Dup\ Anthony Giddens, elementele distinctive ale statului-na]iune sunt :
 monopolul administrativ asupra unui teritoriu;
 sanc]iunile legale;
 controlul direct asupra mijloacelor violente;
 leg\tura dintre na]iunea modern\ [i stat.
Pentru multe guverne, o sarcin\ dificil\ este s\ creeze [i s\ men]in\ un
stat-na]iune viabil. ~n mod ideal, un stat-na]iune este o societate a c\rei identitate
na]ional\ se suprapune grani]elor fizice ale statului. ~n realitate, sunt `ns\ extrem
de pu]ine state moderne `n care geografia, istoria, cultura, etnicitatea [i limba
comune au reu[it s\ se combine astfel `nc^t s\ produc\ un sentiment puternic al
unei na]ionalit\]i `mp\rt\[ite de to]i cet\]enii guverna]i de statul respectiv. Un
astfel de exemplu de stat na]ional omogen este Japonia.
Pentru a func]iona, un stat-na]iune are nevoie de cet\]eni care s\ coopereze `n
via]a politic\ [i social\. Problema este c\ multe, dac\ nu majoritatea statelor includ
grupuri ale c\ror identit\]i na]ionale sunt asociate cu na]iuni diferite. Dac\ aceste
grupuri intr\ `n conflict unul cu altul, atunci stabilitatea statului poate fi pus\ `n
pericol. Un exemplu este fosta Cehoslovacie, care s-a `mp\r]it `n mod pa[nic `n
dou\ (Cehia [i Slovacia), iar la cap\tul opus este modelul iugoslav, unde conflictele
dintre identit\]ile na]ionale diferite au dus `n cele din urm\ la mai multe r\zboaie
civile care au provocat dezmembrarea fostei Republici Federative Iugoslavia `n mai
multe state independente : Croa]ia, Slovenia, Macedonia, Bosnia-Her]egovina,
Republica Federal\ Iugoslavia, format\ din Serbia [i Muntenegru.
Probleme pot ap\rea [i c^nd loialitatea unui grup fa]\ de propria na]iune reduce
loialitatea acestuia fa]\ de statul-na]iune `n care tr\ie[te. Exemplul cel mai clar sunt
catolicii irlandezi care tr\iesc `n Irlanda de Nord, care este parte a Marii Britanii. Ei
resping `ns\ autoritatea Coroanei britanice [i reclam\ loialitatea fa]\ de cona]ionalii
lor din Republica Irlanda.
Problema unui stat `n care tr\iesc mai multe na]iuni este `ns\ tipic\ lumii
moderne. Pentru majoritatea statelor-na]iune create sau devenite independente
dup\ 1945, grani]ele geografice s-au bazat pe `mp\r]irea administrativ\ arbitrar\
decis\ de puterile coloniale. Acesta este, mai ales, cazul na]iunilor din Asia [i
Africa, confruntate cu conflicte na]ionaliste traumatizante (de exemplu, r\zboiul
civil din Rwanda, din 1994).
~n lume exist\ `ns\ [i state `n care tr\iesc mai multe na]iuni. Acestea sunt state
multina]ionale. Un asemenea stat este unul recunoscut [i acceptat ca atare de mai
multe comunit\]i na]ionale care tr\iesc legitim `n el.
Nu exist\ stat na]ional absolut omogen. De exemplu, `n România, care este un
stat na]ional, tr\iesc români, maghiari, germani, polonezi, bulgari, ru[i, turci, t\tari,
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lipoveni, rromi, evrei etc. ~n general, sunt pu]ine state `n lume care s\ nu aib\ pe
teritoriul lor un oarecare procent de minorit\]i na]ionale. Este foarte dificil de spus
c^t de mare trebuie s\ fie procentul acestora pentru ca un stat s\ `nceteze a mai fi
na]ional [i s\ se numeasc\ multina]ional.

Minoritãþile
Ce este o minoritate ?
~n]elesul literal al cuv^ntului are o conota]ie cantitativ\. Ne duce cu g^ndul la o
`mp\r]ire bazat\ pe criteriul numeric. ~n realitate, nu este a[a. O minoritate sau un
grup minoritar nu este o entitate statistic\. De exemplu, `n Africa de Sud, popula]ia
de culoare este cea mai numeroas\, dar p^n\ `n 1994 ea nu avea practic nici un drept
`n fa]a grupului mult mai redus numeric al albilor care conducea de facto ]ara.
O minoritate etnic\ este o popula]ie cu o identitate rasial\ [i/sau cultural\, cu
o mo[tenire comun\ [i cu o inciden]\ foarte mare a mariajelor `n interiorul grupului,
dar care este dezavantajat\ `n fa]a segmentului dominant al popula]iei statului-na]iune respectiv.
Exist\ cinci caracteristici ale unei minorit\]i :
1 O minoritate este un grup social ai c\rui membri se confrunt\ cu : discriminarea,
segrega]ia, opresiunea sau persecu]iile, din partea unui alt grup social numit
grup dominant. Din cauza raportului diferit de for]\ dintre cele dou\ grupuri,
membrii minorit\]ii sunt dezavantaja]i. La fel de important : ei sunt sursa
avantajelor grupului dominant, pentru c\ opresarea unei popula]ii ofer\
`ntotdeauna privilegii [i avantaje altei popula]ii.
2 O minoritate se caracterizeaz\ prin tr\s\turi fizice [i/sau caracteristici culturale
care o fac s\ difere de grupul dominant. Din cauza acestor caracteristici, membrii
unei minorit\]i sunt percepu]i ca un grup distinct [i li se ofer\ pozi]ii dezvantajoase `n structura social\ a societ\]ii. De exemplu, `ntr-o ]ar\ `n care grupul
dominant este format din albi, to]i cei care sunt de alt\ culoare vor forma un
grup minoritar. La fel, `ntr-o ]ar\ `n care majoritatea popula]iei vorbe[te limba
grupului dominant, un grup care vorbe[te alt\ limb\ este un grup minoritar.
3 O minoritate este un grup social cu con[tiin]\ de sine [i cu percep]ia
singulariz\rii `n fa]a grupului dominant. Membrii s\i au afinit\]i sociale [i
culturale cu cei asemenea lor, ceea ce le confer\ sentimentul de co-na]ionalitate.
Aceast\ con[tiin]\ a singulariz\rii este adesea accentuat\ de suferin]e [i poveri
comune. De exemplu, evreii `n timpul celui de-al doilea r\zboi mondial, negrii `n
America de Nord `naintea abolirii sclaviei [i chiar [i ulterior, p^n\ la desfiin]area
segrega]ionismului, sau ]iganii `n Moldova [i }ara Româneasc\ `naintea
dezrobirii.
4 Apartenen]a la o minoritate nu este de obicei voluntar\. Te na[ti `ntr-un grup
minoritar, nu alegi s\ faci parte din el, a[a cum nu alegi s\ fii negru sau alb. De
exemplu, un român n\scut `n Ucraina face parte dintr-un grup minoritar prin
na[tere. ~n schimb, un român ortodox din România, care `n mod voluntar `[i
schimb\ religia [i ader\ la greco-catolicism, devine din propria sa voin]\ membru
al unei minorit\]i.
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Membrii unei minorit\]i, voluntar sau din necesitate, se c\s\toresc, de obicei, `n
interiorul grupului respectiv. Grupul dominant `[i descurajeaz\ membrii s\ se
c\s\toreasc\ cu membri ai grupurilor minoritare [i, de obicei, `i ostracizeaz\ pe
cei care `ndr\znesc s\ `ncalce regula. De asemenea, minoritatea `[i `ncurajeaz\
membrii s\ se c\s\toreasc\ `ntre ei pentru a p\stra mo[tenirea comun\. De
aceea, pentru sociologi, inciden]a c\s\toriilor inter-rasiale reprezint\ un
barometru al gradului de emancipare a unei societ\]i. Cu c^t sunt mai multe
asemenea c\s\torii, cu at^t sunt mai sc\zute discriminarea [i prejudec\]ile. {i
invers, cu c^t sunt mai pu]ine astfel de c\s\torii, cu at^t sunt mai puternice
prejudec\]ile [i discriminarea.

Prejudecata
Prejudecata este at^t de prezent\ `n societatea modern\, `nc^t suntem tenta]i s\
credem c\ apar]ine naturii umane. {i totu[i, aceast\ abordare ignor\ faptul c\
prejudec\]ile indivizilor sau societ\]ilor variaz\ ca intensitate. Chiar [i `n Germania
nazist\ au existat arieni care i-au ajutat pe evrei, dup\ cum [i percep]ia albilor
despre negri a evoluat de la pozitiv\ [i favorabil\ `n Antichitate, p^n\ la polul opus
`n istoria recent\.
~n concluzie, prejudecata se refer\ la atitudinea de aversiune [i ostilitate fa]\ de
membrii unui grup din simplul motiv c\ ei fac parte din acel grup [i astfel se
presupune c\ au calit\]ile negative atribuite grupului respectiv.
Prejudecata este o stare de spirit, un sentiment, o opinie, o dispozi]ie.
Sociologul Herbert Blumer consider\ c\ exist\ patru sentimente caracteristice
pentru membrii grupului dominant :
1. sentimentul c\ sunt superiori grupului minoritar;
2. sentimentul c\ membrii grupului minoritar sunt prin natura lor diferi]i [i
str\ini;
3. sentimentul c\ membrii grupului dominant au dreptul de a reclama proprietatea asupra privilegiilor, puterii [i prestigiului;
4. teama [i suspiciunea c\ membrii minorit\]ii ar pl\nui s\ preia privilegiile
grupului dominant.
~n România, astfel de sentimente se observ\ `n special `n raporturile dintre
grupul dominant al celor de etnie român\ [i membrii a dou\ dintre grupurile
minoritare : cel al rromilor (]igani) [i cel al maghiarilor.

Discriminarea
Discriminarea implic\ refuzul arbitrar al acord\rii de privilegii, prestigiu [i putere
membrilor grupului minoritar `n ciuda faptului c\ ace[tia au aceea[i calificare ca [i
membrii grupului dominant.
De exemplu, dac\ pentru postul de profesor de limba englez\ la [coala voastr\
s-ar prezenta o femeie [i un b\rbat cu aceea[i preg\tire [i experien]\ profesional\,
dar postul ar fi acordat b\rbatului pe criterii de sex (se prefer\ un b\rbat), atunci
putem spune c\ femeia a fost discriminat\. De asemenea, dac\ diriginta voastr\
premiaz\ un elev de etnie român\ aflat `n competi]ie cu unul mai bun, dar de etnie
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rrom\, atunci acesta din urm\ se poate considera discriminat pentru c\ este evident
c\ singurul criteriu de selec]ie folosit de diriginta voastr\ a fost cel etnic.
Trebuie spus c\ nu `ntotdeauna prejudecata [i discriminarea coexist\ sau se
confund\.
Sociologul Robert Merton (1968) a identificat patru rela]ion\ri `ntre atitudini [i
ac]iuni, deci `ntre prejudecat\ [i discriminare :
1. Liberalul absolut  este persoana lipsit\ de prejudec\]i care nu face nici o
discriminare.
2. Liberalul tem\tor  este persoana lipsit\ de prejudec\]i care face discrimin\ri
la presiunea societ\]ii.
3. Bigotul timid  este persoana cu prejudec\]i care nu face discrimin\ri din
cauza presiunii sociale.
4. Bigotul absolut  este persoana cu prejudec\]i care ac]ioneaz\ f\r\ ezitare
conform principiilor [i convingerilor sale.
Experien]a a ar\tat c\ introducerea unor legisla]ii protectoare fa]\ de minorit\]i
afecteaz\ pozitiv categoriile 2 [i 3. ~n absen]a unei presiuni sociale care s\-l `mping\
spre discrimin\ri, liberalul tem\tor se va comporta conform firii lui lipsite de
prejudec\]i [i se va apropia de categoria 1, liberalul absolut. Pentru bigotul timid,
legisla]ia respectiv\ va crea, dimpotriv\, presiunea social\ care `l va `mpiedica s\ se
comporte conform naturii lui pline de prejudec\]i.
Nu numai indivizii practic\ discriminarea. Exist\ [i ceea ce se nume[te discriminare institu]ional\, adic\ cea practicat\ de institu]ii: [coli, universit\]i, spitale,
guverne, mass-media, companii etc.
De exemplu, [colile : `n România au existat situa]ii `n care o [coal\ a refuzat s\
`nscrie elevi pentru c\ ace[tia erau rromi sau, `n Transilvania, pentru c\ erau
maghiari. Aceasta este o discriminare institu]ional\.
~n guvernul României, `n perioada 1990-1999, a existat doar o singur\
femeie-ministru, pentru un timp foarte scurt (Daniela Barto[, la Ministerul
S\n\t\]ii). La fel, `n Parlament sunt foarte pu]ine femei. Toat\ presa este controlat\
de b\rba]i (sunt foarte pu]ine cazuri [i  `n general  de scurt\ durat\ `n care o
femeie s\ de]in\ pozi]ii manageriale la radio, televiziune sau `n presa scris\). Toate
acestea sunt exemple de discriminare a grupului dominant masculin fa]\ de grupul
minoritar feminin etc.
~n lumea modern\ se vorbe[te tot mai mult despre principiul [aselor egale sau
de discriminarea pozitiv\ ca metode de eliminare a discrimin\rii exercitate de
grupul dominant fa]\ de cel minoritar.
Ambele filosofii au luat fiin]\ `n America de Nord [i continu\ s\ genereze
controverse.
Prin [anse egale se `n]elege [ansa oric\rei minorit\]i de a avea acces la educa]ie
pentru a-[i `ncepe via]a activ\ cu [anse egale de a g\si o slujb\. {ansele egale provin
din faptul c\ indiferent c\rui grup `i apar]in persoanele care ocup\ un post, ele au
beneficiat de acela[i tip de educa]ie.
Principiul `n sine este l\udabil, dar nu neap\rat [i eficient. Experien]a a
demonstrat c\ statutul minor `n societate se autoperpetueaz\. Adic\ : `n ciuda
[anselor egale la educa]ie, o dat\ ajun[i pe pia]a muncii, indivizii sunt supu[i unui
proces de triere dup\ reguli impuse de cei care de]in pozi]ii manageriale. Ace[tia
sunt `ns\ inevitabil, din cauza discrimin\rilor trecute, membri ai grupului dominant.
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{i atunci, ei vor alege cu prec\dere tot exemplare ale grupului dominant pentru c\
tendin]a lor va fi s\ aleag\ indivizi care le seam\n\ din punctul de vedere al
statutului social, al obiceiurilor, culturii, felului de a se `mbr\ca, de a se piept\na,
de a-[i petrece timpul liber etc. {i atunci, este foarte greu ca un membru al grupului
minoritar s\ beneficieze cu adev\rat de egalitatea [anselor.
Astfel a ap\rut o nou\ filosofie, ajut\toare, cea a discrimin\rii pozitive. Aceasta,
aplicat\ `n SUA, oblig\ patronatul s\ acorde o anumit\ propor]ie a slujbelor grupurilor
minoritare : femei, persoane cu handicap, asiatici, afro-americani (negri) etc. ~n
acest fel, ei vor avea `n mod garantat acces egal pe pia]a muncii.

La un concurs pentru un post de profesor de matematicã la ºcoala voastrã se
prezintã cinci absolvenþi de facultate :
a. un rrom, care a fost un student strãlucit, dar are pielea închisã la culoare, iar
soþia lui se îmbracã în mod tradiþional : poartã salbã ºi fuste colorate.
b. un maghiar, care a fost ºi el un student foarte bun, dar vorbeºte cu un pronunþat
accent maghiar.
c. o româncã cu rezultate foarte bune în facultate ºi care este ºi o femeie foarte
frumoasã ºi îmbrãcatã modern, dar necãsãtoritã.
d. un român despre care se spune cã are un real talent la matematicã, dar este cam
excentric : poartã un cercel ºi existã bãnuiala cã ar fi homosexual.
e. un român cu rezultate medii în facultate, sobru, serios, cãsãtorit, care are ºi un
copil.
1. Pe care dintre candidaþi credeþi cã l-ar alege directorul vostru ? Motivaþi-vã
rãspunsul.
2. A fost vreunul dintre candidaþi discriminat ? Dacã da, cum ?
3. A dat dovadã directorul vostru de prejudecãþi ? În ce fel ?
4. Voi ce alegere aþi fi fãcut ? Motivaþi.
5. Care ar fi trebuit sã fie criteriile de selecþie pentru a nu exista bãnuiala cã
directorul face vreo discriminare sau are prejudecãþi ?
6. Cum ar fi acþionat în acest caz politica discriminãrii pozitive ? Care dintre
candidaþi ar fi avut câºtigat în acest caz ?
7. Au beneficiat toþi de ºanse egale ?
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Tendinþele grupurilor dominante
Grupurile dominante au dus diferite politici fa]\ de minorit\]i. Uneori ele se
armonizeaz\ cu cele ale minorit\]ilor respective, de multe ori `ns\, sunt `mpotriva
aspira]iilor grupurilor minoritare.
Exist\ [ase tipuri de politici ale grupurilor dominante:
1. Asimilarea
Un mod `n care grupul dominant `ncearc\ s\ rezolve problema grupurilor
minoritare este eliminarea acestora absorbindu-le prin asimilare.
Asimilarea se refer\ la procesul prin care grupuri cu identit\]i distincte fuzioneaz\ din punct de vedere social [i cultural. ~n urma asimil\rii, grani]ele
grupului devin penetrabile [i permeabile.
Exist\ dou\ viziuni asupra asimil\rii:
a. a unei oale `n fierbere, care vede procesul de asimilare ca pe o continu\
fuziune `ntre popoare [i culturi, `n urma c\reia se na[te o nou\ civiliza]ie.
Astfel poate fi privit procesul prin care cuceritorii romani i-au asimilat pe
daci, proces `n urma c\ruia s-a n\scut o nou\ civiliza]ie.
b. a `nghi]irii de c\tre grupul dominant a grupului minoritar. Un exemplu este
procesul de americanizare, care prevede ca imigran]ii s\ renun]e la obiceiurile
lor [i s\ le preia pe cele ale grupului dominant anglo-saxon.
2. Pluralismul
Pluralismul `nseamn\ coexisten]a mai multor grupuri care se adapteaz\ fiecare
la diferen]ele celorlalte. Ele coopereaz\ `n domeniile importante pentru bun\starea
lor, ca politica sau economia. Un exemplu este Elve]ia: istoric, na]iunea elve]ian\
s-a n\scut din dorin]a de a p\stra independen]a local\, identitatea [i obiceiurile,
particip^nd, `n schimb, la ap\rarea comun\. Nu exist\ o limb\ elve]ian\, ci patru
limbi na]ionale : german\, francez\, italian\ [i retoroman\, iar documentele
federale se traduc `n toate aceste limbi. Fiecare canton sau provincie are propria
sa particularitate cultural\. Majoritatea elve]ienilor sunt protestan]i, dar exist\
[i catolici. Prejudec\]ile sunt `ns\ absente, iar elve]ienii au `nv\]at s\ tr\iasc\ `n
armonie accept^ndu-[i diferen]ele.
3. Protejarea legal\ a minorit\]ilor
Este un principiu legat de cel de pluralism [i implic\ protejarea minorit\]ilor
prin mijloace constitu]ionale [i diplomatice.
Sunt ]\ri `n care grupul majoritar refuz\ s\ coexiste `n armonie cu minorit\]ile
na]ionale [i atunci guvernul trebuie s\ ia m\suri legislative pentru a proteja
interesele acestora din urm\. De exemplu, pe ale copiilor (s\ fie proteja]i de
violen]a casnic\, de agresiuni sexuale etc.), ale persoanelor cu handicapuri fizice
sau psihice, ale minorit\]ilor religioase, sexuale etc.
4. Transferurile de popula]ie
Au fost [i sunt `nc\ momente `n istorie c^nd grupurile dominante au apelat la
transferul de popula]ie pentru a reduce numeric un grup minoritar. Aceast\
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politic\ este  de obicei  urmarea dorin]elor secesioniste ale unei minorit\]i.
Grupul dominant [i cel minoritar sper\ s\ reduc\ problemele dintre ele prin
separare fizic\. Astfel s-a `nt^mplat dup\ al doilea r\zboi mondial, c^nd Pakistanul
s-a separat de India [i peste 12 milioane de musulmani [i, respectiv, hindu[i au
migrat dintr-un stat `n altul. Exist\ `ns\ [i situa]ii c^nd nu se ajunge la solu]ia
separ\rii [i grupul dominant `ncearc\ s\ preia controlul asupra teritoriilor locuite
de grupul minoritar apel^nd la purificare etnic\ (gonirea minorit\]ii de pe acel
teritoriu). Acest lucru s-a `nt^mplat `n Bosnia [i Kosovo `n timpul r\zboaielor
civile din 1992-1995 [i, respectiv, 1999.
5. Continua subjugare
Politicile descrise mai sus tind fie s\ `ncorporeze minorit\]ile `ntr-o societate, fie
s\ le goneasc\. Adesea `ns\, grupurile dominante prefer\ s\ p\streze minorit\]ile,
dar `ncearc\ s\ le exploateze. Acest fenomen se mai nume[te [i colonialism
intern. Cel mai cunoscut exemplu este cel al Africii de Sud `n timpul apartheid-ului,
c^nd negrii erau folosi]i ca for]\ de munc\ ieftin\ [i nu aveau nici un fel de drepturi.
6. Exterminarea
Tensiunile dintre grupuri pot fi at^t de puternice, `nc^t scopul fiec\ruia devine
exterminarea fizic\ a celuilalt. Istoria abund\ `n exemple de genocid, adic\
exterminarea deliberat\ [i sistematic\ a unui grup rasial sau etnic. Nord-americanii
au omor^t peste dou\ treimi din popula]ia indian\. Nazi[tii au ucis peste [ase
milioane de evrei `n al doilea r\zboi mondial.

Lucraþi pe perechi. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
1. Dacã o comunitate ar trãi pe un teritoriu înconjurat de un zid, dincolo de care
n-ar fi trecut nimeni niciodatã, credeþi cã acelei comunitãþi i-ar fi cunoscut
conceptul de apartenenþã naþionalã ?
2. Citiþi urmãtoarea definiþie : Statul are monopolul asupra folosirii legitime a forþei
pentru pãstrarea autoritãþii sale. Explicaþi sensul acestei definiþii.
3. Ce se înþelege prin domnia legii ºi exercitarea puterii impersonale ?
4. Ce voia sã spunã Metternich prin Austria nu e guvernatã, ci administratã ?
5. Ce înþelegeþi din definiþia datã naþiunii de Ernest Renan : Naþiunea este un
plebiscit zilnic ?
6. De ce credeþi cã Ernest Gellner considerã cã nu poþi fi cetãþean dacã eºti analfabet?
7. Ce înseamnã sã fii cetãþean ?
8. Ce se înþelege prin rãzboi civil ?
9. Spuneþi care din urmãtoarele rãzboaie a avut caracter de rãzboi civil :
 rãzboaiele dintre daci ºi romani;
 rãzboiul de secesiune din SUA;
 rãzboiul Troiei;
 al doilea rãzboi mondial;
 cruciadele;
 rãzboaiele din fosta Iugoslavie;
 rãzboaiele napoleoniene;
 rãzboiul din Transnistria.
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Executivul

Lucraþi în grupuri de câte patru. Doi dintre voi citesc urmãtorul scurt dialog :
Ana : Nu-mi vine sã mai ascult ºtirile. Nu înþeleg nimic din dezbaterile din Parlament
sau din relatãrile despre ºedinþele de Guvern, deºi m-ar interesa foarte mult.
ªerban : Am vãzut de curând un talk-show ºi am exact acelaºi sentiment. Toate mi se
amestecã în minte : autoritate legiuitoare; putere executivã. Ce-or fi astea ?
Discutaþi în grupul vostru :
 Care este reacþia persoanelor care discutã ?
 Care este, de fapt, problema despre care ele discutã ?
 Este situaþia pe care o descriu ele similarã cu situaþia voastrã ?
Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri (lucraþi pe perechi) :
 Dupã pãrerea voastrã, care este rolul Preºedintelui României ?
 Care este rolul Parlamentului ?
 Care este rolul guvernului ?
 Ce ºtiþi despre puterea judecãtoreascã ?

Executivul politic reprezint\ ansamblul de persoane [i institu]ii chemate s\ ia
deciziile politice ale unei ]\ri [i s\ vegheze ca ele s\ fie duse la bun sf^r[it, precum
[i s\ asigure rela]iile de subordonare [i de control reciproc dintre acestea. Executivul
este, cu alte cuvinte, cel care conduce de facto o ]ar\. De obicei, `n lumea modern\,
c^nd spunem executiv ne g^ndim la guvernul unei ]\ri. ~n realitate, executivul
reprezint\ mai mult dec^t at^t. ~n textele de specialitate, ]\rile se clasific\ `n func]ie
de executivul politic `n executive preziden]iale, parlamentare, semi-preziden]iale etc. A[a cum ve]i vedea `n continuare, fiecare tip de executiv reprezint\ felul `n
care se `mparte puterea de a lua decizii politice `ntre pre[edinte sau monarh,
primul-ministru [i mini[trii guvernului.
Executivul este, cu alte cuvinte, miezul istoric al sistemului de guvernare.
Istoria sa reprezint\ `ns\[i istoria autorit\]ii guvernamentale de la monarhii absolute
p^n\ la formele moderne de executiv. Executivul premerge apari]ia legislativului, a
juridicului [i a birocra]iilor. Acestea s-au dezvoltat ulterior ca institu]ii care s\
ajute, s\ sf\tuiasc\ [i, ulterior, s\ constr^ng\ activitatea executivului.
Noi ne vom ocupa `n acest capitol de executivul privit ca un comandament
central al aparatului de stat. ~n centru se afl\ liderul politic, mini[trii [i oficialit\]ile-cheie. ~n sistemele parlamentare, de exemplu, executivul este reprezentat de un
complex de institu]ii [i actori, incluz^nd primul-ministru, cabinetul, comisiile guvernamentale [i departamentele coordonatoare, ca, de exemplu, Ministerul Finan]elor.
Sarcina executivului este asigurarea conducerii politice. Executivul reprezint\
puterea autoritar\ `n societate, fiind `ns\rcinat cu managementul afacerilor ]\rii.
El are c^teva func]ii precise :
 de a trasa direc]ia general\ a politicii na]ionale. A guverna, dup\ cum
declara politicianul francez Pierre Mendes-France, `nseamn\ s\ alegi
permanent `ntre mai multe op]iuni.
 de a supraveghea punerea `n practic\ a politicilor.
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de a ob]ine sprijinul politic pentru punerea `n practic\ a politicilor sale.
o func]ie ceremonial\, [i anume de a simboliza unitatea statului-na]iune.
de a asigura conducerea `n momente de criz\, de a exercita puterea nelimitat\
pentru a dep\[i asemenea situa]ii. De exemplu, `n timpul celui de-al doilea
r\zboi mondial, parlamentele au acordat pre[edin]ilor americani [i, respectiv,
guvernelor britanice puteri nelimitate care le-au transformat, practic, `n
dictaturi constitu]ionale.
Identificarea executivului nu este `ns\ `ntotdeauna simpl\. ~n statele comuniste,
de exemplu, partidul [i nu guvernul are adev\rata autoritate [i grani]a dintre ele nu
este `ntotdeauna clar\. Partidul [i executivul se confund\, ceea ce face ca aparatul
de stat s\ fie politizat `n cel mai `nalt grad.
~n democra]iile liberale, distinc]ia `ntre politician, responsabil `n fa]a parlamentului sau a poporului [i func]ionarul public, responsabil `n fa]a [efilor s\i politici,
este mult mai simplu de f\cut. Func]ionarii publici de carier\ din democra]iile
liberale sunt, `n realitate, puternic implica]i `n formularea [i implementarea politicii
executivului. Politicienii `[i asum\ `ns\ responsabilitatea pentru anumite sarcini ale
executivului, precum asigurarea sprijinului politic sau elementul ceremonial al
conducerii.




Trebuie f\cut\ clar distinc]ia `ntre executive constitu]ionale [i executive autoritare.
Primele au constr^ngeri clare `n ceea ce prive[te exercitarea puterii [i succesiunea
`n func]iile executive. ~n teorie [i `n practic\, liderii politici pot fi tra[i la r\spundere
pentru presta]ia lor.
1

2

Executivele constitu]ionale sunt de dou\ tipuri : preziden]iale [i parlamentare.
~ntre ele exist\ c^teva trepte intermediare. ~n sistemele prezinden]iale (SUA
este exemplul tipic), [eful executivului este ales independent de legislativ. ~n
sistemul parlamentar, reg\sit `n cea mai mare parte a Europei [i `n Australia,
Noua Zeeland\ sau Canada, [eful executivului este ales de Parlament.
~n executivele autoritare, controlul constitu]ional [i cel electoral sunt
inexistente sau ineficiente. De[i pot exista formule consacrate de alegere a
guvernului, ele nu reprezint\ constr^ngeri reale `n exercitarea puterii. ~n practic\,
executivele autoritare nu r\spund `n fa]a nim\nui. Drepturile omului nu sunt
recunoscute, deci nici respectate. Opozi]ia politic\ poate fi supus\ violen]elor
fizice. Conform organiza]iei Amnesty International, care supravegheaz\ respectarea drepturilor omului `n lume, tortura continu\ s\ fie practicat\ `n cel pu]in
100 de ]\ri din lumea modern\.

S\ vedem c^te tipuri de executive exist\ `n lumea modern\. Vom aborda mai
`nt^i executivele din ]\rile cu democra]ii liberale (cele din Lumea `nt^i). Acestea
sunt executive constitu]ionale [i pot fi preziden]iale sau parlamentare. Vom vedea
apoi ce fel de executive sunt `n Lumea a doua : `n ]\rile comuniste [i postcomuniste.
~n fine, vom vedea ce fel de executive guverneaz\ Lumea a treia.
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Lumea întâi
Sisteme preziden]iale
Esen]a sistemelor preziden]iale const\ `n faptul c\ responsabilitatea conducerii este
atribuit\ unui [ef al executivului, ales pe un termen fix [i independent de legislativ,
dar contrabalansat de alte institu]ii politice.

Reprezentarea sistemului
preziden]ial
(dup\ Rod Hague et. al., Comparative
Government and Politics, 1994)

Exemplele clasice de executiv preziden]ial sunt SUA [i Fran]a.
Statele Unite
SUA reprezint\ exemplul tipic de executiv constitu]ional preziden]ial. Constitu]ia
precizeaz\ clar : puterea executiv\ va fi `nvestit\ `n pre[edintele SUA. Ea mai prevede
c\ pre[edintele este comandantul suprem al for]elor armate. Cu confirmarea
Senatului, pre[edintele poate `ncheia tratate [i poate numi ambasadori, mini[tri
[i judec\tori la Curtea Suprem\. Pre[edintele nu poate dizolva legislativul, dar
poate propune acest lucru. Poate bloca legi prin dreptul de veto, dar acesta poate
fi anulat de votul a dou\ treimi (majoritatea absolut\) din Congres. La r^ndul
lui, Congresul nu-l poate demite pe pre[edinte dec^t prin procedura constitu]ional\ a punerii sub acuzare pentru `nalte crime [i pentru tr\dare.
Pre[edintele SUA [i Congresul SUA `mpart deci guvernarea Statelor Unite [i
`mpreun\ formeaz\ executivul politic al SUA. Pre[edintele caut\ s\ influen]eze
Congresul, dar nu-i poate dicta. Cu alte cuvinte, puterea preziden]ial\ const\ `n
puterea de convingere.
Fran]a
Dispersarea constitu]ional\ a puterilor este mai pu]in aparent\ `n Fran]a.
Pre[edin]ii francezi au mai pu]ine constr^ngeri dec^t omologii lor americani.
Fran]a este, de fapt, un hibrid constitu]ional `ntre executivul preziden]ial [i cel
parlamentar.
O conducere dual\ se `mparte `ntre primul-ministru [i pre[edinte. ~n mod formal,
primul-ministru conduce guvernul, care este controlat de Parlament. Totu[i,
pre[edintele este figura central\ a sistemului politic. ~ncep^nd din 1962 el este
ales prin vot popular pe o perioad\ de [apte ani. Pre[edintele alege primul-ministru,
prezideaz\ [edin]ele Consiliului de Mini[tri [i adesea discut\ individual cu
mini[trii, mai cur^nd dec^t cu primul-ministru.
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De-a lungul vremii au avut loc confrunt\ri `ntre pre[edinte [i prim-mini[tri.
Anumite domenii ale politicii (`n special ap\rarea [i politica extern\) sunt privite
ca domenii preziden]iale. Dar au existat pre[edin]i care nu au ezitat s\-[i asume
[i alte domenii ale politicii. De asemenea, pre[edin]ii francezi au exercitat [i un
anume control asupra mass-media, `n special asupra televiziunii.
De[i pre[edin]ii celei de a cincea Republici franceze s-au situat deasupra
Parlamentului, ei au depins `n c^teva r^nduri de majoritatea parlamentar\. De
exemplu, `n 1986, pre[edintele Mitterrand (de st^nga) a fost obligat s\ coabiteze
cu un guvern de dreapta (condus de actualul pre[edinte Jacques Chirac) `n urma
c^[tig\rii alegerilor parlamentare de c\tre opozi]ia de dreapta.
Finlanda
Finlanda reprezint\ pasul intermediar `ntre sistemul preziden]ial [i cel
parlamentar. Este un executiv semi-preziden]ial, dar apropiat de cel francez.
Pre[edintele finlandez are un grad `nalt de influen]\ asupra proceselor politice.
Prin constitu]ie, pre[edintele Finlandei este responsabil cu politica extern\,
poate dizolva Parlamentul [i poate numi responsabili civili `n func]ii importante.
Poate respinge legi [i poate folosi dreptul de veto pentru legile adoptate de
Parlament (are puteri mai mari dec^t ale pre[edintelui Fran]ei). ~n via]a de zi cu
zi, principala responsabilitate a pre[edintelui este `ns\ de a asigura formarea
unor cabinete func]ionale `ntr-un sistem multipartit extrem de complex, `n
condi]iile `n care, `n Finlanda, guvernele se schimb\ aproape anual.
Reprezentarea sistemului semipreziden]ial
(dup\ Rod Hague et. al., Comparative Government and Politics, 1994)

C^t de bine `[i exercit\ sistemele preziden]iale func]iile vitale de conducere ?
Puterea executivului preziden]ial const\ `n poten]ialul s\u de a depista priorit\]ile
politice [i de a mobiliza popula]ia. Dar pentru c\ pre[edintele este at^t [eful statului,
c^t [i [eful executivului, un comportament lipsit de etic\ sau ilegal al s\u submineaz\
`n mod periculos `ncrederea publicului (mai grav dec^t dac\ `n fruntea executivului
s-ar afla un politician neales direct). Un exemplu este scandalul Watergate, din 1970,
care a [ocat mul]i americani [i a provocat o sc\dere dramatic\ a `ncrederii `n guvern.
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Pe de alt\ parte, executivele prezinden]iale `[i arat\ eficien]a `n momente de
criz\. Autoritatea `nvestit\ `ntr-o singur\ persoan\ permite o reac]ie mult mai
eficient\ [i mai rapid\. Pericolul este c\ pre[edin]ii pot deveni tenta]i s\ guverneze
ca [i cum ]ara s-ar afla `ntr-o criz\ continu\. Cu alte cuvinte, tenta]ia de a se
comporta autoritar este foarte mare.
Sisteme parlamentare
~n vreme ce executivele preziden]iale sunt
separate de Parlament [i alese independent
de acesta, executivul parlamentar este
str^ns legat de legislativ. Executivele
parlamentare pot fi privite ca o comisie cu
atribu]ii specifice, ai c\rei membri provin
`n totalitate sau aproape din Parlament [i
sunt chema]i s\ dea socoteal\ de presta]ia
lor `n fa]a Parlamentului. Distribu]ia
puterii `n executivele parlamentare este
afectat\ de trei factori principali :
 rolul [efului statului;
 rela]iile dintre executiv [i Parlament;
 rela]iile dintre primul-ministru [i
cabinet ([i mini[trii care formeaz\
guvernul s\u).
S\ le lu\m pe r^nd:
Rolul [efului statului
Una din principalele caracteristici ale executivului parlamentar este distinc]ia
net\ `ntre func]iile ceremoniale din stat [i aspectele de eficien]\ care privesc
guvernul. C^nd am enumerat func]iile executivului am notat c\ una dintre
acestea este mai ales ceremonial\ (simbolic\) [i marcheaz\ unitatea statului-na]iune. Ei bine, `n executivele parlamentare aceast\ func]ie revine pre[edintelui
sau monarhului constitu]ional. Restul func]iilor enumerate la `nceputul capitolului,
care marcheaz\ eficien]a executivului, revin echipei de mini[tri, condus\ de un
prim-ministru, adic\ guvernului care r\spunde pentru actele sale `n fa]a Parlamentului. Aceast\ situa]ie este rezultatul istoric al luptelor dintre Coroan\ [i
Parlament pentru controlul guvernului. ~n epoca modern\, [eful statului continu\
s\ reprezinte elementul de continuitate `n cadrul guvernului, s\ fie un punct fix
situat deasupra partidelor [i a personalit\]ilor care `ncearc\ s\ preia puterea.
Este important de notat c\, `ntr-o epoc\ a suveranit\]ii poporului, exist\ `nc\
foarte mul]i monarhi  [efi de stat. De
Watergate  numele clãdirii din
exemplu, jum\tate dintre ]\rile Europei
Washington în care îºi are sediul Paroccidentale sunt monarhii constitu]ionale.
tidul Democrat. Scandalul Watergate
La fel, Japonia [i Malaiezia. Pe de alt\ parte,
a izbucnit când presa a aflat cã pre]\ri ca Australia, Canada, Noua Zeeland\ [i
ºedintele republican Richard Nixon
alte c^teva ]\ri din Commonwealth sunt conordonase ascultarea convorbirilor din
duse de un guvernator-general care este repreclãdirea Watergate, iar preºedintele
zentantul Reginei Marii Britanii, ac]ion^nd
Nixon a trebuit sã demisioneze.
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`n numele ei [i fiind numit de ea `n urma consult\rilor cu guvernul ]\rii respective. ~n cazul monarhiilor, atribu]iile [efului statului sunt mai ales simbolice (ceremoniale), numirea primului-ministru fiind, probabil, cea mai important\ dintre ele
de[i, rareori, monarhul are cu adev\rat un cuv^nt de spus `n alegerea acestuia.
Unele monarhii sunt foarte discrete `n exercitarea atribu]iilor lor constitu]ionale,
altele, dimpotriv\, folosesc ceremonii fastuoase. Exemple pentru primul caz sunt
monarhia suedez\, cea olandez\ sau cea
belgian\. Lipsa de formalism nu `nseamn\ `ns\
Commonwealth  termen folosit
c\ monarhul respectiv nu are influen]\
iniþial pentru a descrie statul ideal,
politic\. ~n Olanda [i Belgia aceasta este chiar
în care binele comun a fost realizat.
foarte mare, iar Spania este un model pentru
Astãzi, cuvântul desemneazã o asociaþie cuprinzând, alãturi de Marea
rolul constructiv jucat de monarhie, repreBritanie, 30 de state independente
zentat\ de Regele Juan Carlos II, `n trecerea
care au fãcut parte din imperiul
de la dictatur\ la o democra]ie liberal\ `n 1970,
colonial englez, la care se adaugã
dup\ pr\bu[irea regimului franchist. Un
circa 50 de teritorii administrate de
exemplu pentru al doilea caz este monarhia
Marea Britanie sau de vreun alt stat
britanic\. Aceasta, de[i plin\ de fast, nu are
membru al Commonwealth-ului.
dec^t o influen]\ foarte limitat\ `n politic\.
~n cazul executivelor parlamentare republicane [eful statului este un pre[edinte ales fie prin vot popular, ca `n Austria,
Irlanda sau Portugalia, fie este ales de Parlament sau de un colegiu electoral, ca
`n Germania, Grecia, India, Italia sau Israel. ~ndatoririle pre[edintelui `n
majoritatea acestor ]\ri sunt pur ceremoniale. Toate deciziile politice importante,
ca, de exemplu, dizolvarea Parlamentului (una din `ndatoririle tradi]ionale ale
unui pre[edinte), sunt luate doar cu avizul primului-ministru [i al guvernului.
Rela]iile `ntre guvern [i Parlament
Baza executivului parlamentar este interdependen]a sa cu Parlamentul. Guvernul,
sau Consiliul de Mini[tri, provine dintre membrii Parlamentului [i r\spunde `n
fa]a acestuia. Guvernul r\m^ne `n func]ie at^ta vreme c^t are `ncrederea Parlamentului. Dac\ `ncrederea `i este retras\, de exemplu, printr-un vot de cenzur\,
guvernul trebuie s\ demisioneze (sau, `n orice caz, este ceea ce se a[teapt\ de la el).
Dac\ nu se poate reface un guvern care s\ capete `ncrederea Parlamentului, atunci
pasul urm\tor este dizolvarea Parlamentului [i convocarea de alegeri anticipate.
Rela]ia `ntre executiv [i Parlament este `ns\ bidirec]ional\. Guvernul are, la
r^ndul lui, mai multe p^rghii procedurale cu care s\-[i impun\ punctul de vedere
`n fa]a Parlamentului. ~n c^teva sisteme parlamentare guvernul controleaz\
agenda legislativului, iar `n majoritatea cazurilor primul-ministru poate dizolva
Parlamentul `nainte ca mandatul acestuia s\ expire.
~n practic\ `ns\, stabilitatea executivelor parlamentare depinde, `n ultim\
instan]\, de sistemul de partide din legislativ. Exist\ dou\ tipuri opuse : executive
dominate de guvern [i executive dominate de Parlament.
Executivele dominate de guvern apar atunci c^nd guvernul poate conta `n
Parlament pe o majoritate disciplinat\, care s\-i acorde sprijinul, ca `n Marea
Britanie, Australia [i Noua Zeeland\. ~n acest caz, guvernul are controlul asupra
executivului [i asupra legislativului. Astfel, at^ta timp c^t primul-ministru [i
mini[trii s\i beneficiaz\ de `ncrederea [i de sprijinul partidului lor parlamentar
executivul dominat de guvern asigur\ o direc]ie coerent\ de guvernare at^t din
punct de vedere legislativ, c^t [i din punctul de vedere al implement\rii politicilor
decise de guvern.
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~n executivele dominate de legislativ, rela]ionarea `ntre alegeri [i formarea
guvernului nu mai sunt at^t de directe. ~n cazurile `n care sistemul de partide
este frac]ionat, formarea [i supravie]uirea guvernelor depinde de negocierile
duse `ntre partidele parlamentare [i mai pu]in de rezultatul alegerilor. Aceasta
duce la o distan]\ mare `ntre aflarea rezultatului alegerilor [i formarea unui nou
guvern, precum [i la o via]\ scurt\ a guvernelor. Exemple tipice de executive
dominate de legislativ cu mare instabilitate guvernamental\ sunt Italia [i Fran]a
`n timpul celei de a treia Republici (1870-1940) [i `n timpul celei de-a patra
Republici (1946-1958).
Rela]iile `ntre prim-mini[tri [i cabinetele (guvernele) lor
Întrebarea pe care v-o pute]i pune `n mod `ndrept\]it este : C^t de puternici sunt
prim-mini[trii `n compara]ie cu al]i membri ai executivului ? R\spunsul este c\
puterea premierilor rezult\ dintr-un complex de interac]iuni `n care se reg\sesc
personalit\]i, partide [i constitu]ie. ~n lumea modern\, puterea unui prim-ministru
fa]\ de colegii lui mini[tri tinde s\ creasc\, de[i trebuie subliniat c\ `ntr-un
sistem parlamentar distinc]ia `ntre primul-ministru [i pre[edintele ales prin vot
direct r\m^ne fundamental\.
Controlul asupra numirilor `n func]iile oficiale este un atribut esen]ial al puterii.
C^t de liberi sunt, atunci, prim-mini[trii s\-[i aleag\ echipele ministeriale ? ~n
Marea Britanie, de exemplu, puterile primului-ministru `n acest domeniu sunt
substan]iale. El poate s\ numeasc\ sau s\ demit\. ~n alte ]\ri care au adoptat
modelul Parlamentar britanic, prim-mini[trii au, `n general, mai pu]in\ putere
de decizie `n ceea ce prive[te numirile. ~n cazurile `n care nici un partid nu are
majoritatea `n Parlament, procesul de formare a cabinetului este mai complex,
iar autonomia primului-ministru este mult redus\.
Responsabilitatea colectiv\
C^teva `ntreb\ri `ndrept\]ite privind executivul parlamentar sunt : C^t de unit
este el ? Membrii s\i sunt dedica]i unor politici [i unei sor]i comune ?
Responsabilitate colectiv\ `nseamn\ c\ mini[trii `mpart responsabilitatea pentru
deciziile luate de cabinet. Dac\ responsabilitatea colectiv\ este stabilit\, atunci
autoritatea executivului este puternic\. Ea `nt\re[te puterile executivului de a
coordona birocra]ia, precum [i for]a executivului `n negocierile cu legislativul.
Responsabilitatea colectiv\ nu exclude tensiunile [i certurile `ntre mini[tri. Ea
exclude `ns\ manifestarea public\ a ne`n]elegerilor. Cu alte cuvinte, `n spatele
u[ilor `nchise mini[trii se pot contrazice, dar `n mod public ei se sus]in unii pe al]i
[i sprijin\ politica guvernului.

Lumea a doua
Comunismul [i executivul politic
Revolu]iile comuniste ar fi trebuit s\ elibereze muncitorii de opresiune [i exploatare,
s\ creeze o societate f\r\ clase sociale, s\ instaleze egalitatea [i bun\starea. ~n
realitate, comunismul a adus cu sine dictaturi de o duritate f\r\ precedent, economii
ineficiente [i s\r\cie.
Unul dintre elementele cel mai des `nt^lnite `n comunism este cultul
personalit\]ii.

79

INTRODUCERE ÎN POLITOLOGIE
~n teorie, regimul comunist presupunea o conducere colectiv\. ~n practic\, el s-a
definit prin cultul personalit\]ii [i conducerea de c\tre un singur om. Exemplele
`ncep cu Vladimir Ilici Lenin [i Iosif Visarionovici Stalin `n Uniunea Sovietic\, [i
continu\ cu Mao Zedong [i Deng Xiaoping `n China, Fidel Castro `n Cuba, Ho Chi
Min `n Vietnam, Enver Hodgea `n Albania, Iosip Broz Tito `n Iugoslavia, Nicolae
Ceau[escu `n Romania [i Kim Il Sung `n Coreea de Nord.
Au fost [i excep]ii : de exemplu, `n Ungaria János Kádár, secretarul general al
Partidului Comunist (1985-1988).
Regula `ns\, de la Stalin `ncoace, a fost c\ liderii marxi[ti au `ncercat s\-[i
`nt\reasc\ pozi]ia prin promovarea cultului personalit\]ii. Numele [i figura liderului
erau afi[ate pretutindeni : imense fotografii pe cl\diri, statui `n pie]ele publice, un
bust sau o fotografie `n orice birou al unei institu]ii a statului, `ncep^nd de la biroul
primului-ministru [i p^n\ `n s\lile de clas\. El era glorificat `n poezii [i c^ntece, `n
spectacole de radio [i televiziune, `n nesf^r[ite articole de ziare, `n filme
documentare [i artistice. Liderul suprem era, cu alte cuvinte, `ns\[i personificarea
revolu]iei. Orice critic\ echivala cu opozi]ia fa]\ de partid [i fa]\ de revolu]ie [i
atr\gea dup\ sine represalii dure. Funda]ia ideologic\ a sistemului comunist era
legat\ de liderul suprem. El era singurul care pretindea c\ `n]elege adev\rurile
ad^nci ale marxismului [i felul `n care ele trebuie aplicate situa]iei concrete din ]ar\.
Astfel, marxismul (doctrina original\ formulat\ de Marx) a fost redefinit, `n 1920,
de Stalin drept marxism-leninism; ulterior au mai fost proclamate stalinismul (cuv^nt
care define[te doctrina [i regimul lui Stalin); titoismul (la fel `n ceea ce-l prive[te pe
Tito, pre[edintele RSF Iugoslavia); sau maoismul (`n China lui Mao).
Existen]a cultului personalit\]ii nu atr\gea neap\rat dup\ sine [i puteri discre]ionare ale liderului respectiv. El era adesea doar un arbitru final `n procesul de luare
a deciziilor, [i nu ini]iator al acestuia. Uneori, chiar presiunea colegilor i-a for]at pe
unii pre[edin]i s\-[i schimbe radical politica. De exemplu, liderul chinez Mao a fost
obligat s\ tempereze Revolu]ia Cultural\ `n 1966, la presiunea colegilor de partid.
Caracteristica principal\ a sistemelor comuniste este lipsa unui proces clar de
succesiune la putere. Din acest motiv, marea majoritate a statelor comuniste au
trecut prin crize de succesiune.
Acestea intervin, de obicei, dup\ moartea liderului, dar au existat [i cazuri c^nd
asemenea crize au intervenit `naintea decesului acestuia.
Oameni ca Lenin, Mao, Hodgea, Castro sau Tito erau privi]i ca eroi-fondatori. Ei
erau lideri care aduseser\ partidele revolu]ionare la putere. Astfel c\ men]inerea
legitimit\]ii regimului pentru genera]ia postrevolu]ionar\ nu a fost `ntotdeauna
u[oar\. Succesorul unor asemenea figuri legendare trebuie s\ preia `n totalitate nu
numai puterea predescesorului s\u, ci [i `ntreaga simbolistic\ legat\ de el. Din
acest motiv este adesea dificil s\ fac\ schimb\ri radicale ale politicii acestuia.
Alternativa este ca noii lideri s\ se distan]eze de predecesori pe care s\-i blameze
pentru toate relele din ]ar\. Noul lider trebuie s\ se prezinte drept singura persoan\
capabil\ s\ repare gre[elile trecutului [i s\ conduc\ na]iunea spre viitor. ~mpins\ la
extreme `ns\, aceast\ strategie poate submina funda]ia ideologic\ a statului.
De exemplu, politica de glasnost a lui Mihail Gorbaciov punea sub semnul
`ntreb\rii aproape tot trecutul Uniunii Sovietice. Iar dac\ aproape tot trecutul era
gre[it, cum putea partidul s\ aib\ vreun mandat pentru a de]ine `n continuare
puterea ? Aceast\ dilem\ a stat, de altfel, la baza tentativei de lovitur\ de stat a
comuni[tilor conservatori `n 1991. Chiar dac\ lovitura de stat a e[uat, lipsa de
legitimitate a regimului comunist a dus la pr\bu[irea acestuia.
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O caracteristic\ a regimurilor comuniste este existen]a unui executiv formal
care a urmat cam acela[i model `n toate ]\rile comuniste.
~nainte de perestroika, Uniunea Sovietic\ era modelul executivului formal de tip
comunist. Conform Constitu]iei din 1977 a URSS, Sovietul Suprem (Parlamentul
URSS) este institu]ia suprem\ a puterii `n stat. Sovietul Suprem alegea un consiliu de
mini[tri, sub directa `ndrumare a partidului unic. Din punct de vedere constitu]ional, Consiliul de Mini[tri era cel mai `nalt corp executiv [i administrativ al
URSS; deci era guvernul formal. Sarcina sa real\ era s\ supravegheze implementarea politicii partidului. Consiliul de Mini[tri era un organism cu peste 100 de
membri, astfel c\ cea mai mare parte a activit\]ii sale era delegat\ unui prezidiu al
c\rui pre[edinte era adev\ratul prim-ministru al URSS.
Tradi]ional `ns\, cheia spre putere era postul de Secretar General al PCUS
(Partidul Comunist din Uniunea Sovietic\). O dat\ asigurat controlul asupra
partidului, accesul la o func]ie important\ `n stat (pre[edintele ]\rii sau
prim-ministru) era asigurat\. Partidul comunist coordona [i controla `ntregul aparat
al guvernului, adic\ domina politica `ntregului aparat de stat, iar Consiliul de
Mini[tri o punea `n practic\.
Nu exista nici o institu]ie care s\ controleze autoritatea partidului-stat. Nici
Parlamentul, nici procesul electoral, nici justi]ia nu puneau sub semnul `ntreb\rii
autoritatea [i puterea liderilor [i nu asigurau o instan]\ `n care indivizii s\-[i cear\
drepturile `nc\lcate. Partidul comunist domina societatea, iar liderii comuni[ti
dominau partidul.
Toate acestea scot `n eviden]\ dou\ sl\biciuni fundamentale ale sistemului
comunist, care au [i dus la pr\bu[irea lui : caracterul `nchis, de cast\, al conducerii
la v^rf unde se p\trundea cu greu [i lipsa unei proceduri privind succesiunea. ~n
democra]iile liberale, schimb\rile de personal [i de politic\ rezult\ fie din alegeri,
fie din reguli privind durata mandatului [i num\rul posibil de mandate. ~n comunism `ns\, schimbarea liderilor era biologic\. Ei se schimbau c^nd mureau.
Paradoxul executivului politic `n statele comuniste este c\ `n ciuda unei conduceri
autoritare, cu pumn de fier, sistemul era nesigur [i cu o succesiune incert\.
Executivul postcomunist
~n timp ce regimurile comuniste se str\duiau `n general s\ confec]ioneze lideri
carismatici pe baza cultului personalit\]ii, `n Europa de Est liderii cu o real\
carism\ au jucat un rol esen]ial `n r\sturnarea comunismului. Personalit\]i
excep]ionale, ca polonezul Lech Wa³êsa sau cehul Václav Havel, au focalizat `n jurul
lor opozi]ia anticomunist\. Ei au fost totodat\ [i simboluri ale luptei `mpotriva
comunismului av^nd de `ndurat ei `n[i[i persecu]ii.
Dup\ pr\bu[irea regimurilor comuniste, ace[ti diziden]i au devenit pre[edin]i.
Dar virtu]ile necesare pentru a conduce o revolu]ie nu sunt `ntotdeauna acelea[i cu
cele necesare pentru a conduce o ]ar\. Diziden]ii nu sunt `n mod necesar [i buni
politicieni. Cehoslovacia (acum Cehia [i Slovacia) [i Polonia au hot\r^t `ns\, dup\
pr\bu[irea comunismului, ca pre[edintele ]\rii s\ fie ales prin vot direct [i s\
instituie un guvern parlamentar. Cu alte cuvinte, puterea `n aceste ]\ri este `mp\r]it\
`ntre pre[edinte, guvern [i Parlament.
Regimurile postcomuniste se confrunt\ `ns\ cu probleme specifice, care nu au
fost rezolvate `n totalitate de nici o ]ar\. Unele sunt `ns\ mai avansate dec^t altele
`n tranzi]ia de la sistemul comunist la o democra]ie liberal\. Principalele probleme
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cu care se confrunt\ aceste regimuri sunt reforma economic\ [i problemele bugetare.
De[i op]iunea pentru executive semipreziden]iale este  `n sine  o op]iune democratic\, nu este foarte clar dac\ structurile executive pot concentra suficient\
autoritate pentru ca deciziile importante s\ fie at^t adoptate, c^t [i puse `n practic\.

Executivele în Lumea a treia
P^n\ de cur^nd, Lumea a treia nu crea premisele necesare unei conduceri
democratice [i constitu]ionale. ~n zone precum Golful Persic, de exemplu, unele
state ca Arabia Saudit\, Kuweitul sau Emiratele Arabe Unite sunt monarhii tradi]ionale,
guvernate de familiile regale. ~n America Latin\, majoritatea statelor au oscilat
`ntre perioade de guvern civil instabil [i guvern\ri militare. ~n Africa, regimurile cu
partid unic [i regimurile militare au fost formele dominante de autoritate executiv\.
Conducerile cu adev\rat democratice au fost rare `n aceast\ parte a lumii
moderne. Cu prec\dere `n Africa, statul `nsu[i este slab [i aproape nu exist\ `n afara
ora[elor principale. ~n acela[i timp, resursele financiare ale statului [i posibilit\]ile
lui de a se impune prin folosirea for]ei sunt folosite `n mod necontrolat [i nedemocratic. Guvernele civile din Lumea a treia sunt fie instabile, fie autoritare. ~n oricare
dintre cele dou\ cazuri este exclus\ folosirea eficient\ a instrumentelor constitu]ionale. ~n aceste ]\ri, parlamentele sunt docile, alegerile nu provoac\ competi]ie,
iar justi]ia este arareori independent\. Cu alte cuvinte, `n Lumea a treia, unde
sistemele politice sunt rudimentare, executivul politic este guvernul `nsu[i.
~n Lumea a treia `nt^lnim foarte des dictaturi personale. Unul dintre motivele
care duc la proliferarea acestui sistem, `n care conduc\torul nu d\ socoteal\ nim\nui
de ceea ce face, este faptul c\ `n ]\rile foarte s\race cea mai scurt\ cale spre bog\]ie
este puterea. Lipsa de control asupra institu]iilor statului [i asupra celor afla]i `n
func]ii duce, `n cele mai multe cazuri, la corup]ie. Exemple sunt pre[edin]ii
Ferdinand Marcos din Filipine [i Mobutu Sese Seko din Zair, care au scos din ]\rile
lor sume mari de bani depozit^ndu-le `n conturile lor personale din str\in\tate.
Aceste regimuri sunt numite de speciali[ti cleptocra]ii, adic\ regimuri de ho]i.
O alt\ consecin]\ a lipsei de control poate fi represiunea folosit\ de lideri pentru
intimidarea oponen]ilor [i p\strarea puterii. Un exemplu foarte recent este cel al
pre[edintelui Irakului, Saddam Hussein, care nu a ezitat s\-[i elimine ginerii atunci
c^nd s-a sim]it pus `n pericol de c\tre ei. De la un regim personal, f\r\ control din
partea celorlalte institu]ii ale statului, [i p^n\ la tiranie nu este dec^t un pas !
Cu toate acestea, de[i `n Lumea a treia puterea de]inut\ de un lider nu este
supus\ constr^ngerilor constitu]ionale, persoana aflat\ la v^rf poate fi constr^ns\
de al]i actori de pe scena politic\, precum armata (care poate oric^nd organiza o
lovitur\ de stat militar\), liderii grupurilor etnice (care au o autoritate mai mare
dec^t [eful ]\rii `n interiorul acestor grupuri care formeaz\ popula]ia ]\rii),
birocra]ia (care controleaz\ aparatul func]ion\resc), studen]ii (care sunt grupul cel
mai mobil [i mai revendicativ `n orice societate), companiile multina]ionale (cu
care nu poate intra `n conflict pentru c\ de ele depind bog\]ia ]\rii [i, implicit,
propria sa bun\stare), guvernele str\ine (care pot face presiuni politice; de exemplu,
pot amenin]a cu instituirea unui embargou, deci un boicot economic), fo[tii pre[edin]i
(care mai au `nc\ influen]\ politic\ [i pot mobiliza suportul popular al simpatizan]ilor lor), fac]iunile din propria camaril\ a liderului (pe care trebuie s\ le
mul]umeasc\ `n egal\ m\sur\, pentru c\ altfel poate fi tr\dat) [i mafiile din capital\
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(ora[ul cel mai important al ]\rii). Cu alte cuvinte, una dintre sl\biciunile majore
ale executivelor politice ale Lumii a treia este lipsa de autonomie fa]\ de elementele
influente ale societ\]ii, ceea ce face ca liderul executiv (de obicei pre[edintele) s\ fie
dependent de multe grupuri sociale. Prin urmare, pentru a supravie]ui, liderul
trebuie s\ joace complicate jocuri politice [i s\ `ncerce s\-i mul]umeasc\ pe to]i.
Schimbarea liderului are loc, `n aceste sisteme, nu atunci c^nd se `mpline[te
termenul constitu]ional al alegerilor, ci c^nd num\rul du[manilor liderului executiv
devine mai mare dec^t cel al prietenilor.
~n ultimele dou\ decenii s-a produs `ns\ o schimbare important\ `n Lumea a
treia, mai exact, o dat\ cu c\derea regimurilor militare `n America Latin\ `ncep^nd
cu sf^r[itul deceniului al optulea [i mai ales cu `nceputul celui de-al nou\lea. Primii
au fost militarii din Brazilia care, `ncep^nd din 1975, au cedat gradual puterea,
momentul de r\sp^ntie fiind alegerile legislative din 1982 [i, apoi, alegerea primului
pre[edinte civil dup\ 20 de ani, `n 1985. Au urmat Argentina, dup\ `nfr^ngerea de
c\tre britanici `n r\zboiul Malvinelor, Uruguay, Peru, Ecuador, Bolivia [i Paraguay,
aceasta din urm\ dup\ trei decenii de dictatur\ militar\ a generalului Stroessner.
Ultima, `n 1990, a fost Chile, care a pus cap\t dictaturii militare a generalului
Pinochet prin alegerea unui pre[edinte civil (de[i Pinochet a continuat s\ fie
comandantul for]elor armate).
~n Africa, pr\bu[irea dictaturilor a `nceput dup\ c\derea regimurilor comuniste
`n Europa de Est, `n 1989, fenomen care a demonstrat ce se `nt^mpl\ p^n\ la urm\
cu conduc\torii nelegitimi. De asemenea, pr\bu[irea comunismului `n Europa a
`nsemnat [i dispari]ia modelului alternativ pe care liderii africani `l prezentau ca o
variant\ la capitalismul occidental. Dar, ca [i `n Europa de Est, e[ecul economic al
regimurilor `n anii 80 a st^rnit o puternic\ nemul]umire popular\ care a dus `n cele
din urm\ la schimb\ri de regim concretizate prin acceptarea sistemelor multipartite
`n locul partidului unic.
Motivul principal care a dus la brusca pr\bu[ire a regimurilor autoritare `n
Lumea a treia, indiferent dac\ erau militare sau civile, este e[ecul acestui stil de
conducere. Motiva]ia liderilor pentru comportamentul lor autoritar era stabilitatea
politic\ [i dezvoltarea economic\. C^nd nu s-au mai putut ascunde `n spatele lor,
liderii autoritari au fost obliga]i s\ accepte schimb\ri democratice. La aceasta a
contribuit [i presiunea puternic\ exercitat\ din exterior, `n primul r^nd de Statele
Unite ale Americii, apoi de organismele financiare interna]ionale ca Fondul Monetar
Interna]ional (FMI) sau Banca Mondial\ (BM). Dependen]a multora dintre ]\rile
Lumii a treia de sprijinul extern politic [i economic i-a obligat pe liderii autoritari
s\ adopte politicile agreate de guvernele Lumii `nt^i, de FMI sau de BM.
}\rile Lumii a treia sunt `ns\ departe de a fi democra]ii stabile [i func]ionale.
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I. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
1. Ce puteþi spune despre abilitãþile necesare pentru a conduce o revoluþie ºi
despre cele necesare pentru a conduce un guvern ?
2. Ce puteþi spune despre lupta pentru putere în statele postcomuniste ?
3. Ce ºtiþi despre situaþia statului în Africa ? Dar în America Latinã ?
4. La ce a dus lipsa de responsabilitate în guvernele Lumii a treia ?
5. Ce criterii credeþi cã trebuie sã îndeplineascã fostele þãri comuniste ca sã
treacã din Lumea a doua în Lumea întâi ?
6. Din ceea ce ºtiþi voi, toate fostele þãri comuniste sunt la acelaºi nivel de
dezvoltare economicã ºi politicã, sau unele sunt mai avansate decât altele ?
7. Care sunt cele mai avansate ºi de ce ? Unde se plaseazã România în raport cu ele ?
8. Mai existã þãri comuniste în lume ? Enumeraþi câteva.
9. Ce se înþelege prin cultul personalitãþii ? Daþi exemple concrete.
10. Credeþi cã existã cultul personalitãþii ºi în Lumea întâi ?
II. V-aþi pus întrebarea ce s-ar întâmpla dacã n-ar exista reguli, legi ºi oameni în
poziþii de autoritate ? Închipuiþi-vã cã vã treziþi într-o dimineaþã ºi descoperiþi
cã nu mai existã nici o autoritate. Toate regulile, legile, administraþia ºcolilor ºi
guvernele au dispãrut. Discutaþi în grupuri de câte trei :
 ce probleme pot apãrea ?
 ce se va întâmpla cu drepturile voastre ?
 cum vã apãraþi drepturile ?
 completaþi urmãtorul tabel :

Probleme

Ce se întâmplã cu drepturile?

Cum ne apãrãm drepturile?

...

Adunãrile parlamentare
Dupã cum ºtiþi, Parlamentul este o instituþie cu mulþi membri, care se ocupã de
chestiunile privind politica publicã ºi are puteri constituþionale de a elabora legi.
Completaþi urmãtoarele propoziþii (1-4) cu rãspunsurile corespunzãtoare (a-d)
1. Parlamentul are capacitatea de a-i legitima pe
cei care guverneazã deoarece...
2. Structura de reprezentare politicã este mai
importantã decât numãrul membrilor
Parlamentului, deoarece...
3. Un Parlament care vorbeºte se poate
transforma într-unul care lucreazã, cînd...
4. Cea mai importantã funcþie a Parlamentului
este reprezentarea, deoarece...
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a. Parlamentul ales este chiar simbolul
conducerii reprezentative.
b. El reprezintã oamenii ºi acþioneazã
în numele lor.
c. El reprezintã comunitãþile politice.
d. Are un sistem de comisii
parlamentare puternice.

STATUL
Legislativul sau Adunarea parlamentar\ (pe scurt, Parlamentul) este institu]ia
care face legile unei ]\ri. Structura Parlamentelor [i num\rul membrilor acestora
difer\ de la o ]ar\ la alta. Parlamentarii sunt reprezentan]ii poporului [i, de aceea,
sunt ale[i `n cadrul alegerilor legislative prin votul exercitat de aleg\tori. ~n lumea
modern\, rolul de a face legi `ncepe s\ fie `mp\r]it de Adun\rile parlamentare cu
guvernul care uzeaz\ tot mai des de dreptul de a propune [i de a ini]ia legi. De
asemenea, exper]ii din cadrul aparatului de stat contribuie adesea par]ial sau
integral la elaborarea legilor, ceea ce face ca, `n statele moderne, s\ vorbim de o
diminuare a func]iilor tradi]ionale ale Adun\rilor parlamentare. Ele r\m^n `ns\ 
cel pu]in la nivel simbolic  corpurile legiuitoare ale unei ]\ri.
~ntre Adun\rile parlamentare din diferite ]\ri exist\ diferen]e. Cele mai importante sunt date de num\rul de camere ale unui Parlament [i de sistemul de comisii
parlamentare.
Num\rul de camere
S-a afirmat c\ despre un Parlament doar dou\ lucruri pot fi spuse cu certitudine :
c^]i membri are [i c^te camere are. Astfel, `n ceea ce prive[te dimensiunea, cel
mai mic Parlament din lume are 12 membri [i este cel al insulei Tuvalu din
Pacific, care are `n total 8624 de locuitori. Cel mai mare Parlament din lume este
cel al Republicii Populare Chineze [i are 2000 de membri.
Structura camerelor parlamentare este mult mai important\ `ns\ dec^t
dimensiunea unei Adun\ri parlamentare. Majoritatea Parlamentelor sunt ori
unicamerale (au o singur\ camer\), ori bicamerale (au dou\ camere).
Parlamentele unicamerale sunt specifice, `n general, democra]iilor liberale ca
Noua Zeeland\ sau ]\rile nordice, dar sunt folosite [i `n unele ]\ri mai mici [i
recent ap\rute pe harta lumii, mai ales din Africa.
Peste jum\tate din Parlamentele lumii sunt `ns\ bicamerale. Cele dou\ camere
au dimensiuni [i func]ii diferite. Camera de dimensiuni mai mari se nume[te, `n
general, Camera inferioar\ (la noi este Camera Deputa]ilor) [i este aleas\ prin
vot popular. Camera de dimensiuni mai mici este numit\ Camera superioar\ (la
noi, Senatul) [i, `n general, este aleas\ printr-un sistem combinat de alegeri
indirecte, nominaliz\ri sau prin mo[tenirea ereditar\ a locului parlamentar (ca
`n Camera Lorzilor din Marea Britanie).
Sistemul bicameral are dou\ justific\ri principale. ~n primul r^nd, asigur\ autocontrolul organului legiuitor (prin controlul reciproc al celor dou\ camere) [i echilibrul
intern. ~n al doilea r^nd, asigur\ [ansa diferitelor zone ale unui stat [i diferitelor
grupuri de interese din cadrul acestuia s\ fie mult mai amplu reprezentate. ~n
lumea modern\ sistemul bicameral oscileaz\ `ntre o versiune slab\ [i una puternic\.
~n prima dintre aceste versiuni, cea slab\, Camera superioar\ este clar
subordonat\ Camerei inferioare, dar p\streaz\ unele prerogative de a `nt^rzia
votarea unei legi sau de a cere rediscutarea sa. Un exemplu este Camera Lorzilor,
din Marea Britanie, care are posibilitatea de a am^na p^n\ la un an o lege cu care
nu este de acord, cu condi]ia ca aceasta s\ nu fie economic\.
~n cea de-a doua versiune, cea puternic\, cele dou\ camere au puteri egale, dar
sunt guvernate de principii constitu]ionale distincte. Senatul Congresului
american este un exemplu de sistem bicameral puternic. Cea de a doua camer\
este format\ din c^te doi senatori din fiecare stat [i astfel reprezint\ `n for]\
interesele diferitelor teritorii. Avem de-a face cu o puternic\ dispersare a
autorit\]ii, ceea ce poate duce adesea la situa]ii de blocaj `ntre cele dou\ camere.
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Comisiile parlamentare
O Adunare parlamentar\ puternic\ are nevoie de o structur\ bine dezvoltat\ de
comisii parlamentare. Acestea sunt grupuri de lucru, de dimensiuni variabile,
formate din membri ai Parlamentului. Ele exist\ `n marea majoritate a Parlamentelor lumii [i au rolul de a eficientiza rezolvarea volumului de lucr\ri supuse
aprob\rii Adun\rii parlamentare. Ele analizeaz\ legile trimise Parlamentului
pentru a fi votate, precum [i propunerile financiare (diferitele bugete ale
institu]iilor). Aceste comisii parlamentare analizeaz\ [i activitatea guvernului [i
a administra]iei de stat [i investigheaz\ chestiunile de interes general.
Existen]a unui sistem de comisii parlamentare puternice este cheia eficien]ei
unui Parlament. Cu alte cuvinte, face diferen]a `ntre un Parlament care lucreaz\
[i un Parlament care doar vorbe[te.
Comisiile parlamentare sunt specializate. ~n Parlamentul României exist\ mai
multe comisii : comisia de ap\rare, comisia de cultur\, art\ [i mass-media,
comisia de control a activit\]ii SRI, comisia economic\, comisia de `nv\]\m^nt,
comisia de s\n\tate etc.

Funcþiile Adunãrilor parlamentare
Prin func]ii `n]elegem seminifica]ia activit\]ilor Parlamentului pentru restul
sistemului politic.
Acestea sunt :
 Reprezentarea intereselor aleg\torilor
 Formarea [i demiterea guvernelor
 Adoptarea legilor [i supravegherea executivului
 Recrutarea [i educarea liderilor politici
1 Reprezentarea intereselor aleg\torilor este ra]iunea `ns\[i de a fi a
Parlamentelor. Adunarea parlamentar\ reprezint\ poporul [i ac]ioneaz\ `n
numele lui. Parlamentarii pot `ns\ reprezenta poporul `n diferite moduri.
Parlamentarul se poate considera delegat de cei care l-au votat s\ le reprezinte
interesele. Cu alte cuvinte, el este mandatat de aleg\tori [i i se cere s\ urmeze
un set de instruc]iuni. O a doua modalitate de a reprezenta interesele aleg\torilor se bazeaz\ pe `ncredere. Cu alte cuvinte, aleg\torii ofer\ `ncrederea lor
parlamentarului votat [i-l las\ s\ ia decizii `n numele lor, baz^ndu-se pe judecata
lui. Parlamentarul `nvestit cu `ncrederea aleg\torilor poate, desigur, s\ ignore
interesul public [i s\-[i urm\reasc\ propriul interes, dar face aceasta pe propriul risc
de a pierde `ncrederea acordat\, ceea ce va duce la un vot `mpotriva sa la alegeri.
~n lumea modern\, parlamentarii tind `ns\ s\ ]in\ cont `n primul r^nd de
interesele de partid [i abia apoi de cele ale aleg\torilor. De[i ]in cont de interesele
circumscrip]iilor electorale, parlamentarii pun `nainte de orice disciplina de
partid. Astfel c\ nu se mai poate vorbi nici de mandatarea parlamentarilor direct
de c\tre alegatori [i nici de folosirea propriului discern\m^nt de c\tre parlamentar pentru a nu tr\da `ncrederea celor ce l-au votat.
Astfel, parlamentarul trebuie s\ ]in\ cont de patru elemente : de interesele
circumscrip]iei pe care o reprezint\, de interesele partidului, de interesele unui anumit
grup de influen]\ din care face parte [i de ]intele sale politice.
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STATUL
 ~n primul caz, parlamentarul se concentreaz\ s\ asigure beneficii sau s\ aduc\

servicii regiunii care l-a ales.

 ~n al doilea caz, aten]ia sa se centreaz\ pe interesele de partid. Partidele cu astfel

de membri sunt disciplinate [i unite, iar Parlamentul va fi dominat de partide.

 ~n al treilea caz, parlamentarul este purt\torul de cuv^nt al unui grup de

2

3

interese din societate. Aceasta poate fi o rela]ie pragmatic\, bazat\ pe c^[tigarea
unor sume de bani, sau exist\ cazuri `n care parlamentarul se identific\ de
bun\voie cu interesele unui anume grup [i simte c\ este de datoria sa s\
vorbeasc\ `n numele lui (de exemplu, din motive religioase sau pentru c\ este
ata[at de regiunea `n care s-a n\scut etc.).
 ~n fine, cel de-al patrulea caz este mai rar `nt^lnit. ~n mod surprinz\tor, pu]ini
parlamentari concep un plan propriu de ac]iune politic\. Cei care o fac au
motiva]ii ideologice sau sunt tehnocra]i care vor s\ `mbun\t\]easc\ politicile
publice concepute de Parlament.
Formarea [i demiterea guvernelor. ~n ]\rile care se bazeaz\ pe sisteme parlamentare, un guvern r\m^ne la putere at^ta vreme c^t are sprijinul Parlamentului.
Adunarea parlamentar\ este institu]ia suveran\, spre deosebire de sistemele
preziden]iale, `n care primul-ministru este ales, de obicei, de popor [i nu poate
fi `nl\turat din func]ie de Parlament. M\sura `n care un Parlament este suveran
`ntr-o ]ar\ cu sistem parlamentar difer\ `n func]ie de puterea partidelor. ~n ]\ri
cu partide puternice care c^[tig\ singure alegerile, guvernul este format de
partidul care a ie[it `nving\tor la alegeri [i r\m^ne `n func]ie c^t\ vreme nu apar
disensiuni grave `n partid `n leg\tur\ cu politicile executivului.
Dac\ `ns\ alegerile sunt c^[tigate de mai multe partide care sunt silite s\ formeze
coali]ii de guvernare, atunci Parlamentul devine o aren\ politic\ `n care se dezbat
deosebirile de p\reri `ntre membrii coali]iei. C^nd un guvern de coali]ie se
pr\bu[e[te, aten]ia se concentreaz\ asupra Adun\rii parlamentare, care poate
alege un nou executiv f\r\ a se convoca neap\rat alegeri parlamentare anticipate.
Un exemplu este Finlanda, care `n primii 32 de ani de dup\ r\zboi a avut 33 de
guverne.
Deci chiar dac\ Parlamentul nu guverneaz\ propriu-zis, lui `i revine un rol
important `n a decide cine va guverna.
Adoptarea legilor [i supravegherea executivului (guvernului). Adun\rile
parlamentare au autoritatea de a face legi. ~n practic\ `ns\, `n lumea modern\,
responsabilitatea elabor\rii legilor revine guvernului. Acesta, cu ajutorul exper]ilor
s\i, `ntocme[te proiecte de legi `n conformitate cu strategia sa politic\ [i apoi le
trimite spre aprobare Parlamentului. Influen]a Parlamentului `n activitatea
legislativ\ const\ `n dezbaterea [i votarea legilor, `n activitatea comisiilor parlamentare care analizeaz\ legile, `n activitatea din cadrul comisiilor de investiga]ie
a activit\]ii diferitelor institu]ii ale statului, `n chestionarea mini[trilor `n
leg\tur\ cu activitatea lor [i, `n ultim\ instan]\, `n introducerea mo]iunilor de
cenzur\ [i de ne`ncredere `n guvern.
~n general, Adun\rile parlamentare iau decizii prin vot. ~n regimurile autoritare,
cu un singur partid, votul este  `n general  unanim. Astfel, politicienii confirm\
linia politic\ a partidului, dar nu contribuie `n nici un fel la crearea ei. {i `n
democra]iile liberale, `n cazul `n care un partid este at^t de puternic `nc^t domin\
Parlamentul, pot ap\rea situa]ii `n care votul este unanim. Dar nu din teama de
represalii, ca `n statele autoritare, ci din loialitate fa]\ de partid. ~n cazul `n care
Parlamentele sunt dominate de coali]ii, atunci votul este variat [i preocuparea
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principal\ a partidelor este de a ajunge la `n]elegeri cu partenerii de coali]ie sau
chiar cu opozi]ia, pentru a aduna num\rul necesar de voturi pentru a se vota o
anumit\ lege. Jocul democratic face ca, `n func]ie de interesele de moment, s\ se
nasc\ alian]e punctuale pentru votarea unei legi chiar [i `ntre parlamentarii
afla]i la putere [i cei din opozi]ie care, `n mod normal, au viziuni politice opuse.
Mult mai important\ dec^t votarea legilor este chestionarea mini[trilor de c\tre
comisiile parlamentare. Chestionarea poate fi scris\ sau oral\ [i are ca scop
controlarea activit\]ii unui minister. ~n Rom^nia, chestionarea se face prin
intermediul interpel\rilor. Adic\, `n fiecare luni dup\-amiaz\, `n timpul sesiunii
parlamentare, un interval fix de timp este rezervat `ntreb\rilor adresate
mini[trilor de c\tre parlamentari [i r\spunsurilor acestora. Acela[i sistem se
folose[te [i `n Finlanda [i Germania.
4 Recrutarea [i educarea liderilor de partid. Membrii unei Adun\ri parlamentare
sunt o surs\ important\ de cadre `nalt specializate [i de oameni cu ambi]ie din
care se pot alege membrii e[alonului superior al unui partid. ~n democra]iile
liberale, tradi]iile [i procedurile Adun\rilor parlamentare influen]eaz\ politica
na]ional\ [i comportamentul politicienilor.
~n unele ]\ri, Parlamentul contribuie mult la elaborarea politicilor publice. ~n
altele, el se comport\ ca o simpl\ [tampil\, av^nd numai rolul de a aproba ini]iative
care, de cele mai multe ori, nu-i apar]in. Iat\ o clasificare a Parlamentelor dup\ rolul
pe care `l au ele `n elaborarea [i selectarea politicilor publice :
Tipul de Parlament

Natura

Exemplu

Activ

Parlamentul elaboreaz\ politicile `n
mod activ [i autonom

Congresul SUA

Reactiv

Parlamentul reac]ioneaz\ [i
influen]eaz\ politicile guvernului

Parlamentul britanic

Marginal

Parlamentul este un partener minor `n Parlamentul polonez
elaborarea politicilor de c\tre executiv `nainte de 1989

Minimal

Parlamentul nu este dec`t o [tampil\,
afl`ndu-se sub domina]ia guvernului

(MAN), România
`nainte de 1989

dup\ Rod Hague, Martin Harrop, Shaun Breslin, Comparative Government and
Politics, The Macmillan Press, 1982, p. 298, 1994.

Clasificarea f\cut\ `n 1979 de M. Mezey distinge patru tipuri de Parlamente :
active, reactive, marginale [i minimale.
 Parlamentele active sunt cele care `[i traseaz\ obiectivele politice activ [i `n mod
autonom. De exemplu, Congresul SUA.
 Adun\rile parlamentare reactive r\spund la ini]iativele guvernului. De exemplu,
Camera Comunelor din Marea Britanie.
 Adun\rile parlamentare marginale sunt at^t de puternic dominate de executiv,
`nc^t nu influen]eaz\ dec^t minimal comportamentul acestuia [i contribuie `n
extrem de mic\ m\sur\ la trasarea politicii acestuia. Acestea sunt comune
Europei de Est `nainte de pr\bu[irea comunismului.
 Adun\rile parlamentare minimale sunt comune Lumii a treia [i nu au practic
nici un rol politic. Singura lor utilitate este de a legitima regimul. Acest model
se aplic\ Marii Adun\ri Na]ionale din România, `nainte de decembrie 1989.
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STATUL
Diferen]ele men]ionate se datoresc `n primul r^nd tradi]iei istorice. }\ri ca
Marea Britanie, de exemplu, au o lung\ tradi]ie parlamentar\ astfel c\, `n ziua de
azi, Parlamentul britanic este o institu]ie stabil\ [i solid\, spre deosebire de Parlamentele unor ]\ri `n care institu]iile reprezentative au ap\rut de cur^nd. ~n aceste
]\ri, Adun\rile parlamentare sunt mult mai expuse riscului de a fi dominate de
executiv sau de a fi chiar reduse la un rol decorativ.
Pe de alt\ parte, sistemul de partide influen]eaz\ la r^ndul lui rolul Parlamentului. Acesta are, `n general, un rol mai accentuat `n ]\ri cu un sistem multipartit
dec^t `n ]\ri cu un sistem bipartit. Diferen]e majore sunt [i `ntre sistemele cu mai
multe partide (dou\ sau mai multe, `ntre care exist\ competi]ie) dec^t `ntre cele cu
un singur partid.
Un alt factor de influen]\ sunt regulile constitu]ionale de rela]ionare dintre
executiv [i legislativ. Principalele diferen]e sunt `ntre sistemele parlamentare [i
cele preziden]iale.
~n fine, un al patrulea factor de influen]are a rolului Parlamentelor este propria
structur\ intern\ : sistemul de comisii, procedurile, structurile interne.
~n lumea modern\, am mai spus, Adun\rile parlamentare rareori fac efectiv legi.
Ele voteaz\ legile trimise spre aprobare de guvern. Cu toate acestea, este hazardat
s\ vorbim despre declinul Parlamentelor `n lumea modern\. Din multe puncte de
vedere, Parlamentele cresc `n importan]\. Ele devin arene de dezbatere politic\,
devin intermediarul prin care se face trecerea de la o ordine politic\ la alta (ca `n
Europa de Est) etc. Transmiterea la televiziune a dezbaterilor parlamentare este, de
asemenea, de natur\ s\ le accentueze rolul `n via]a politic\.
O provocare a viitorului va fi capacitatea de adaptare a acestora la cre[terea
rolului organismelor interna]ionale. Dar despre aceasta vom discuta `n capitolul 8,
dedicat organismelor europene [i interna]ionale.

I. Aþi aflat diverse lucruri despre Parlament ºi despre funcþiile lui.
Acum veþi aplica ce aþi învãþat. Lucraþi pe grupe ºi rãspundeþi la urmãtoarele
întrebãri :
 Câte camere are Parlamentul României ? Mai cunoaºteþi alt Parlament cu aceeaºi
structurã ?
 Cum se iau deciziile în Parlament ? Care este rolul partidului majoritar sau al
coaliþiei majoritare ? Dar al opoziþiei parlamentare ?
 Care consideraþi cã este funcþia-cheie a Parlamentului ?
II. În grupuri de câte trei definiþi ºi discutaþi aceºti termeni :
executiv ...............................................................................................................
structuri statale ....................................................................................................
delegare legislativã ..............................................................................................
referendum ..........................................................................................................
ordonanþã ............................................................................................................
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III. Sã presupunem cã un coleg este primul-ministru, iar restul clasei constituie
Parlamentul, care nu este de acord cu acþiunile sale. Ce poate face Parlamentul
în aceastã situaþie ? Cum se poate apãra primul-ministru ?
IV. Completaþi în caiete urmãtorul tabel despre douã generaþii diferite :

Probleme

Generaþia pãrinþilor mei

Generaþia mea

Evenimente
Influenþe
Valori
Speranþe
Temeri

Ce evenimente au afectat fiecare generaþie ? Cum au influenþat evenimentele
respective viaþa socialã, politicã ºi personalã a fiecãrei generaþii ? Care sunt
valorile cultivate de fiecare generaþie ? Care credeþi cã ar fi speranþele ºi
temerile fiecãrei generaþii ?

Justiþia
~n orice democra]ie, al\turi de autoritatea executiv\ [i de cea legislativ\, exist\
puterea judec\toreasc\, ce are sarcina de a aplica legea. Ea este independent\ [i
acest lucru este considerat fundamentul democra]iei.
Ideea independen]ei justi]iei ridic\ `ns\ problema felului `n care sunt selecta]i
judec\torii. Exist\ patru metode :
Metod\

Exemple

Comentarii
Se creeaz\ un r\spuns din partea opiniei
publice. Se ridic\ `ns\ serioase `ntreb\ri
privind impar]ialitatea [i competen]a [i se
ajunge, adesea, la proceduri de demitere.

Alegeri populare

Unele state din SUA

Alegerea de c\tre
Parlament

Unele state din SUA; Este o metod\ folosit\ `n mod formal [i
unele ]\ri latinopentru desemnarea judec\torilor `n func]ii
-americane
importante `n statele comuniste. ~n realitate,
partidul alegea candida]ii care `i conveneau.

Numirea de c\tre
executiv

Marea Britanie,
Curtea Suprem\ de
Justi]ie din SUA

Exist\ pericolul unor numiri politice, de[i
majoritatea judec\torilor sunt mo[teni]i de
la administra]iile anterioare.

Cooptarea de c\tre
justi]ia `ns\[i

Italia, Turcia

Produce un sistem de justi]ie independent,
dar uneori lipsit de reac]ie.
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O justi]ie independent\ nu este `n mod necesar o justi]ie neutr\. Judec\torii
sunt, `n general, tenta]i s\ cread\ c\ menirea lor este s\ p\streze valorile dominante
ale societ\]ii pentru a asigura ordinea social\. Mul]i observatori consider\ c\ aceasta
este func]ia esen]ial\ a legii.
Respectiva atitudine ascunde `ns\ pericolul subiectivit\]ii. Au existat, de
exemplu, cazuri `n Marea Britanie, `n procesele `n care erau implicate persoane
suspectate de a fi avut leg\turi cu organiza]ia terorist\ Armata Republican\
Irlandez\, `n care aceast\ atitudine a judec\torilor a condus la verdicte gre[ite.
Ulterior, c^nd s-a dovedit acest lucru, justi]ia britanic\ a fost discreditat\.
La fel de periculos s-a dovedit [i sistemul cu jura]i, practicat mai ales `n SUA.
De-a lungul anilor s-au `nregistrat grave erori `n cazul proceselor pentru crim\ [i au
fost condamna]i oameni nevinova]i. Lucrul este cu at^t mai grav cu c^t multe state
din SUA practic\ `nc\ pedeapsa capital\, astfel c\ ace[ti nevinova]i au fost executa]i,
iar c^nd eroarea a fost dovedit\, era prea t^rziu pentru a face mai mult dec^t a cere
public scuze familiilor.
~n cazul democra]iilor liberale (din Lumea `nt^i), aceste erori nu au `ns\ motiva]ii
politice.
Nu acela[i lucru se poate spune `ns\ despre Lumile a doua [i a treia.
~n ]\rile comuniste din Lumea a doua legea era instrumentul de remodelare a
societ\]ii conform modelului dorit de regimul totalitar.
~n România, de exemplu, dup\ abolirea monarhiei, justi]ia a fost folosit\ pentru
impunerea regimului comunist. Astfel s-au creat a[a-numitele tribunale populare
care au fost folosite pentru a desfiin]a partidele istorice [i pentru a-i condamna la
moarte sau la ani grei de `nchisoare pe to]i cei care se `mpotriveau noului regim sau
erau percepu]i de acesta ca un poten]ial pericol. Judec\torii erau selec]iona]i nu
pentru profesionalismul lor, ci `n func]ie de devotamentul fa]\ de partid.
O dat\ regimul comunist consolidat [i principalii s\i du[mani anihila]i, justi]ia
comunist\ a evoluat `ns\ spre o justi]ie mai apropiat\ de cea a democra]iilor liberale.
Astfel, speciali[tii consider\ c\ dup\ primii ani postrevolu]ionari s-a creat o
legalitate socialist\ care `ndeplinea par]ial rolul normal al justi]iei. De exemplu,
`n domeniul dreptului penal, cur]ile comuniste func]ionau dup\ legi al c\ror scop
era, `n general, s\ apere societatea de r\uf\c\tori. ~n schimb, dreptul civil avea
serioase lacune, iar oamenii sufereau multiple abuzuri.
O dat\ cu pr\bu[irea comunismului `n Europa de Est, o prim\ sarcin\ a noilor
guverne a fost reformarea sistemului juridic astfel `nc^t acesta s\ ating\ standardele
democra]iilor liberale. Este un proces care a `nceput `n 1990 [i care nu a fost
complet `ncheiat de nici o ]ar\ din regiune.
~n Lumea a treia, situa]ia este [i mai complex\. Justi]ia este `n marea majoritate
a cazurilor arbitrar\ [i subordonat\, `n general, puterii executive.
Curtea Suprem\ de Justi]ie a Argentinei, de exemplu, accepta `n mod obi[nuit
hot\r^rile luate de guvernele militare, lucru ilegal `ntr-o democra]ie liberal\.
De[i `n ultimul deceniu Lumea a treia a tr\it ea `ns\[i o revolu]ie democratic\,
mai sunt `nc\ multe locuri `n care func]ioneaz\ o justi]ie arbitrar\. Acest lucru se
`nregistreaz\ mai ales `n zonele rurale, unde func]ioneaz\ `nc\ justi]ia tradi]ional\
exercitat\ de b\tr^nii satului, sau `n ]\rile islamice unde preo]ii au un cuv^nt tot
mai greu de spus `n deciziile cur]ilor judec\tore[ti. Este celebru cazul scriitorului
musulman Salman Rushdie, condamnat la moarte nu de un tribunal civil, ci de unul
religios pentru o a[a-zis\ ofens\ adus\ religiei islamice. De atunci el se ascunde
pentru c\ orice credincios musulman poate duce la `ndeplinire aceast\ condamnare.
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În România, instanþele judecãtoreºti sunt stabilite prin lege (de la instanþele
locale pânã la Curtea Supremã de Justiþie). Competenþa ºi procedura de judecatã
sunt ºi ele stabilite prin lege. Aceasta înseamnã cã existã legi specifice pentru
marea majoritate a situaþiilor care pot fi judecate de instanþã, iar legile precizeazã
cum trebuie sã decurgã judecata ºi ce fel de pedeapsã se aplicã vinovatului. Acest
sistem legislativ se numeºte codificat ºi principalele douã þãri care îl promoveazã
sunt Franþa ºi Germania.
Existã însã ºi un sistem necodificat de legi, ca în Marea Britanie. În aceastã þarã
nu existã o culegere de legi care sã descrie procedura juridicã pentru toate situaþiile
posibile ºi atunci, pentru a judeca un caz, judecãtorii trebuie sã se bazeze pe
precedent. Cu alte cuvinte, sã studieze cazuri anterioare asemãnãtoare, sã vadã
ce decizii a luat justiþia în respectivele cazuri ºi sã se orienteze în funcþie de
aceasta.
În România, ºedinþele de judecatã :
 sunt publice, cu excepþia cazurilor prevãzute de lege;
 se desfãºoarã în limba românã, ca ºi întreaga procedurã judiciarã; cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale ºi celor care nu cunosc limba li se asigurã
un interpret;
 instanþele judecãtoreºti dispun de poliþia pusã în serviciul lor.
De activitatea justiþiei este legatã ºi activitatea procurorilor, care acþioneazã în
cadrul Ministerului Public.
Ministerul Public :
 reprezintã în activitatea judiciarã interesele generale ale societãþii, apãrã
ordinea de drept, precum ºi drepturile ºi libertãþile cetãþenilor;
 atribuþiile Ministerului Public sunt exercitate de cãtre procurori, constituiþi
în Parchete, în condiþiile legii.
Statutul procurorilor :
 procurorii îºi desfãºoarã activitatea sub autoritatea ministrului justiþiei,
potrivit principiilor legalitãþii, imparþialitãþii ºi controlului ierarhic;
 funcþia de procuror este incompatibilã cu orice altã funcþie publicã sau
privatã, cu excepþia funcþiei didactice din învãþãmântul superior.
Consiliul Suprem al Magistraturii este autoritatea care propune Preºedintelui
României numirea în funcþie a judecãtorilor ºi procurorilor, în condiþiile legii.
Consiliul Suprem al Magistraturii :
 este compus din magistraþi aleºi pe o duratã de patru ani de cãtre Parlament;
 Consiliul Suprem al Magistraturii este Consiliul de disciplinã al judecãtorilor.
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I. Citiþi urmãtoarea aserþiune :
Independenþa justiþiei faþã de executivul politic este piatra de temelie a
democraþiilor liberale.
Comentaþi aceastã afirmaþie. De ce este importantã independenþa justiþiei ?
II. Din ceea ce ºtiþi voi ºi din ceea ce aþi citit în acest capitol, credeþi cã în
România justiþia este independentã ? Motivaþi-vã rãspunsul.
III. Daþi exemple de cazuri flagrante de aservire a justiþiei în România sau în orice
altã þarã.
IV. Pe perechi, notaþi-vã tot ce aþi fãcut din momentul în care v-aþi trezit ºi pânã
când aþi început acest exerciþiu. Câte dintre acþiunile voastre au fost guvernate
de o regulã sau o lege ? Care a fost scopul acestor reguli ºi legi ? Le gãsiþi
necesare ? Scrieþi rãspunsurile ºi comparaþi-le cu cele ale colegilor voºtri.
V. Ce credeþi despre urmãtoarele situaþii :
1. La sfârºitul lunii, Ana ºi-a primit salariul. Ea a primit 300.000 de lei. S-a simþit
frustratã când a aflat cã Mihai a primit 500.000 de lei pentru aceeaºi muncã.
2. În timpul unei miºcãri de stradã, Marian a fost arestat ºi aruncat în închisoare.
A fost interogat de trei poliþiºti furioºi ºi apoi dus într-o încãpere unde erau
trei persoane. Una dintre ele a lovit cu ciocanul în masã ºi a decretat vinovat
de rebeliune contra guvernului. Pedeapsa cu moartea prin împuºcare. Marian
a fos dus în curte, pus la zid ºi împuºcat.
3. Jean Valjean, eroul romanului Mizerabilii de Victor Hugo, a fost trimis la
ocnã fiindcã furase o pâine ca sã-ºi hrãneascã sora ºi pe copiii ei flãmânzi.
Cele trei situaþii se aseamãnã ? Ce ar trebui fãcut pentru a se corecta injustiþiile
pe care le-aþi semnalat ?
VI. Citiþi urmãtoarea aserþiune :
De vreme ce judecãtorii au inevitabil propriile lor convingeri politice, care le
influenþeazã deciziile, nu ar fi normal ca, într-o democraþie, ei sã fie aleºi prin
vot popular ?.
Sunteþi de acord cu acest punct de vedere ? Care ar fi avantajele ºi dezavantajele
acestui sistem ?
VII. Temã de cercetare :
Recent, judecãtorii din România au fost declaraþi prin lege inamovibili. Într-o
democraþie, aceasta este garanþia scoaterii lor de sub influenþa executivului
politic ºi a asigurãrii independenþei.
Aflaþi singuri ce înseamnã inamovibilitatea ºi comentaþi, în scris, în ce fel
asigurã acest lucru independenþa judecãtorilor.
(Constituþia României, aºa cum veþi vedea pe larg în capitolul consacrat
Constituþiei, nu face o distincþie foarte clarã între cele trei puteri clasice :
legislativã, executivã, judecãtoreascã. Conform Constituþiei, Preºedintele
României exercitã funcþia de mediere între puterile statului, precum ºi între
stat ºi societate. Camera Deputaþilor ºi Senatul adoptã legi, hotãrâri ºi moþiuni.
Ele au deci putere legislativã. În acelaºi timp, deputaþii sau senatorii pot fi
membri ai guvernului, deci pot avea ºi putere executivã. Guvernul asigurã
realizarea politicii interne ºi externe a þãrii ºi exercitã conducerea generalã a
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administraþiei publice, adicã are putere executivã; cu toate acestea, Guvernul
poate adopta hotãrâri ºi ordonanþe. Cu alte cuvinte, are ºi putere legislativã.
Cele trei puteri clasice sunt precizate în Constituþia României în titlul
referitor la Autoritãþile Publice în care sunt expuse normele-cadru referitoare la Parlament, precizându-se cã acesta este organul reprezentativ suprem
al poporului român ºi unica autoritate legiuitoare a þãrii; tot în Constituþie
sunt definite ºi instituþiile care formeazã puterea executivã : Preºedintele
României, Guvernul, Administraþia Publicã, Autoritatea Judecãtoreascã.)
VIII. Vreþi sã alegeþi preºedintele þãrii. Notaþi de la 1 la 9 calitãþile pe care le
consideraþi importante pentru ocuparea acestei funcþii :
 calitãþi fizice;
 cunoºtinþe ºi deprinderi specializate;
 imparþialitate;
 integritate;
 inteligenþã;
 curaj;
 sensibilitate;
 empatie;
 capacitatea de a forma o echipã.
IX. Împãrþiþi-vã în cinci grupe. Fiecare grupã alege un reprezentant care sã
candideze la funcþia de preºedinte. Trebuie sã cunoaºteþi punctele forte ºi pe
cele slabe ale candidaþilor. Cei cinci candidaþi vor susþine o conferinþã de
presã cu ziariºti aleºi dintre voi. Clasa decide prin vot care dintre candidaþi va
fi preºedinte.

Forþele de menþinere a ordinii
Nu o dat\ vi s-a `nt^mplat ca, pe strad\, s\ vede]i patrule de poli]ie merg^nd pe jos
sau `n ma[ina cu `nsemnele Poli]iei [i acest lucru v-a f\cut s\ fi]i mai lini[ti]i av^nd
certitudinea c\ nimic r\u nu poate s\ vi se `nt^mple pentru c\ ochiul legii vegheaz\.
Nu o dat\, afl^ndu-v\ cu p\rin]ii vo[tri `n ma[in\, a]i v\zut cum tat\l sau mama
voastr\ a tras automobilul pe dreapta pentru c\ pe [osea trecea o ma[in\ de Poli]ie
cu girofarul `n func]iune, semn c\ era `n misiune de urgen]\. Nu o dat\ a]i auzit de
oameni c\rora le-a fost spart\ casa sau ma[ina [i ale c\ror bunuri au fost recuperate
de poli]i[tii care i-au prins pe t^lhari. Rolul lor este deci s\ vegheze ca voi, p\rin]ii
[i prietenii vo[tri s\ pute]i umbla pe strad\ f\r\ s\ v\ fie team\, s\ intervin\ `n
sprijinul vostru atunci c^nd sunte]i amenin]a]i, s\-i prind\ [i s\-i pedepseasc\ pe
cei care v-au f\cut vreun r\u. Cu alte cuvinte, rolul Poli]iei este de a veghea ca legile
s\ fie respectate [i de a asigura un climat de siguran]\ pe strad\, `n ora[, pe [osele.
Sarcina ei este de a anihila orice surs\ de pericol din interiorul ]\rii.
Dac\ `ns\ pericolul vine din afara grani]elor, Poli]ia nu mai are nici un rol. ~n
acest caz, intervine Armata, care are obliga]ia de a ne ap\ra ]ara de orice amenin]are
sau pericol venite din afara ei. Armata este mai pu]in prezent\ `n via]a de zi cu zi.
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Vi se `nt^mpl\ s\ vede]i oameni `mbr\ca]i `n uniform\ merg^nd pe strad\, dar [ti]i
c\ ace[tia sunt ori `n permisie, dac\ sunt solda]i, ori ofi]eri care se `ndreapt\ spre
serviciu. Acest serviciu se desf\[oar\ `n unit\]i militare. Niciodat\ `ns\ vederea
militarilor pe strad\ nu v-a inspirat team\, pentru c\ [ti]i c\ datoria lor este s\ se
antreneze c^t mai bine pentru ca `n caz de pericol s\ v\ apere pe voi [i familiile
voastre de armatele altor ]\ri du[mane.
Sunt `ns\ situa]ii `n care Poli]ia sau Armata uit\ care este menirea lor [i comit
abuzuri. De exemplu, se `nt^mpl\ ca un poli]ist s\ foloseasc\ autoritatea pe care i-o
d\ uniforma pentru a comite abuzuri: a aresta un nevinovat, a bate sau chiar a
omor` pe cineva. ~n istoria recent\ a României, sunt cel pu]in dou\ momente `n care
at^t Poli]ia, c^t [i Armata au comis abuzuri:
1. ~n decembrie 1989, Armata a tras `n popula]ia civil\ ne`narmat\, de[i legea
prevedea clar (chiar [i `n timpul lui Ceau[escu) faptul c\ Armata nu poate trage
asupra femeilor, copiilor [i b\tr^nilor dec^t dup\ mai multe soma]ii [i, chiar [i
atunci, numai la picioare. Dar `ntre cele aproximativ 1000 de victime ale revolu]iei
s-au aflat [i copii, [i b\tr^ni, [i femei.
2. ~n 14-15 iunie 1990, Poli]ia a atacat popula]ia civil\ ne`narmat\, b\nuit\ c\ ar fi
`mpotriva guvernului, arest^nd ilegal oameni, b\t^ndu-i [i lu^ndu-[i ca alia]i
minerii adu[i special cu trenurile din Valea Jiului. Acest lucru era nedemocratic
[i `nc\lca legile `n vigoare `n acel moment, pentru c\ `n nici o ]ar\ democratic\
nu po]i aduce o categorie de civili s\ lupte `mpotriva celorlal]i al\turi de Poli]ie.
Iar aceasta din urm\ nu poate bate [i aresta oameni care nu tulbur\ ordinea
public\, ci manifest\ pa[nic.
Toate regimurile, f\r\ nici o excep]ie, trebuie s\ instituie un sistem de control
asupra institu]iilor ne-alese ale statului. Acestea sunt Armata [i Poli]ia, care
joac\ un rol important nu numai `n societate, ci de multe ori [i `n politic\.
Aceste institu]ii reprezint\ statul `n uniform\ [i dac\ ies de sub controlul
politic al institu]iilor alese ale statului (Guvern, Parlament, Pre[edinte sau
Rege), precum [i de sub controlul societ\]ii civile, pot deveni o amenin]are
pentru democra]ie.

Armata
~n absolut orice societate statul trebuie s\ desf\[oare politici speciale pentru
controlul Armatei [i pentru a `mpiedica dep\[irea, de c\tre aceasta, a atributelor ei
normale : de ap\rare a ]\rii fa]\ de pericolele venite din exterior.
For]ele armate, specializate `n folosirea for]ei [i obi[nuite cu disciplina ferm\,
av^nd un excelent sistem de comunicare de la un nivel la altul [i un spirit de cast\
aparte, trebuie creditate cu cel pu]in aceea[i importan]\ ca [i aparatul administrativ
(birocra]ia). Diferen]a este c\, `n timp ce aparatul administrativ are o influen]\
direct\ asupra politicii, Armata are de cele mai multe ori o influen]\ indirect\
(latent\). Dar chiar dac\ nu are un impact zilnic asupra sistemului politic, Armata
r\m^ne o institu]ie de temut pentru c\ de]ine capacitatea de a prelua [i de a p\stra
puterea prin for]\. Aceast\ stare de fapt ridic\ dou\ `ntreb\ri `n ceea ce prive[te
for]ele armate :
1. Cum poate exercita societatea civil\ controlul asupra Armatei ?
2. ~n ce condi]ii Armata `ncearc\ s\ preia puterea ?
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Pentru a r\spunde la aceste dou\ `ntreb\ri s\ ne reamintim de clasificarea
statelor lumii `n Lumea `nt^i, Lumea a doua [i Lumea a treia (capitolul 2  sisteme
politice). Rela]ia dintre societatea civil\ [i for]ele armate difer\ radical de la o categorie
la alta, `n func]ie de gradul de democratizare a vie]ii politice [i de gradul de cultur\
politic\ a cet\]enilor (despre cultura politic\ vom vorbi `n capitolul 7). S\ le lu\m
pe r^nd :
Lumea `nt^i
Se bazeaz\ pe un model liberal al rela]iei dintre civili [i militari. ~n aceast\ lume,
care este o lume a democra]iilor liberale, politicienii (care sunt civili) preiau `n
totalitate sarcina de a se ocupa de problemele societ\]ii civile. Rolul militarilor
se limiteaz\ la a pune `n practic\ politicile de ap\rare decise de liderii civili ai
]\rii. Militarii nu particip\ nici m\car la formularea politicilor de ap\rare a ]\rii.
Acestea sunt decise tot de liderii civili. Sarcina Armatei este doar de a hot\r`
cum s\ pun\ mai eficient `n practic\ politicile militare. ~n realitate, Armata
este  de obicei  consultat\ `n leg\tur\ cu direc]iile politicilor militare ale ]\rii.
Totu[i, controlul afacerilor militare se afl\ `n m^inile politicienilor care sunt
civili (de exemplu, `n Statele Unite, comandantul suprem al for]elor armate este
pre[edintele). Iar, `n ultim\ instan]\, cea care vegheaz\ ca atributele Armatei s\
nu fie dep\[ite este societatea civil\. Aceasta sanc]ioneaz\ puterea politic\ dac\
nu este de acord cu deciziile foarte importante `n domeniul militar. Sanc]iunile
vin  de obicei  prin vot, la alegeri. Ele pot lua `ns\ [i forma demonstra]iilor de
strad\, a[a cum s-a `nt^mplat `n SUA `n timpul r\zboiului din Vietnam. Societatea
civil\ amendeaz\ deci guvernul, adic\ puterea civil\, nu Armata, pentru
deciziile militare considerate gre[ite.
Exist\ `ns\ momente `n care chiar liderii civili cer Armatei s\-[i dep\[easc\
atribu]iile de ap\rare a ]\rii de pericole externe [i s\ intervin\ `n conflicte
interne. Exemple clasice sunt interven]ia armatei britanice `n Irlanda de Nord
`ncep^nd din 1969 sau interven]ia armatei americane `n anii 50 [i 60 `n timpul
mi[c\rii pentru drepturi civile pentru a pune `n practic\ deciziile federale privind
abolirea politicilor de segregare.
Indiferent `ns\ de imperfec]iuni, `n Lumea `nt^i Armata nu este politizat\ [i nu
serve[te interesele unui partid anume, ci pe cele ale ]\rii.
Lumea a doua
Modelul Lumii a doua reprezint\ opusul no]iunii liberale a sistemului militar
depolitizat din Lumea `nt^i. Lumea a doua tinde  dimpotriv\  s\ transfere
asupra militarilor o parte din idealurile politice ale conducerii civile. Aceast\
atitudine se `nt^lne[te cu prec\dere `n statele comuniste, unde Armata `[i
`ndepline[te rolul de a ap\ra ]ara de orice agresiune str\in\, dar, `n acela[i timp,
for]ele armate sunt [i ap\r\toarele partidului aflat la putere (partidul comunist).
Acest sistem a fost introdus mai `nt^i `n Uniunea Sovietic\ [i apoi `n toate ]\rile
comuniste satelit. El a fost instalat de Stalin, care `ncep^nd din anii 37-38 a
purificat armata de to]i ofi]erii care nu erau de `ncredere din punct de vedere
politic. Cu alte cuvinte, a `nl\turat ofi]erii de carier\ (care erau, `n general, fideli
]arului [i erau anticomuni[ti) `nlocuindu-i cu politruci. Acest model a fost urmat
de toate ]\rile comuniste, inclusiv de România, unde Armata a `ncetat s\ mai fie
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condus\ de ofi]eri forma]i `n [coli militare de prestigiu, locul lor fiind luat de
militari selecta]i dup\ criteriul gradului de fidelitate fa]\ de partidul comunist [i
liderii lui. Urm^nd acest model, toate armatele ]\rilor comuniste s-au transformat treptat `ntr-o pepinier\ de cadre de `ncredere, puternic `ndoctrinate.
Astfel s-a format o cast\ privilegiat\ care beneficia de salarii mari, de case de
vacan]\, de spitale speciale etc.
Exist\ dou\ modele distincte `n ceea ce prive[te rela]ia Armat\  partidul conduc\tor
`n statele comuniste :
 Modelul chinez, a c\rui eficien]\ a fost testat\ `ncep^nd din 1949. Cel mai
recent exemplu este cel din prim\vara lui 1989, c^nd Armata a intrat cu
tancurile `n Pia]a Tiananmen strivindu-i pe manifestan]ii care militau pentru
democratizarea ]\rii [i pentru r\sturnarea regimului comunist totalitar.
 Modelul est [i central european. ~n acest caz, Armata nu a ac]ionat cu aceea[i
hot\r^re, dovad\ c\ `n timpul revolu]iilor de la sf^r[itul lui 1989 for]ele
armate s-au dovedit a fi frac]ionate, ac]on^nd `n consecin]\, ceea ce a f\cut
posibil\ pr\bu[irea regimurilor comuniste.
Lumea a treia
~n Lumea a treia loviturile militare sunt o realitate cotidian\. Din 1996 [i p^n\
ast\zi, `n nu mai pu]in de 56 de ]\ri s-au instaurat regimuri militare, marea
majoritate fiind ]\ri din Lumea a treia.
Cu toate acestea, loviturile de stat militare nu implic\ `n mod necesar regimuri
militare. Destul de des, o dat\ cu `nl\turarea de la putere a unui partid, Armata
cedeaz\ puterea unui lider civil. Este adev\rat c\, de cele mai multe ori, `n astfel
de cazuri, militarii ac]ioneaz\ ca lideri din umbr\.
Modele clasice de regimuri militare sunt :
 Regimul lui Peron `n Argentina, `n care liderii militari au `ncercat s\ construiasc\
fundamentul unui sprijin popular masiv.
Juan Domingo Peron (1946-1955) 
Acesta este un exemplu clasic de regim
ofiþer, preºedinte ºi dictator al
populist. ~n centrul regimului peronist
Argentinei, a fost rãsturnat de la
se afla conceptul liderului providen]ial
putere în urma unei lovituri de stat
capabil s\ construiasc\ o Argentin\ putermilitare ºi s-a refugiat în Spania.
nic\, modern\ [i bogat\.
Augusto Pinochet  general chilian,
 Regimul generalului Augusto Pinochet
a condus o loviturã de stat care l-a
din Chile se afl\ la extrema opus\. ~ntre
eliminat pe preºedintele comunist,
1973 [i 1989, generalul Pinochet a supridar ales în mod legal, Salvatore
mat orice acces al popula]iei la politic\.
Allende, apoi a instaurat dictatura
A suprimat partidele politice din opomilitarã timp de aproape douãzeci
zi]ie, sindicatele, presa etc. Puterea se
de ani; figurã foarte controversatã,
Pinochet este vãzut de unii ca un
concentra exclusiv `n m^inile juntei
salvator al Americii Latine de
militare.
ameninþarea comunistã, de alþii ca
Motivele care duc la lovituri de stat militare
un dictator sângeros. Pinochet s-a
sunt variate. S. Finner (1988) crede c\ acestea
retras singur, fiind apoi urmãrit de
intervin `n momentele `n care militarii au
cel mai controversat proces de exocazia [i dispozi]ia de a interveni. Ocazia apare
trãdare când un judecãtor spaniol
de obicei c^nd autorit\]ile civile apeleaz\ la
a cerut aducerea ºi judecarea sa în
Spania.
Armat\ pentru a duce un r\zboi sau pentru
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a-[i impune cu for]a dorin]ele. Care ar putea fi `ns\ motivele care ar induce militarilor
dispozi]ia de a-[i asuma rolul de for]\ conduc\toare ? Finner sugereaz\ cinci motive:
1 Motivele na]ionale. Ele apar atunci c^nd interven]ia militar\ se bazeaz\ pe
concep]ia ofi]erilor `n ceea ce prive[te natura interesului na]ional. Acesta a fost
cazul dictaturii generalului (mai târziu mare[al) Ion Antonescu, care a luat
puterea `n 1940, `n condi]iile `n care Rom^nia era izolat\ [i se considera c\
numai el poate media o `n]elegere cu Germania, care devenise puterea dominant\
pe continent dup\ `nfrângerea Fran]ei `n vara aceluia[i an.
2 Motivele de clas\. ~n acest caz, militarii se comport\ `n concordan]\ cu interesul
social al clasei pe care o reprezint\. Aceast\ situa]ie se `nt^lne[te mai ales `n
America Latin\, unde casta militar\ reprezint\, `n general, interesele dreptei.
3 Motivele etnice. Aceasta este o situa]ie tipic\ pentru Africa postcolonial\, unde
multe lovituri de stat au la baz\ motive religioase, etnice sau conflicte regionale.
4 Motivele institu]ionale. Acestea au la baz\, de obicei, amenin]\ri la adresa
privilegiilor militarilor : reduceri ale bugetului Armatei, amenin]\ri la adresa
autonomiei sau a prestigiului ei.
5 ~n fine, o lovitur\ de stat militar\ poate avea la baz\ ambi]iile personale ale
unui lider. ~n istoria modern\ a Africii se `nt^lnesc destule cazuri `n care
subofi]eri au reu[it s\ ia puterea, autoavansându-se apoi ca generali [i instaur^nd
o dictatur\ militar\.
Ultimul deceniu a adus cu sine democratizarea Lumii a treia [i pr\bu[irea
regimurilor comuniste `n Europa. ~n America Latin\, dar [i `n ]\ri din Africa [i Asia
liderii militari au cedat locul liderilor civili. ~ns\ a[a cum exist\ motive pentru
venirea la putere a militarilor, exist\ [i motive pentru plecarea lor din fruntea unei
]\ri, de exemplu :
 presiunea societ\]ii civile;
 pierderea credibilit\]ii ca for]\ armat\ (de exemplu, e[ecul juntei militare din
Argentina `n r\zboiul `mpotriva Marii Britanii `n Insulele Malvine, `n 1982);
 asumarea de c\tre Armat\ a e[ecului `n politicile domestice;
 abandonul puterii de c\tre militari care ajung la concluzia c\ exercitarea
puterii politice este prea complicat\ [i se `ntorc la sarcinile lor cazone obi[nuite;
 presiuni exercitate din afar\ pentru renun]area militarilor la putere.
Important este s\ re]inem faptul c\ retragerea militarilor de la putere este
rareori total\ sau definitiv\.

Poliþia
De[i Armata este ocazional folosit\ de guvern pentru a impune ordinea, rolul s\u
principal este de a asigura ap\rarea ]\rii. Cu excep]ia cazurilor de grav\ nesupunere
civil\, sarcina de a veghea asupra ordinii interne revine Poli]iei.
Exist\ dou\ puncte de vedere opuse `n ceea ce prive[te rolul Poli]iei `n societate :
1 Poli]ia ca societate civil\ `n uniform\ (perspectiva liberal\). Aceasta define[te
Poli]ia ca un custode dezinteresat al ordinii publice. Astfel, Poli]ia ar trebui s\
fie independent\ de controlul politic. Op]iunile politice ale ofi]erilor de poli]ie
nu trebuie s\ `mpiedice Poli]ia s\-[i duc\ la bun sf^r[it sarcinile. Cu alte cuvinte,
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toate legile trebuie respectate, independent de p\rerile personale ale poli]i[tilor
`n ceea ce prive[te respectivele legi. Din aceast\ perspectiv\, legitimitatea Poli]iei
provine din consens [i din unanima acceptare a valorilor societ\]ii respective.
2 Poli]ia ca stat `n uniform\ (perspectiva radical\). Din aceast\ perspectiv\,
Poli]ia este privit\ ca un instrument al domina]iei. Ea este controlat\ de stat [i,
`n consecin]\, ac]ioneaz\ pentru a-i ap\ra interesele. Astfel, for]ele de poli]ie nu
mai sunt parte a societ\]ii, ci `n afara societ\]ii, devenind agen]ii puterii de stat
[i ai intereselor reprezentate de stat. Nemaifiind un produs al consensului,
for]ele de poli]ie devin, `n perspectiva radical\, un instrument coercitiv.
Cu alte cuvinte, `n timp ce perspectiva liberal\ vede Poli]ia ca fiind `n slujba
publicului, teoriile radicale o percep ca fiind `n slujba statului. Teoreticienii liberali
`n[i[i sunt de acord c\ teoriile radicale definesc for]ele de poli]ie din sistemele
politice autoritare : de exemplu, Africa de Sud `n timpul apartheid-ului sau
regimurile comuniste din Europa de Est.
Rolul Poli]iei `n societate

Descriere
Liberal\

Poli]ia este custodele dezinteresat al ordinii
publice  activitatea sa se bazeaz\ pe
consens.

Radical\

Poli]i[tii sunt agen]i ai statului [i un
instrument coercitiv.

De jos `n sus

For]ele de poli]ie `[i au originile `n
mecanismele locale rudimentare de
implementare a legilor. Se caracterizeaz\
prin descentralizarea controlului.

Perspectiv\

Organizare
De sus `n jos

Comunitare
Abord\ri
De reac]ie

Interne
Mecanisme de
control

Tehnici de
supraveghere

Exemple

Marea
Britanie,
SUA

Poli]ia se afl\ sub controlul direct al
guvernului central. Se caracterizeaz\ printr-o Fran]a
Poli]ie mai degrab\ na]ional\ dec^t local\.
For]ele de poli]ie sunt parte a comunit\]ii.
~ntreaga comunitate contribuie la procesul
Japonia
de implementare a legii.
Politici dure. Criminalitatea este prevenit\
Regimuri
asigurându-se faptul c\ toat\ lumea este
autoritare
con[tient\ de puterea Poli]iei.
Majoritatea
Poli]ia r\spunde de propria sa disciplin\ [i
investigheaz\ orice acuza]ii `mpotriva
for]elor de
poli]ie
ofi]erilor s\i.

Externe

Reprezentan]ii comunit\]ii locale sau
politicienii civili ale[i joac\ un rol major `n
controlul Poli]iei.

Deschise

Poli]ia se asigur\ c\ oamenii [tiu c\ ac]iunile Statele
lor sunt supravegheate `ndeaproape.
comuniste

Acoperite

Supravegherea secret\ a oamenilor care sunt
Toate ]\rile
considera]i un pericol pentru stat.

Suedia
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Cu timpul, sarcinile Poli]iei s-au multiplicat, ceea ce a f\cut ca [i specializarea `n
cadrul for]elor de poli]ie s\ se diversifice. Cele mai multe con]in numeroase departamente specializate : de exemplu, investigarea crimelor sau departamentele anti-drog.
A crescut [i cooperarea interna]ional\ a for]elor de poli]ie. De exemplu,
INTERPOL-ul, care are cartierul general `n Fran]a, coordoneaz\ activitatea de
investiga]ie `n Europa.
Totu[i, for]ele de poli]ie difer\ de la o ]ar\ la alta, `n func]ie de tradi]ie, de
gradul de democratizare a ]\rii, de gradul de implicare a popula]iei `n problemele
comunit\]ii, de rela]ia dintre for]ele de poli]ie [i popula]ie. Este bine [tiut faptul c\
cel mai greu lucru pentru Poli]ia unei ]\ri este s\ c^[tige `ncrederea popula]iei. De
multe ori, ani `ntregi de bun\ cooperare `ntre Poli]ie [i popula]ie se n\ruie `n urma
unei singure ac]iuni reprobabile a for]elor de men]inere a ordinii.
De aceea se pune `ntrebarea cine controleaz\ Poli]ia, cine vegheaz\ ca aceasta s\
nu-[i dep\[easc\ atribu]iile [i s\ nu comit\ abuzuri ?
~n multe ]\ri exist\ institu]ii special create. De exemplu, `n Statele Unite,
Internal Affairs Division (Departamentul Afacerilor Interne) face parte din for]ele
de poli]ie [i se ocup\ cu investigarea activit\]ii acestora. ~n marea majoritate a
]\rilor nu exist\ `ns\ astfel de institu]ii [i, de aceea, `nc\ avem de-a face `n
nenum\rate cazuri cu abuzuri ale Poli]iei.
O alt\ problem\ care trebuie studiat\ prive[te gradul `n care Poli]ia are dreptul
s\ supravegheze civili, chiar dac\ ace[tia sunt b\nui]i de activit\]i ilegale.
Cei care se ocup\ de astfel de activit\]i sunt cei de la Poli]ia secret\. Aceasta
exist\ `n absolut toate ]\rile lumii [i, prin `ns\[i natura muncii sale, este cea mai
predispus\ la abuzuri pentru c\ este cel mai greu de controlat. Oamenii pot b\nui
c\ sunt supraveghea]i, dar dac\ supraveghetorii lor sunt profesioni[ti, acest lucru
nu poate fi demonstrat [i deci nu se pot depune pl^ngeri `mpotriva lor.
Activitatea de supraveghere poate trece foarte u[or grani]a de la ap\rarea [i
aplicarea legii la activit\]i cu substrat politic. Astfel, nu o dat\ poli]iile secrete au
fost b\nuite c\ au ac]ionat chiar `mpotriva celor afla]i la putere, care, cel pu]in
teoretic, erau [efii lor. ~n Europa Central\ [i de Est pr\bu[irea regimurilor comuniste
a fost posibil\ [i pentru c\ serviciile secrete au `nceput s\ comploteze `mpotriva
guvernan]ilor.
De altfel, cel mai evident apare rolul poli]iilor secrete `n regimurile autoritare.
~n aceste cazuri supravegherea popula]iei poate fi la vedere sau sub acoperire:
 supravegherea la vedere are rolul de a induce popula]iei convingerea c\ Poli]ia
este atotprezent\ [i atotputernic\ [i c\ ea vede tot [i `i pedepse[te pe cei care
`ncalc\ regulile. Acest tip de supraveghere este  de obicei  dublat de o puternic\
re]ea de informatori din r^ndul popula]iei civile. Ace[tia, de bun\voie [i f\r\ a fi
pl\ti]i pentru serviciile lor, ofer\ informa]ii `n leg\tur\ cu rudele, prietenii,
vecinii sau colegii de serviciu.
 supravegherea sub acoperire este un important instrument al represiunii
politice. ~n acest caz, angaja]ii Poli]iei secrete infiltreaz\ toate nivelurile societ\]ii
raport^nd superiorilor tot ceea ce afl\ despre poten]ialii r\zvr\ti]i `mpotriva
regimului. Acest lucru a devenit evident atunci c^nd au fost publicate arhivele
STASI din fosta Germanie Democrat\ sau cele ale Securit\]ii din România.
~n ]\rile comuniste nu exist\ o separa]ie `ntre Poli]ia secret\ [i partidul
conduc\tor.
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Folosirea Poli]iei secrete pentru a reduce opozi]ia la t\cere nu este `ns\ exclusiv
apanajul statelor comuniste. Ea se reg\se[te `n toate regimurile autoritare din
Lumea a treia. Adesea organizat\ ca o for]\ paramilitar\, Poli]ia a jucat un rol-cheie
`n represiunea politic\ din America Latin\, de exemplu. Se estimeaz\ c\ `n timpul
regimului Pinochet din Chile, `ntre anii 1973 [i 1990, au fost asasina]i 15 000 de
oameni, au disp\rut peste 2 200 de de]inu]i politici, iar 155 000 de prizonieri au
fost trimi[i `n lag\re de concentrare `n toat\ ]ara.
Folosirea Poli]iei pentru men]inerea controlului asupra societ\]ii face ca statele
respective s\ fie numite state poli]iene[ti.

I. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
1. Având în vedere covârºitoarea lor putere coercitivã, de ce regimurile militare
renunþã totuºi la putere în favoarea civililor ?
2. Armata din România reprezintã un grup de interese ?
3. Cum explicaþi faptul cã în România sondajele de opinie aratã în mod constant
cã populaþia are foarte mare încredere în Armatã ?
4. În ce ordine apar urmãtoarele douã fenomene : neîncrederea poporului în
Poliþie ºi o politicã greºitã a Poliþiei ?
5. Ce este mai periculos : sã existe o forþã de poliþie independentã de orice
control politic sau una sub un foarte sever control politic ?
6. În România, ce raport existã între Armatã ºi executivul politic ºi, respectiv,
între Poliþie ºi executivul politic ?
7. Credeþi cã în România existã posibilitatea comiterii unor abuzuri de cãtre
forþele de poliþie sau de cãtre Armatã ? Motivaþi rãspunsul.
II. Citiþi urmãtoarea definiþie :
Opþiunea chinezeascã este o formulã care se referã la utilizarea forþei militare
de cãtre guvernul chinez, pe 4 iunie 1989, pentru a curãþa piaþa Tiananmen din
Beijing de studenþii care protestau în mod paºnic cerând reforme democratice.
De atunci, aceastã formulã se foloseºte pentru a se face referire la folosirea forþei
pentru a anihila protestele paºnice ale unei populaþii care cere reforme anticomuniste.
Cunoaºteþi ºi alte evenimente cãrora li s-ar putea aplica aceastã etichetã ?
III. În grupuri de câte trei discutaþi ºi completaþi tabelul. Scrieþi apoi tabelul pe
tablã ºi combinaþi informaþiile voastre cu cele obþinute de la colegii voºtri :
Ce ºtiam

Ce am învãþat

Ce am vrea sã
învãþãm

Despre Preºedinte
Despre Parlament
Despre Guvern
Despre Justiþie
Despre Armatã
Despre Poliþie
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CONSTITUÞIILE ROMÂNIEI
REGULAMENTUL ORGANIC
Într-o prelegere þinutã în 1921, marele istoric Nicolae Iorga a susþinut cã, la fel ca ºi
alte popoare europene, românii au avut încã din vechime un cod nescris care
funcþiona  pe baza tradiþiei  ca o constituþie. Dupã Iorga, încã de la formarea
voievodatelor române au existat principii privind felul în care se aleg domnii ºi
relaþiile dintre aceºtia ºi supuºi, care, prin tradiþie, au cãpãtat putere de lege.
Cu toate acestea, primul text care poate fi considerat constituþie apare de abia la
1831, când se întocmeºte Regulamentul Organic. Istoria sa e mai lungã. Prima
încercare a boierimii de a obþine niºte drepturi dateazã de la 1791 (deci la doi ani
de la izbucnirea Revoluþiei franceze). Atunci, scrie Nicolae Iorga : în mijlocul
rãzboiului turcilor, de o parte, ºi austro-ruºilor, de altã parte, boierii din Þara
Româneascã ridicã urmãtoarea cerere : sã fie guvern indigen, þara noastrã sã nu mai
ajungã teritoriu de ocupaþie pentru armatele strãine, sã cãpãtãm o armatã naþionalã,
cãci «aici nu e nici paºalâc, nici sangeac»  limpede!  ci «este teritoriul naþiunii
valahe». Mai cereau libertate de comerþ, de export, neutralitate în timp de rãzboi ºi
protecþia austriecilor ºi ruºilor.
Rãscoala din 1821 a impulsionat din nou dorinþa boierilor de a obþine o schimbare
esenþialã a rosturilor þãrii. În Moldova, marele vornic Iordachi Drãghici a întocmit
un proiect provizoriu de constituþie de legãturi soþialiceºti, în 1822, care cuprindea
toate normele moderne de drept constituþional : protejarea drepturilor omului,
stabilirea instituþiei legislative, instituþiile administrative, îndatoririle, dar ºi restricþiile
puterii domneºti etc. Aceastã constituþie a fost opritã de consulul Rusiei.
Boierimea nu a renunþat însã la ideea obþinerii unor drepturi pentru þarã ºi la 1828
intervine din nou ºi cere : unirea Principatelor în vechile hotare, comerþ liber în
afarã, independenþã, tronul ereditar; cer o Constituþie  este chiar cuvântul  o
armatã naþionalã de 25 000 de oameni, o flotã de 25 de vase de rãzboi rãscumpãrate
de la turci ºi, mai departe, sã se aleagã un prinþ din Germania de Nord, ceea ce li se
pãrea mai puþin periculos, de cãtre Austria, Franþa ºi Anglia, cu titlul fixat de Turcia
ºi Rusia.
Boierii români fuseserã încurajaþi sã formuleze aceste solicitãri pentru cã în urma
Pãcii de la Adrianopol (1829) Principatele române cãpãtaserã niºte avantaje în
dauna suzeranitãþii turceºti (cetãþile de la nordul Dunãrii, deplina libertate a
comerþului românesc). Rusia, care în urma unui rãzboi mai vechi cãpãtase dreptul
de a supraveghea situaþia creºtinilor din tot Imperiul Otoman, devine curtea
protectoare având consuli la Bucureºti ºi Iaºi, iar Turcia rãmâne curtea suzeranã.
Astfel, Rusia devine un fel de arbitru la care românii puteau apela chiar ºi împotriva
domnului care, de altfel, nu putea fi numit decât cu asentimentul ruºilor. Aceastã
situaþie s-a prelungit pânã la 1834 deoarece, prin tratatul de la Adrianopol, Turcia
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trebuia sã plãteascã Rusiei o mare despãgubire de rãzboi, iar armatele þarului urmau
sã ocupe Principatele ca zãlog pânã la plata acestei datorii.
În cei cinci ani cât au fost ocupate de armata ruseascã, Principatele au fost conduse
de generalul rus Pavel Kisseleff. Sub numele de Regulament Organic, nume pe care
îl aveau ºi reglementãrile constituþionale din teritoriile poloneze aflate sub control
rusesc, s-a introdus atunci o legislaþie comunã ambelor principate (1831).
Nicolae Iorga o considerã a fi prima Constituþie a þãrii definindu-o astfel : realizarea,
potrivit cu interesul boierilor mari, a programului sprijinit de boierimea de toate
treptele ºi, mai ales, de boierii cei mici, începând încã din secolul al XVIII-lea.
De ce potrivit intereselor boierilor mari ? Pentru cã mica boierime avusese
cereri foarte liberale, însã marea boierime  mai exersatã în politicã  a preferat sã
conceapã un document mai reþinut, dar care sã fie acceptat de puterea protectoare,
Rusia. Astfel, Regulamentul Organic stabileºte modul de alegere a domnului de
cãtre o Adunare specialã de 150 de alegãtori între care ºi 27 din clasa de jos. De
treburile þãrii urmau sã se ocupe domnul ºi o Adunare ordinarã din care fãceau parte
episcopii, 20 de boieri de clasa întâi ºi 19 de clasa a doua. Concesiile fãcute de
marea boierime erau cã domnul putea sã dizolve Adunarea ordinarã în caz de
nesupunere sau dezordini grave ºi sã convoace o alta, dar numai dupã ce se adresa
puterii suzerane Turcia sau puterii protectoare Rusia. La rândul lor, adunãrile se
puteau plânge împotriva domnului la aceleaºi puteri. Ele aveau ºi dreptul sã facã
observaþii domnului privind diferitele nereguli ale guvernãrii sale. Regulamentul
este deci primul care instituie regimul parlamentar în Þara Româneascã ºi Moldova,
ºi anume un regim parlamentar aristocratic.
Regulamentul Organic stabilea prima formã modernã a unor instituþii ca Administraþia, Justiþia, Armata regulatã, dar limita atribuirea pãmântului þãranilor, ceea ce
a dus la creºterea datoriilor de muncã ale acestora, favorizând boierii.

CONVENÞIA DE LA PARIS

(Convenþiunea pentru organizarea definitivã a Principatelor Dunãrene
ale Moldaviei ºi Valahiei din 7/19 august 1858)
Înfrângerea revoluþiilor de la 1848 din Europa (inclusiv din Principatele Române) a
fãcut ca mulþi intelectuali munteni ºi moldoveni sã se refugieze la Paris. O primã
consecinþã a acestui fapt a fost cã lumea occidentalã a început sã afle ºi sã fie
interesatã de soarta Þãrilor Române.
În 1853, izbucneºte Rãzboiul Crimeii care se încheie cu înfrângerea Rusiei ºi
semnarea Tratatului general de pace, la 30 martie 1856, la Paris. Acest tratat acorda
o mare atenþie Principatelor Române (denumite Principatele Dunãrene).
Documentul obliga, pe de o parte, Rusia sã retrocedeze Moldovei trei judeþe din
sudul Basarabiei, provincie pe care Rusia o deþinea din 1812 : Cahul, Bolgrad ºi
Ismail, iar pe de alta, reconfirma vechile privilegii ale Principatelor Române faþã de
Înalta Poartã ºi statua obligaþia sultanului de a convoca în fiecare Principat câte o
Adunare ad-hoc care sã pregãteascã organizarea definitivã a Principatelor.
Adunãrile Ad-Hoc s-au întrunit pe 7 octombrie 1857 în Moldova ºi pe 8 octombrie
1857 în Þara Româneascã ºi au adoptat patru puncte comune :
1. Sã se respecte faptul cã Þãrile Române sunt teritorii neocupate de Înalta Poartã
(nu sunt paºalâcuri) ºi sunt independente;
2. Sã se formeze un singur stat prin unirea Principatelor Române;
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3. Sã se aducã în fruntea acestui stat un prinþ strãin dintr-o dinastie domnitoare a
Europei, ai cãrei urmaºi sã fie crescuþi în religia þãrii;
4. Sã se formeze o Adunare obºteascã pe o bazã electoralã cât mai largã.
În 1858, se întruneºte Convenþiunea de la Paris pentru a discuta aceste cereri ale
românilor, dar le acceptã doar parþial. Nu sunt acceptate unirea Principatelor ºi nici
aducerea unui domn strãin. Fiecare Principat urma sã aibã un domn pãmântean care
nu putea transmite ereditar tronul. Principatele Române rãmâneau sub suzeranitatea
Porþii, dar sub garanþia colectivã a marilor puteri sub numele Principatele Unite ale
Moldovei ºi Valahiei. Singurele instituþii comune urmau sã fie Comisia Centralã
permanentã de la Focºani, care trebuia sã punã în acord legislaþia existentã cu
Convenþia de la Paris, ºi Înalta Curte de Casaþie ºi de Justiþie care erau unice.
Convenþia impunea ºi o lege electoralã care statueazã scrutinul secret ºi votul
cenzitar (în funcþie de venituri).
Cum s-au depãºit limitãrile impuse de acest document obþinându-se unirea celor
douã principate ?
Fãrã a încãlca în mod formal aceste prevederi, Adunãrile ad-hoc din Þara Româneascã
ºi Moldova au ales fiecare în parte la 5 ianuarie ºi, respectiv, 24 ianuarie 1859
acelaºi domn : colonelul Alexandru Ioan Cuza. Aceastã ºmecherie punea în
practicã pe moment punctul 2 al deciziilor celor douã Divane, dar nu asigura unirea
Principatelor ºi dupã moartea lui Cuza. Se înfãptuise o unire personalã, pãstrându-se
însã instituþii separate în cele douã þãri. Alexandru Ioan Cuza reuºeºte sã obþinã de
la puterile garante unirea realã a Principatelor prin crearea unui singur guvern, a
unei singure adunãri legislative ºi a unei singure capitale, dar numai pe timpul vieþii
sale. Primul guvern român, condus de Barbu Catargiu, se formeazã la 22 ianuarie
1862, iar douã zile mai târziu, pe 24 ianuarie, cele douã Adunãri Elective se
contopesc într-o singurã Adunare Generalã.
Convenþia a suferit o singurã revizuire, în 1864. Aceasta are loc în urma izbucnirii
unei crize constituþionale care este consecinþa încercãrii lui Mihail Kogãlniceanu de
a introduce o lege agrarã care nu era pe placul legislativului. Prin aceste modificãri
Constituþia a cãpãtat un caracter autoritar, pentru cã sporeau mult prerogativele
puterii executive în dauna celei legiuitoare. În plus, se introducea cenzura presei,
fapt ce a culminat cu închiderea, în 1866, a nu mai puþin de trei publicaþii care
atacaserã virulent puterea.

CONSTITUÞIA DIN 1866
Introducerea acestui regim autoritar ºi înfãptuirea reformei agrare în 1864 a provocat
nemulþumirea celor douã partide : Conservator ºi Liberal, care împreunã au pus la
cale lovitura de stat prin care Alexandru Ioan Cuza a fost obligat sã abdice la 23
februarie 1866. Totodatã, acest moment a fost considerat favorabil pentru a impune
puterilor garante acceptarea unui principe strãin pe tronul celor douã Principate
unite, deziderat formulat, cum am vãzut, încã din 1857 de cãtre Adunãrile ad-hoc
din Moldova ºi Þara Româneascã.
În urma abdicãrii lui Cuza se formeazã o locotenenþã domneascã de trei persoane,
care dispune organizarea alegerilor pentru o nouã Adunare Electivã conform Convenþiei de la Paris ºi a unei Adunãri Constituante. Aceasta din urmã, în ºedinþa din
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1 mai 1866, îl proclamã pe principele Carol Ludovic de Hohenzollern-Sigmaringen
principe ereditar al României sub numele Carol I ºi exprimã voinþa naþiunii de a
rãmâne pururi unitã.
La 8 mai 1866 prinþul Carol soseºte în þarã, cãlãtorind clandestin pentru a nu
prinde de veste puterile garante care încercau sã împiedice venirea sa pe tron, ºi la
10 mai depune în faþa Parlamentului urmãtorul jurãmânt :
Jur a fi credincios legilor þãrii, a pãzi religiunea românilor, precum ºi integritatea
teritoriului ei, ºi a domni ca Domn constituþional.

La 29 iunie 1866, Adunarea Constituantã voteazã ºi adoptã noua Constituþie care
corespundea noii situaþii politice. Ea se inspirã din Constituþia belgianã din 7
februarie 1831. Constituþia a fost promulgatã de domnitor la 30 iunie 1866 ºi a intrat
oficial în vigoare la 1 iulie 1866, data publicãrii în Monitorul oficial.
Acest text încãlca în mai multe puncte prevederile Convenþiei de la Paris.
În primul rând prevedea cã :
Art. 1. Principatele Unite Române constituie un singur stat indivizibil, sub denumirea de România,

spre deosebire de Convenþia de la Paris, care prevedea pãstrarea a douã Principate :
Moldova ºi Valahia, sub denumirea de Principatele Dunãrene ale Moldovei ºi
Valahiei.
În articolul 82 se prevedea transformarea þãrii dintr-o monarhie electivã (cum
impunea Convenþia) într-o monarhie ereditarã (cum doriserã de la bun început
românii). În general, monarhiile ereditare au fost mult mai stabile decât cele elective.
Ca ºi Regulamentul Organic, Constituþia din 1866 prevedea separarea puterilor în
stat : Domnul  puterea executivã, Domnul ºi Reprezentanþa Naþionalã (formatã din
Senat ºi Camera Deputaþilor)  puterea legislativã; Curþile ºi Tribunalele  puterea
judecãtoreascã.
Un capitol al Constituþiei (Titlul II) era consacrat drepturilor românilor ºi prevedea
cele mai largi libertãþi : libertatea conºtiinþei, a presei, a învãþãmântului, a întrunirilor. Se desfiinþau privilegiile ºi titlurile de nobleþe. Se garanta inviolabilitatea
persoanei ºi a domiciliului ºi se interziceau pedeapsa cu moartea ºi confiscarea
averii. Se asigura secretul corespondenþei.
Se punea o singurã interdicþie cetãþeanului român : de a nu intra în serviciul altui
stat fãrã autorizaþia guvernului, altfel pierzându-ºi cetãþenia.
Constituþia avea totuºi o limitare importantã : doar rezidenþii de rit creºtin puteau
cãpãta cetãþenia românã. Aceastã restricþie (contrarã spiritului Constituþiei belgiene)
se datora situaþiei istorice de la 1866 ºi-i viza pe turci ºi pe evrei, pe primii din
motive istorice, iar pe cei din urmã din motive economice (erau o comunitate
numeroasã cu mare pondere economicã).
În ceea ce priveºte drepturile electorale se pãstrau cele prevãzute de Convenþia
de la Paris : votul secret ºi cenzitar, alegãtorii fiind împãrþiþi în patru colegii electorale
în funcþie de venit.
În domeniul justiþiei se înfiinþau, în afara curþilor ºi tribunalelor ordinare, curþi cu
juri (juraþi) care judecau crimele ºi delictele politice ºi de presã. În minus faþã de
Convenþia de la Paris ºi faþã de Constituþia belgianã, adoptatã ca model, nu se
prevedea inamovibilitatea judecãtorilor (nici mãcar a celor de la Înalta Curte de
Justiþie ºi Casaþie  ca în Convenþie).
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Constituþia de la 1866 prevedea prerogativele domnului precizând în mod expres
cã acesta nu are alte puteri decât cele prevãzute prin constituþie. De asemenea,
prevedea imunitatea ºi inviolabilitatea deputaþilor ºi senatorilor, precum ºi rãspunderea ministerialã.
Constituþia cuprindea posibilitatea de a fi revizuitã. Aceasta se putea face dupã ce
propunerea de revizuire era adoptatã de ambele adunãri legislative. Ulterior se
dizolvau automat adunãrile legislative, se convoca electoratul în termen de douã
luni ºi în termen de trei luni se deschideau camerele de revizie care aveau mandatul
special de a revizui Constituþia. Textul revizuit trebuia sã fie apoi adoptat cu o majoritate
absolutã (douã treimi din cei prezenþi) de Adunarea Legislativã nou aleasã.

Prima revizuire a constituþiei din 1866
Prima revizuire a avut loc în 1879, conform procedurii descrise mai sus, ºi s-a
datorat necesitãþii de a se adapta la noua situaþie politicã creatã prin Tratatul de pace
de la Berlin, prin care se recunoºtea independenþa României.
Ea a stârnit cele mai lungi ºi mai aprige dezbateri din istoria constituþionalã a
României, pentru cã termenii tratatului de pace prevedeau acordarea de drepturi
inclusiv minoritãþilor religioase :
Art. 44. În România, deosebirea credinþelor religioase ºi a confesiunilor nu va
putea fi opusã nimãnui ca un motiv de excludere sau de incapacitate în ceea ce
priveºte bucurarea de drepturi civile ºi politice, admiterea în sarcini publice,
funcþiuni ºi onoruri sau exercitarea diferitelor profesiuni ºi industrii în orice localitate
ar fi....

Acest articol al tratatului venea în contradicþie cu textul Constituþiei de la 1866
care, aºa cum am vãzut, îi excludea de la dreptul de a fi cetãþean român pe necreºtini.
Acordarea de drepturi acestora implica probleme sociale ºi economice delicate.
Dacã situaþia turcilor nu a provocat dispute, cea a evreilor a trezit o opoziþie acerbã,
mai ales a deputaþilor ºi senatorilor din Moldova, unde trãiau foarte mulþi evrei cu
o mare putere economicã. În disputã au fost atrase presa ºi opinia publicã, dar pânã
la urmã deputaþii ºi senatorii nu au avut încotro ºi au fost siliþi sã fie de acord, pentru
cã altfel România nu ar fi fost acceptatã în comunitatea þãrilor europene. Articolul
adoptat a fost promulgat de domnitor prin decret la 12 octombrie 1879. Acordarea
cetãþeniei se va face însã printr-o procedurã complicatã (nu în bloc).
Art. 7. Diferenþa de credinþe religioase ºi confesiuni nu constituie în România o
piedicã pentru a dobândi drepturile civile ºi a le exercita.

A doua revizuire a Constituþiei de la 1866
La numai un an de la proclamarea României ca regat, în 1881, a apãrut o nouã
disputã politicã. Omul politic liberal C.A. Rosetti a lansat în toamna anului 1882 în
cotidianul Românul o amplã campanie pentru liberalizarea votului. El propunea
desfiinþarea celor patru colegii existente ºi înlocuirea lor cu unul singur : cel al
ºtiutorilor de carte, ceea ce ar fi constituit primul pas spre sufragiul universal. Deºi
iniþial propunerea a nãscut împotrivirea celor care considerau cã este prea devreme
pentru a se acorda drepturi atât de largi la vot, revizuirea a avut loc. Populaþia cu
drept de vot ajunge astfel la aproximativ 15% din total.
Revizuirea din 1884 este o etapã intermediarã spre introducerea votului universal,
care avea sã fie realizatã dupã trei decenii.
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A treia revizuire a Constituþiei de la 1866
Revizuirea a avut loc în 1917 ºi are o istorie tumultuoasã. În 1913, Ion I.C. Brãtianu,
preºedintele Partidului Naþional Liberal, aflat în acel moment în opoziþie, propune
revizuirea Constituþiei cerând definitivarea reformei agrare (prima fusese fãcutã de
Cuza în 1864) ºi introducerea colegiului unic (de fapt, a sufragiului universal).
Propunerile sale dublate de o amplã campanie de presã stârnesc entuziasmul
publicului, astfel cã la 11 ianuarie 1914 regele Carol I dizolvã corpurile legiuitoare
ºi convoacã colegiile electorale, iar la 21 februarie (dupã alegeri) declarã prin mesaj
regal deschiderea sesiunii noilor adunãri legiuitoare.
La 5 iunie 1914, sunt deschise lucrãrile Adunãrii Constituante care elaboreazã
textul noii Constituþii (articolele revizuite). Textul este elaborat ºi sesiunea extraordinarã ia sfârºit, dar din pãcate pânã la începerea sesiunii ordinare a legislativului
care trebuia sã adopte Constituþia revizuitã începe rãzboiul dintre Austro-Ungaria ºi
Serbia (preludiul primului rãzboi mondial), iar la 27 octombrie 1914 moare Carol I,
deci revizuirea Constituþiei este abandonatã.
Întrucât nu avea urmaºi direcþi, iar descendenþa era pe linie masculinã, conform
Constituþiei, lui Carol I îi succedã nepotul sãu, Ferdinand, care se urcã pe tron la
mai puþin de trei luni dupã începerea rãzboiului. Deºi îºi declarase iniþial
neutralitatea, România intrã în rãzboi în august 1916. Acesta se dovedeºte iniþial un
dezastru, regele, guvernul ºi Parlamentul fiind siliþi sã pãrãseascã în grabã capitala
ºi sã se refugieze la Iaºi, în Moldova.
Rezistenþa eroicã a Armatei române, formatã în majoritate din þãrani, readuce însã
în actualitate necesitatea revizuirii Constituþiei pentru a se acorda drept de vot
tuturor þãranilor (excluºi de la acest drept prin votul cenzitar) ºi împroprietãrirea lor.
Astfel cã în 1917 se reia procedura de revizuire a Constituþiei (la Iaºi  în exil) ºi este
dusã la bun sfârºit revizuirea a numai trei articole care legiferau sufragiul universal
ºi principiile constituþionale de împroprietãrire a þãranilor, urmând ca o revizuire
amplã sã aibã loc dupã rãzboi.

CONSTITUÞIA DIN 1923
Aºa cum am vãzut, în ciuda revizuirii din 1917, era necesarã o revizuire completã
a Constituþiei din 1866, mai ales dupã încheierea rãzboiului care întregise România
prin alipirea Basarabiei, la 27 martie 1918, a Bucovinei, la 27 octombrie 1918, ºi a
Transilvaniei, la 1 decembrie 1918. Deci devenise necesarã nu numai o constituþie
care sã acorde drepturi suplimentare românilor (în special þãranilor), ci o constituþie
care sã þinã seama de modificarea graniþelor þãrii, lucru care aducea cu sine o nouã
problemã : apariþia unor minoritãþi naþionale numeroase (maghiari, germani, ruteni,
sârbi) ºi a unor confesiuni pânã atunci mai puþin reprezentate (greco-catolicã,
protestantã, catolicã), iar tratatele de pace impuseserã, la fel ca în 1878, anumite
condiþii privind drepturile acestora. Astfel cã se impunea nu o revizuire, ci redactarea
unei constituþii noi.
Redactarea noului pact fundamental a stârnit polemici aprige, iar procesul a durat
câþiva ani. În 1922, Institutul Social Român, sub coordonarea sociologului Dimitrie
Gusti, a organizat o serie de conferinþe asupra temelor constituþionale la care au
participat cei mai iluºtri juriºti, istorici ºi filozofi români.
În fine, noua Constituþie este promulgatã de Regele Ferdinand I la 28 martie 1923
ºi a doua zi este publicatã în Monitorul Oficial.
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Constituþia din 1923 menþine în mare parte textul Constituþiei din 1866, conþinând
în plus articole noi care rezolvau problemele enumerate mai sus.
Principalele noutãþi sunt :
 dreptul de proprietate înceteazã de a mai fi un drept absolut (cum legifera
Constituþia din 1866) ºi capãtã ºi o funcþie de utilitate publicã. Adicã se enunþã
sacralitatea ºi inviolabilitatea dreptului de proprietate, dar bogãþiile subsolului
sunt declarate proprietate de stat, iar cãile de comunicaþie, apele navigabile ºi
flotabile ºi spaþiul atmosferic sunt incluse în domeniul public;
 apariþia ºi dezvoltarea industriei fac ca pentru prima oarã Constituþia sã
legifereze cã toþi factorii producþiei se bucurã de o egalã ocrotire, prevãzându-se
ºi asigurarea socialã a muncitorilor în caz de accidente;
 se garanteazã drepturile minoritãþilor fãrã deosebire de origine etnicã, limbã
ºi religie;
 în acelaºi timp, se enunþã însã :
Art. 1. Regatul României este un stat naþional, unitar ºi indivizibil;
 se prevede, de asemenea, cã limba româneascã este limba oficialã a statului

român;

 Biserica ortodoxã rãmâne biserica dominantã în stat, dar se acordã un statut
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aparte Bisericii greco-catolice, precizându-se cã este o bisericã româneascã,
având întâietate faþã de alte culte;
pentru prima oarã se legifereazã deplina egalitate între sexe ºi se preconizeazã
precizarea, prin legi speciale, a drepturilor femeilor; acestea au întârziat însã
multã vreme, astfel cã femeile nu au ajuns sã voteze decât dupã al doilea
rãzboi mondial.
se menþine libertatea presei;
tot pentru prima oarã se suprimã obligativitatea cãsãtoriei religioase;
se introduce obligativitatea învãþãmântului primar;
se introduce sufragiul universal (lucru realizat, de fapt, prin revizuirea din 1917),
dar care este limitat, de fapt, la bãrbaþi;
guvernul se reglementeazã ca un corp distinct (constituþiile anterioare tratau
miniºtrii în mod separat);
se consacrã dreptul puterii judecãtoreºti de a verifica constituþionalitatea legilor
prin Curtea de Casaþie ºi Justiþie. Aceasta nu încalcã însã principiul separãrii
puterilor în stat, deoarece Curtea de Casaþie ºi Justiþie putea doar sã constate cã
o anumitã lege este neconstituþionalã ºi sã o declare inaplicabilã, dar nu la
modul general, ci numai în cazul adus în faþa judecãþii. Cu alte cuvinte, Curtea
de Casaþie ºi Justiþie poate sã constate într-un anume caz punctual cã o lege
este neconstituþionalã ºi nu se poate aplica în respectivul caz, dar nu poate
decide cã legea respectivã trebuie abrogatã sau modificatã. Modificarea sau
abrogarea legilor þine de competenþa legislativului. Din acest motiv a fost
înfiinþat Consiliul Legislativ, care putea atrage atenþia asupra neconstituþionalitãþii unei legi înainte ca aceasta sã fie adoptatã;
puterea judecãtoreascã obþine însã dreptul de a controla actele autoritãþii
administrative, prin înfiinþarea contenciosului administrativ. Puterea judecãtoreascã poate, astfel, sã anuleze actul ilegal al unei autoritãþi administrative care
încalcã drepturile unui cetãþean obligând respectiva autoritate la plata unor
daune. Puterea judecãtoreascã nu poate însã sã cenzureze actele de guvernãmânt
(de exemplu, rechiziþii) sau de comandament militar (recrutãri, concentrãri).
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CONSTITUÞIA DIN 27 FEBRUARIE 1938
Constituþia din 1938 a fost primul pas cãtre încãlcarea principiilor constituþionale
democratice. La 20 decembrie 1937, susþinãtorii regelui Carol al II-lea nu au reuºit
sã câºtige alegerile ºi, încãlcând Constituþia, la 10 februarie 1938, regele l-a însãrcinat
pe patriarhul României, Miron Cristea, sã formeze noul guvern, ai cãrui membri îi
numeºte el însuºi dintre transfugii marilor partide. A fost doar ultimul act dintr-un
proces de destrãmare a partidelor, proces condus ºi încurajat de Carol al II-lea.
A doua zi, prin decret regal s-a introdus, fãrã motivaþie, starea de asediu pe tot
cuprinsul þãrii pe timp nelimitat. La 20 februarie 1938, Carol al II-lea a anunþat cã
peste patru zile va plebiscita noua Constituþie. Votul se fãcea prin declaraþie verbalã
consemnatã pe liste separate cu cei ce votau pentru ºi cei ce votau contra. Era deci
practic un vot deschis, menit a-i intimida pe cei care ar fi vrut sã voteze împotrivã.
La 27 februarie 1938, Carol al II-lea a promulgat noua Constituþie care fusese
impusã þãrii în mod neconstituþional ºi al cãrei text reprezenta un abuz.
Constituþia lui Carol al II-lea este ceea ce se numeºte în dreptul constituþional o
constituþie concedatã : adicã un act fundamental ai cãrui termeni nu au fost stabiliþi
de naþiune, ci au fost impuºi de putere. Aceasta este cea de a doua constituþie
concedatã a României, dupã Convenþia de la Paris, care a fost impusã de puterile
protectoare ºi nu þinea cont de dorinþele reale ale românilor.
Aceastã Constituþie rupea pactul fundamental existent între naþiune ºi monarhie
prin constituþiile democratice anterioare. Ea desfiinþa separaþia puterilor în stat ºi
concentra o cantitate mare de putere în mâinile regelui, care devenea capul statului.
Regele exercita puterea legislativã prin reprezentanþa naþionalã, cea executivã prin
guvern ºi cãpãta iniþiativã legislativã, limitând iniþiativa parlamentarã doar la legile
de interes obºtesc. În plus, regele putea convoca, închide sau dizolva cele douã
camere ale Parlamentului, dupã bunul plac. ªi mai grav, Constituþia desfiinþa
pluralismul politic prin interzicerea partidelor tradiþionale ºi înfiinþarea partidului
unic : Frontul Renaºterii Naþionale, devenit apoi Partidul Naþiunii. Partidul avea
chiar ºi o uniformã, iar funcþionarii de stat erau obligaþi sã fie membri ai acestuia.
Legile din anii 1938-1940 au introdus ºi discriminarea rasialã, limitând dreptul la
cetãþenie al evreilor români.
În concluzie, Carol al II-lea a instituit o monarhie autoritarã punând capãt unei
continuitãþi constituþionale de aproape 72 de ani. Acest lucru nu era însã singular în
zonã. Dacã, la începutul anilor 30, în sudul, centrul ºi estul Europei erau numai
douã state democratice, Cehoslovacia ºi România, la 20 februarie 1938, când a avut
loc lovitura de stat a lui Carol al II-lea, România rãmãsese singurul stat democratic
din zonã.
Aceastã loviturã de stat a întrerupt evoluþia constituþionalã a României ºi a
inaugurat o perioadã de opt ani în care au avut loc nu mai puþin de ºapte lovituri de
stat, dintre care ºase reuºite.

REGIMUL PERSONAL AL MAREªALULUI ION ANTONESCU
Regimul autoritar al lui Carol al II-lea nu a durat decât puþin timp. El a fost înlocuit
însã de un regim de acelaºi tip : cel al mareºalului Ion Antonescu, una dintre cele
mai controversate personalitãþi ale istoriei noastre.
Pactul secret din 1939 dintre Germania ºi Uniunea Sovieticã, cunoscut sub numele
de Ribbetrop-Molotov, deschisese drumul revizionismului în Europa ºi al unui nou
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rãzboi european. Dupã înfrângerea Franþei ºi izolarea Angliei în prima parte a
anului 1940, România nu se mai putea baza pe nici un ajutor de la aliaþii ei
tradiþionali, gãsindu-se cu totul izolatã în zonã. În lunile de varã ale anului 1940,
România a pierdut în favoarea Uniunii Sovietice Basarabia ºi Bucovina, câºtigate în
1918, ºi în favoarea Ungariei, Ardealul de Nord. Concentrarea puterii într-un singur
punct, monarhul constituþional, se întorcea acum împotriva lui Carol al II-lea, fãcut
responsabil de cãtre opinia publicã pentru aceste dezastre, deºi el nu le-ar fi putut
evita. Generalul Ion Antonescu avea reputaþia de a fi apropiat de noua putere
europeanã, Germania, ºi ca atare regele i-a încredinþat mandatul de a forma un nou
guvern. La 5 septembrie 1940, regele a suspendat propria sa Constituþie din 1938,
a dizolvat Corpurile Legiuitoare ºi l-a învestit pe preºedintele Consiliului de Miniºtri,
generalul Ion Antonescu, cu depline puteri în conducerea statului. A doua zi, la 6
septembrie 1940, când generalul Ion Antonescu a cerut abdicarea lui Carol al II-lea,
nu mai existau instituþii democratice la care suveranul sã facã apel, întrucât el însuºi
anihilase partidele istorice.
Fiul lui Carol, Mihai I, i-a succedat în mod formal, dar adevãratul conducãtor a
devenit generalul Ion Antonescu, care întrunea puterea legislativã ºi executivã ºi
avea dreptul de a guverna þara prin decrete-lege, nesupuse promulgãrii regelui.
Ceea ce caracterizeazã întreaga guvernare a generalului, apoi a mareºalului Ion
Antonescu este absenþa unei legi organice statale, care sã organizeze exercitarea
puterilor în stat. Aceastã acumulare a puterilor în mâinile lui Antonescu avea teoretic
un caracter temporar (pânã când împrejurãrile ne vor îngãdui sã reluãm...). Orice
activitate politicã era însã interzisã, pe aceastã perioadã neexistând o formaþiune
politicã privilegiatã, care sã facã excepþie. Constituþia din 1923 prevedea posibilitatea stãrii de asediu în caz de pericol de stat, ºi întreaga guvernare Antonescu
a stat sub semnul stãrii de asediu. Liderii partidelor istorice, Iuliu Maniu ºi Constantin
I.C. Brãtianu, au adresat în decursul anilor mai multe scrisori lui Antonescu,
cerându-i sã reinstituie partidele politice ºi Constituþia din 1923, dar Antonescu a
refuzat. Acest lucru a dus finalmente la izolarea sa absolutã, aºa cum se întâmplase
înainte cu Carol al II-lea, ºi Antonescu a fost singurul responsabil legal al antrenãrii
României în dezastruoasa campanie antisovieticã alãturi de Germania. La 23 august
1944, regele a dispus arestarea lui Antonescu ºi reinstaurarea regimului constituþional dinainte de 27 februarie 1938. Astfel, regele Mihai I restabilea prin decret
regal Constituþia din 1923, ultima constituþie democraticã a românilor. Era însã
foarte târziu : România era parþial ocupatã de puterea sovieticã ºi tratatã ca o
þarã înfrântã, nu una care prin întoarcerea armelor precipitase sfârºitul rãzboiului
cu luni de zile.
Prin Convenþia de Armistiþiu semnatã la Moscova la 12 septembrie 1944 se prevedea:
Art. 14. Guvernul ºi Înaltul Comandament Român se obligã sã colaboreze cu
Înaltul Comandament Aliat (sovietic) la arestarea ºi judecarea persoanelor acuzate
de crime de rãzboi.

Aceastã cerere era neconstituþionalã din douã motive :
1. Statul român era singurul în mãsurã sã-ºi judece ºi sã-ºi pedepseascã cetãþenii.
2. Crimele de rãzboi se judecã de cãtre tribunale internaþionale conform dreptului
internaþional.
Abuzurile sovietice nu s-au limitat numai la atât :
 comisarul adjunct pentru afacerile strãine al Uniunii Sovietice, Andrei
Ianuarevici Vîºinski, a obligat guvernul generalului Nicolae Rãdescu, care era
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susþinut de partidele politice, sã demisioneze la sfârºitul lui februarie 1945 ºi a
impus un nou guvern condus de Petru Groza, ºeful unui partid nesemnificativ,
numit Frontul Plugarilor.
printre primele acte ale acestuia a fost înfiinþarea unei instanþe extraordinare :
Tribunalul Poporului, care urma sã-i judece pe cei vinovaþi de dezastrul þãrii
sau de crime de rãzboi. Instrumentarea cazurilor se face de cãtre acuzatori
publici care nu fac parte din Parchet ºi sunt numiþi de Consiliul de Miniºtri.
Astfel se încalcã principiul separãrii puterii judecãtoreºti, acordând Consiliului
de Miniºtri, care este un organ al puterii executive, ºi prerogative judecãtoreºti.
în urma grevei regale începute la 21 august 1945 (regele refuza sã mai semneze
decrete), s-au organizat alegeri generale la 19 noiembrie 1946. Oficial, ele au
fost câºtigate de Blocul Partidelor Democratice conduse de comuniºti. Astãzi
însã, se recunoaºte cã rezultatul a fost falsificat ºi cã adevãratul câºtigãtor a fost
Partidul Naþional Þãrãnesc condus de Iuliu Maniu.
la 29 iulie 1947, se dizolvã PNÞ, iar PNL se autodizolvã.
la 1 septembrie 1947, se eliminã din Armatã un mare numãr de ofiþeri superiori
ºi inferiori fideli monarhiei.
la 11 noiembrie 1947, conducerea PNÞ este condamnatã la ani grei de închisoare
pentru trãdare de patrie.
la 7 noiembrie 1947, ultimii patru miniºtri necomuniºti din guvern îºi dau
demisia fiind înlocuiþi de miniºtri comuniºti în frunte cu Ana Pauker ºi Vasile Luca.
în fine, la 30 decembrie 1947, regele este silit sã semneze actul de abdicare ºi
se proclamã Republica Popularã Românã.
la numai douã luni de la pãrãsirea þãrii, regele denunþa actul ilegal prin care i-a
fost impusã abdicarea :

Acest act mi-a fost impus cu forþa de un guvern instalat ºi menþinut la putere de
cãtre o þarã strãinã, guvern întru totul nereprezentativ pentru voinþa poporului român.
Înlãturarea monarhiei constituie un nou act de violenþã al politicii de înrobire a
României. În aceste condiþii Eu nu Mã consider nicidecum legat în nici un fel, prin
acest act care Mi-a fost impus. (Londra, 4 martie 1948)

Republica Popularã Românã a fost proclamatã prin Legea nr. 363 din 30 decembrie
1947, care prevede :
Art. 2. Constituþia din 1866 cu modificãrile din 29 martie 1923 ºi acelea din 1
septembrie 1944 ºi urmãtoarele se abrogã.
Art. 3. România este Republicã Popularã.

Denumirea statului român este Republica Popularã Românã (R.P.R.).
În perioada dictaturii comuniste de 42 de ani s-au succedat trei constituþii :
Constituþia Republicii Populare Române din 13 aprilie 1948, Constituþia Republicii
Populare Române din 24 septembrie 1952 ºi Constituþia Republicii Socialiste
România din 21 august 1965.

CONSTITUÞIA DIN 13 APRILIE 1948
Este întocmitã dupã alegerile din 28 martie 1948 câºtigate de Frontul Democraþiei
Populare. Noul act fundamental este adoptat în unanimitate ºi este promulgat prin
decret la 13 aprilie 1948. Aceastã Constituþie avea ca principal obiectiv transformarea
economiei. De aceea ea a avut de la bun început un caracter provizoriu ºi a fost
urmatã, în 1952, de o a doua Constituþie care avea ca obiectiv transformãrile politice.
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Dispoziþiile principale ale Constituþiei din 1948 :
 se suprimã principiul inviolabilitãþii ºi sacralitãþii proprietãþii private ºi se
prevede cã mijloacele de producþie, bãncile ºi societãþile pot deveni proprietatea statului când interesul general o cere;
 comerþul intern ºi cel extern trec sub controlul statului;
 se prevede planificarea economiei naþionale;
 se renunþã la termenul de revizuire ºi se precizeazã cã actul fundamental poate
fi oricând modificat ca o lege ordinarã.
Ca urmare a acestor prevederi :
 la 11 iunie 1948, se naþionalizeazã principalele întreprinderi industriale, miniere,
bancare, de asigurãri ºi transport;
 la 2 iulie 1948, se înfiinþeazã Comitetul de Stat al Planificãrii;
 la 28 ianuarie 1949, se expropriazã ºi restul de 50 de hectare lãsate foºtilor
moºieri prin reforma agrarã din 6 martie 1945;
 la 20 aprilie 1950, se naþionalizeazã o mare parte a clãdirilor ºi locuinþelor;
 la 28 ianuarie 1952, se face o nouã reformã monetarã pentru confiscarea
ultimelor rezerve în numerar ale populaþiei;
 la 3-5 martie 1952, se hotãrãºte transformarea socialistã a agriculturii.

CONSTITUÞIA DIN 24 SEPTEMBRIE 1952
Acest document continuã îndepãrtarea de la spiritul ºi litera constituþiilor democratice :
 alineatul IV al capitolului introductiv legifereazã cã : Alianþa cu marea Uniune
Sovieticã, sprijinul ºi ajutorul sãu dezinteresat ºi frãþesc asigurã independenþa,
suveranitatea de stat, dezvoltarea ºi înflorirea Republicii Populare Române.
 în alineatul VI se menþioneazã cã prietenia cu URSS constituie baza politicii
noastre externe;
 Constituþia legifereazã ca la stema republicii sã se adauge ºi steaua cu cinci
colþuri (cum aveau toate republicile sovietice unionale);
 sub denumirea Drepturile ºi datoriile fundamentale ale cetãþenilor o parte
din drepturile acordate sub regimurile anterioare au fost pãstrate, deºi unele (ca
dreptul de a demonstra liber) nu aveau nici o acoperire în realitate. De asemenea, dreptul la asociere era supus controlului Partidului Muncitoresc Român,
numele de atunci al Partidului Comunist :
Art. 86. Partidul Muncitoresc Român este forþa conducãtoare atât a organizaþiilor celor ce muncesc, cât ºi a organelor ºi instituþiilor în stat. În jurul lui se strâng
laolaltã toate organizaþiile celor ce muncesc în Republica Popularã Românã.

 formal, erau prevãzute inviolabilitatea persoanei ºi a domiciliului;
 pentru prima oarã în aceastã Constituþie se vorbeºte despre proprietatea socialistã ºi de rolul conducãtor al partidului.

CONSTITUÞIA DIN 21 AUGUST 1965
Dupã moartea lui Iosif Visarionovici Stalin, estul Europei, ocupat de armata
sovieticã, a cunoscut o perioadã trecãtoare de destindere. Aceasta a luat sfârºit o
datã cu Revoluþia ungarã din 1956. Liderii comuniºti români au demonstrat în
aceastã împrejurare cã au controlul deplin asupra þãrii : în ciuda unor miºcãri izolate
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în mediul studenþesc, România nu numai cã nu s-a alãturat Ungariei, ci a participat
la represiunea miºcãrii maghiare de emancipare. Pentru sovietici era limpede cã
România trecuse într-un alt stadiu, în care comunismul fusese consolidat. Într-adevãr,
în 1964 survine amnistia deþinuþilor politici, sute de mii de persoane, de la politicieni interbelici la þãrani care refuzaserã colectivizarea, sunt în sfârºit eliberate
dupã ani de suferinþe ºi torturi. Acest lucru nu aratã decât siguranþa de sine a
comuniºtilor români, care erau convinºi cã rezistenþa anticomunistã fusese zdrobitã,
împreunã cu iluziile cã Vestul va interveni vreodatã pentru a elibera regiunea de sub
dominaþia sovieticã. În acest context, adoptarea Constituþiei din 1965 marcheazã
sfârºitul perioadei de represiune socialã deschisã ºi trecerea la perioada de legitimare
a comunismului în ochii locuitorilor þãrii ºi ai lumii întregi. Astfel, Constituþia aduce
noutãþi importante faþã de cea precedentã :
 se proclamã Republica Socialistã România (art. 1);
 se renunþã la menþionarea Uniunii Sovietice în corpul Constituþiei;
 se revine la formula tradiþionalã cu tratarea drepturilor omului în partea din faþã
a Constituþiei, deºi majoritatea acestora rãmân numai pe hârtie;
 se reliefeazã rolul conducãtor al PCR.
Art. 3. În Republica Socialistã România, forþa politicã conducãtoare a întregii
societãþi este Partidul Comunist Român.
 se acordã drepturi speciale membrilor de partid;

Art. 26. Membrii PCR sunt cetãþenii cei mai avansaþi ºi mai conºtienþi ai
societãþii.
 activitatea legislativã a Marii Adunãri Naþionale se limita prin competenþele
date Consiliului de Stat (guvernul) la a stabili norme cu putere de lege între
sesiunile MAN, ceea ce a fãcut ca þara sã fie practic guvernatã prin decrete.
Aceastã Constituþie a suferit ulterior mai multe modificãri, cea mai importantã
fiind cea din 1974 când se înfiinþeazã funcþia de Preºedinte al RSR.
Cele trei constituþii comuniste au în comun faptul cã ele reprezentau voinþa ºi
interesele unei singure formaþiuni politice : Partidul Comunist, care avea monopolul
absolut asupra deciziei în toate domeniile. Mai mult, ultima dintre cele trei constituþii
comuniste merge ºi mai departe cu abuzurile creând în mod formal o categorie de
cetãþeni privilegiaþi : membrii de partid. Cu alte cuvinte, Constituþia din 1965 împarte
cetãþenii României în cetãþeni de rangul I ºi de rangul II, lucru antidemocratic.
În orice caz, dacã ele ar fi fost aplicate, cetãþenii români s-ar fi bucurat de mult mai
multe libertãþi decât au existat în realitate. Constituþiile comuniste au consacrat o
culturã legalã în care legea nu era una pentru toþi ºi nu era respectatã începând de la
cele mai înalte autoritãþi ale statului, ceea ce a dus la generalizarea ideii cã legea nu
este importantã ºi poate fi încãlcatã. Una dintre marile dificultãþi ale societãþii
româneºti dupã 1989 a fost combaterea acestui tip de culturã, care fãcea dificilã
construirea unui stat de drept ºi a unui sistem economic bazat pe norme contractuale.

CONSTITUÞIA DIN 1991 (actuala Constituþie a României)
Aceastã Constituþie a fost adoptatã dupã Revoluþia românã din 16-22 decembrie
1989. Ea se inspirã din mai multe constituþii europene, în special din Constituþia
francezã din 4 octombrie 1958, dar sistemul politic pe care îl propune este un
compromis. Constituþia din 1991 propune, ca atare :
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 un stat unitar, dupã model francez ºi tradiþional românesc, ºi în plus conjugat,

autoritatea centralã ºi cea localã fiind unite în poziþia prefectului, care este o
autoritate localã numitã de guvern ºi care are puteri importante;
 un sistem bicameral, în care Parlamentul este format din Senat ºi Camera
Deputaþilor;
 o republicã semi-prezidenþialã ca formã, în care preºedintele este ales direct de
cãtre electorat (deci nu de cãtre Parlament), dar puterile sale sunt mult mai
reduse decât în modelul francez, mai apropiate de o republicã parlamentarã;
 restabilirea pluralismului politic ºi a libertãþilor individuale; în chestiuni de
drepturi ale omului, România acordã prioritate dreptului internaþional ºi convenþiilor semnate privitoare la drepturile omului, chiar dacã acestea contravin
legislaþiei interne;
 inspirându-se din Constituþia suedezã, este introdusã, în premierã, instituþia
Avocatului Poporului (Ombudsman), cu menirea de a crea pentru prima datã o
instituþie în care cetãþeanul sã se poatã plânge dacã este abuzat chiar de cãtre
stat. Întrucât Constituþia nu a prevãzut nici un termen pentru înfiinþarea acestei
instituþii, ea a intrat în funcþiune de-abia în 1997.
 Constituþia din 1991 introduce în premierã ºi o altã instituþie : Curtea Constituþionalã (Titlul V, art. 140-145), inspiratã tot din Constituþia francezã din 1958.
Constituþia din 1991 a primit ºi destule critici. Acestea se referã la insuficienta
garantare a separãrii puterilor în stat ºi insuficienta protecþie a proprietãþii. Alte
aspecte ale Constituþiei ar fi trebuit completate prin legi speciale, dar Parlamentele
au fost lente în a legifera, astfel cã legi foarte importante ca rãspunderea ministerialã
sau Legea referendumului au ajuns sã fie adoptate de-abia recent. Cea mai importantã lege pentru procesul electoral este Legea electoralã, amendatã de mai multe
ori. Aceasta stabileºte sistemul de vot proporþional.
Constituþia a fost pusã de mai multe ori la încercare, în crize politice. Prima a
început în 1996, când preºedintele de atunci, Ion Iliescu, a decis sã candideze din
nou, deºi Constituþia nu permite decât douã mandate prezidenþiale, ori Ion Iliescu
fusese ales întâi în mai 1990, apoi în octombrie 1992. Ion Iliescu a argumentat cã
la vremea primului sãu mandat Constituþia nu era încã în vigoare, dar aceasta fusese
adoptatã prin referendum în decembrie 1991. A doua crizã s-a petrecut în decembrie
1999, când preºedintele Emil Constantinescu l-a demis prin decret prezidenþial pe
premierul Radu Vasile, care ajunsese în imposibilitatea de a-ºi mai exercita funcþia,
deoarece majoritatea miniºtrilor din guvernul sãu demisionaserã. Or, Constituþia
prevede cã Preºedintele poate destitui un ministru la propunerea primului-ministru,
dar nu ºi pe acesta din urmã, care poate fi demis numai de cãtre Parlament. În cele
din urmã, Radu Vasile ºi-a dat demisia.
Constituþia din 1991 are un complicat mecanism de revizuire, unele aspecte fiind
declarate ca de nerevizuit, cum ar fi, de exemplu, forma de guvernãmânt (Republicã).
Cu toate acestea, unele partide politice propun revizuiri ale Constituþiei, pentru a
introduce garanþii suplimentare ale dreptului de proprietate.
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GUVERNAREA LOCALÃ

Autoritãþile publice locale

I. Împãrþiþi-vã în cinci grupe ºi imaginaþi-vã cã fiecare reprezintã locuitorii unui
sat dintr-o comunã. Fiecare grupã sã facã o listã cu câteva probleme ale satului
care trebuie rezolvate de urgenþã. Gândiþi-vã apoi care este cea mai rapidã cale
de a le rezolva ºi la ce autoritãþi ar trebui sã apelaþi pentru aceasta. Argumentaþi-vã
rãspunsurile. Comparaþi-le apoi cu ceea ce veþi citi în paginile urmãtoare.
II. Citiþi cu atenþie textul de mai jos :
Ana ºi Marian sunt fraþi ºi locuiesc la Vitãneºti, un sat de lângã Alexandria, în
judeþul Teleorman. Ana are 2 ani, iar Marian are 14. Tatãl lor, Alexandru, este
ºofer ºi lipseºte mult de acasã, pentru cã face transporturi internaþionale. Mama
lor, Violeta, este asistentã medicalã ºi lucreazã la dispensarul din sat. Pentru cã
ambii pãrinþi sunt foarte ocupaþi, nu are cine sã stea cu Ana. Pânã acum a fost
uºor, pentru cã Violeta a beneficiat de concediul post-natal, dar acum trebuie sã
se întoarcã la lucru dacã nu vrea sã-ºi piardã slujba. O soluþie ar fi s-o ducã pe
Ana la creºã dar, din pãcate, nu existã nici una în sat. Problema existenþei unei
creºe se discutã de mult, pentru cã mai sunt ºi alte familii în aceastã situaþie, dar
primarului nu-i pasã. El are copii mari. Probleme sunt ºi cu Marian. Pentru cã va
trebui sã meargã la liceu la Alexandria. O sã stea la cãmin, dar va fi dificil când
va dori sã vinã acasã sau când familia va dori sã-l viziteze, pentru cã nu existã nici
un autobuz din sat pânã în oraº. Primãria ºi Consiliul Local nu s-au preocupat de
înfiinþarea unei linii de autobuz pentru cã pe funcþionarii de acolo nu-i intereseazã : au maºini cu toþii. ªi la dispensar, unde lucreazã Violeta, sunt probleme.
De câþiva ani este vacant postul de medic, pentru cã nimeni nu vrea sã vinã
din cauza condiþiilor proaste de cazare ºi a sistemului defectuos de transport.
Neavând medic, dispensarul este prost dotat, iar când sunt cazuri mai grave
asistenþii nu ºtiu ce sã facã. Întrucât nu existã nici o maºinã cu echipament de
salvare, e foarte dificil sã-i transporte pe bolnavi la Alexandria, iar ajutoarele de
acolo vin întotdeauna foarte greu. Din cauza acestor condiþii precare, acum
câteva luni s-a petrecut o tragedie : un pacient, care fãcuse un infarct, a murit
pentru cã nu i s-a putut acorda primul ajutor.
Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri ºi argumentaþi-vã rãspunsurile :
1. Care sunt problemele cu care se confruntã familia din povestea de mai sus ?
2. Credeþi cã sunt doar problemele familiei respective ?
3. Credeþi cã sunt probleme imposibil de rezolvat ?
4. Cine ar trebui sã le rezolve ?
5. Ce puteþi spune despre atitudinea primãriei ºi a Consiliului Local ?
6. Cum ar putea oamenii din sat sã oblige autoritãþile sã contribuie la
rezolvarea acestor probleme ?
7. Pot oamenii face singuri ceva pentru a rezolva aceste probleme ?
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Acest capitol este consacrat politicilor locale [i `[i propune s\ explice `n ce fel
fiecare dintre noi poate participa `n mod activ la formularea [i punerea lor `n
practic\. ~n acest scop trebuie s\ clarific\m `n primul r^nd ce `nseamn\ politici
locale [i autorit\]i publice locale.
Autorit\]ile publice locale sunt baza oric\rui sistem democratic modern.
Acestea furnizeaz\ o gam\ larg\ de servicii, ca educa]ie, transport, protec]ie social\,
protec]ia mediului etc. ~n plus, ele asigur\ [i infrastructura necesar\ dezvolt\rii
locale, deci influen]eaz\ indirect [i problema locurilor de munc\. Cu alte cuvinte,
ofer\ acele servicii care sunt esen]iale pentru bun\starea economic\ [i social\ a
cet\]enilor. A[a cum a]i v\zut c\ se `ntâmpl\ la nivel na]ional, autorit\]ile locale au
[i ele dou\ ramuri :
 Una deliberativ\, asem\n\toare Parlamentului, unde reprezentan]ii ale[i ai
cet\]enilor se `ntâlnesc, discut\ [i iau decizii care urmeaz\ apoi s\ fie puse `n
practic\; acesta este Consiliul Local.
 Una executiv\, asem\n\toare guvernului, care trebuie s\ pun\ `n practic\
aceste decizii; [eful executivului local este primarul, care poate fi ales direct
de cet\]eni (ca `n România) sau indirect, de Consiliul Local (ca `n Germania).
Exist\ `ns\ [i diferen]e `ntre institu]iile centrale [i cele locale comparate mai
sus. Consiliul Local seam\n\ destul de bine cu un mic Parlament al comunit\]ii,
numai c\, spre deosebire de cel na]ional, nu are dou\ camere (Senat [i Camera
Deputa]ilor), ci una singur\. De asemenea, spre deosebire de parlamentari, care pe
perioada mandatului sunt tot timpul ocupa]i cu activitatea parlamentar\ [i primesc
un salariu, consilierii locali nu sunt sut\ la sut\ politicieni de profesie, `n sensul c\
ei continu\ s\ mearg\ la serviciu ca [i `nainte.
{i la nivelul primarului exist\ diferen]e. Cum spuneam, el este ales `n mod
direct de to]i cet\]enii localit\]ii (ca [i
pre[edintele ]\rii). ~ns\ `n vreme ce la nivel
ªedinþele Consiliului Local sunt
na]ional autoritatea executiv\ se `mparte `ntre
deschise publicului. Puteþi planifica
pre[edinte [i primul-ministru, care este [eful
oricând o vizitã cu clasa la una din
guvernului, primarul este `n acela[i timp [i
întrunirile consilierilor locali din comuna/oraºul vostru pentru a vedea
pre[edinte, [i prim-ministru `n comunitatea
cum se discutã ºi cum se voteazã
lui, adic\ `[i conduce direct micul guvern local
problemele de interes public.
compus din func]ionari ai prim\riei [i nu
`mparte autoritatea executiv\ cu nimeni.
Numãrul de niveluri subnaþionale
~n România exist\ aproape 3 000 de locapoate diferi de la þarã la þarã. Franþa,
lit\]i (comune, ora[e [i municipii), deci tot
de exemplu, are trei niveluri subatâ]ia primari [i Consilii Locale. ~ns\, dup\
naþionale (localitãþi, departamente
cum [ti]i, aceste localit\]i sunt grupate `n 41
ºi regiuni), iar în 1997 în Polonia
de jude]e. Deci administra]ia local\ `n România
judeþele au fost grupate în 16 mari
este structurat\ `n momentul de fa]\ pe dou\
regiuni, înfiinþându-se astfel ºi aici
niveluri  numite [i niveluri subna]ionale.
un al treilea nivel. ªi România a avut
Jude]ele reprezint\ unit\]i func]ionale care
în diverse momente din trecut o
au temei istoric [i economic, u[urând comustructurã pe trei niveluri: în perioada
nicarea `ntre institu]iile locale [i guvernul
interbelicã, un judeþ era împãrþit în
mai multe plase, iar în primele
central. E limpede c\ i-ar fi foarte greu cendecenii ale puterii comuniste au
trului s\ ]in\ leg\tura cu toate cele aproape
funcþionat regiunile, care grupau
3 000 de prim\rii [i Consilii Locale deodat\, f\r\
mai multe judeþe.
intermedierea autorit\]ilor jude]ene. De aceea
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exist\ un Consiliu Jude]ean compus din reprezentan]i pe care `i alegem o dat\ cu cei
locali, pe o list\ separat\, [i care func]ioneaz\ deci ca un mic Parlament al jude]ului.
La acest nivel nu exist\ nici un fel de autoritate executiv\ separat\ de consiliu, de
felul primarului sau al primului-ministru.
~ns\ `n România exist\ `n ora[ul capital\ de jude] un prefect, adic\ o persoan\
numit\ de guvernul central pentru a controla respectarea legilor de c\tre
numeroasele prim\rii [i Consilii Locale din jude]ul respectiv, precum [i pentru a
coordona pe plan local anumite politici puse `n practic\ de guvernul central  de
exemplu, descentralizarea bugetelor locale demarat\ `n ]ara noastr\ `n 1999. De
asemenea, prefectul este cel care coordoneaz\ interven]ia institu]iilor publice 
poli]ie, pompieri, ap\rare civil\  `n teritoriu, `n caz de dezastre naturale (inunda]ii,
cutremur etc.).
Teoretic, deoarece prefectul este numit de guvernul central, [i nu ales de cet\]enii
din jude]ul respectiv, el nu face parte din administra]ia local\. El este, ca s\ spunem
a[a, bra]ul centrului `n teritoriu. Numai pentru c\ activitatea sa se leag\ de cea a
administra]iei locale propriu-zise discut\m despre institu]ia prefectului la partea de
politici locale.
~n orice caz, este o gre[eal\ s\ spunem, a[a cum se aude uneori din partea
persoanelor neavizate, c\ Prim\riile [i Consiliile Locale se subordoneaz\ Prefecturii.
Dup\ cum am spus, Prefectura nu face decât s\ coordoneze [i s\ asigure respectarea
uniform\ a legilor na]ionale pe teritoriul ]\rii. Primarii, consilierii locali [i cei
jude]eni sunt singurii reprezentan]i ai puterii locale ale[i direct de cet\]eni, deci
sunt singurii care de]in un mandat democratic [i legitim pentru a decide `n chestiunile locale. Rela]iile dintre autorit\]ile de stat men]ionate `n acest capitol sunt
cele prezentate `n figur\:

Politicile locale
Dup\ cum spuneam la `nceput, rostul autorit\]ilor locale este acela de a furniza
servicii comunit\]ilor care le-au ales. Exist\ anumite servicii care `ntr-un stat
democratic modern se asigur\ exclusiv la nivel central : ap\rarea na]ional\ (cu
ajutorul Armatei), rela]iile externe (prin diploma]ie), emiterea de moned\ (Banca
Na]ional\). Deci atribu]iile institu]iilor locale sunt ceva mai limitate decât cele ale
guvernului central.
Pe de alt\ parte, autoritatea local\ are [i o serie de avantaje fa]\ de cea central\.
Ea reprezint\ partea puterii publice cea mai apropiat\ de cet\]ean, pentru c\ se
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ocup\ `n mod direct de problemele zilnice ale acestuia. Din acest motiv autorit\]ile
locale au rolul de a reprezenta interesele, nevoile [i punctele de vedere ale fiec\rei
localit\]i `n parte. Ele ofer\ deci posibilitatea unei largi particip\ri la decizia politic\,
fapt ce are un rol central `n sistemele democratice.
Politica local\ are ca miz\, de fapt, rezolvarea unor probleme cât se poate de
concrete, cum ar fi transportul local, colectarea gunoiului, asigurarea legalit\]ii [i
func]ionalit\]ii construc]iilor, repararea drumurilor publice. Exist\ mai multe feluri
`n care cet\]enii pot s\ decid\ [i s\ ac]ioneze `n aceste chestiuni : pe cont propriu, `n
cadrul unor `nt^lniri pe cartiere, de exemplu, `mpreun\ cu al]ii, `n limitele unor
ini]iative cet\]ene[ti, fie `ntr-un cadru formalizat al unui partid sau ca membru al
unui Consiliu Local. ~ns\ este bine s\ distingem dou\ mari tipuri de implicare
cet\]eneasc\ democratic\ `n via]a politic\ la nivel local :
Participare direct\  fie `n cadrul unor ac]iuni ini]iate [i derulate de membrii
1 comunit\]ii, `n regim de voluntariat (autoorganizare pentru dotarea [colilor, de
exemplu); fie `n cadrul unor consult\ri generale organizate de autorit\]ile locale
atunci când acestea consider\ c\ este cazul (referendum local);
Participare indirect\  prin participare `n alegeri, delegarea unor persoane care s\
2 ne reprezinte (consilierii) [i s\ decid\ `n numele nostru [i verificarea permanent\
a activit\]ii acestora.
O idee de baz\ a democra]iei este c\ aceasta porne[te de la nivelul comunit\]ii locale. Cu alte cuvinte, c\ nu poate exista o democra]ie func]ional\ f\r\
politica local\.
Comunit\]ile locale [i autorit\]ile publice locale au un rol extrem de important, deoarece ele sunt primele c\rora li se adreseaz\ cet\]enii cu o solicitare.
Efectele unor decizii adoptate pe plan local asupra vie]ii fiec\rui cet\]ean `n parte
men]in spiritul de ini]iativ\ permanent `n ac]iune. La nivelul comunit\]ii se iau
deciziile capitale privitoare la [ansele pe care le au oamenii privind via]a lor de
zi cu zi.
A[a cum am v\zut `n capitolul al doilea, a face politic\ `nseamn\ a opta pentru
o variant\ dintr-un ansamblu al alternativelor de ac]iune. Principala `ndatorire a
politicienilor locali este aceea de a g\si solu]ii [i de a lua decizii `n chestiunile de
interes comunitar. Dar decizia `n sine nu este suficient\. Mai este nevoie [i ca ea s\
fie transpus\ `n practic\ cu sprijinul ob[tei. ~n plus, trebuie s\ ]inem seama de
faptul c\ teritoriul comunal-local nu este unul independent. Autoadministrarea la
nivel local reprezint\ cea dint^i treapt\ a unei politici administrative publice. ~n
acest sens, autoadministrarea trebuie s\ ]in\ seama de alte entit\]i politice, cum ar
fi comunele sau jude]ele `nvecinate, [i de contextul na]ional.
De la sf^r[itul anilor 80, `n Occident, comunit\]ile locale sunt tot mai active. A
devenit o practic\ organizarea de `nt^lniri, conferin]e sau seminarii pentru
schimburi de experien]\, puncte de vedere [i idei. ~n plus, exist\ [i organisme
formale, precum Consiliul Europei sau Uniunea Interna]ional\ a Autorit\]ilor Locale
care se preocup\ de administra]ia local\ [i de evolu]ia ei.
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Modalit\]i de participare a cet\]enilor
la politica local\:

Drepturi prev\zute `n constitu]ie

 alegerea conducerii locale
 dreptul de `ntrunire [i asociere
 colaborarea partidelor la adoptarea deciziilor
politice locale
 referendum local

Alte c\i de participare cet\]eneasc\
prev\zute prin lege

 apeluri cet\]ene[ti
 propuneri civice
 audien]e
 dreptul la obiec]ii [i reclama]ii

Modalit\]i de participare voluntar\
la treburile publice

 activitate de informare
 consult\ri publice
 foruri cet\]ene[ti
 consilii ale cet\]enilor
 `mputerniciri [i func]ii onorifice

Colabor\ri organizate

 ini]iative cet\]ene[ti
 aportul partidelor politice (prin dezbatere
politic\)
 exper]i [i colaboratori externi pe domenii
 reprezentan]i ai comunit\]ilor regionale, locale,
comunale
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Autoadministrarea localã
Modalit\]ile de administrare local\ difer\ de la ]ar\ la ]ar\, dar exist\ anumite
principii [i drepturi reg\site `n majoritatea ]\rilor. Tabelul de mai jos define[te
drepturile de autoguvernare `n cazul Germaniei, una din democra]iile liberale cu o
administra]ie local\ foarte puternic\ :
Structura dreptului de autoadministrare `n Germania:
Prin lege, comunit\]ile au dreptul de a-[i alege func]ionarii
Dreptul asupra personalului publici la vârf, de a-i angaja, de a-i promova sau demite
(se reg\se[te `n toate democra]iile liberale).
Dreptul de organizare

Dreptul de a stabili structura administra]iei proprii
(difer\ de la ]ar\ la ]ar\).

Dreptul de a planifica

Confer\ dreptul comunit\]ilor de a elabora proiecte de
construc]ii (de utilizare a terenurilor [i de populare a
acestora cu edificii), pe proprie r\spundere, pentru a
gospod\ri [i dezvolta spa]iul public (se reg\se[te `n toate
democra]iile liberale).

Dreptul de a emite legi

Emiterea de legi cu valabilitate `n teritoriul coordonat
(difer\ de la ]ar\ la ]ar\).

Dreptul de a finan]a

Comunit\]ile locale au dreptul s\ administreze, pe
proprie r\spundere [i `n cadrul prevederilor legale, at`t
veniturile, c`t [i cheltuielile (se reg\se[te `n toate
democra]iile liberale).

Dreptul de a impozita

Comunit\]ile au dreptul de a stabili impozite, `n anumite
limite care sunt prescrise de guvernul central (difer\ de la
]ar\ la ]ar\).

Pentru a vedea cum variaz\ puterile autorit\]ilor locale `n diferitele democra]ii
liberale ale lumii moderne, studia]i tabelul pe pe pagina al\turat\. Acesta ne arat\
asem\n\rile [i deosebirile dintre diferitele sisteme de guvernare local\ a democra]iilor liberale moderne.
Se poate observa o prim\ diferen]iere `ntre modelul anglo-saxon (reprezentat de
modelul nord-american) [i cel vest-european din ]\rile nevorbitoare de limb\
englez\ (modelul continental). Acestea din urm\ se caracterizeaz\ prin :
reguli privind autorit\]ile locale legiferate `n constitu]iile na]ionale care, p^n\ la
un punct, le garanteaz\ autoritatea [i `nt\resc pozi]ia lor de organisme ale
statului;
 integrarea autorit\]ilor locale `n guvernul na]ional [i `n structurile administrative, interdependen]\ [i supraveghere reciproc\ a diferitelor niveluri ale guvern\rii ; aceasta face ca autorit\]ile locale s\ fie privite ca instrumentul de
punere `n practic\ a politicilor na]ionale formulate cu consultarea direct\ a
tuturor grupurilor de interese afectate;
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Marea
Britanie

SUA [i
Canada

Fran]a [i Italia

Suedia
[i Danemarca

creat de
Parlament

constitu]ia
statal\

constitu]ia
na]ional\

constitu]ia
na]ional\

limitate prin
statut

limitate
prin statut

competen]e
generale [i
statut

competen]e
generale [i
statut

Controlul
legalit\]ii de c\tre

cur]i de
justi]ie

cur]i de justi]ie

regiuni [i cur]i
de justi]ie

stat [i
cur]i de justi]ie

Descentralizarea
func]iilor
1949-1989

redus\



m\rit\

m\rit\

12

12

9

30

44

35

50

58

consiliu

amestecat\

primar sau
pre[edinte

amestecat\

majoritar
puternic
dou\ partide

majoritar
slab
dou\ partide

propor]ional
puternic
multipartit

propor]ional
puternic
multipartit

sc\zut\

sc\zut\

ridicat\

ridicat\

Statut
constitu]ional
Puteri

Cheltuielile
autorit\]ilor locale
ca procent din
PIB 1985
Cheltuielile publice
ca procent din
PIB 1985
Autoritatea executivului local
Sistem electoral
Sistem de partide
Participare
la alegeri


Un stat mai extins  `n sensul c\ institu]iile publice colecteaz\, sub form\ de
taxe [i impozite, iar apoi redistribuie un procent mai mare din avu]ia na]ional\
produs\ `ntr-un an (a[a trebuie citit\ linia din tabel cheltuieli publice/PIB); `n
acest sens se vede c\ `n Europa continental\ statul redistribuie mai mult de
jum\tate din Produsul Intern Brut.

O a doua diferen]iere `ntre politicile locale din democra]iile moderne se poate
face, a[a cum reiese [i din tabelul de mai sus, `ntre Europa de Nord [i Europa de
Sud, `n particular `ntre Suedia [i Danemarca, de-o parte, [i Fran]a [i Italia, de alta.
Se constat\ c\ autorit\]ile locale din ]\rile scandinave au un rol important, ele
manevrând 30% din PIB. }\rile din Europa de Sud au o tradi]ie mai centralist\,
punând la dispozi]ia autorit\]ilor locale de trei ori mai pu]ine resurse.
Marea Britanie reprezint\ din aceast\ perspectiv\ un caz izolat, cu at^t mai mult
cu c^t se afl\ `n plin\ reform\ constitu]ional\. ~nceput\ `n 1998, aceasta a acordat
p^n\ acum o mai mare autonomie provinciilor prin crearea guvernelor [i
Parlamentelor Sco]iei, }\rii Galilor [i Irlandei de Nord (`n acest ultim caz procesul
este `n desf\[urare [i depinde de stabilitatea p\cii dintre fac]iunile rivale). Reforma
ar putea continua `ns\, chiar cu schimbarea sistemului de vot, prin trecerea de la un
sistem majoritar la un sistem propor]ional, ca `n majoritatea ]\rilor europene.
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Politici locale în România
~n România, conform Constitu]iei din 1991, administra]ia public\ local\ func]ioneaz\
pe baza principiilor autonomiei locale, descentraliz\rii serviciilor publice, eligibilit\]ii [i consult\rii cet\]enilor `n problemele locale de interes deosebit. Tendin]a
general\ este aceea de a transfera c\tre autorit\]ile locale atât mai multe atribu]ii,
cât [i resursele corespunz\toare pentru punerea lor `n practic\. Acestea sunt deci
cele dou\ laturi ale activit\]ii autorit\]ilor publice : colectarea de fonduri [i
cheltuirea lor pentru `ndeplinirea sarcinilor ce le revin prin lege.
La capitolul atribu]ii, institu]iile locale nu se pot plânge c\ nu au libertate de
ac]iune  dimpotriv\, unii primari spun c\ administra]ia local\ a primit `n sarcin\
chiar mai mult decât poate duce! Conform legii, Consiliul Local `mpreun\ cu
primarul sunt r\spunz\tori pentru bunul mers al treburilor din localitate,
 `ncepând cu serviciile locale, precum transportul local, apa curent\, canalizarea, `nc\lzirea (aceste servicii pot fi `ns\ [i contractate sau vândute unor
firme private, caz `n care tot administra]ia local\ se ocup\ de contracte),
 continuând cu starea drumurilor [i a mediului `nconjur\tor, cu distribuirea de
ajutoare sociale pentru persoanele s\race
 [i pân\ la buna `ntre]inere a spitalelor sau a [colilor `n care v\ afla]i voi acum.
Pentru a-[i `ndeplini aceste atribu]ii l\rgite, autorit\]ile locale au nevoie de
resurse  adic\ de bani. Ca orice component\ a sectorului public, autorit\]ile locale
ob]in fonduri `n principal prin aplicarea de taxe [i impozite. Exist\ astfel mai multe
categorii de venituri ale autorit\]ilor locale reglementate de lege :
Impozitele pe care le pl\tesc cet\]enii pe terenuri, cl\diri, ma[ini sau alte mijloace
de transport r\mân `n `ntregime la dispozi]ia prim\riilor.
 Sumele colectate din impozitele pe salarii pe care le pl\tesc to]i angaja]ii se
distribuie `ncepând din 1999 dup\ formula : 50% la nivel central, 10% la nivel
jude]ean [i 40% la nivelul localit\]ii unde se afl\ locul de munc\.
 Consiliile Locale au dreptul s\ stabileasc\, `ntre anumite limite, nivelul numeroaselor impozite [i taxe locale prev\zute de lege (cum ar fi cele pentru vânz\ri
`n locuri publice  a[a-numitele tarabe , pentru reclame stradale, pentru diverse
avize eliberate de prim\rie) sau chiar s\ introduc\ din proprie ini]iativ\ impozite
noi, cum ar fi cele pentru iluminatul public
Se poate afla foarte uºor care din cele
sau pentru de]inerea de câini sau pisici `n
trei niveluri ale administraþiei
apartament!


~n plus, prim\riile mai pot primi dona]ii [i
sponsoriz\ri. ~ns\ `n unele cazuri aceste surse
nu sunt suficiente, `n special `n condi]iile descentraliz\rii amintite mai sus. Dac\ autorit\]ile
locale au primit mai mult\ autonomie atât `n
privin]a cheltuirii banilor, cât [i `n privin]a
colect\rii lor, este bine, pe de-o parte, pentru
c\ promoveaz\ responsabilitatea [i eficien]a
local\. Cu alte cuvinte, cine se va gospod\ri
bine va reu[i s\ furnizeze servicii de calitate `n
comunitate.
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publice (central, judeþean sau local)
este responsabil de repararea unui
drum dupã categoria în care acesta
este încadrat. Astfel:
 drum comunal (bornã kilometricã
albastrã)  primãria pe raza cãruia
se aflã
 drum judeþean (bornã galbenã) 
Consiliul Judeþean al judeþului
respectiv
 drum naþional (bornã roºie) 
autoritatea centralã
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Pe de alt\ parte `ns\, acest sistem poate accentua discrepan]ele `ntre regiuni,
pentru c\ `n zonele s\race [i cu [omaj mare (unde impozitele pe salarii sunt mai
pu]ine, iar valoarea terenurilor [i a locuin]elor este mai mic\, deci [i impozitul pe
proprietate calculat ca procent din valoare este mai mic) nu se vor aduna bani
destui. Deci exact acolo unde sunt nevoi mai mari, adic\ persoane solicitând ajutor
social, infrastructur\ `n stare proast\ [i care
trebuie reparat\ sau [coli insuficiente, sunt [i
În Bucureºti un apartament într-o
resurse mai pu]ine pentru a acoperi aceste
zonã semicentralã este de aproxinevoi.
mativ 4 ori mai scump decât unul
Pentru a corecta cât de cât aceast\ stare de
absolut similar aflat în municipiul
lucruri s-a pus `n practic\ un sistem de
Vaslui. Ambele Consilii Locale decid
transferuri de ajustare : astfel, o parte din
sã impoziteze locuinþele cu 0,1% pe
fondurile colectate la nivel central sunt redistrian, iar în aceste condiþii în Bucureºti
se adunã de 4 ori mai mulþi bani.
buite `n teritoriu `n func]ie de nevoi. Aceast\
Ce aþi face dacã aþi fi primar în
redistribuire se face `n dou\ etape :
Vaslui? Aþi putea sã le cereþi locuito centrul transfer\ ceva mai mul]i bani juderilor din Vaslui sã plãteascã 0,4%,
]elor mai s\race;
pentru a se strânge aceeaºi sumã de
 `n cadrul fiec\rui jude], localit\]ile mai s\race
bani, având în vedere cã aici ºi
primesc mai multe fonduri.
veniturile sunt mai mici? Pe de altã
Se sper\ astfel ca fiecare localitate s\ disparte, este corect ca o parte din banii
pun\ m\car de un minim necesar pentru
adunaþi din impozite în Bucureºti sã
`ndeplinirea atribu]iilor sale de baz\ prev\zute
se redistribuie cãtre Vaslui?
de lege.

I. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
1. Comparaþi sistemul administraþiei locale din România cu cel din alte þãri din
Europa ºi din America de Nord. Comentaþi asemãnãrile ºi deosebirile.
2. Ce funcþii ale administraþiei publice locale se aleg prin vot în România ?
3. Ce rol au autoritãþile deliberative ? Dar cele executive ?
II. Citiþi urmãtorul text :
Bugetul primãriei Piatra-Neamþ în 1999 a fost de numai 75 miliarde de lei. Este
însã nevoie de cel puþin 90 miliarde de lei pentru a rezolva toate problemele
oraºului. Acestea sunt : reparaþia drumurilor, curãþarea unei gropi de gunoi, care
este un adevãrat focar de infecþie; eficientizarea reþelei de transport în comun,
amenajarea unui parc de distracþii pentru copii, realizarea unor mãsurãtori
corecte privind gradul real de poluare a mediului, pentru cã existã bãnuiala cã
aerul ar fi nociv pentru sãnãtatea populaþiei.
Cum credeþi cã ar putea completa, în mod legal, primãria bugetul sãu astfel
încât sã poatã realiza toate aceste proiecte ?
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III. În mai multe localitãþi din România au fost construite case care nu respectã
nici un fel de norme estetice, uneori stricând total armonia unei strãzi. Mulþi
spun însã cã de vreme ce le-au fãcut din banii lor, oamenii au dreptul sã-ºi
construiascã locuinþele cum vor ei. Alþii susþin însã cã primãria nu ar fi trebuit
sã le dea autorizaþie de construcþie fãrã sã fi vãzut ºi aprobat, mai întâi, planul
de construcþie a casei. Voi ce credeþi ? Argumentaþi.
IV. În Bucureºti, de fiecare datã când se construieºte sau se consolideazã o casã,
se taie copacii din faþa ei. Nimeni nu mai planteazã însã alþii în locul lor. Cine
credeþi cã ar trebui sã se ocupe de acest lucru ? Argumentaþi.
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Definirea partidelor politice

I. Încercuiþi rãspunsul/rãspunsurile pe care îl/le consideraþi corect(e).
Lucraþi pe perechi.
1. Partidul politic este o organizaþie :
2. Scopul partidelor politice este :
3. Partidele politice pretind cã acþioneazã :

4. Partidele politice cautã sã ajungã
la putere prin :

a. cu caracter permanent;
b. cu caracter temporar;
c. constituitã pe perioada alegerilor.
a. de a influenþa guvernarea;
b. de a lua parte la guvernare;
c. de a controla guvernarea.
a. în interesul membrilor lor;
b. în interesul anumitor categorii
sociale;
c. în interesul general al cetãþenilor.
a. influenþarea deciziilor puterii;
b. alegeri democratice;
c. racolarea de simpatizanþi.

II. Definiþi partidul politic pe baza rãspunsurilor obþinute la exerciþiul de mai sus.
Comparaþi definiþia voastrã cu cele din textul lecþiei. Notaþi elementele
suplimentare.

Diferen]a principal\ dintre partidele politice [i alte forme de grupuri organizate
const\ `n rela]ia acestora cu sistemul politic `n `ntregul s\u.
~n timp ce interesul celorlalte tipuri de grupuri (ca, de exemplu, Asocia]ia
Medicilor, Asocia]ia Juri[tilor, Universit\]ile, Sindicatele, Asocia]iile sportive etc.)
este s\ influen]eze statul `ntr-un fel sau altul pentru a-[i promova sau `ndeplini
obiectivele, interesul partidelor politice este s\ ocupe pozi]ii de decizie `n interiorul
statului [i s\ fac\ `n mod activ politic\.
Pe scurt, caracteristicile definitorii ale partidului politic sunt :
1. Urm\re[te s\ ob]in\ puterea singur sau `ntr-o coali]ie.
2. Caut\ s\ ob]in\ suportul popular prin intermediul alegerilor.
3. Este o organiza]ie permanent\.
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Partidele s-au impus treptat, dup\ proclamarea independen]ei SUA (`n anul 1776) [i
dup\ Revolu]ia francez\ (`ncep^nd cu 1789), deci sunt o crea]ie a epocii moderne.
Ele reprezint\ un r\spuns la extinderea dreptului de vot c\tre mase din ce `n ce mai
largi de oameni [i la nevoia asocia]iilor parlamentare de a-[i dezvolta organiza]ii `n
afara Parlamentului.
Defini]iile partidelor politice sunt numeroase, `n func]ie de epoca `n care a fost
realizat\ analiza respectiv\. Iat\ c^teva dintre cele mai importante defini]ii :

Partidele definite ca organizaþii
~n secolul al XVIII-lea, Edmund Burke considera c\ partidele politice sunt un
ansamblu de oameni uni]i pentru a lucra `n comun pentru interesul na]ional, `n
conformitate cu un principiu particular asupra c\ruia s-au pus de acord.
~n secolul al XIX-lea, Benjamin Constant define[te partidul ca o reuniune de
oameni care profeseaz\ aceea[i doctrin\ politic\.
Conform lui Maurice Duverger, unul dintre cei mai importan]i teoreticieni `n
domeniul partidelor, un partid nu este o comunitate, ci un ansamblu de comunit\]i,
o reuniune de mici grupuri diseminate `n teritoriu; sunt sec]iuni, comitete, asocia]ii
locale legate prin institu]iile lor coordonatoare.
La r^ndul s\u, Raymond Aron consider\ c\ partidele politice sunt grupuri
voluntare mai mult sau mai pu]in organizate, care pretind `n numele unei anumite
concep]ii a interesului comun [i al societ\]ii s\-[i asume singure sau `n coali]ie func]ia
de guvernare.

Partidele definite prin roluri
Dup\ Peter Merkl, partidele politice `ndeplinesc urm\toarele roluri :
1. recrutarea [i selectarea de personal conduc\tor pentru posturile de guvernare;
2. crearea de programe [i politici pentru guvernare, ceea ce se realizeaz\ prin
defini]ia [i expresia programului politic;
3. coordonarea [i controlul organelor guvern\rii, `ncadrarea celor ale[i, realizarea
unei curele de transmisie `ntre ace[tia [i reprezentan]i;
4. partidele politice satisfac [i `mpac\ cererile de grup, propun un sistem comun de
credin]e sau de ideologii, generalizeaz\
Benjamin Constant de Rebecque
cererile particulare precum [i interesele
(1767-1830)  scriitor ºi om politic
unor categorii;
liberal francez.
5. realizeaz\ integrarea social\ a indivizilor
prin mobilizarea sprijinului lor [i prin
Maurice Duverger  politolog
francez din secolul XX, considerat
socializarea [i educa]ia politic\;
pãrintele teoriei partidelor.
6. prin `ns\[i existen]a lor, sprijin\ ideea de
pluralism, deci de existen]\ a mai multor
Raymond Aron (1905-1983) 
opinii politice, opunându-se unei contest\ri
sociolog francez, reputat mai ales
radicale sau revolu]ionare a societ\]ii [i a
prin lucrãrile sale în domeniul
sociologiei politice.
sistemului politic.
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Originea partidelor politice
Se poate pune `ntrebarea : Ce a determinat dezvoltarea partidelor `n timpurile moderne ?.
Maurice Duverger consider\ c\ noile partide se formeaz\ `n interiorul sau `n
exteriorul Parlamentului, cu scopul de a prelua controlul (`n parte sau `n `ntregime).
Accesul spre arena legislativ\ este, mai devreme sau mai t^rziu, un scop central al
oric\rui nou partid.
Conform acestei teorii, exist\ dou\ tipuri de origini ale partidelor politice :
1

Origine electoral\ [i parlamentar\
Mecanismul acestei geneze este simplu : mai `nt^i sunt create grupuri parlamentare cu scopul de ap\ra obiective comune; apoi apar comitetele electorale;
`n sf^r[it, se stabilesc leg\turi permanente `ntre cele dou\ elemente. ~n practic\,
puritatea acestei scheme teoretice este alterat\ `n diverse moduri.
Un exemplu sunt partidele conservatoare din }\rile scandinave [i din Marea
Britanie. Aceste partide reprezentau la origine elitele tradi]ionale, precum aristocra]ia. Ini]ial, ele s-au organizat informal, dar cu vremea a devenit necesar s\
creeze structurile capabile s\ capteze electoratul pentru a supravie]ui competi]iei
ap\rute o dat\ cu introducerea votului universal. Un succes impresionant a fost
`nregistrat de Partidul Conservator din Marea Britanie, care s-a aflat la guvernare
timp de 60 de ani (cu `ntreruperi), din 1900 [i p^n\ `n 1990.

2

Origine exterioar\
Putem vorbi despre o origine exterioar\ atunci c^nd un partid este `nfiin]at prin
intermediul unei institu]ii preexistente, care, prin activitatea sa, se situeaz\ `n
afara alegerilor [i a Parlamentului. Partidele create `n exteriorul Parlamentului
sunt cele formate de grupurile excluse de la putere sau slab reprezentate. De
exemplu, partidele socialiste formate de clasa muncitoare care s-au r\sp^ndit la
`nceputul secolului XX `n Europa. Ulterior, tot `n afara Parlamentului, s-au format
partidele comuniste sau cele na]ionaliste. Cel mai recent exemplu este cel al
partidelor verzi (ecologiste) ap\rute `n Lumea `nt^i dintr-o atent\ preocupare
pentru protec]ia mediului `nconjur\tor.

Se poate r\spunde la `ntrebarea De ce se na[te un partid ? lu^nd `n considerare
at^t motivele liderilor oric\rui partid nou, c^t [i condi]iile sistemului politic `n care
acesta a `nceput s\ se formeze. Natura partidelor [i cauzele form\rii noilor partide
sunt str^ns legate de c\ile lor de organizare. P^n\ la urm\, scopul `nfiin]\rii unui
partid politic este cucerirea, exercitarea [i men]inerea puterii.

Realizaþi o scurtã cercetare având ca subiect un partid politic din România, pe
care sã-l analizaþi prin prisma urmãtoarelor întrebãri :
1. Când s-a format partidul respectiv ?
2. Cine a format partidul ?
3. Cu cine s-a format partidul ?
4. Cum s-a format ? (are o origine parlamentarã sau exterioarã ?)
5. De ce s-a format acest partid ?
Comunicaþi clasei rezultatele analizei sub forma unui scurt raport.
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Funcþiile partidelor politice
Un grup de interese devine partid atunci c^nd `ncearc\ s\ ob]in\ `n mod direct
puterea, plas^ndu-[i membrii `n pozi]ii guvernamentale. Un partid politic `ncorporeaz\ o mul]ime de grupuri de interese : oameni de afaceri, studen]i, ecologi[ti,
]\rani, profesori, medici, juri[ti etc. ~ntr-o societate pot exista mii de astfel de
grupuri, `n schimb partidele politice sunt `n num\r redus.
Ce fac `ns\ partidele politice? Ce fel de activit\]i au [i care sunt func]iile lor principale ? R\spunsurile la aceste `ntreb\ri conduc spre o clasificare a partidelor.
1

2

3

Exist\ o prim\ clasificare lu^nd `n considerare trei func]ii atribuite partidelor :
Func]ia de elaborare de doctrine, ideologii [i programe politice, care se
manifest\ prin :
a. redactarea de platforme, programe sau a unui discurs politic coerent [i
sistematizat;
b. propaganda politic\;
c. ac]iunea politic\ nemijlocit\, concret\.
Din acest punct de vedere, se poate vorbi despre partide liberale, conservatoare,
democrat-cre[tine, de centru, socialiste [i social-democrate, comuniste, ecologiste
[i extremiste de dreapta.
Func]ia de exercitare a puterii politice, care urm\re[te :
a. buna desf\[urare a activit\]ii tuturor institu]iilor [i cet\]enilor;
b. stabilirea regulilor de conduit\ dintre institu]ii [i oameni;
c. siguran]a [i stabilitatea na]ional\;
d. cooperarea cu alte state.
Func]ia de control [i de critic\ asupra autorit\]ii executive [i legislative.
Aceast\ func]ie revine, de regul\, opozi]iei, care are tentative de a bloca sau de
a revizui anumite ini]iative legislative prin : interpel\ri [i discu]ii cu partidele
aflate la putere, prin solu]ii de compromis sau prin temporizare.

O alt\ clasificare atribuie partidelor 6 func]ii, `ndeplinite `n majoritatea sistemelor politice :
1 Reprezentarea ideilor politice (partidul ca broker de idei). Mul]i indivizi [i
grupuri politice au interese [i cerin]e legate de alocarea valorilor (morale, sociale,
economice, politice). O func]ie crucial\ a partidelor politice este de a agrega [i a
simplifica aceste cerin]e numeroase `n c^teva pachete de alternative clare. Dac\
partidele `[i `ndeplinesc eficient acest rol, atunci se simplific\ foarte mult
procesul lu\rii deciziei politice de c\tre partide [i cel de selec]ie a liderilor
politici de c\tre aleg\tor. ~n func]ie de felul cum `[i `ndeplinesc acest rol, partidele
pot fi `mp\r]ite `n :
a. partide ideologice : partide care `[i propun atingerea unor ]eluri m\re]e
(egalitate, impunerea islamului etc.) [i care `[i fac un scop din transformarea major\ a ordinii socio-politice din ]ara respectiv\. De exemplu,
partidele comuniste au `nf\ptuit o transformare radical\, distrug^nd orice
urme ale regimurilor trecute `n ]\rile `n care au ajuns la putere.
b. partide pragmatice : sunt partide care `[i propun ]eluri ceva mai modeste
[i mai u[or de atins [i `[i propun doar schimb\ri moderate ale politicii. De
obicei, acestea sunt partide de centru : cre[tin-democra]ii din Germania,
democra]ii din SUA etc.
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2

3

4

5

6

Facilitarea educa]iei politice a indivizilor `n cadrul culturii politice
respective. ~n multe sisteme politice, indivizii au total\ `ncredere `ntr-un partid,
ajung^nd la o identificare cu partidul. Aceasta `nseamn\ c\ cet\]enii au `ncredere `n faptul c\ partidul respectiv le reprezint\ interesele. Credin]ele [i ac]iunile
lor sunt influen]ate de informa]iile oferite de partidul politic respectiv [i de
percep]iile proprii asupra partidului politic pe care `l sus]in.
Legarea individului de sistem. Partidul politic este [i o institu]ie de leg\tur\ al
c\rei rol este s\ conecteze indivizii cu sistemul politic. Majoritatea indivizilor se
bazeaz\ pe un grup politic pentru a le reprezenta interesele `n cadrul sistemului
politic. Mai mult dec^t `n cazul oric\ror altor grupuri, func]ia partidului politic
este de a formula, agrega [i comunica un pachet coerent de cereri [i, apoi, de a-l
sus]ine. Atunci c^nd c^[tig\ alegerile, partidul politic va vorbi `n numele intereselor celor care l-au votat [i `n felul acesta va `nt\ri impresia indivizilor c\ s-au
integrat `n procesul politic.
Mobilizarea [i recrutarea activi[tilor politici. Partidul politic este o surs\ de
informa]ii politice, de contact cu al]i indivizi [i grupuri relevante din punct de
vedere politic [i o cale eficient\ de acces la sistemul politic. Partidele politice
sunt cele care selec]ioneaz\ candida]i pentru pozi]iile din cadrul sistemului
politic. ~n orice sistem, indiferent dac\ este democratic sau nu, un politician `[i
`ncepe cariera `nscriindu-se `n partid, lu^nd parte la activit\]ile politice ale
partidului [i `ncerc^nd s\-l determine pe acesta s\-l promoveze `ntr-o pozi]ie
decizional\.
Coordonarea op]iunilor guvernamentale. Partidul politic poate `ncuraja sau
solicita membrilor s\i s\ lucreze `mpreun\ pentru atingerea ]elurilor politice
comune. El poate crea o ierarhie intern\, cu lideri de partid, care controleaz\
ac]iunile membrilor de partid afla]i la guvernare. Partidul poate oferi mecanismele de facilitare a cooper\rii [i a regl\rii conflictelor dintre diferitele partide
din cadrul sistemului politic. Liderii diferitelor partide pot forma o coali]ie
pentru a asigura suportul majoritar `n ceea ce prive[te anumite politici. Acest
lucru este important mai ales `n cazul sistemelor `n care nu exist\ un partid
majoritar. Partidele politice mai pot stabili forme comune de conducere a afacerilor guvernamentale. De exemplu, partidele pot c\dea de acord s\ formeze
comitete executive [i legislative `ntr-o manier\ care s\ reflecte puterea politic\.
Rolul de opozi]ie. ~n sistemele cu mai multe partide (multipartit), partidele
politice care nu particip\ la guvernare pot servi ca surs\ explicit\ [i organizat\ de
opozi]ie fa]\ de politica partidelor de la putere. Opozi]ia, `n termeni civiliza]i [i
constructivi, este indispensabil\ `ntr-un sistem democratic.

I. Alcãtuiþi o listã cu calitãþile pe care credeþi cã trebuie sã le aibã un lider de partid.
II. Care sunt funcþiile exercitate de partidele aflate la guvernare prin care acestea
au încercat ºi încearcã sã modernizeze societatea româneascã ?
III. Care credeþi cã sunt funcþiile partidelor politice aflate în opoziþie ?
IV. Credeþi cã existenþa prea multor partide politice poate produce confuzie în rândul cetãþenilor în ceea ce priveºte reprezentarea intereselor acestora ? Argumentaþi.
V. Dat fiind cã Partidul Comunist din România (în perioada 1947-1989) controla
toate nivelurile vieþii publice ºi private, de ce ºi cum credeþi cã s-a prãbuºit el ?

133

INTRODUCERE ÎN POLITOLOGIE

Tipologia partidelor politice
Partidele politice pot fi clasificate dup\ anumite criterii : pozi]ia lor fa]\ de
proprietate, fa]\ de tradi]ie, fa]\ de `nnoire, fa]\ de reparti]ia (`mp\r]irea) bunurilor.
O clasificare des `nt^lnit\ este cea care `mparte partidele `n partide de dreapta, de
centru [i de st^nga. Aceast\ clasificare `[i are r\d\cinile `n modul de a[ezare a diferitelor st\ri `n dreapta sau `n st^nga regelui `n Adunarea St\rilor Generale `n timpul
Revolu]iei franceze din 1789: clerul (starea I) [i aristocra]ia (starea a II-a) st\teau `n
dreapta regelui Ludovic al XVI-lea, iar celelalte clase sociale (burghezia [i starea a III-a)
`n st^nga acestuia. Simplific^nd lucrurile, se poate spune c\ partidele de st^nga
sunt orientate spre acceptarea unui rol mai mare al statului `n economie, s\n\tate,
educa]ie [i spre sprijinirea claselor [i p\turilor defavorizate, `n timp ce partidele de
dreapta acord\ o importan]\ deosebit\ ini]iativei indivizilor, favorizeaz\ activitatea
acestora `n raport cu statul, promoveaz\ mecanismele economiei de pia]\ [i accept\
diferen]ierile sociale. ~n realitate, lucrurile sunt ast\zi mult mai complicate [i este
de multe ori greu de stabilit dac\ un partid este de dreapta sau de stânga  exist\
partide de centru-dreapta sau de centru-st^nga, care `n anumite privin]e `mp\rt\[esc
concep]ii de stânga, iar `n altele, de dreapta. ~n general, conceptele de dreapta-st^nga
sunt foarte greu de definit, ele depind de istoria [i dezvoltarea politic\ a unei ]\ri.
Foarte schematic, diferitele tipuri de partide politice pot fi plasate `n st^nga,
centru [i dreapta dup\ cum urmeaz\ :
St^nga

Centru

Dreapta

social-democra]i

cre[tin-democra]i

liberali

laburi[ti
sociali[ti

agrarieni

conservatori
extrema dreapt\

comuni[ti

~n concluzie, putem spune c\ exist\ trei tipuri de criterii dup\ care partidele
politice sunt plasate la st^nga, centru sau dreapta :
1. criteriul economic  se refer\ la rela]ia dintre stat [i economie (maniera `n care
statul poate interveni `n economie);
2. criteriul social  se refer\ la pozi]ia partidelor politice fa]\ de redistribuirea
venitului na]ional;
3. criteriul ideologic  se refer\ la pozi]ia partidelor politice fa]\ de raportul
dintre tradi]ie [i schimbare. ~n general, tindem s\ consider\m partide conservatoare pe cele care cultiv\ tradi]ia [i liberale pe cele care sus]in schimbarea.

Clasificarea partidelor politice
Exist\ foarte multe clasific\ri ale partidelor politice.
Maurice Duverger, care le deosebe[te `n partide de cadre [i partide de mas\,
afirm\ c\ aceste concepte nu se sprijin\ pe dimensiunea lor, nu exprim\ o diferen]\
de m\rime, ci una de structur\. De exemplu, `n cazul Partidului Socialist Francez,
extinderea partidului, cucerirea de noi membri este lucrul cel mai important,
deoarece finan]area partidului se face prin apelul la membri, iar activit\]ile sunt
f\cute de voluntari, nu de profesioni[ti pl\ti]i.
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Partidul de cadre reune[te personalit\]i. Ace[tia sunt oameni influen]i `n sus]inerea
candidatului, pentru c^[tigarea voturilor; ei sunt oameni de afaceri necesari `n
finan]area campaniei [i tehnicieni ini]ia]i `n arta de a manipula aleg\torii [i de a
conduce campanii.
~ntr-un partid de cadre este foarte important\ calitatea membrilor, care se traduce
prin prestigiu, abilitate, tehnic\ [i avere.
~ntr-un partid de mase, important este num\rul membrilor care nu sunt ale[i
dup\ calitatea lor, ci dup\ loialitatea declarat\ fa]\ de partid.
Partidele de cadre s-au dezvoltat dup\ introducerea votului cenzitar, partidele de
mas\ au ap\rut dup\ introducerea votului universal.
O alt\ clasificare a partidelor politice poate fi realizat\ dup\ criteriul doctrinar
exprimat, de regul\, prin numele partidului.
Astfel, pot exista :
a. Partidele liberale : sus]in libertatea asocierii indivizilor `n grupuri de orice fel,
libertatea credin]ei [i a cuv^ntului, libertatea de ac]iune, cu condi]ia de a nu
restr^nge sau `nc\lca libertatea altora, individualismul, neimplicarea statului `n
economie, reducerea impozitelor, libertatea comer]ului.
b. Partidele conservatoare : sus]in ordinea natural\, inegalitatea natural\ `ntre
oameni, rolul tradi]iei pentru asigurarea continuit\]ii civiliza]iei, efectele binef\c\toare ale stabilit\]ii [i riscurile progresului, o sfer\ restrâns\ de influen]are
a guvern\rii.
c. Partidele democrat-cre[tine : `ntre]in raporturi apropiate cu Biserica, sunt
tradi]ionaliste, au ca obiectiv controlarea unor largi p\turi sociale, sus]in
demnitatea uman\ [i proprietatea privat\,
solidaritatea dintre oameni [i p\turile
vot cenzitar  exercitarea dreptului
sociale, familia ca nucleu natural indiscetãþenilor de a alege sau de a fi aleºi
pensabil pentru societate, statul `n]eles ca
este condiþionatã de starea mateinstrument de garantare a binelui comun.
rialã, de existenþa unui anumit nivel
d. Partidele agrariene [i/sau de centru : se
de instrucþie ºi, pânã la începutul
secolului XX, ºi de sex (în multe state
pronun]\ `n favoarea p\turilor de mijloc,
europene, de exemplu, femeile nu
elogiaz\ via]a la ]ar\, frumuse]ea ocuaveau drept de vot). Impozitul ce
pa]iilor tradi]ionale, propun m\suri de
trebuia plãtit se numea census.
protejare a agriculturii.
vot universal  a însemnat extindee. Partidele socialiste [i social-democrate:
rea dreptului de a vota ºi de a alege
atribuie roluri decisive sistemului politic
reprezentanþi la toþi cei de peste 18
democratic [i pluralist, votului universal,
sau 21 ani, indiferent de avere ºi,
ap\r\rii claselor salariale, redistribu]iei
mai târziu, de sex.
veniturilor `n favoarea celor lipsi]i de
etnocentrism  modalitate rigidã de
proprietate, seculariz\rii societ\]ii.
apreciere ºi cuantificare a valorilor
f. Partidele comuniste `ncearc\ influen]aaltor culturi, a normelor ºi comportarea tuturor sectoarelor societ\]ii [i ale
mentelor diferitelor grupãri sociale,
vie]ii private individuale. Acestea au ca
prin raportare la valorile culturii ºi
obiectiv declarat egalitatea social\ ob]icomportamentele grupului social de
nut\ prin eradicarea diferen]elor dintre
care aparþine cel ce face aceste
boga]i [i s\raci, instaurarea unei societ\]i
aprecieri ºi mãsurãri, de regulã în
f\r\ clase, lichidarea sau restr^ngerea
avantajul grupului propriu.
propriet\]ii private.
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g. Partidele ecologiste lupt\ pentru drepturile civile, pentru siguran]a [i calitatea
produselor consumate de popula]ie, pentru ap\rarea p\cii, crearea de noi locuri
de munc\, pentru ad^ncirea drept\]ii sociale, pentru protec]ia mediului `nconjur\tor fa]\ de poluarea industrial\.
h. Partidele extremiste de dreapta : cele mai multe sunt neoficiale [i/sau ilegale;
`ncearc\ discreditarea statului, a institu]iilor democra]iei reprezentative, `ndeosebi
a pluralismului de partide, a principiilor [i libert\]ilor parlamentare, se pronun]\
pentru etnocentrism, pentru acordarea restrictiv\ a cet\]eniei (de exemplu, `n
cazul imigran]ilor).

I. Citiþi textul urmãtor (Sisteme de partide) ºi comentaþi criteriile care au stat la
baza clasificãrilor partidelor politice. Care dintre clasificãrile propuse credeþi
cã descrie cel mai bine realitatea politicã ? Argumentaþi. (Lucraþi pe perechi.)
II. Aranjaþi în ordinea prioritãþilor voastre lista de valori de mai jos. Apoi scãdeþi
cifra corespunzãtoare fiecãrei valori alese de voi din cifra zece (de exemplu,
dacã pe locul 4 este Frumuseþe, numãrul obþinut prin diferenþã este 6).
Corelaþi valorile alese de voi cu o anumitã doctrinã a unui partid politic.
Argumentaþi de ce aþi fãcut aceste corelaþii.
1. Viaþã confortabilã
10. Dragoste
2. Viaþã interesantã
11. Securitate naþionalã
3. Pace
12. Plãcere
4. Frumuseþe
13. Salvare (în sens religios)
5. Egalitate
14. Respect de sine
6. Securitate familialã
15. Prietenie
7. Bucurie
16. Realizare de sine
8. Libertate
17. Recunoaºtere socialã
9. Armonie interioarã
18. Înþelepciune

Sisteme de partide
Exist\ mai multe caracteristici ale sistemelor de partide :
 sunt un ansamblu structurat de rela]ii;
 permit formarea de coali]ii electorale sau postelectorale;
 sistemele de partide sunt na]ionale (`n sensul c\ acoper\ `ntregul teritoriu al
unei ]\ri).
La ora actual\, `n lume exist\ 4 tipuri majore de sisteme de partide. Clasificarea
lor se face `n func]ie de num\rul de partide din care sunt compuse:
Sistemul bipartit
Se caracterizeaz\ prin alternarea la guvernare a dou\ partide politice principale.
Fiecare partid are posibilitatea real\ de a forma majoritatea guvernamental\ [i
de a veni prin alternan]\ la putere. ~n sistemul cu dou\ partide poate exista [i un
al treilea partid important, dar acesta are o putere limitat\ dac\ partidul majoritar
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nu are nevoie de sus]inere pentru a ob]ine majoritatea. De aceea acest sistem
mai poart\ numele de sistemul cu dou\ partide [i jum\tate. ~n sistemul cu dou\
partide exist\ de obicei o diferen]\ ideologic\ semnificativ\ `ntre cele dou\
partide. Cel mai bun exemplu `l constituie sistemul de partide din Marea
Britanie, cu partidele Laburist [i Conservator. Este caracteristic democra]iei
majoritare.
Sistemul multipartit
Se caracterizeaz\ prin existen]a a mai mult de dou\ partide, a c\ror participare
poate fi esen]ial\ pentru formarea guvernului [i a activit\]ii acestuia. ~n
executivele parlamentare, aceasta `nseamn\ c\ pentru a se forma o majoritate `n
Parlament (deci pentru a decide cine va numi primul-ministru [i va forma
guvernul) este nevoie de coalizarea a dou\ sau mai multe partide. (A[a cum s-a
`nt^mplat `n România dup\ alegerile din 1996, c^nd pentru ob]inerea majorit\]ii
parlamentare a fost nevoie de unirea Conven]iei Democrate cu Uniunea Social-Democrat\ [i cu UDMR.) Este sistemul de partide care func]ioneaz\ `n cea mai
mare parte a Europei occidentale [i este caracteristic democra]iilor cu sisteme
electorale propor]ionale cum este [i România. Sistemele multipartite pot fi :
 stabile : adic\ exist\ `n Parlament grupuri prestabilite de partide predispuse
la o colaborare. De exemplu, exist\ grupuri cooperante de partide de
centru-dreapta sau social-democrate, ca `n Fran]a, Norvegia sau Suedia. Este,
de asemenea, posibil ca [i `n absen]a unor astfel de grupuri prealabile s\
existe un sistem multipartit func]ional `n care s\ existe dorin]a real\ a
diferitelor partide de a colabora pentru a duce la bun sf^r[it un ]el comun
form^nd o coali]ie de guvernare.
 instabile : `n care partidele care formeaz\ coali]ia de guvernare au ne`n]elegeri ideologice, ceea ce poate conduce la crize de guvernare, atunci c^nd
este retras suportul unuia sau mai multor partide. Aceasta conduce deseori la
c\derea guvernului [i la dizolvarea legislativului. Un astfel de exemplu este
c\derea guvernului Ciorbea `n 1998, `n România, din cauza ne`n]elegerilor
ireconciliabile dintre membrii coali]iei de guvernare.
Sistemul cu partid dominant
Este caracterizat prin acapararea `n mod repetat de c\tre acela[i partid a form\rii
guvernului. Acest fapt se datoreaz\ capacit\]ii sale de a ob]ine suficient de multe
voturi [i locuri `n Parlament, cu toate c\ `n competi]ie pot intra unul sau mai
multe partide. Un exemplu este Japonia unde, de[i exist\ cinci partide importante,
cel care formeaz\ `n general guvernarea este Partidul Liberal Democratic care,
din 1946, are `n mod constant majoritatea `n Camera inferioar\ a Parlamentului.
Sistemul cu un singur partid
Este sistemul `n care singurul partid legal este cel aflat la guvernare. Exemplul
clasic este partidul comunist, care controleaz\ toate aspectele vie]ii publice [i
private, `n care statul nu accept\ nici un fel de opozi]ie institu]ional\ [i nici nu
este tolerat\ existen]a altor partide. Aceast\ situa]ie a existat `n România dup\
abolirea monarhiei, `n 1947, [i p^n\ la Revolu]ia din decembrie 1989.
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Constituiþi-vã în patru grupe. Fiecare grupã va analiza câte unul dintre sistemele
de partide prezentate mai sus ºi va completa tabelul cu avantaje ºi dezavantaje ale
sistemului respectiv, din perspectiva cetãþeanului :

Sistemul ...

Avantaje

...

Dezavantaje
...

Comunicaþi restului clasei concluziile voastre. Comparaþi rezultatele exerciþiului
ºi alcãtuiþi un scurt raport.

Partidele din România
Conform Articolului 37 din Constitu]ia României, dreptul de asociere reprezint\
posibilitatea recunoscut\ ca, `n diverse forme, cet\]enii s\ ac]ioneze pentru reunirea
competen]elor lor, `n scopul promov\rii unor interese de grup. Printre acestea se
num\r\ [i dreptul de a forma partide politice.
Partidele se pot `nfiin]a [i func]ioneaz\ conform Legii partidelor, adoptat\ `n
1996. Pentru ca un partid s\ func]ioneze, el trebuie `nregistrat la Tribunal, trebuie
s\ aib\ 10 000 de membri fondatori [i filiale `n cel pu]in 20 de jude]e ale ]\rii. ~n
1990, imediat dup\ pr\bu[irea regimului comunist, era permis\ formarea unui
partid dac\ reu[ea s\ str^ng\ doar 250 de membri. Aceasta a f\cut ca `n primii ani
de dup\ c\derea regimului Ceau[escu s\ existe peste 100 de partide `n România,
partide care se luptau pentru intrarea `n Parlament. Prin impunerea unui prag
electoral de 3% (ob]inerea a minimum 3% din voturile aleg\torilor) [i prin
obligarea, prin lege, de a avea un num\r de membri superior num\rului de 250,
precum [i a unui num\r fix de filiale `n jude]ele ]\rii, num\rul partidelor din
România s-a redus la mai pu]in de 20. Cele mai importante (care joac\ un rol
politic) sunt cele parlamentare (care au membri `n Parlament). Cele extraparlamentare sunt partidele care nu au atins pragul de 3% la alegerile din noiembrie
1996. R\m^nerea pentru mult timp `n afara Parlamentului duce la dispari]ia
partidului, pentru c\ acesta nu-[i mai poate `ndeplini rolul de promotor al politicilor
[i idealurilor celor care-l sprijin\. Acest lucru poate fi f\cut doar dac\ partidul are
acces la decizia politic\, deci dac\ este un juc\tor (este `n Parlament), nu un
spectator (`n afara Parlamentului).
~n România, partidele politice definesc [i exprim\ voin]a politic\ a cet\]enilor,
promov^nd o anumit\ doctrin\ [i un anumit program; doctrina exprim\ orientarea
politic\ de baz\ a partidului (liberal, ]\r\nist, social-democrat, socialist, na]ionalist),
iar programul exprim\ solu]iile propuse pentru rezolvarea problemelor societ\]ii [i
pentru asigurarea progresului social.
Partidele politice se `nfrunt\ `n campaniile electorale, `n vederea ob]inerii puterii
politice, conform regulilor democra]iei; `n acest scop ele pot forma alian]e electorale
[i alian]e de guvernare.
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~n cazul `nc\lc\rii acestor principii [i a legilor sau a Constitu]iei României,
Curtea Constitu]ional\ le poate declara neconstitu]ionale.
Principalele partide din c^mpul politic românesc sunt (a[a cum apar ele reprezentate [i `n Parlamentul României, [i `n guvern dup\ alegerile din noiembrie 1996) :
1. Partidul Na]ional }\r\nesc Cre[tin [i Democrat  PN}CD
2. Partidul Na]ional Liberal  PNL
3. Partidul Democrat  PD
4. Partidul Democra]iei Sociale din România  PDSR
5. Partidul Unit\]ii Na]ionale a Românilor  PUNR
6. Partidul România Mare  PRM
7. Uniunea Democrat\ a Maghiarilor din România  UDMR
8. Partidul Social Democrat Român  PSDR

Proiect
I. Lucraþi pe grupe. Fiecare grupã se va constitui într-un partid politic ºi va elabora
o schiþã de program, un slogan ºi o siglã. Pe rând, prezentaþi în faþa clasei
programul politic elaborat în funcþie de culoarea politicã adoptatã.
II. Realizaþi o investigaþie ºi redactaþi un articol de ziar privind :
 partidele care au sedii în localitatea voastrã;
 un interviu pe probleme de învãþãmânt cu un membru de partid;
 prezentarea câtorva elemente legate de politica educaþionalã din programul
acestor partide.
Comparaþi cum partidele aflate la guvernare au încercat ºi încearcã sã
controleze ºi sã modernizeze societatea româneascã.

SCRUTIN. TIPURI DE SISTEME ELECTORALE
În lume existã mai multe tipuri de sisteme electorale, clasificate în funcþie de felul
în care sunt repartizate voturile cãtre candidaþi. Iatã trei tipuri de scrutine :
Scrutin majoritar. Mod de scrutin conform cãruia candidatul care obþine cele mai
multe voturi este declarat ales. Scrutinul majoritar este de mai multe feluri :
a) uninominal, când votul este acordat unei persoane anume dintre candidaþii
unui partid;
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b) plurinominal, când se voteazã liste de candidaþi stabilite de partidul respectiv.
În aceastã din urmã situaþie, alegãtorul poate fi pus în douã situaþii : fie voteazã
o listã care nu poate fi modificatã (ordinea în care sunt înscriºi candidaþii pe
listã nu poate fi schimbatã), fie are posibilitatea de a indica ordinea de
preferinþã pentru persoanele înscrise pe liste (face propriul clasament pornind
de la lista pusã la dispoziþie de partid).
Alegerile propriu-zise se pot desfãºura într-o singurã etapã (un singur tur de
scrutin) sau în douã etape (douã tururi de scrutin).
 Dacã alegerile au un singur tur de scrutin (adicã alegãtorii merg o singurã datã
la vot), atunci câºtigãtor este candidatul care a obþinut cele mai multe voturi,
chiar dacã ele nu reprezintã majoritatea voturilor exprimate. De exemplu,
într-o circumscripþie sunt exprimate 100 000 de voturi din care 30 000 revin lui
Popescu, 25 000 lui Ionescu ºi în ordine descrescãtoare pentru alþii, atunci
Popescu este declarat ales, deºi 70 000 de voturi au fost date altor candidaþi;
dar nici unul nu a avut mai multe voturi decât Popescu.
 Scrutinul majoritar cu douã tururi (scrutin de balotaj) presupune prezentarea
alegãtorului de douã ori la vot. Prima datã se declarã aleºi candidaþii care au
obþinut majoritatea voturilor exprimate (adicã jumãtate plus unu din numãrul
de voturi exprimate). Dacã nici un candidat n-a obþinut majoritatea sufragiilor,
se trece la al doilea tur de scrutin. Cu alte cuvinte, putem spune cã în primul
tur de scrutin alegãtorii voteazã pentru candidatul preferat, în timp ce în al
doilea tur de scrutin ei voteazã contra candidatului care nu le place.
Scrutin proporþional. Este un scrutin care acordã fiecãrei formaþiuni politice aflate
în competiþia electoralã un numãr de mandate proporþional cu importanþa sa realã
în viaþa politicã a unei naþiuni. Cu alte cuvinte, un partid cu o simpatie mare în
rândurile electoratului va obþine mult mai multe mandate decât o formaþiune care
nu prea are trecere la public. Astfel, în urma aplicãrii scrutinului proporþional,
Parlamentul va reflecta, la scarã micã, diversitatea de opinii a corpului electoral.
Mecanismul reprezentãrii proporþionale impune un scrutin pe bazã de liste, fiecare
partid stabilind în acest scop numele candidaþilor ce vor figura pe lista proprie.
Repartiþia locurilor din Parlament se face prin calcule complicate, stabilite adesea în
mod diferit, în funcþie de þarã sau moment istoric. Acest tip de scrutin se practicã în
România.
Scrutin mixt : Modalitate de scrutin care combinã scrutinul majoritar cu cel de
reprezentare proporþionalã. În acest sistem, se disting sisteme mixte cu dominantã
majoritarã ºi sisteme cu dominantã proporþionalã.

SCRUTINUL ÎN ROMÂNIA
În România, scrutinul este proporþional.
Camera Deputaþilor, Senatul ºi Preºedintele se aleg prin vot universal, egal,
direct, secret ºi liber exprimat. Alegãtorul are dreptul la un vot pentru alegerea
Camerei Deputaþilor, un vot pentru alegerea Senatului ºi un vot pentru alegerea
Preºedintelui.
În alegerile prezidenþiale, în cazul în care nici unul dintre candidaþi nu a întrunit
majoritatea de voturi ale alegãtorilor înscriºi în listele electorale, se organizeazã al
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doilea tur de scrutin la care participã primii doi candidaþi stabiliþi în ordinea
numãrului de voturi obþinute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a
obþinut cel mai mare numãr de voturi.
În alegerile parlamentare (legislative), deputaþii ºi senatorii se aleg pe listã de
partid, NU în ordinea simpatiei alegãtorilor.
În alegerile locale, Consiliile Locale, Consiliile Judeþene, primarii ºi Consiliul
General al Municipiului Bucureºti se aleg prin vot universal, egal, direct, secret ºi
liber exprimat. Viceprimarii se aleg de cãtre Consiliile Locale.
Consiliile Locale ºi Judeþene se aleg pe circumscripþii electorale prin vot exprimat
pe baza scrutinului de listã.
Primarii comunelor ºi oraºelor se aleg pe circumscripþii electorale prin vot
exprimat pe baza scrutinului uninominal.

Analizaþi deosebirile ºi asemãnãrile dintre sistemul majoritar ºi sistemul proporþional ºi completaþi tabelul de mai jos. Lucraþi în grupuri de câte patru elevi.

Avantaje

Dezavantaje

Sistem majoritar

...

...

Sistem proporþional

...

...

Campania Electoralã

Completaþi propoziþiile cu varianta corectã din partea dreaptã :
1. Campania electoralã este
perioada care
2. Votul direct presupune cã
3. Votul secret presupune cã
4. Legea electoralã stabileºte

a) opþiunea alegãtorilor este exprimatã liber
fãrã ca ea sã poatã fi cunoscutã de altcineva.
b procedurile de votare, rezultatul votãrii,
desfãºurarea campaniei electorale ºi rolul
Birourilor Electorale.
c) precedã alegerile ºi a cãrei duratã este
stabilitã prin lege.
d) alegãtorii nu voteazã prin delegaþi sau
reprezentanþi.
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Legea electoral\ este legea care stabile[te procedurile de votare [i
procedurile de stabilire a rezultatului vot\rii, felul `n care se desf\[oar\
campania electoral\, precum [i rolul Birourilor Electorale.
Un rol important `n influen]area op]iunii aleg\torilor `l are campania electoral\.
Campania electoral\ este perioada ce preced\ o alegere, `n timpul c\reia candida]ii sunt autoriza]i s\-[i prezinte ideile, proiectele de viitor pentru binele comun [i
modalit\]ile de punere a acestora `n practic\; durata acestei perioade este stabilit\
prin lege. ~n România, ea `ncepe când data alegerilor este adus\ la cuno[tin]a
publicului [i se `ncheie cu dou\ zile `nainte de alegeri, pentru a permite cet\]enilor
s\ dispun\ de un timp de reflec]ie.
~n campania electoral\, candida]ii partidelor, forma]iunile politice, toate organiza]iile sociale [i cet\]enii au dreptul s\-[i exprime opiniile `n mod liber [i f\r\ nici
o discriminare, prin mitinguri, adun\ri, utilizarea televiziunii, radioului, presei
scrise [i a celorlalte mijloace de informare `n mas\.
Candida]ii ]in discursuri electorale [i conferin]e , prezint\ platformele-program
ale partidelor pe care le reprezint\, particip\ la dezbateri [i mese rotunde la televiziune [i radio.
Este interzis\ organizarea ac]iunilor de campanie electoral\ `n unit\]ile militare.

Organizaþi în clasa voastrã alegeri municipale :
I. Împãrþiþi clasa în patru grupe. Fiecare grupã prezintã un candidat în alegeri.
II. Fiecare candidat defineºte cu grupa sa temele principale ale campaniei
electorale :
 un proiect municipal important : o ºcoalã nouã, o parcare, un bloc de
locuinþe sociale;
 politica economicã (resurse financiare, investiþii);
 asistenþa socialã (ajutor pentru vârstnici, copii abandonaþi, persoane
handicapate etc.).
III. Grupele organizeazã, pe rând, o reuniune publicã unde candidaþii prezintã
un discurs (folosiþi indicaþiile din tabelele de mai jos) ºi rãspund la întrebãri
(nu ezitaþi sã interveniþi în faþa adversarilor, activitatea va fi mai amuzantã ºi
mai dinamicã).
Recomandãri pentru discursul electoral :

Verbe recomandate în
discursul electoral
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a face
a spune
a interzice
a obliga
a decide

 a proclama
 a realiza (fãrã
întârziere)
 a permite
 a dona

Expresii recomandate în
discursul electoral
 cetãþeni, cetãþenie
 cunoaºteþi (cu toþii) programul meu, convigerile (ideile, acþiunile); el este/ele sunt...
 ºtiþi în ce mãsurã sunt/deþin...
 dacã voi fi ales, îmi iau aici angajamentul
pentru ca de acum înainte...
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Verbe recomandate în
discursul electoral
 a facilita
 a promite

 a asigura
 a cere
 a avea încredere

Expresii recomandate în
discursul electoral
 nu vã lãsaþi amãgiþi de...
 nu trebuie... trebuie...
 atunci când votaþi, în sufletul ºi în conºtiinþa
dvs. gândiþi-vã...
 nu uitaþi cã....

Folosindu-vã imaginaþia, adãugaþi ºi voi expresii care consideraþi cã ar
putea avea succes într-o campanie electoralã.

Birourile electorale

(conform Legii electorale)

Biroul Electoral Central
Este alc\tuit din 7 judec\tori ai Cur]ii Supreme de Justi]ie [i 16 reprezentan]i ai
partidelor, forma]iunilor politice [i coali]iilor acestora care particip\ la alegeri.
Atribu]iile Biroului Electoral Central :
 vegheaz\ la actualizarea listelor electorale;
 urm\re[te aplicarea dispozi]iilor legale privitoare la alegeri pe `ntreg teritoriul ]\rii;
 prime[te de la Birourile Electorale de Circumscrip]ie procesele-verbale cuprinz^nd num\rul de voturi valabil exprimate pentru fiecare list\ de candida]i [i
constat\ dac\ exist\ partide, forma]iuni politice sau coali]ii ale acestora care
nu au `ntrunit cel pu]in 3% din voturile valabil exprimate pe `ntreaga ]ar\;
 verific\ [i `nregistreaz\ rezultatul alegerilor, `nsumeaz\ pe `ntreaga ]ar\
voturile neutilizate pentru fiecare partid, forma]iune politic\ sau coali]ie;
 atest\ atribuirea unui mandat de deputat organiza]iei cet\]enilor apar]in^nd
minorit\]ilor na]ionale.

Biroul Electoral de Circumscripþie
Este alc\tuit din 3 judec\tori [i din cel mult 8 reprezentan]i ai partidelor, forma]iunilor politice [i coali]iilor acestora, ce particip\ la alegeri `n circumscrip]ia electoral\
`n care func]ioneaz\ biroul electoral.
Atribu]iile Biroului Electoral de Circumscrip]ie :
 urm\re[te aplicarea dispozi]iilor legale privitoare la alegeri `n circumscrip]ia
electoral\ `n care func]ioneaz\, vegheaz\ la organizarea, `n timp, a sec]iilor
de votare;
 `nregistreaz\ candidaturile depuse [i constat\ r\m^nerea definitiv\ a acestora;
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fac publica]iile [i afi[ele prev\zute de lege cu privire la listele de candida]i [i
candidaturile independente;
 distribuie sec]iilor buletinele de vot, [tampilele cu men]iunea votat [i
[tampila de control;
 totalizeaz\ rezultatele alegerilor de la sec]iile de votare [i comunic\ Biroului
Electoral Central num\rul de voturi valabile pentru fiecare list\ de candida]i.


Biroul Electoral al Secþiei de votare
Este alc\tuit dintr-un pre[edinte, un loc]iitor al acestuia [i cel mult 7 membri.
Pre[edintele [i loc]iitorul sunt de regul\ juri[ti [i sunt desemna]i de pre[edintele
tribunalului local prin tragere la sor]i. Membrii sunt reprezentan]i ai partidelor,
forma]iunilor politice [i coali]iilor acestora care particip\ la alegeri.
Birourile Electorale ale Dec]iilor de votare au urm\toarele atribu]ii:
 primesc copia listelor electorale;
 conduc toate opera]iunile de votare, iau toate m\surile de ordine `n localul
sec]iei de votare [i `n jurul acesteia;
 dup\ `ncheierea vot\rii, pre[edintele Biroului Electoral al Sec]iei de votare va
proceda, `n prezen]a membrilor [i a persoanelor acreditate (candida]i, observatori
interni [i/sau externi) la num\rarea [i anularea buletinelor de vot r\mase
ne`ntrebuin]ate, la verificarea sigiliilor de pe urnele de votare, iar dup\
`ncheierea acestor opera]iuni, la deschiderea urnelor;
 num\r\ voturile [i consemneaz\ rezultatele vot\rii;
 rezolv\ `nt^mpin\rile referitoare la propria lor activitate;
 `nainteaz\ Birourilor Electorale de Circumscrip]ie procesele-verbale cuprinz^nd rezultatele vot\rii, `mpreun\ cu contesta]iile depuse;
 predau, cu proces-verbal, judec\toriei `n a c\rei raz\ teritorial\ `[i au sediul
buletinele de vot `ntrebuin]ate [i necontestate, precum [i cele anulate, [tampilele
[i celelalte materiale necesare vot\rii.

Votul
Caracteristici
Universalitatea votului presupune c\ to]i cet\]enii români au drept de vot,
fire[te, cu condi]ia ca ei s\ fi `mplinit 18 ani, s\ fie `n deplin\tatea facult\]ilor
intelectuale (s\ nu sufere de boli psihice care s\ le afecteze capacitatea de decizie)
[i s\ aib\ dreptul legal de a participa la alegeri (s\ nu fi suferit condamn\ri care
includ `n pedeaps\ pierderea drepturilor electorale). Nu peste tot [i nu tot
timpul votul a avut un caracter universal, el fiind adesea condi]ionat fie de avere
(votul cenzitar practicat `n România `naintea perioadei comuniste), fie de ras\,
fie de sex.
Egalitatea votului presupune c\ orice cet\]ean, indiferent de na]ionalitate, sex,
ras\ sau religie are dreptul la un singur vot pentru alegerea aceleia[i institu]ii a
statului (Camera Deputa]ilor, Senat, Pre[edinte), vot care are aceea[i importan]\
pentru orice cet\]ean.
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Votul direct presupune c\ aleg\torii `[i exprim\ personal acordul sau dezacordul
privind candida]ii propu[i. Aleg\torii voteaz\ direct, [i nu prin delega]i sau
reprezentan]i.
Votul secret presupune, la r^ndul s\u, c\ aleg\torii `[i exprim\ liber voin]a cu
privire la candida]ii propu[i, f\r\ ca aceast\ manifestare s\ poat\ fi cunoscut\ de
altcineva.
Votul liber exprimat d\ posibilitatea cet\]eanului de a decide singur dac\ `n
ziua alegerilor va vota sau nu [i `i garanteaz\ c\ este ilegal ca cineva s\ `ncerce
s\-l influen]eze `n momentul vot\rii.

Procedura de votare

Lucraþi pe perechi. Citiþi textul de mai jos ºi stabiliþi dacã ºi unde s-a procedat
incorect ºi de ce ? Comparaþi apoi rãspunsurile voastre cu informaþiile cuprinse în
lecþie.
E o dimineaþã însoritã de toamnã. Mã hotãrãsc cu greu sã mã ridic din pat, cãci e
duminicã ºi tare aº mai zãbovi, dar e zi de votare ºi am promis prietenului meu cã
vom merge împreunã la vot. Vom fi cel puþin douã voci ºi opinia noastrã e
importantã. Sunt însã îngrijoratã. Mi-e teamã cã nu ne vom gãsi pe listele electorale,
pentru cã am verificat acum patru zile ºi nu eram trecuþi pe liste nici eu, nici el. Mã
îmbrac repede ºi o zbughesc pe uºã. Andrei e deja nerãbdãtor în faþa casei. Abia
acum realizez cã am uitat buletinul de identitate ºi cartea de alegãtor. Nu-i nimic,
vom vedea.
În Secþia de votare, pe uºa cãreia zâmbea dintr-un afiº un candidat la preºedinþie,
multã lume. Ziariºti, observatori, membrii Biroului Electoral cu insigna partidului la
rever vorbeau, fãceau comentarii, ba chiar unul parcã þinea un discurs, aºa de tare
îºi lãuda partidul.
Ajungem ºi noi sã cerem buletine de vot. Explicãm doamnei din faþa noastrã cã nu
am fost trecuþi pe listele electorale.
Nu-i nimic, ne spune ea, vã vom trece pe liste separate, ºi ne înmâneazã fiecãruia
câte trei buletine de vot. Noroc cã n-am fost întrebatã de buletin sau carte de
alegãtor, pentru cã oricum n-aveam ce arãta.
Aºteptãm rãbdãtori sã intrãm în cabinele de vot. Andrei, mai norocos, intrã într-o
cabinã liberã. În faþa mea, trei cetãþeni în cabinã se sfãtuiesc ºi nu se hotãrãsc prea
uºor cu cine sã voteze. Într-un târziu, iatã-i cã ies zâmbitori. Gãsesc cu uºurinþã
patrulaterul cu lista de candidaþi ºi sigla partidului pe care îl votez, pun ºtampila în
interiorul acestuia ºi observ cã cele trei buletine mai au o ºtampilã pe spate. Ies din
cabinã ºi mã grãbesc sã introduc buletinele în urnã. Ce mai urnã! O cutie rablagitã,
pe care trebuie sã o atingi cu grijã sã nu-i cadã capacul. Înapoiez ºtampila ºi ies sã-l
întâlnesc pe Andrei, care terminase demult ºi mã aºtepta afarã.
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Pentru a fi siguri c\ nu vom `nt^mpina dificult\]i `n ziua votului este bine ca din
vreme s\ afl\m urm\toarele date :
 Sec]ia de votare la care suntem aronda]i. Dac\ nu ]inem minte din anii preceden]i
unde este Sec]ia noastr\ de votare, sau dac\ de la ultimele alegeri ne-am mutat,
putem afla relativ simplu unde trebuie s\ mergem la vot din presa scris\
(cotidiane) care public\  de obicei  listele cu adresa [i numerele sec]iilor de
votare. Pentru a ne orienta trebuie s\ c\ut\m numele str\zii pe care locuim [i s\
vedem ce Sec]ie de votare `i corespunde. Ca s\ fim siguri c\ o g\sim u[or `n ziua
alegerilor este util s\ facem o recunoa[tere din vreme. Sec]iile de votare sunt
indicate din vreme cu s\ge]i [i panouri indicatoare montate de Prim\ria
sectorului/ora[ului/comunei.
 O dat\ identificat\ Sec]ia de votare, urm\torul pas este s\ verific\m dac\ suntem
corect trecu]i pe listele electorale, care sunt afi[ate la intrarea Sec]iei de votare
la care suntem aronda]i.
 Dac\ exist\ o gre[eal\ `n modul `n care suntem trecu]i pe lista electoral\ (de
exemplu, numele scris incorect sau incomplet, data na[terii gre[it\, adresa
incomplet\ sau gre[it\ etc.) trebuie f\cut\ o sesizare la primar, care este obligat
s\ o rezolve `n termen de trei zile.
~n ziua vot\rii :
 ~n România, votul `ncepe la ora 6,00 [i se `ncheie la ora 21,00. Putem vota numai
la Sec]ia de votare la care suntem aronda]i.
 Este obligatoriu ca atunci c^nd mergem s\ vot\m s\ avem la noi buletinul de
identitate [i cartea de aleg\tor. F\r\ aceste acte nu putem vota.
 Dac\ nu am ridicat cartea de aleg\tor p^n\ `n ziua vot\rii, o putem ridica direct
de la sec]ia de votare la care suntem aronda]i.
 La intrarea `n Sec]ia de votare, se prezint\ buletinul [i cartea de aleg\tor unui
membru al Biroului Electoral care verific\ dac\ suntem trecu]i pe lista electoral\.
 Dup\ aceast\ verificare, vom primi trei buletine de vot (pentru Pre[edin]ie, Senat [i
Camera Deputa]ilor) [i [tampila pentru votare. Dup\ primirea buletinelor [i a
[tampilei de votare semn\m `n dreptul numelui nostru pe lista electoral\.
 ~nainte de a intra `n cabina de vot pentru
votul propriu-zis, trebuie verificat dac\ cele
Carte de alegãtor (conform Legii
trei buletine au pe spate [tampila de control
electorale)  document întocmit ºi
eliberat de primarul localitãþii în
a sec]iei de votare.
care domiciliazã cetãþeanul ºi care
 ~n cabina de vot intr\m singuri. Nimeni nu
atestã calitatea de alegãtor a
are voie s\ ne `nso]easc\.
acestuia. Cartea de alegãtor este
 O dat\ intra]i `n cabina de vot, vom c\uta `n
permanentã ºi valabilã pentru toate
buletinul de vot patrulaterul care cuprinde
alegerile naþionale ºi se elibereazã
lista de candida]i sau candidatul pe care dorim
alegãtorilor înscriºi în listele elecs\-l vot\m. Aplic\m [tampila de vot numai
torale permanente ale localitãþii de
`n interiorul acestui patrulater. Pe fiecare
domiciliu. Ea conþine numele alegãdin cele trei buletine de vot se aplic\ o singur\
torului, numãrul scrutinului (se so[tampil\, `n interiorul unui singur patrulater.
coteºte începând cu primul scrutin
 Fiecare buletin de vot se `ndoaie astfel `nc^t
dupã alegerile din 1992), domiciliul.
pagina alb\ cu [tampila de control s\
Documentul este ºtampilat de
r\m^n\ `n exterior. La ie[irea din cabina de
preºedintele Biroului Electoral al
Secþiei de votare în dreptul numãvot buletinele [tampilate [i `ndoite se
rului de scrutin corespunzãtor.
introduc `n urn\.
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Dac\ vreunul din buletine se deschide din gre[eal\, avem dreptul s\ mai primim
o singur\ dat\ un nou buletin.
 Dup\ exercitarea dreptului la vot se `napoiaz\ [tampila pre[edintelui Biroului
Electoral al Sec]iei de votare.
 Se recupereaz\ buletinul [i cartea de aleg\tor.
 Se verific\ dac\ pre[edintele Biroului Electoral al Sec]iei de votare a aplicat
[tampila pe cartea de aleg\tor, `n locul corespunz\tor num\rului de scrutin.


Frauda electoral\ reprezint\ un ansamblu de procedee care urm\resc falsificarea
rezultatului alegerilor, procedee folosite `n prezentarea candida]ilor, stabilirea
listelor electorale, desf\[urarea opera]iilor de votare precum [i `n cursul num\r\rii
voturilor.
Exemple de nereguli electorale :
 Mai mul]i aleg\tori intr\ `n acela[i timp `n aceea[i cabin\ de vot.
 ~n sec]ia de vot sunt afi[e electorale.
 Unii dintre membrii Biroului Electoral poart\ insigne sau semne ale unui partid
politic.
 Urna nu este sigilat\.
 ~n Sec]ia de votare sunt [i alte persoane `n afara aleg\torilor, membrilor Biroului
Electoral, observatorilor interni [i interna]ionali, candida]ilor [i ziari[tilor
acredita]i.
 Unele persoane primesc mai mult sau mai pu]in de trei buletine de vot, `n loc s\
primeasc\ unul pentru Pre[edinte, al doilea pentru Camera Deputa]ilor [i al
treilea pentru Senat.
 Unele persoane primesc buletine f\r\ a se verifica `n prealabil dac\ figureaz\ pe
lista aleg\torilor.
 Sunt persoane c\rora li se permite s\ voteze f\r\ s\ prezinte buletinul de identitate [i cartea de aleg\tor.
 Exist\ persoane care `ncearc\ s\ le influen]eze pe altele s\ voteze anumite partide
sau anumi]i candida]i.

Împãrþiþi clasa în grupe de câte patru elevi.
Fiecare grupã se va gândi la o fraudã electoralã. Apoi hotãrâþi cum o veþi prezenta
în faþa clasei în aºa fel încât ceilalþi elevi sã ghiceascã despre ce este vorba. Pentru
aceastã activitate este necesar sã improvizaþi în clasã o Secþie de votare cu cabinã
de vot, buletine de vot ºi ºtampilã.
Câþiva elevi vor juca rolul membrilor Biroului Electoral.
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Instituþii alese prin vot. Mecanisme de luare a deciziei

I. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri ºi argumentaþi rãspunsul. Lucraþi pe perechi.
1. Dacã aþi alege o formaþiune politicã sã vã reprezinte în structurile puterii, aþi
avea încredere în obiectivele generale ale programului sãu sau aþi miza pe
buna-credinþã ºi pe înþelepciunea membrilor sãi ?
2. Cum îi vedeþi voi pe parlamentari : având mai curând rolul de a-i reprezenta pe
cei care i-au votat sau mai curând partidele din care fac parte ?
Comparaþi rãspunsurile voastre cu informaþiile cuprinse în textul lecþiei.
La expirarea celor 200 de zile prev\zute `n Contractul cu România (programul electoral
al CDR, c^[tig\torul alegerilor din noiembrie 1996), opinia public\ a `nceput s\
dezbat\ m\sura `n care actualii guvernan]i [i-au onorat promisiunile f\cute `n
campanie. Opozi]ia, ca [i o bun\ parte din pres\, a luat punct cu punct prevederile
Contractului [i a constatat c\ unele dintre acestea, formulate `n termeni destul de
preci[i, nu au fost `ndeplinite. Cu alte cuvinte, contractul a fost `nc\lcat. De cealalt\
parte, reprezentan]ii CDR au venit, `ntre altele, cu argumentul c\ mandatul lor este
unul mai complex, viz^nd transformarea din temelii a unui `ntreg sistem economico-institu]ional, f\r\ de care nici promisiunile punctuale nu pot fi transpuse `n
practic\. Altfel spus, c\ votul s-ar fi dat pentru un obiectiv foarte general, pentru o
direc]ie de evolu]ie a societ\]ii [i r\m^ne ca guvernan]ii s\ stabileasc\ pa[ii concre]i.
Datorit\ complexit\]ii unui sistem economico-social, este practic imposibil s\ prevezi toate situa]iile ce vor ap\rea pe parcursul unui mandat de patru ani, a[a c\
guvernul prime[te practic un cec `n alb, iar aleg\torii mizeaz\ pe buna sa credin]\.
De[i recent `n România, acest tip de dezbatere nu este deloc nou `n filosofia
politic\. ~ntrebarea fundamental\ a dezbaterii este : cum trebuie s\ ne imagin\m leg\tura
dintre votan]i [i reprezentan]ii lor `ntr-o democra]ie ? Dup\ cum se poate b\nui cu
u[urin]\, nu exist\ un r\spuns unanim acceptat. Pozi]iile sunt diverse, `ns\ de-a
lungul vremii s-au conturat dou\ extreme `ntre care acestea se plaseaz\ de obicei :
Parlamentarii sunt considera]i ni[te delega]i, posed^nd un mandat clar ce
prevede exact care sunt problemele pe care delegatul le poate discuta `n numele
comunit\]ii [i ce pozi]ie va adopta el. A[a st^nd lucrurile, parlamentarul trebuie
s\ exprime direct [i necondi]ionat interesele circumscrip]iei care l-a ales, singura
`n fa]a c\reia r\spunde. Aceasta este, aproximativ, pozi]ia pe care o adopt\ cei ce
v\d `n Contractul cu România un angajament precis, de natur\ aproape juridic\.
Parlamentarii sunt considera]i ni[te mandatari (trustees, `n limba englez\), pe
care comunitatea, ce nu se poate `ntruni `n fiecare zi s\ dezbat\ chestiuni curente,
`i deleag\ s\ ia decizii `n numele s\u. Ea se bizuie astfel pe `n]elepciunea [i
bunul sim] al delega]ilor, care primesc un mandat `n alb, urm^nd s\ dea socoteal\
de deciziile lor [i de rezultatele la alegerile urm\toare. Orizontul lor de timp se
l\rge[te, ei ac]ion^nd mai cur^nd `n beneficiul general al comunit\]ii dec^t `n
interesul unei anume circumscrip]ii electorale. Conceptul de parlamentar ca
trustee a fost pentru prima oar\ formulat de filosoful conservator englez Edmund
Burke, `ntr-un discurs public `n fa]a electoratului s\u din Bristol. De[i Burke a
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fost alungat cu pietre de cet\]enii indigna]i, pierz^nd locul `n Parlament `n acel
an, ideea sa a r\mas una de referin]\ `n teoria clasic\ a democra]iei.
Este u[or de observat c\ ambele tipuri de leg\tur\ votan]i-reprezentan]i au
avantaje [i dezavantaje. ~mpins\ la extrem, no]iunea de delegare limitat\ degenereaz\ `n populism  parlamentarii devin prizonierii grupurilor locale de interese,
ceea ce poate duce la blocarea procesului de decizie. ~n mod asem\n\tor, mandatul
`n alb poate degenera `n elitism, activitatea politicienilor devenind opac\ fa]\ de
cet\]eanul de r^nd.
Aceasta este una dintre dilemele cu care orice regim democratic trebuie s\ se
confrunte : reprezentan]ii poporului sunt lega]i printr-un contract clar sau posed\
un mandat `n alb ? ~n practic\, pe baza tradi]iilor politice locale [i a aranjamentelor
institu]ionale, se ajunge la un echilibru `ntre cele dou\.
Tipul de lege electoral\ adoptat este `n corela]ie cu filosofia reprezent\rii
dezb\tut\ mai sus.
 ~n ]\ri cu reprezentare propor]ional\, cum sunt majoritatea celor europene,
inclusiv România, adic\ acolo unde num\rul de locuri `n Parlament al unui
partid este propor]ional cu num\rul de voturi ob]inute, viziunea tinde s\ fie una
delegativ\ [i contractual\. Guvernul este `nvestit pentru a transpune `n practic\
ni[te politici precizate de la bun `nceput.
 Invers, acolo unde legea electoral\ este de tip majoritar (procentul de locuri `n
Parlament al partidului c^[tig\tor e mult mai mare dec^t procentul de voturi,
deci guvernele sunt mai puternice, iar opozi]ia aproape c\ nu conteaz\  aceasta
e situa]ia `n Marea Britanie [i, mai aproape de noi [i numai `n parte, `n Ungaria)
predomin\ filosofia mandatului `n alb.
Nu este neap\rat s\ existe acelea[i puncte de vedere, indiferent de problema
aflat\ `n discu]ie. Un studiu `ntreprins `n SUA asupra tipului de leg\tur\ dintre
electorat [i congresmeni a demonstrat c\ :
 atunci c^nd e vorba de drepturile omului, reprezentan]ii sunt foarte aten]i la
opiniile [i sistemul de valori care predomin\ `n circumscrip]ia lor, ac]ion^nd ca
delega]i individuali, uneori chiar `mpotriva comandamentelor de partid.
 `n chestiuni ]in^nd de politicile sociale (pensii, asisten]\ medical\, alte beneficii
sociale), congresmenii tind s\ se comporte ca delega]i de partid, pun^nd `n
practic\ programul acestuia.
 `n probleme de politic\ extern\, electoratul american, prin tradi]ie destul de
pu]in interesat de a[a ceva, d\ reprezentan]ilor s\i mandatul `n alb, urm^nd
s\ sanc]ioneze apoi doar eventualele gafe.

Cu care dintre cele douã poziþii  contractul cu prevederi explicite sau cecul în
alb  aþi fi mai degrabã de acord ? Completaþi tabelul de mai jos :

Avantaje

Dezavantaje

Contractul

...

...

Cecul în alb

...

...
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Introducere
P^n\ `n 1989, oric^t de greu ne-ar veni s\ credem ast\zi acest lucru, Rom^nia era o
]ar\ cufundat\ `n lini[te. Ziarele aveau doar c^teva pagini [i erau pu]ine : cel mai
interesant lucru `n aceste pagini erau anun]urile publicitare, `n rest deveniser\ o
gazet\ de perete scris\ `n limba de lemn a propagandei comuniste. Televiziunea se
reducea la un canal  Rom^nia unu  care emitea dou\ ore pe zi, `n mare parte [tiri
despre familia Ceau[escu [i partidul comunist. Participarea la alegeri era obligatorie,
dar `ntruc^t rezultatul era `ntotdeauna acela[i [i candida]ii apar]ineau unui singur
partid  partidul comunist  lumea punea buletinele de vot `n urn\ f\r\ m\car s\ se
osteneasc\ s\ `ncercuiasc\ numele cu creionul.
Toate acestea s-au schimbat `n anii care au urmat lui decembrie 1989. ~n trei
r^nduri de alegeri succesive (1990, 1992, 1996), rom^nii au `nv\]at c\ `i pot numi
[i schimba pe oamenii politici care nu-[i respect\ promisiunile. Atunci c^nd nemul]umirea popular\ la adresa unor guverne a crescut [i a fost m\surat\ prin sondaje,
prim-mini[trii au fost schimba]i de partidele lor f\r\ a mai a[tepta alegerile, cum
s-a `nt^mplat cu Radu Vasile `n decembrie 1999. Au ap\rut nenum\rate ziare [i
posturi de televiziune, astfel c\ oamenii au posibilitatea s\ cumpere un alt ziar sau
s\ urm\reasc\ alt program dac\ nu le place cum prezint\ evenimentele anumite
surse media.
Toate aceste exemple demonstreaz\ un singur lucru : c\ nu numai politicienii au
un rol activ `n politic\ [i `n luarea deciziilor care ne influen]eaz\ via]a de zi cu zi, ci
[i oamenii obi[nui]i. Ace[tia din urm\ nu fac politic\ `n mod activ, dar pot deveni
un instrument eficient de supraveghere a politicienilor, pentru a-i `mpiedica s\ fac\
abuz de putere.
Din decembrie 1989 [i p^n\ ast\zi, `n România au fost multe momente `n care
oamenii au reac]ionat prin greve, demonstra]ii, peti]ii, declara]ii publice etc. Nu
`ntotdeauna `ns\ atitudinea lor a fost cea mai corect\ cu putin]\ `n situa]ia dat\. De
exemplu, imediat dup\ pr\bu[irea comunismului, `n 1990, minerii au venit de mai
multe ori la Bucure[ti teroriz^ndu-i pe locuitorii capitalei [i `ncerc^nd, prin folosirea
for]ei, s\ anihileze opozi]ia democratic\. Ei au fost sus]inu]i de unii locuitori care
au fraternizat cu ei particip^nd la ac]iunile violente ale acestora. Tot `n 1990, `n
luna martie, au avut loc la T^rgu-Mure[ confrunt\ri violente `ntre români [i maghiari
`n timpul c\rora un om a fost aproape ucis `n b\taie de concet\]enii s\i. ~n iarna lui
1999, minerii au pornit iar\[i spre Bucure[ti [i, din nou, au fost sus]inu]i de unele
persoane, de[i ac]iunea lor era ilegal\.
Iat\ deci c\ cet\]enii unei ]\ri pot avea un rol benefic, de c^ine de paz\ al
societ\]ii, dup\ cum pot juca [i un rol negativ cu consecin]e periculoase pentru
democra]ie. Acesta din urm\ deriv\ din necunoa[terea legilor, a drepturilor, dar [i
a obliga]iilor pe care le au cet\]enii `ntr-o democra]ie.
Comportamentul oamenilor dintr-o ]ar\, reac]ia lor la deciziile politice [i rolul
jucat de ei `n politic\ reprezint\ cultura politic\ a unei na]iuni. Ea reprezint\ felul
`n care oamenii concep politica [i setul de credin]e, valori [i emo]ii care-i caracterizeaz\.
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Cultura politicã
Termenul de cultur\ politic\ vine din antropologie, de unde a fost adus de p\rin]ii
s\i, Gabriel Almond [i Sidney Verba. Sub alte denumiri, termenul circula de mult\
vreme `n literatura politic\. Autori politici importan]i, precum francezul Alexis de
Tocqueville, au fost preocupa]i s\ explice de ce institu]ii asem\n\toare par s\ aib\
un impact diferit atunci c^nd sunt transplantate `n culturi diferite. Tocqueville era
preocupat de diferen]a de calitate dintre `nceputurile democra]iei franceze [i ale
celei americane, remarc^nd pe bun\ dreptate c\, `n America, consecin]ele Revolu]iei
au fost democratice [i nu au generat excesele celei franceze, [i c\ marele num\r de
asocia]ii voluntare cet\]ene[ti din America par cumva s\ creeze o societate mai
democratic\.
~n sociologia politic\, cultura politic\ desemneaz\ un set de credin]e, sentimente
[i valori care prevaleaz\ pentru o na]iune `ntr-un moment sau altul. Ea filtreaz\
percep]iile, genereaz\ atitudinile [i influen]eaz\
modalit\]ile de participare, fiind o component\
antropologie  ºtiinþã care studiazã
major\ a jocului politic.
originea, evoluþia ºi variabilitatea
Conceptul de cultur\ politic\ descrie atibiologicã a omului în corelaþie cu
tudinile, credin]ele [i regulile care ghideaz\ un
condiþiile naturale ºi social-culturale.
sistem politic, elemente determinate de combisocializare  procesul prin care oana]ia dintre trecutul sistemului [i experien]ele
menii învaþã ceea ce le este necesar
membrilor s\i. El este folosit pentru a caractepentru viaþa socialã, adicã normele,
riza diferen]ele dintre sistemele politice na]iocutumele, legile de bazã ale societãþii.
nale [i pentru a analiza aceste sisteme `n
internalizare  procesul prin care un
termeni comportamentali. ~n literatura de spemesaj exterior (care poate fi o normã
cialitate, conceptul este aplicat `n mod global
socialã, o valoare, un comandament
na]iunilor. Se vorbe[te, astfel, despre o cultur\
moral etc.) devine o parte din sistepolitic\ francez\, italian\, englez\ etc. Se mai
mul individual de valori ºi credinþe.
poate vorbi despre o cultur\ politic\ specific\
elite  oameni deosebiþi prin pregãtire
unei subculturi, unei minorit\]i etnice sau
ºi talent în domeniul lor de activitate
religioase.
(ºtiinþã, artã, culturã, politicã, economie) care se remarcã prin crearea de
Func]ionarea normal\ a unei societ\]i, resvalori pentru societate. Dat fiind cã
pectiv stabilitatea [i eficacitatea ei, depinde de
educaþia a fost, din punct de vedere
existen]a unei culturi politice definite [i active.
istoric, limitatã aproape în decursul
Deficien]ele ce se manifest\ pe planul culturii
întregii istorii la un grup restrâns de
politice favorizeaz\ manipularea [i provoc\rile
persoane, abordarea tradiþionalã se
politice, iar societatea sufer\ de pe urma reac]ireferã la mase ºi la elite. O datã cu
ilor predominant emo]ionale, imprevizibile,
generalizarea educaþiei, mai ales în
care adesea declan[eaz\ violen]a str\zii.
þãrile dezvoltate, aceastã distincþie se
Studiul culturii politice se concentreaz\ pe
foloseºte din ce în ce mai puþin, ea
con]inutul acestei culturi [i pe procesele de
pãstrându-ºi importanþa mai ales în
þãrile în curs de dezvoltare, unde
socializare [i de internalizare a valorilor
accesul la educaþie, putere politicã ºi
politice, incluz^nd anumi]i agen]i ai socializ\rii
comunicarea de masã este rezervat
politice, cum sunt familia, educa]ia, mass-media,
unui grup restrâns (elita) care se
partidele politice [i compatibilitatea `ntre
recruteazã din acelaºi mediu, faþã de
cultura politic\ [i valorile [i atitudinile exiso masã largã de cetãþeni cu un rol
tente `ntr-o cultur\ na]ional\ mai extins\, `n
pasiv în comunicare ºi politicã (masa).
cultura elitelor sau a maselor.
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~n defini]ia clasic\ a culturii politice utilizat\ de Almond `n 1966 cultura politic\
este :
...un model de atitudini individuale [i de orient\ri fa]\ de politic\, manifestate `n r^ndul membrilor unui sistem politic. Ea este un domeniu subiectiv,
care st\ la baza ac]iunilor politice [i care le confer\ importan]\. Astfel de
orient\ri individuale cuprind c^teva elemente :
1. orient\ri cognitive, exacte sau mai pu]in exacte, pe tema subiectelor [i
convingerilor politice;
2. orient\ri emo]ionale, sentimentul ata[\rii, angaj\rii, respingerii `n
raport cu subiectele politice;
3. orient\ri estimative, aprecieri [i opinii pe tema unor subiecte politice,
ceea ce, de obicei, presupune aplicarea unor standarde apreciative
privind subiectele [i evenimentele politice.
~n aceea[i ordine de idei, Sidney Verba define[te cultura politic\ din perspectiva
istoriei mentalit\]ilor :
Cultura politic\ a unei societ\]i const\ dintr-un sistem de credin]e empirice,
simboluri expresive [i valori care definesc situa]ia `n care are loc ac]iunea politic\.
(...) Cultura politic\ a unei na]iuni deriv\, printre altele, din experien]ele pe care
indivizii le au `n ceea ce prive[te sistemul politic. O modalitate de descoperire a
convingerilor politice este aceea de a observa modurile `n care opereaz\ structurile politice. Aceste convingeri afecteaz\ [i sunt afectate de felul `n care opereaz\
structurile politice, exist^nd un cerc str^mt de rela]ii `ntre cultur\ [i structur\.
Almond [i Verba eviden]iaz\ trei dimensiuni ale culturii politice:
Dimensiunea de cunoa[tere. Se refer\ la ansamblul de cuno[tin]e mai mult
sau mai pu]in structurate, riguroase despre sistemul politic [i fenomenele
politice [i la con[tientizarea realit\]ii politice.
2 Dimensiunea afectiv\. Include latura emo]ional\ a valorilor sociale [i politice,
atitudinea de ata[ament sau de respingere a fenomenelor [i institu]iilor politice.
3 Dimensiunea evaluativ\. Include judec\]i de valoare despre fenomenele [i
realitatea politic\.
~n func]ie de aceste trei dimensiuni ale culturii politice se formeaz\ trei tipuri de
cultur\ politic\.
1 Cultura politic\ parohial\. Este cultura societ\]ii tradi]ionale, la nivelul
comunit\]ii locale, `n care nu exist\ `n]elegere [i interes pentru politica na]ional\.
2 Cultura politic\ de supunere. Presupune existen]a contemporan\ sau `n trecutul
apropiat a unei structuri de autoritate la nivel na]ional; subiec]ii sunt con[tien]i
de existen]a sistemului politic na]ional, dar se mul]umesc cu o atitudine de
pasivitate. ~n privin]a particip\rii la conducerea politic\, problemele libert\]ii [i
ale ini]iativei sunt delegate unui lider `n schimbul protec]iei oferite de acesta.
3 Cultura politic\ participativ\. Cet\]enii sunt con[tien]i de mijloacele lor de
ac]iune asupra sistemului politic, ca [i de posibilitatea de a influen]a cursul
evenimentelor politice prin mijloace specifice particip\rii democratice: referendum,
ac]iuni de protest, greve etc. Ea corespunde unei structuri politice democratice.
1
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Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
a. Ce înseamnã cultura politicã pentru voi ?
b. Putem vorbi de o culturã politicã francezã, italianã, englezã ? De ce ?
c. Credeþi cã aceastã culturã este un domeniu subiectiv sau obiectiv ?

Cultura civicã
Elementul opera]ional care are sarcina integr\rii normelor de comportament [i a
valorilor politice `n re]eaua culturii na]ionale este cultura civic\. Gabriel Almond [i
Sidney Verba dedic\ acestei teme o cercetare de mari propor]ii, efectuat\ pe parcursul
a cinci ani `n cinci ]\ri (SUA, Marea Britanie, Italia, Germania [i Mexic), pe un
e[antion de 1000 de subiec]i ancheta]i `n fiecare ]ar\. Obiectivul central al acestei
anchete a fost descoperirea fundamentelor culturale ale democra]iei, adic\ a regulilor
opera]ionale care permit fuziunea dintre structurile primare ale societ\]ii (familie,
grup social, na]iune) [i structurile politice (regim politic, roluri sociale, norme [i valori
politice). Cercetarea lor clasic\ a fost ulterior reluat\ `n nenum\rate alte studii.
Schematic, cultura civic\ poate fi caracterizat\ astfel :
a. Cultura civic\ este cultura social\ proprie cet\]enilor.
b. Este sesizabil\ prin : atitudinile [i comportamentul cet\]enilor `n procesul
abord\rii [i rezolv\rii problemelor cotidiene colective sau individuale.
c. Se exteriorizeaz\ printr-un ansamblu de cuno[tin]e, percep]ii [i mentalit\]i
despre :
 drepturile [i `ndatoririle cet\]enilor ;
 normele de comportare social\ ;
 mecanismele de luare a deciziilor ;
 rela]iile dintre guverna]i [i guvern.
d. La formarea ei particip\ :
 tradi]ia;
 experien]a cotidian\;
 gradul de difuzare a culturii politice;
 educa]ia.
e. Nivelul acestei culturi se m\soar\ prin :
 competen]a politic\ a subiectului respectiv;
 modul personal de percepere a fenomenelor politice;
 gradul de angajare partizan\ `n via]a social-politic\.
f. Termenul cultur\ civic\ este str^ns legat de un altul, cultur\ politic\.
Cultura civic\ este o cultur\ mixt\; ea echilibreaz\ cele trei tipuri de culturi
politice, prin corela]ia dintre participarea politic\ [i participarea social\,
dintre cooperarea politic\ [i cea social\ `n cadrul sistemului social global. Ea
presupune func]ionarea eficient\ a unui sistem democratic. La baza democra]iei
stabile se afl\ cultura participativ\.
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Cultura civic\ este o cultur\ pluralist\, `ngem\n^nd cultura tradi]ional\ cu cea
modern\, bazat\ pe comunicare [i persuasiune, o cultur\ a consensului [i a diversit\]ii, care permite, dar [i modereaz\ schimbarea. ~n acest context, cultura civic\
apare ca o sum\ de atitudini fa]\ de sistemul politic [i fa]\ de diferitele lui p\r]i
componente, fa]\ de modul de internalizare a sistemului politic prin cuno[tin]e,
sentimente [i evalu\ri ale popula]iei.
Ca [i `n cazul culturii politice, atunci c^nd este vorba despre cultura civic\ se mai
fac referiri [i la parametrii care caracterizeaz\ cultura administra]iei unei ]\ri, care
se exprim\ prin gradul de participare a func]ionarilor la buna desf\[urare a vie]ii
publice, importan]a acordat\ valorilor de libertate [i egalitate, `ntinderea restric]iilor
constitu]ionale aduse exercit\rii puterii, gradul de autonomie acordat unit\]ilor
teritorial-administrative, gradul de profesionalism al func]ionarilor publici etc.
Cultura civic\ reprezint\ un factor major de stabilitate politic\ [i o condi]ie a bunei
func]ion\ri a institu]iilor democra]iei.
Din cele spuse reiese deja c\ exist\ nenum\rate variante de cultur\ politic\.
Vorbim despre o cultur\ politic\ bizantin\ `n zilele noastre acolo unde `n]elegerile
oculte sunt mai importante dec^t formele transparente ale comunic\rii politice.
Vorbim adesea despre o cultur\ politic\ de tip balcanic, `n]eleg^nd prin aceasta un
grad mare de acceptare a corup]iei politice, a rela]iilor informale (pile, rela]ii) fa]\
de cele formale (contracte, competi]ii deschise). Chiar `n cadrul Uniunii Europene
se vorbe[te adesea de culturi politice de tip diferit, una nordic\ sau anglo-saxon\,
caracterizat\ prin spirit `ntreprinz\tor [i un mare respect fa]\ de rela]iile formale
sau contractuale, [i una de tip latin sau mediteranean, `n care exist\ o toleran]\
mai mare fa]\ de rela]ii informale [i o mai mare dependen]\ fa]\ de resursele
statului. Toate acestea sunt de fapt generaliz\ri subiective ale unor tendin]e
dominante pe care le putem m\sura `n sondaje, dar care nu sunt generale pentru o
anumit\ societate, [i nici nu sunt permanente, ci `n fluctua]ie continu\.
Doi importan]i politologi contemporani, Robert Putnam [i Francis Fukuyama,
au adus `n discu]ie un concept `nrudit, anume capitalul social. Studiind societatea
italian\ contemporan\ [i tezele avansate `n urm\ cu mai bine de un secol de c\tre
Tocqueville, Putnam a `n]eles [i apoi a dovedit c\ regiunile sau na]iunile `n care
oamenii coopereaz\ deschis, transparent, asociindu-se pentru interesul comun `n
loc s\ `ncerce s\ profite fiecare `n detrimentul `ntregii societ\]i reu[esc s\ se
dezvolte, celelalte r\m^n^nd s\race. Societ\]ile `n care oamenii au `ncredere unii `n
al]ii [i `n institu]ii, [i majoritatea se comport\ la nivelul acestei `ncrederi, sunt
societ\]i prospere. Celelalte sunt societ\]i care stagneaz\.

Participarea politicã
Participarea politic\ este definit\, de obicei, ca gradul `n care cet\]enii se folosesc
de drepturile democratice aferente activit\]ii politice, la care sunt `ndrept\]i]i prin
lege. Participarea politic\ este un indicator al culturii politice [i al naturii politice a
societ\]ii.
Participarea politic\ este definit\ [i ca participare la procesele politice care conduc
la selec]ionarea liderilor politici [i care influen]eaz\ sau determin\ politicile publice.
Dreptul de a participa este o tr\s\tur\ caracteristic\ a sistemelor politice democratice, dar el nu este `ntotdeauna exercitat pe deplin. Nivelul interesului politic [i
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al apatiei au fost deseori luate drept criterii ale particip\rii [i non-particip\rii,
incluz^nd apartenen]a la partidele politice, interesul exprimat pentru politic\ [i
con[tientizarea problemelor politice. Cercet\rile demonstreaz\ c\ apatia este foarte
extins\, iar publicul interesat `n mod activ de politic\ este pretutindeni `n
minoritate. Totu[i, cu excep]ia apartenen]ei la partide, aceste criterii nu m\soar\
`ntr-adev\r participarea la procesul politic. Criteriul principal r\m^ne votul din
alegeri, dar exist\ mari diferen]e `ntre na]iuni
politici publice  ansamblu de
(de exemplu, prezen]a la urne `n SUA este
mãsuri sub forma unui program de
`ntotdeauna mult mai sc\zut\ dec^t `n majoacþiune guvernamentalã urmãrind sã
ritatea statelor europene). Au existat `ncerc\ri
producã schimbãri favorabile pentru
de corelare a criteriilor diferite de participare
întreaga societate sau pentru o anucu al]i factori, cum ar fi ocupa]ia, v^rsta, sexul,
mitã parte a populaþiei ºi pentru
rezolvarea problemelor dezvoltãrii.
religia, nivelul educa]iei [i mobilitatea social\.

Sunt toate aceste forme de participare la guvernare la fel de importante ? De ce ?
Care pare cea mai importantã ? Notaþi-le de la 1 la 10, în ordinea importanþei pe
care le-o acordaþi :
 selectarea unor informaþii din ziare;
 participarea la vot;
 semnarea unei petiþii;
 participarea la o discuþie politicã;
 încercarea de a influenþa votul unei persoane;
 audienþe ºi petiþii la senatori ºi deputaþi;
 contribuþii bãneºti pentru un partid sau un candidat;
 demonstraþii sub forma unor marºuri sau alte forme de protest;
 satisfacerea serviciului militar ca o formã de a-þi servi þara;
 nesupunerea faþã de legi ºi suportarea consecinþelor pentru a demonstra cã
legea reprezintã o nedreptate.

Cultura politicã ºi cãderea comunismului
C\derea regimurilor comuniste din Europa de Est este dovada importan]ei culturii
politice. E[ecul regimurilor totalitare est-europene `n a stabili o surs\ de legitimitate `n r^ndurile popula]iei este principala cauz\ a pr\bu[irii acestora.
Aproape pretutindeni, mo[tenirea cultural\ precomunist\ s-a dovedit a fi elastic\
`n fa]a `ncerc\rilor oficiale de reconstruire a ei. Tradi]iile culturale dinaintea
comunismului au avut un rol important `n modelarea acestuia, ca [i a opozi]iei
anticomuniste. De exemplu, `n Polonia, Biserica Catolic\ a devenit o surs\ major\
de opozi]ie fa]\ de partidul conduc\tor [i o contragreutate puternic\ la conducerea
comunist\. ~n Cehoslovacia, cultura politic\ a fost, de asemenea, `n dezacord cu
conducerea unui singur partid, mai ales c\ aceast\ ]ar\ era, `n perioada interbelic\,
una dintre cele mai democratice din Europa. Amintirea acestei perioade, mai ales `n
r^ndurile numeroasei clase de mijloc, a limitat acceptarea conducerii autoritare. ~n
Rom^nia, o tradi]ie de scurtcircuitare a institu]iilor formale de c\tre cele informale
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a dus la un comunism balcanic, `n care pilele [i rela]iile erau suverane `n fa]a unor
factori ca ideologia sau solidaritatea de clas\, cum au ar\tat unii anali[ti ai
comunismului rom^nesc, precum Ken Jowitt.
E[ecul comunismului `n implantarea unor r\d\cini mai puternice `n Europa de
Est se datoreaz\ impunerii acestuia de c\tre Armata Ro[ie sovietic\. ~n general,
comunismului `i lipsea caracterul na]ional. ~n locurile `n care partidele comuniste
au venit la putere printr-o revolu]ie indigen\, c^[tigarea revolu]iei a presupus
adaptarea comunismului la realit\]ile concrete ale acestor societ\]i. Socialismul din
China avea caracteristici chineze[ti, cel din Cuba avea caracteristici cubaneze. Atunci
c^nd liderii est-europeni au `ncercat formarea unui socialism cu caracter na]ional,
sovieticii au intervenit `n for]\ pentru instaurarea vechiului sistem, a[a cum s-a
`nt^mplat `n Ungaria `n 1956 [i `n Cehoslovacia `n 1968.
~n Rom^nia, Gheorghe Gheorghiu-Dej [i conducerea comunist\ de atunci
au participat la represiunea Revolu]iei din Ungaria `n 1956, ceea ce a convins
Moscova c\ Rom^nia s-a angajat ireversibil pe drumul comunismului. Dictatura
comunist-na]ionalist\ a lui Nicolae Ceau[escu a `mprumutat elemente de tip chinez,
fiind numit\ de unii anali[ti despotism pentru a ar\ta aceste surse de inspira]ie
oriental\.
Revolu]iile din 1989 demonstreaz\ imporRevoluþie indigenã  schimbare
tan]a culturii politice a elitelor. La finele anilor
internã rapidã, fundamentalã ºi
80, lipsa de `ncredere `n viitorul regimului
violentã, care instituþionalizeazã o
nouã ordine politicã; ea este realicomunist, confruntat cu mari probleme econozatã de forþe politice sau militare
mice [i de legitimitate, a dus la `ncercarea de
autohtone.
renovare a sistemului din interior de c\tre
liderul sovietic Mihail Gorbaciov. Gorbaciov a crezut c\ introducerea unor elemente
precum transparen]a (glasnost) sau reforma moderat\ a economiei (perestroika) pot
salva comunismul din falimentul s\u economic [i moral, ned^ndu-[i seama c\ aceste
elemente erau incompatibile cu o cultur\ politic\ de tip comunist. ~ncercarea de
reform\ a dus doar la sl\birea [i mai mare a regimului care se baza numai pe for]\,
secret [i control al statului.
~n final, regimul comunist s-a pr\bu[it deoarece fusese sl\bit deja din interior.
La sf^r[itul anilor 80, nici `n dictatura cea mai grea [i dogmatic\, cea a lui Nicolae
Ceau[escu, nimeni nu mai credea c\ socialismul va triumfa vreodat\ [i `ntre realitatea dezastruoas\ a economiei [i vie]ii de zi cu zi [i desele [edin]e de `ndoctrinare
politic\ se c\scase o pr\pastie uria[\. Controlul statului asupra societ\]ii era at^t de
puternic `ns\, `nc^t de[i socializarea comunist\ func]iona defectuos [i oamenii nu
mai credeau `n comunism, era imposibil s\ existe o cultur\ politic\ alternativ\.
Acest lucru s-a v\zut dup\ 1990, c^nd Rom^nia a avut dificult\]i `n a-[i forma
partide cu o cultur\ democratic\ [i `n a consolida o via]\ politic\ normal\. Anul
1990 a fost dominat de contest\ri radicale, adeseori violente, [i at^t regimul de la
putere, c^t [i opozi]ia de atunci nu p\reau preg\tite pentru o cultur\ `n care dialogul
[i `mp\r]irea puterii s\ constituie regulile jocului. Mare parte din problemele
sistemului politic creat `n 1990 proveneau din absen]a acestei culturi politice
alternative, datorat\ profunzimii controlului societ\]ii de c\tre stat `n regimul
Ceau[escu. ~n ]\ri ca Ungaria sau Polonia existaser\ nuclee sau re]ele de opozan]i
din care s-au format noile partide, deci aceste noi forma]iuni politice se bazau pe o
form\ decent\ de solidaritate social\. ~n Rom^nia, dimpotriv\, toat\ lumea se sim]ea
amenin]at\ cu denun]ul la Securitate de c\tre toat\ lumea, [i acest fapt a generat o
cultur\ a ne`ncrederii [i individualismului prost `n]eles, `n care oamenii nu mai [tiu
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s\ coopereze, partidele se desfac [i se fac continuu, politicienii se mut\ frecvent
dintr-un partid `n altul [i a[a mai departe. Perpetuarea acestei culturi `n prima
decad\ de dup\ comunism s-a datorat [i inabilit\]ii guvernelor de a regenera
capitalul de `ncredere : Rom^nia a fost ultima dintre ]\rile Estului comunist care a
formulat o lege privitoare la accesul la dosarele Securit\]ii, `ntre]in^nd b\nuieli [i
teorii conform c\rora, `n regimul comunist, jum\tate din popula]ie spiona cealalt\
jum\tate sau c\ Securitatea ar conduce [i ast\zi ]ara. Singura cale pentru rec^[tigarea `ncrederii [i demontarea unor asemenea teorii este transparen]a : protejarea
secretelor regimului comunist timp de at^]ia ani a afectat puternic [i negativ
tranzi]ia din Rom^nia.
~n ciuda unor culturi politice tradi]ionale, ]\rile est-europene nu pot continua de
unde au r\mas `n 1940. A[a cum natura precomunist\ a culturii politice a afectat
natura regimului comunist, tot a[a, natura regimurilor postcomuniste este afectat\
de natura culturii politice care le-a precedat. Ast\zi, fostele ]\ri comuniste din estul
Europei sunt angajate `n procesul de integrare european\, care presupune [i o
schimbare important\ a culturii politice rezultat\ din comunism. Cultura politic\
poate fi schimbat\ prin educa]ie, dar `ntr-un timp considerabil : abia `n anii 70, de
exemplu, `n Germania federal\ cultura politic\ reflectat\ `n sondaje a `nceput s\ fie
una de tip democratic, dup\ ce la finele celui de-al doilea r\zboi mondial Germania
era `nc\ mai aproape de ]ara care-l votase pe Adolf Hitler dec^t de ]\ri democratice
din Occident, precum SUA sau Marea Britanie. La fel, `n Rom^nia de ast\zi se
produce o tranzi]ie lent\, dar real\, `ntre cultura politic\ a unei ]\ri care a suportat
cel mai `ndelungat [i dur regim comunist f\r\ s\ se revolte [i cultura politic\ a unor
grupuri care s-au revoltat, apoi au afirmat puternic dorin]a lor ca Rom^nia s\ fie o
democra]ie [i o parte a structurilor europene. Din 1990 [i p^n\ ast\zi num\rul
rom^nilor care cred c\ democra]ia e cea mai bun\ form\ de guvern\m^nt, iar
economia de pia]\ singura form\ de economie posibil\ a crescut continuu, ace[tia
reprezent^nd marea majoritate, de[i `n 1990 erau o minoritate. ~n timp, rom^nii au
re`nv\]at esen]ialul unei noi culturi politice, s-au resocializat.

I. Cum vã explicaþi cãderea comunismului ? Notaþi cu (A) ce vi se pare adevãrat ºi
cu (F) ce vi se pare fals :
 eºecul comunismului se datoreazã impunerii acestuia de cãtre Armata Roºie;
 fundamental, comunismul avea un caracter antinaþional;
 cultura politicã a elitelor nu a mai fost în pas cu cultura politicã a maselor;
 instituþionalizarea regimului a presupus adaptarea comunismului la realitãþile
concrete ale acestor societãþi.
II. Împãrþiþi clasa în grupuri mici. Folosind metoda paºilor mãrunþi veþi ajunge la
o decizie. Cum credeþi cã trebuie sã acþioneze Mihai în exemplul urmãtor ? Nu
uitaþi cã participarea politicã este definitã, de obicei, prin gradul în care cetãþenii
se folosesc de drepturile democratice la care sunt îndreptãþiþi prin lege.
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Mihai este într-o mare dilemã. Câþiva dintre colegii lui vor sã ia parte la un
protest. Ei vor sã demonstreze împotriva hotãrârii direcþiunii de a interzice
purtarea blue-jeans-ilor în ºcoalã. Ca ºi colegii sãi, Mihai considerã cã aceastã
þinutã este legalã, nu este vulgarã ºi nici nu încalcã bunul gust. Mihai se teme
însã cã acþiunea lor va avea repercusiuni asupra notei la purtare sau chiar cã va
fi sancþionat cu eliminarea. Pe de altã parte, nu vrea sã-ºi lase prietenii. Ce ar
trebui sã facã ? Ce alternative are ?
 identificaþi problema ºi decizia care trebuie luatã;
 faceþi o listã cu diverse planuri de acþiune;
 explicaþi motivele deciziei;
 discutaþi toate planurile de acþiune ºi votaþi pentru planul cel mai bun;
 discutaþi cum poate fi folositã aceastã procedurã în situaþii similare în care
cetãþenii pot ajunge cu dificultate la o decizie.

Socializarea politicã
Socializarea politic\ reprezint\ suma a ce, c^nd [i cum `nva]\ oamenii despre
politic\. Cu alte cuvinte, reprezint\ un proces indirect de `nv\]are care implic\
dezvoltarea unor emo]ii [i a unei identit\]i de natur\ politic\, `n paralel cu
acumularea de informa]ii.
Socializarea politic\ implic\ deci un proces `n care oamenii s\ afle r\spunsuri la
`ntreb\ri de genul: Ce este na]iunea mea ? Ce este religia mea ? Ce este partidul
meu?
Socializarea politic\ are loc prin intermediul a nenum\rate institu]ii : familia,
prietenii, [coala, universitatea, colegii de la locul de munc\ [i este un proces care se
desf\[oar\ pe parcursul `ntregii noastre vie]i.
Exist\ dou\ abord\ri majore ale conceptului de socializare politic\, prezentate `n
tabelul urm\tor :
De la cine la cine

Principala Perioada de timp `n
institu]ie
care se desf\[oar\
cu prec\dere

Cum?

Concep]ia De la o genera]ie la
liberal\
alta

Familia

Copil\ria

Neplanificat
(de la sine)

Concep]ia De la clasa dominant\
radical\
la clasa subordonat\

Mass-media

Vârsta adult\
[i copil\ria

Premeditat

Dup\ cum se vede, principala diferen]\ dintre teoria liberal\ [i cea radical\
const\ `n maniera `n care se produce socializarea. Pentru liberali aceasta se petrece,
ca `n copil\rie, aleatoriu, neplanificat, ca urmare a experien]elor personale (precum
c\s\toria, c\l\toriile, responsabilitatea de p\rinte), `n timp ce radicalii consider\ c\
socializarea este un proces sistematizat, fiind rezultatul unui efort permanent de
`nv\]are prin intermediul unui num\r variat de institu]ii. Curentele neomarxiste de
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ast\zi, mo[tenitoare ale tradi]iei radicale, consider\ c\ majoritatea percep]iilor
importante ale oamenilor au o construc]ie social\ [i sunt manipulate de grupuri de
putere, de exemplu, sexul (feminismul consider\ c\ mare parte dintre diferen]ele
dintre femei [i b\rba]i se datoreaz\ faptului c\, tradi]ional, institu]iile cu rol
important `n socializare sunt dominate de b\rba]i [i `[i `nsu[esc punctul de vedere
al acestora) sau sentimentele na]ionale, na]iunea fiind un artefact, o inven]ie a
unor elite care o transmit la nivelul `ntregii mase. Aceste teorii au la baz\ unele
observa]ii reale c\ multe din lucrurile luate ca date `ntr-un anumit moment s-au
generalizat printr-un proces de influen]\ social\ pornit de la o minoritate: de
exemplu, antisemitismul era un fenomen de mas\, chiar dac\ `n forme moderate, `n
multe ]\ri europene la `nceputul secolului XX, pentru ca ast\zi s\ devin\ un tabu
absolut. Educa]ia na]ional\, transformarea unor oameni care vorbeau dialecte asem\n\toare `n na]iuni a fost de asemenea un proces dirijat de c\tre state cu ajutorul
educa]iei [i al elitelor intelectuale `n a doua jum\tate a secolului al XIX-lea. Cu
toate acestea, este o naivitate s\ ne imagin\m c\ aceste lucruri au o construc]ie
social\ integral\ : pe baza diferen]elor pe care le percep, `nc\ din copil\rie, `ntre
sexe sau grupuri etnice sau culturale diferite oamenii sunt predispu[i la o anumit\
`n]elegere a rolului sexelor sau al educa]iei na]ionale [i patriotice. Teoria liberal\,
care subliniaz\ caracterul mai pu]in dirijat al socializ\rii, a triumfat `n fa]a celei
radical-marxiste `n momentul `n care comunismul s-a pr\bu[it. S-a v\zut atunci c\
socializarea comunist\ nu produsese comuni[ti, de[i pentru prima oar\ `n istorie
toate institu]iile socializ\rii, inclusiv familia, fuseser\ penetrate de sistemul comunist. (De exemplu, `n Rom^nia, au existat 4 milioane de membri de partid; asta
`nseamn\ c\ practic fiecare familie avea pe cineva membru `n partid, deci un agent
poten]ial de socializare comunist\.) Cu toate acestea, oamenii s-au socializat nu
prin [edin]ele de `nv\]\m^nt politic, ci prelu^nd din mediu inclusiv `ndoielile fa]\
de comunism [i alte lucruri din surse alternative. Est-germanii urm\reau, de
exemplu, televiziunea vest-german\ [i simpla vedere a ma[inilor Mercedes cu care
rudele lor din Vest mergeau la serviciu fa]\ de modestele lor Trabanturi `i f\cea s\
aib\ o alt\ evaluare a economiei capitaliste dec^t cea care le era predat\ la [coal\ [i
care era `mp\rt\[it\ de majoritatea adul]ilor [i transmis\ copiilor. Nici un
est-german normal nu a spus copiilor s\i c\ Trabantul este o ma[in\ mai bun\ dec^t
Mercedesul doar pentru c\ era produs\ de statul est-german comunist : dimpotriv\,
copiii cre[teau `ntr-un mediu `n care p\rerea general\ era c\ situa]ia celor dou\
economii se reflecta perfect `n performan]ele celor dou\ ma[ini, deci socializarea
neoficial\ transmitea o viziune fundamental diferit\ de cea oficial\ prin [colile [i
mass-media controlate de partidul comunist.

Societatea civilã ºi statul; forme de organizare independentã
Societatea civil\ se define[te ca ansamblul ini]iativelor, ac]iunilor [i eforturilor
cet\]ene[ti colective, care se desf\[oar\ `n afara structurilor guvernamentale.
Conceptul `nrudit, de capital social, se refer\ la ansamblul rela]iilor sociale
dintre oameni [i institu]ii care conduc la ac]iuni colective. Acestea pot fi
pozitive, c^nd persoanele [i grupurile se aliaz\ pentru interesul comun [i pun
`mpreun\ resursele de care dispun, sau negative, c^nd unele grupuri de interese deturneaz\ resurse de care are nevoie `ntreaga societate `n folos propriu.
Societatea civil\ [i capitalul social nu sunt nici bune, nici rele. Ele sunt
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structuri `n care se manifest\ aceea[i cultur\ ca la nivelul `ntregii societ\]i.
Dac\ aceast\ cultur\ se bazeaz\ pe un set de norme care `nt\resc rela]iile
contractuale [i transparente, parteneriatele [i organiza]iile se vor orienta `n
aceast\ direc]ie. Dac\ e o cultur\ `n care predomin\ rela]iile oculte, asocierile
dintre oameni [i parteneriatele vor fi `n zona negativ\ : economie subteran\
(nedeclarat\), organiza]ii mafiote sau de contraband\, pile [i rela]ii etc.
Expresia provine din latin\  civilis societas. ~n accep]ia ei ini]ial\ `nsemna `n
acela[i timp stat [i societate, fiind practic sinonim cu societate politic\.
Pentru John Locke, societatea civil\ sau politic\ se opune autorit\]ii paternale
[i st\rii naturale [i este un factor de confort [i ordine bazat\ pe lege. La Hegel, sfera
societ\]ii civile este arena activit\]ilor economice `n care, satisf\c^nd nevoile altora,
fiecare `[i satisface propriile interese. Rela]iile sunt reglementate [i conflictele sunt
rezolvate `n baza legilor. Mecanismul propriu al societ\]ii civile relev\ existen]a
unei anumite interdependen]e `ntre societatea civil\ [i ordinea politic\, fiecare
p\str^ndu-[i specificitatea proprie.
La r^ndul s\u, Alexis de Tocqueville sublinia capacitatea indivizilor de a se
asocia at^t `n plan privat, c^t [i `n plan statal. Formarea societ\]ii civile este
rezultatul unei mi[c\ri spontane [i creatoare a cet\]enilor, care instituie `n mod
benevol diverse forme de asociere politic\, economic\, cultural\.
~n cadrul societ\]ii civile, cet\]enii intr\ `ntr-o re]ea de raporturi sociale, particip^nd
la activitatea unei multiplicit\]i de asocia]ii, organiza]ii, cluburi, `n vederea promov\rii unei diversit\]i de obiective [i interese. Organiza]iile societ\]ii civile sunt,
`ntr-un anumit sens, autonome `n raport cu statul, reprezent^nd o multitudine de
centre de putere, un sistem al puterilor non-statale. Aceste forme de asociere
(independente de asocia]iile permanente create prin lege, cum sunt comunele,
ora[ele etc.) realizate pe plan na]ional sau local, av^nd obiective politice, profesionale, culturale, religioase, morale, reprezint\ nu numai un cadru de manifestare a
drepturilor indivizilor, ci [i o contrapondere `n raport cu for]a statului sau cu
diversele combina]ii de interese ale institu]iilor politice oficiale (societatea politic\).
Cea mai important\ caracteristic\ a lor este `ns\ voluntariatul. Societatea civil\ este
deci cadrul `n care se manifest\ cei care nu de]in autoritate politic\, un cadru care
include rela]iile economice, structurile de familie [i de rudenie, institu]iile religioase.
Societatea civil\ implic\ surse substan]iale de putere `n afara statului [i, de cele
mai multe ori, `mpotriva statului. Aceasta nu `nseamn\ c\ rela]iile dintre stat [i
societatea civil\ sunt numai de opozi]ie. De multe ori, `n societ\]ile democratice,
societatea civil\ vine `n `nt^mpinarea problemelor statului, pe care, de multe ori, le poate
autoritate paternalã  capacitatea
rezolva `ntr-o manier\ mult mai eficient\. Terºi dreptul de a înfãptui anumite
menul se refer\ deci la aspectele non-politice
acþiuni sau de a impune ascultare,
ale ordinii sociale contemporane, a c\ror
ceea ce presupune prezenþa latentã
importan]\ a crescut at^t de mult `nc^t se
a unei acþiuni sau a unei constrângeri
discut\ dac\ exist\ un acord `ntre societatea
care restrânge libertatea persoanecivil\ [i stat.
lor cu scopul de a le proteja mai
Datorit\ specificului s\u, societatea civil\
bine interesele. Autoritatea paternalã
`nt\re[te legitimitatea democra]iei, multiplic\
este incompatibilã cu gândirea liberã
mijloacele de expresie a intereselor, `nt\re[te
care considerã cã fiecare persoanã
con[tiin]a [i `ncrederea cet\]enilor `n puterea
este cel mai bun judecãtor al
binelui propriu.
lor, permite recrutarea de noi lideri. ~ntr-un
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anumit sens, societatea civil\ pare a se sus]ine pe sine `ns\[i [i a nu avea nevoie de
stat. ~n realitate, numeroase fenomene nedorite `n societate (cum este Mafia) impun
existen]a statului. Societatea politic\ `ntruchipat\ `n stat apare `n ipostaza de
reprezentant al societ\]ii civile, `n calitate de mandatar al contractului social. At^t
societatea civil\, c^t [i statul au fiecare ra]iunea lor de a fi [i propria realitate
autonom\, ceea ce nu exclude existen]a interac]iunilor. Persoanele active `n cadrul
societ\]ii civile `n calitate de patroni, muncitori grupa]i `n sindicate, speciali[ti,
arti[ti grupa]i `n asocia]ii profesionale pot fi reg\site ca agen]i ai societ\]ii politice,
`ndeplinind func]ii politice. Alte persoane r\m^n doar agen]i ai societ\]ii civile.
O societate civil\ este cump\tat\ [i civilizat\, cu oameni care se respect\
reciproc, capabili [i dornici s\ ac]ioneze ei `n[i[i, care creeaz\ mijloacele
necesare ac]iunii, cu alte cuvinte, cet\]enii.
~n cadrul regimurilor totalitare din secolul XX (`n special `n ]\rile comuniste),
conceptul societate civil\ a fost considerat subversiv. Existen]a ini]iativelor [i
organiza]iilor cet\]ene[ti era considerat\ a fi un pericol pentru stat. Din perspectiva
totalitar\, numai statul, ca putere concentrat\ `n m^inile unei clici conduc\toare,
avea dreptul s\ decid\ care era rolul cet\]enilor.
Conceptul de societate civil\ a fost revigorat [i a c\p\tat un rol central `n mi[carea
de disiden]\, de opozi]ie fa]\ de regimurile totalitare care anulau societatea civil\ `n
numele realiz\rii unui spirit de corp, de organism social unitar, omogen. Din punct
de vedere totalitarist, manifest\rile separate ale societ\]ii civile erau interpretate ca
devieri care amenin]au ordinea social\.
~n consecin]\, accentul pus pe societatea civil\ `n Europa Central\ [i de Est a
`nsemnat nu numai un cadru teoretic de critic\ a comunismului, dar [i o strategie
eficient\ de subminare a acestuia. Conceptul a ap\rut relativ t^rziu `n analele
rezisten]ei anticomuniste. El a rezultat din con[tientizarea faptului c\ statul c\zuse
complet `n m^inile oligarhiei comuniste [i din convingerea c\ societ\]ii nu-i lipse[te
puterea de a se organiza independent.
Accentul pus pe societatea civil\ `n aceast\ parte a Europei a `nsemnat nu numai
o arm\ teoretic\ de criticare a comunismului, ci [i o strategie eficient\ de subminare
a acestuia. Resurec]ia societ\]ii civile a fost fundamentul principal [i strategia de
opozi]ie fa]\ de regimul comunist `n majoritatea societ\]ilor est-europene. Ea a
`nsemnat noi deschideri pentru teoria general\ a democra]iei. Astfel, a fost tot mai
clar c\ democra]ia nu `nseamn\ numai alegeri libere, ci, a[a cum remarcase
Tocqueville, [i re]ele de asocia]ii voluntare care s\ dea cet\]enilor posibilitatea de a
participa la modelarea vie]ii publice. Societatea civil\ nu ac]ioneaz\ `n opozi]ie cu
statul democratic, ci coopereaz\ cu acesta. Numai cu o societate civil\ puternic\ [i
cu un num\r c^t mai mare de cet\]eni care s\ ia parte la via]a public\ o democra]ie
poate fi `n siguran]\.
Cel mai eficient element al societ\]ii civile, devenit o component\ a sistemului
politic, este grupul de presiune sau lobby, cum este numit `n Statele Unite. Grupul
de presiune este forma specific\ prin care se articuleaz\, se agreg\ [i se exprim\
varietatea intereselor dintr-o societate pluralist\. Presiunea este exercitat\ at^t
asupra partidelor politice, c^t [i asupra institu]iilor puterii  Parlamente [i guverne,
mai nou chiar asupra institu]iilor Uniunii Europene, prin forme extrem de variate,
specifice de la ]ar\ la ]ar\. Cele mai active pe acest canal al influen]\rii sociale sunt
ast\zi minorit\]ile etnice, culturale sau religioase, unele dintre ele devenind adev\rate centre de polarizare politic\ sau de putere.

164

OPINIA PUBLICÃ ªI VIAÞA POLITICÃ
Din societatea civil\ fac parte [i organiza]iile non-guvernamentale. Acestea sunt
organiza]ii non-profit, constituite de cele mai multe ori pe baz\ de voluntariat. Ele
`ndeplinesc mai multe func]ii, cum ar fi :
1 Func]ia de avangard\: organiza]iile non-guvernamentale ini]iaz\ programe ce
pot fi preluate at^t de sectorul public, c^t [i de cel privat.
2 Func]ia de prezervare a memoriei colective a societ\]ii.
3 Func]ia de experimentare a unor idei noi : ele ofer\ astfel un flux de persoane ce
pot fi folosite de sectorul public sau de cel privat.
4 Este oferit\ posibilitatea de promovare `n func]ii a unor persoane care altfel nu
ar accede la astfel de pozi]ii `n alt tip de organiza]ii, sc\z^nd astfel tensiunile [i
frustr\rile unei anumite p\r]i a popula]iei.
5 Organiza]iile non-guvernamentale se implic\ `n rezolvarea unor nevoi ale comunit\]ii pe care statul le poate satisface prost sau de care se pot ocupa cu un
succes satisf\c\tor.
Ca organiza]ii ale societ\]ii civile, organiza]iile non-guvernamentale `ndeplinesc
rolul de articulare a cerin]elor cet\]enilor, de `ncurajare a diversit\]ii opiniilor, de
agen]i ai mobiliz\rii sociale [i politice, de furnizare a mecanismelor de avertizare [i
de tampon dintre stat [i pia]\. Ele au diferite obiective [i domenii de activitate :
educa]ia civic\, artistic\ sau religioas\, protec]ia drepturilor omului, a mediului,
sprijinirea comunit\]ilor umane, activit\]ile caritabile.
~n România exist\ peste 15 000 de ONG-uri, cele mai multe dintre ele fiind
concentrate `n Bucure[ti, precum [i `n jude]ele Cluj, Timi[, Harghita [i Prahova.
Dintre cele mai active [i puternice organiza]ii din România pot fi men]ionate
Pro-Democra]ia, LADO, Funda]ia pentru Dezvoltarea Societ\]ii Civile, Salva]i Copiii,
Estura, ARAS, Paltin, Cerceta[ii României, Societatea Academic\ din România etc.
Av^ntul `nregistrat de formele de organizare independent\ vine s\ confirme
opinia lui Seymour Martin Lipset, conform c\reia acest tip de organiza]ii `mpiedic\
statul sau oricare alt\ surs\ de putere public\ s\ domine resursele politice; ele sunt
surse de noi opinii; pot fi mijloace de comunicare a unor idei noi `n r^ndurile unei
mari p\r]i a cet\]enilor; ele cresc astfel nivelul interesului pentru participarea la
via]a politic\. Studiile efectuate `n Statele Unite au ar\tat c\ persoanele care apar]in
unor organiza]ii non-guvernamentale au tendin]a de a da r\spunsuri democratice la
`ntreb\ri privitoare la toleran]\, la sistemul de partide [i la vot [i au tendin]a de a
participa mult mai activ la via]a politic\.

I. Pe grupe, puneþi bazele unei asociaþii sau organizaþii. Stabiliþi obiectivele ei
(profesional, cultural, moral) ºi mijloacele prin care puteþi realiza aceste obiective. Aduceþi propuneri concrete.
II. Dezbateþi urmãtoarea problemã : sunt organizaþiile non-guvernamentale (ONG)
mijloace de comunicare a unor idei ºi opinii noi ? Sunt ele necesare ?
a. Formaþi douã echipe;
b. Comparaþi argumentele grupei voastre cu argumentele celorlalte grupe din
echipa voastrã. Lucraþi împreunã ºi selectaþi cele mai convingãtoare argumente.
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c. Fiþi pregãtiþi sã anticipaþi argumentele celorlalte echipe.
d. Selectaþi purtãtorii de cuvânt.
e. Puteþi folosi o salã de clasã mai mare unde sã vã invitaþi colegii din alte clase,
pãrinþii, profesorii.
f. Plasaþi postere care sã anunþe dezbaterea în toatã ºcoala.
III. Faceþi parte dintr-un grup care se pregãteºte sã facã lobby pe lângã Consiliul
Profesoral. Problema pe care doriþi sã o rezolvaþi este : folosirea, dupã orele
de curs, a sãlii de sport pentru iniþiere în artele marþiale. În favoarea cererii
voastre aduceþi ºi un formular, completat de câteva clase care ar dori sã
beneficieze de acest curs ºi cuprinzând motivele pentru care este solicitat
cursul ºi efectele potenþiale asupra activitãþii voastre ºcolare.
IV. Lista de mai jos descrie douã situaþii în care diverse organizaþii pot avea un rol
important. Care este acest rol ? Cum pot ele acþiona ?
 În þara Z, membrii legislativului sunt numiþi pe viaþã. Nu pot fi înlocuiþi din
funcþie, indiferent de modul în care se comportã.
 Marele Inchizitor era un fel de judecãtor  obligaþia lui era sã determine
vinovãþia sau nevinovãþia unei persoane. Oameni nevinovaþi îºi mãrturiseau
vinovãþia imaginarã doar pentru a scãpa de torturã.
V. Notaþi ONG-urile pe care le cunoaºteþi. Comparaþi rãspunsurile voastre cu ale
colegilor din celelalte grupe ºi faceþi o listã pe care s-o scrieþi pe tablã.

Opinia publicã
Conceptul opinie public\ este folosit `ndeob[te pentru a caracteriza atitudinea
aleg\torilor `n leg\tur\ cu diferite evenimente. Ea reprezint\, cu alte cuvinte,
p\rerile acelui segment al societ\]ii care este activ politic `n privin]a partidelor,
politicienilor [i a politicilor promovate de ace[tia.
~n ]\rile cu cultur\ politic\ participativ\, segmentul activ politic al societ\]ii este
reprezentat de toat\ popula]ia adult\ a ]\rii. Astfel, opinia public\ devine o form\
de participare politic\ indirect\, dar puternic\. ~n ]\rile cu o cultur\ politic\ neformat\ sau `n ]\rile cu regimuri totalitare, popula]ia activ\ politic este foarte redus\,
astfel c\ opinia public\ aproape nu exist\ sau se confund\ cu opinia unor elite.
Opinia public\ se manifest\, de obicei, `n chestiuni care ]in de politicile generale
ale unei ]\ri. De exemplu, pentru politicieni este important s\ aib\ de partea lor
opinia public\ dac\ vor s\ ob]in\ intrarea ]\rii lor `ntr-o organiza]ie interna]ional\
precum NATO sau Uniunea European\.

Sondajele de opinie
Auzi]i adesea `n pres\ despre rezultatele unui sondaj de opinie care arat\ c\ un
partid sau altul a pierdut `ncrederea aleg\torilor sau c\ oamenii nu sunt de acord cu
reforma economic\ [i a[a mai departe. De fiecare dat\ c^nd apare un astfel de
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sondaj de opinie se declan[eaz\ numeroase dezbateri pe marginea lui [i este luat ca
reper de to]i ziari[tii, anali[tii [i oamenii politici.
Ce este deci un sondaj de opinie [i de ce este el at^t de important ?
Un sondaj de opinie este o m\sur\toare `n cadrul c\reia un e[antion
reprezentativ de oameni (selectat dup\ unele criterii statistice pentru a fi
similar cu popula]ia studiat\ ca `ntreg, de[i e numai o parte) r\spunde la o
serie de `ntreb\ri, iar r\spunsurile sunt apoi interpretate de persoane
specializate conform unui algoritm.
Sondajul de opinie este un instrument important al democra]iei. Pe de o parte,
pentru c\ este cel mai direct instrument de lucru cu oamenii, iar pe de alt\ parte,
pentru c\ ofer\ o [ans\ de exprimare tuturor cet\]enilor oblig^ndu-i pe politicieni
s\ ia `n seam\ p\rerile [i op]iunile acestora. Politicienii sau partidele care ignor\
rezultatele sondajelor de opinie pl\tesc, de obicei, aceast\ arogan]\ la alegeri
pierz^nd voturi.
Totu[i, sondajul de opinie nu este un instrument 100% relevant. De multe ori
oamenii care r\spund la `ntreb\ri nu le `n]eleg sau sunt lua]i pe nepreg\tite [i nu
[tiu s\ r\spund\. A[a c\, de[i sondajul de opinie este un instrument important de
m\surare a opiniei publice, el nu trebuie absolutizat. De asemenea, reprezentan]ii
politici sunt mai expu[i unor idei noi dec^t restul popula]iei, astfel c\ e preferabil
ca `n unele domenii s\ ac]ioneze pe baza mandatului lor de reprezentan]i [i nu
neap\rat pe baza sondajelor, `n care oamenii care `[i exprim\ o opinie nu sunt
`ntotdeauna la curent sau nu reu[esc s\ vad\ dec^t propriul lor interes, [i nu pe cel
al societ\]ii ca `ntreg.

Mass-media ºi formarea opiniei publice

I. Deschideþi o expoziþie de postere, cu aspecte din viaþa ºcolii. Anunþaþi
evenimentul prin staþia de radio a ºcolii.
II. Aveþi un ziar în ºcoalã ? Colegii voºtri au organizat Balul bobocilor pentru cei
din clasa a IX-a. Faceþi un scurt reportaj.
III. Directorul ºcolii a hotãrât sã scoatã douã articole din ziarul vostru. Unul se
referã la pericolul SIDA, altul dezbate problema avortului. Directorul socoteºte cã aceste probleme nu-ºi gãsesc locul în ziarul ºcolii. Ce pãrere aveþi ?
Argumentaþi.

Mass-media `nseamn\ ansamblul mijloacelor [i modalit\]ilor moderne de
comunicare de mas\ : pres\ scris\ (ziare, reviste), televiziune, radio, Internet.
Comunicarea de mas\ a devenit deosebit de important\ `n politic\ [i `n activitatea
de guvernare a societ\]ii. Un rol prioritar revine televiziunii.
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Completaþi urmãtorul chestionar :
a. Mã uit la televizor :
o
Des
o
Câteodatã
o
Deloc
b. Mã intereseazã ºtirile :
o
În general da
o
Nu prea
o
Uneori
c. Urmãresc filme de acþiune :
o
În general da
o
Nu prea
o
Uneori

d. Învãþ mult din emisiunile TV :
o
În general da
o
Nu prea
o
Uneori
e. TV-ul este o pierdere de timp :
o
În general de acord
o
Nu prea
o
Uneori
f. Comentez cu prietenii mei emisiunile TV :
o
În general da
o
Nu prea
o
Uneori
Adunaþi toate chestionarele din clasã ºi centralizaþi rãspunsurile obþinute. Pe baza
acestora, realizaþi o scurtã analizã a rezultatelor. De ce credeþi cã s-au obþinut
aceste rezultate ?

Comunicarea de mas\ este procesul prin care indivizii sau grupurile de
indivizi transmit informa]ii c\tre un auditoriu mare, eterogen [i dispersat.
Tr\s\turi esen]iale ale comunic\rii de mas\ :
 Comunicarea se realizeaz\ c\tre o audien]\ de mas\, oblig^nd comunicarea
politic\ s\ ]in\ cont de diferen]ele existente `ntre cei informa]i [i cei
neinforma]i.
 Mass-media selecteaz\ numai anumite evenimente, `n func]ie de impactul
asupra audien]ei, de resursele financiare, de organiza]iile implicate.
 Mass-media difuzeaz\ materiale de interes general pentru timpul liber,
oblig^nd astfel comunicarea politic\ s\ intre `n concuren]\ cu alte mesaje.
 Auditoriul are o compozi]ie eterogen\, fiind format din indivizi apar]in^nd
tuturor categoriilor socio-profesionale, cu v^rste, stiluri de via]\ [i convingeri
diferite.
1

2

Exist\ dou\ categorii de mass-media :
Mass-media scrise  comunic\ informa]ia prin intermediul cuv^ntului scris [i
al ilustra]iilor :
 cotidiane;
 reviste;
 agen]ii de pres\.
Mass-media electronice  comunic\ informa]ia prin intermediul sunetelor sau
al imaginilor :
 radioul;
 televiziunea;
 Internetul.
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Func]iile mass-media `n raport cu via]a politic\:
 Func]ia de informare  aduce la cuno[tin]a opiniei publice ac]iunile
guvernului, declara]iile politicienilor de la putere [i ale celor din opozi]ie.
 Func]ia de interpretare a informa]iei :
 `n editoriale [i comentarii (presa scris\);
 prin dezbateri (talk-show) [i mese rotunde (presa electronic\).
Ziari[tii interpreteaz\ [i analizeaz\ ac]iunile politicienilor, oferind opiniei
publice mai multe puncte de vedere, ajung^ndu-se astfel la cea de-a treia
func]ie :
 Func]ia de influen]are a cet\]enilor.
 Func]ia de stabilire a agendei  subiectele abordate de mass-media
devin problemele care preocup\ opinia public\ [i din acest motiv politicienii trebuie s\ ]in\ cont de ceea ce apare `n pres\ atunci c^nd `[i stabilesc
agenda de lucru.
 Func]ia de socializare politic\  oamenii ob]in majoritatea informa]iilor
[i valorilor politice din pres\.
Presa transmite informa]ii at^t de la guvern la cet\]eni, c^t [i de la cet\]eni la
guvern. Electoratul poate s\-i fac\ r\spunz\tori pe politicieni pentru ac]iunile lor
numai dac\ aleg\torii [tiu ce a f\cut, ce face [i ce are de g^nd s\ fac\ guvernul.

I. Credeþi cã un ziarist poate sã ia parte la demonstraþii politice ? Ce este mai
important : libertatea de expresie a ziaristului sau responsabilitatea mass-media
de a-ºi pãstra obiectivitatea în transmiterea ºtirii ? Care responsabilitate are
prioritate ? Împãrþiþi clasa în grupe pro ºi contra. Organizaþi o dezbatere.
II. Spuneþi dacã sunteþi de acord cu urmãtoarele afirmaþii :
 În campaniile prezidenþiale sunt prezentate programe ºi platforme electorale.
Ele nu reprezintã o competiþie de persoane.
 În audiovizual, ºtirile sunt difuzate câte un minut, nu sunt grupate tematic.
 Televiziunea prezintã evenimente cu impact vizual.
III. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
 Ce înþelegeþi prin manipulare ?
 Pot mass-media sã manipuleze publicul ?
 Daþi exemple de manipulare.
IV. Aþi decis sã faceþi un ziar pentru ºcoalã. Vreþi sã atrageþi cât mai mulþi elevi
care sã scrie la ziar ºi cât mai mulþi sponsori. Adãugaþi ºi ideile voastre la cele
sugerate în continuare :
 numele ziarului;
 ce va cuprinde el;
 cui se adreseazã;
 cum îl veþi multiplica;
 ce sponsori veþi gãsi;
 ce le oferiþi sponsorilor;
 cum vã veþi face cunoscuþi.

169

INTRODUCERE ÎN POLITOLOGIE

170

OPINIA PUBLICÃ ªI VIAÞA POLITICÃ

7
I
U
L
U
M
O
E
IL
R
U
T
P
E
R
D
ului
 Ce sunt drepturile om
pturile
 Declaraþii privind dre
omului
ionale
 Convenþiile Internaþ
i
ale Drepturilor Omulu

171

INTRODUCERE ÎN POLITOLOGIE

172

DREPTURILE OMULUI

Ce sunt drepturile omului
Drepturile omului sunt drepturi ce revin fiin]elor umane `n virtutea singurului
fapt c\ sunt fiin]e umane.
Termenul drepturile omului este ap\rut recent `n con[tiin]a public\. P^n\ `n
secolul XX, expresiile folosite erau drepturi naturale sau drepturile b\rbatului
(`n limba englez\, rights of man).
Omenirea nu a fost con[tient\ de-a lungul `ntregii sale istorii c\ exist\ unele
drepturi fundamentale ale fiin]ei umane care trebuie garantate [i respectate. Exist\
controverse privind momentul istoric `n care s-a vorbit pentru prima oar\ despre
drepturile omului. Se pune, de pild\, sub semnul `ntreb\rii m\sura `n care `n
legisla]ia Greciei antice sau a Romei exista conceptul de drept. Dup\ unii cercet\tori conceptul de drept a ap\rut `n Europa secolului al XII-lea, iar o teorie `nchegat\
a drepturilor naturale s-a constituit de abia la sf^r[itul secolului al XIV-lea. Teoria
`n sine a fost `ns\ cu adev\rat dezvoltat\ de abia `n secolul al XVII-lea de c\tre
Hugo Grotius, considerat p\rintele dreptului modern. De aici au rezultat dou\ [coli
de g^ndire radical diferite. Una din ele, reprezentat\ de Thomas Hobbes, atribuia
drepturi nelimitate omului aflat `n stare natural\ (adic\ `n afara societ\]ii). O dat\
intrat `n societate [i supus regulilor politice, omul devenea lipsit `n mare m\sur\ de
drepturi, lucru care echivala cu acordarea unor puteri foarte mari autorit\]ii guvernamentale asupra cet\]enilor.
Hugo Grotius (numele latinizat al lui
Cea de a doua [coal\ de g^ndire, consideHugo de Groot) (1583-1645)  jurist,
rat\ radical\, sus]inea c\, dimpotriv\, exist\
istoric ºi diplomat olandez, specialist
unele drepturi la care omul nu trebuie s\
în drept internaþional, unul dintre prinrenun]e niciodat\ [i unele la care poate
cipalii reprezentanþi ai teoriei dreprenun]a `n favoarea guvernelor pentru p\stratului natural.
rea p\cii sociale. Aceast\ teorie radical\ este
Thomas Hobbes (1588-1679)  filosof
cea care a c^[tigat teren [i care st\ la baza conmaterialist englez, primul teoretician
cep]iei moderne privind drepturile omului. Ea
al contractului social, autorul Leviaa fost des\v^r[it\ `n secolul al XVII-lea de
thanului (1651).
c\tre John Locke.
Locke a pornit de la ipoteza c\ legea
natural\ instaurat\ de Dumnezeu prevede
ca nici un om s\ nu-l prejudicieze pe
altul `n ceea ce prive[te via]a, s\n\tatea,
libertatea sau propriet\]ile sale materiale.

John Locke (1632-1704) 
filosof liberal ºi om politic
englez, întemeietorul empirismului, doctrina conform
cãreia toate cunoºtinþele
sunt dobândite prin experienþã, mintea omului fiind la naºtere
o foaie nescrisã (tabula rasa).
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Cu alte cuvinte, legea lui Dumnezeu acord\ fiec\rui om un drept natural asupra
propriei sale vie]i, asupra libert\]ii [i propriet\]ilor sale [i, `n consecin]\, impune o
datorie natural\ fiec\ruia dintre noi de a respecta via]a, libertatea [i proprietatea
celorlal]i.
De aici, Locke a tras concluzia c\ intr^nd `ntr-o comunitate guvernat\ de reguli
politice omul nu a renun]at de bun\voie la nici unul din aceste drepturi naturale.
Mai mult, tocmai protejarea acestor drepturi a fost motivul pentru care oamenii au
creat asemenea comunit\]i.
Drepturile naturale au trei consecin]e politice importante `n teoria lui Locke :
1 de vreme ce oamenii se bucur\ de drepturi egale sub inciden]a legii naturale,
`nseamn\ c\ nimeni nu se poate plasa sub autoritatea politic\ dec^t prin propria
voin]\.
2 p\strarea [i protejarea drepturilor naturale reprezint\ principala func]ie a
guvernului.
3 drepturile naturale stabilesc limite autorit\]ii guvernamentale, astfel c\ un
guvern care violeaz\ drepturile cet\]enilor s\i `[i pierde dreptul de a le cere
supunere [i poate fi schimbat `n mod legitim.
~n secolele urm\toare, aceste trei consecin]e ale teoriei lui Locke au continuat s\
fie asociate cu conceptul de drepturi naturale.
Declara]ia de Independen]\ a SUA, de exemplu, a enun]at ca adev\ruri evidente
c\ to]i oamenii sunt crea]i egali, c\ li s-au acordat de c\tre Creator unele
drepturi inalienabile precum : Via]a, Libertatea [i dreptul de a ac]iona `n
favoarea propriei Fericiri.
Urm\torul pas a fost de a stabili c\ guvernele sunt create pentru a asigura aceste
drepturi, c\ puterea le este dat\ de cei guverna]i [i c\ un guvern care caut\ s\ distrug\
aceste drepturi poate fi abolit. Aceste principii au stat la baza Declara]iei Drepturilor
Omului [i Cet\]eanului proclamat\ la `nceputul Revolu]iei franceze din 1789.
Declara]iile istorice care au stat la baza teoriilor contemporane
asupra drepturilor omului :
American Declaration of Independence
(1776)  (Declara]ia American\ de
Independen]\)

Déclaration des droits de lhomme et du
citoyen (1789)  (Declara]ia Drepturilor
Omului [i Cet\]eanului)

Doctrinele moderne ale drepturilor omului deriv\ `n mod direct din aceste
doctrine ale drepturilor naturale. Drepturile omului sunt deci acele drepturi care
sunt naturale, `n sensul c\ reprezint\ un atribut moral atribuit fiec\rei persoane
`n baza simplului fapt c\ exist\ [i c\ este o fiin]\ uman\, [i nu `n virtutea unui
aranjament special `n care a intrat, sau a unui sistem legislativ anume sub a c\rui
inciden]\ se afl\. Drepturile omului trebuie s\ fie [i sunt garantate `mpotriva
indivizilor sau a asocia]iilor de orice fel, de exemplu, companii sau sindicate. Dar,
mai presus de toate, drepturile omului reprezint\ obliga]iile minimale ale unui
guvern care trebuie s\ le protejeze, s\ le asigure [i s\ le respecte.
Expresia drepturile omului a fost destul de rar `nt^lnit\ `nainte de sf^r[itul
celui de-al doilea r\zboi mondial c^nd apare `n Carta Na]iunilor Unite. Al doilea
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r\zboi mondial  prin violarea drepturilor [i libert\]ilor fundamentale ale omului,
prin genocidul `mpotriva evreilor  a preg\tit opinia public\ pentru transform\rile
radicale `n domeniul drepturilor omului.
~n 1948, dup\ `ncheierea celui de-al doilea r\zboi mondial, ONU a elaborat [i
adoptat, pentru prima oar\, o Declara]ie Universal\ a Drepturilor Omului. Inspirat\ `n mare parte de juristul francez René Cassin, viitor laureat al Premiului Nobel
pentru Pace, Declara]ia a fost adoptat\ cu opt ab]ineri (Africa de Sud, Arabia Saudit\,
Uniunea Sovietic\ [i alte cinci democra]ii populare). Textul, generos [i ambi]ios
totodat\, relua extinderea drepturilor individuale enun]ate `n 1789, ad\ug^ndu-le
drepturile colective [i sociale, pe care nici o declara]ie na]ional\ nu putea s\ le
cuprind\, ca dreptul la na]ionalitate sau dreptul la trecerea frontierei. ~n calitatea sa
de Declara]ie Universal\, aceasta se `ncheia cu revendicarea unei ordini interna]ionale care s\ permit\ realizarea efectiv\ a acestor drepturi.
Din prima categorie, cunoscute [i sub numele de drepturi negative, au fost
promovate mai ales concep]iile liberale, realizarea lor presupun^nd limitarea
interven]iei statelor. Dimpotriv\, drepturile din a doua categorie, cunoscute sub
numele de drepturi pozitive, `[i au originea `n concep]iile comunitariene, pentru
realizarea lor fiind necesar\ interven]ia activ\ a statului.
Drepturi pozitive, `n care este necesar\
interven]ia activ\ a statului

 drepturi economice, sociale [i culturale

Drepturi negative, `n care este necesar\
limitarea interven]iei statului

 drepturi civile [i politice

~n epoca modern\, respectarea drepturilor omului este asigurat\ prin constitu]ia
fiec\rui stat `n parte.
Dar s\ vedem care sunt drepturile considerate ale omului?
Exist\ [ase categorii generale :
1

Dreptul la via]\ este cel mai r\sp^ndit. Acest drept poate fi tradus prin dreptul
de a nu fi ucis sau agresat fizic; sau prin dreptul de a fi protejat de crim\ [i atac;
sau prin dreptul de a primi bunurile materiale esen]iale pentru via]\ [i `ngrijiri
medicale minimale.

2

Libertatea a figurat, `ntotdeaua, `n declara]iile privind drepturile omului. ~n
unele dintre acestea ea apare ca un drept general; alteori se specific\ dreptul la
libert\]i particulare, precum libertatea de g^ndire, libertatea de expresie, libertatea religioas\; libertatea de asocia]ie; libertatea de mi[care.

3

Dreptul la proprietate.

4

Drepturi privind statutul individului de cet\]ean ca dreptul de a avea o
na]ionalitate [i drepturi democratice.

5

Drepturi privind purtarea guvernului, `n particular drepturi privind domnia
legii (the Rule of Law), precum dreptul de a nu fi arestat `n mod arbitrar [i dreptul
la o judecat\ dreapt\.

6

Drepturi privind clamarea anumitor bunuri sociale, economice sau culturale.
Declara]ia ONU, de exemplu, enumer\ drepturile omului la educa]ie, munc\,
securitate social\, odihn\ [i un standard de via]\ adecvat pentru buna s\n\tate
[i existen]\ a fiin]ei umane.
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Prima `ntrebare care ne vine `n minte dup\ citirea acestor r^nduri este : cum se
justific\ faptul c\ enun]urile de mai sus sunt adev\rate [i reprezint\ drepturi ale
oric\rei fiin]e umane ?
Ei bine, `n trecut, se aducea ca argument faptul c\ toate aceste drepturi sunt `n
mod natural drepturi ale oamenilor. Cu alte cuvinte, ele sunt drepturi cu care omul
s-a n\scut [i de aceea nu este nevoie s\ fie justificate `n vreun fel. Ele exist\ pur [i
simplu.
~n epoca modern\, argumentele sunt mai complexe. Ele se bazeaz\ pe ideea c\
omenirea trebuie s\ respecte anumite concepte [i valori fundamentale, precum
libertatea, autonomia [i egalitatea, laolalt\ cu toate celelalte lucruri care asigur\
bun\starea fiin]ei umane.

I. Examinaþi urmãtoarele exemple de discriminare. Discutaþi în grupuri ºi
identificaþi drepturile care au fost încãlcate :
a. În cartierul tãu s-a luat hotãrârea ca în parcul de distracþii sã nu fie primiþi
copiii rromi.
b. În oraºul tãu existã douã cartiere în care tu ºi familia ta nu puteþi locui din
cauza religiei pe care o practicaþi.
c. Deºi era cea mai bunã, mama ta nu a obþinut promovarea în funcþia de ºef de
secþie pentru cã este femeie.
d. Biserica Ortodoxã (cultul majoritar în România) refuzã sã retrocedeze unele
din lãcaºurile de cult ale greco-catolicilor care au fost naþionalizate de regimul
comunist, astfel cã aceºtia trebuie sã se roage sub cerul liber sau în casele
oamenilor transformate în loc de rugãciune.
II. Rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
a. În ce documente apare expresia drepturile omului ?
b. Ce organism internaþional a elaborat ºi adoptat Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului ?
c. Ce drepturi au fost adãugate ?
III. Gãsiþi drepturile din rubrica notatã cu litere care se potrivesc cu drepturile din
rubrica marcatã cu cifre (pe perechi).
1. drepturi individuale
2.
3.
4.
5.
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a) dreptul la muncã, la odihnã, la un standard
de viaþã adecvat sãnãtãþii
drepturi civile ºi politice
b) dreptul la proprietate, la educaþie, la cãsãtorie, la
vot, dreptul de a circula liber
drepturi economice, sociale c) dreptul la viaþã, la libertate, la proprietate,
ºi culturale
la naþionalitate
drepturi colective
d) dreptul la exprimare religioasã
drepturi individuale
e) dreptul familiilor, al sindicatelor, dreptul statelor,
ºi colective
al minoritãþilor, independenþa reþelelor de radio ºi
televiziune
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IV. Faceþi o scurtã descriere, din memorie, a unui program de televiziune sau de
radio pe care l-aþi vãzut sau auzit sau a unui raport pe care l-aþi citit în legãturã
cu o þarã în care oamenii sunt închiºi fãrã a fi judecaþi, sau sunt trataþi cu
cruzime de cãtre guvernul lor.
V. Realizaþi o acþiune de documentare legatã de mobilul rãzboaielor din spaþiul
fostei Iugoslavii ºi identificaþi care dintre drepturile omului au fost încãlcate
pe parcursul rãzboaielor dintre Iugoslavia ºi Croaþia, Iugoslavia ºi Bosnia-Herþegovina, Iugoslavia ºi Kosovo.

Declaraþii privind drepturile omului
Habeas Corpus  Anglia (1697)
Habeas Corpus poate fi reg\sit `n legea englez\ `nc\ `nainte de Magna Charta [i exist\
dovezi c\ ea ar fi fost adus\ `n Anglia de pe continent. Termenul vine din latin\ [i
`nseamn\ corpul t\u `]i apar]ine. ~n 1697, avea `n vedere proclamarea [i ob]inerea
unei mai bune garan]ii a libert\]ii individului (dreptul la integritatea fizic\ a
propriului corp, la judecata dreapt\, dreptul de a nu fi `nchis `n mod abuziv). Acest
lucru se datora faptului c\ `n Evul Mediu se practicau pe scar\ larg\ arest\rile
abuzive, `n urma c\rora arestatul disp\rea, adeseori, ani `n [ir, f\r\ a mai fi judecat
sau era executat f\r\ a-i mai fi intentat proces. De]inu]ii erau `nchi[i `n celule `n
care erau deseori uita]i. Acest document a fost prima tentativ\ de a `mpiedica
arest\rile [i deten]iile ilegale.

Declaraþia drepturilor  The English Bill of Rights (1689)
Ideile principale ale Declara]iei Drepturilor sunt :
 domnia legii;
 suprema]ia parlamentar\;
 guvernarea prin contract [i `n]elegerea dintre conduc\tori [i condu[i;
 echilibrul puterii dintre legislativ [i executiv;
 puterea judec\toreasc\ este separat\.
~n secolul al XVII-lea, `n Anglia a avut loc un lung r\zboi civil [i religios. Acest
r\zboi a implicat, printre altele, conflicte `ntre protestan]i [i catolici cu privire la
religia oficial\ a Angliei. R\zboiul a luat sf^r[it cu victoria protestan]ilor, prin
a[a-numita Glorioas\ Revolu]ie `n 1688, nu `nainte de decapitarea regelui Carol I,
suspectat de `ncercarea de a face catolicismul religie oficial\.
Victoria protestan]ilor presupunea ca aceia care conduc Anglia s\ fie adep]i ai
respectivei religii. Acest lucru a fost stabilit prin Declara]ia Englez\ a Drepturilor, `n
1689. Documentul stabilea drepturile [i libert\]ile englezilor. Ea nu avea preten]ia
de a fi o list\ a principalelor drepturi, ci scopul s\u era de a justifica Revolu]ia prin
explicarea crimelor cu substrat religios [i politic [i s\ stabileasc\ o guvernare `n
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care puterea regelui s\ poat\ fi controlat\ de c\tre Parlament. Declara]ia include
protec]ia `mpotriva tratamentului [i pedepselor crude [i inumane, dar nu face nici
o referire la libertatea religiei, la libertatea presei sau a discursului `n afara
Parlamentului.

Declaraþia Drepturilor Omului 
The American Bill of Rights (1776)
The American Bill of Rights se constituie din 10 Amendamente propuse de James
Madison spre a fi ratificate de c\tre Congresul SUA `n 1791. La 15 decembrie 1791,
ele au devenit Legea Suprem\ a ]\rii [i parte a Constitu]iei americane.
Declara]ia Drepturilor Omului (The Bill of Rights) enun]\ drepturi care pot fi ap\rate
`n tribunal, indiferent care este autoritatea care caut\ s\ le `ncalce. Aceast\ Declara]ie
constituie baza pentru libert\]ile civile moderne. Ele garanteaz\ cet\]enilor libertatea cuv^ntului, a presei, a adun\rilor, a cultului religios [i garanteaz\ via]a,
libertatea [i proprietatea `n fa]a unor posibile m\suri arbitrare ale guvern\rii. Dup\
R\zboiul civil a fost ad\ugat cel de-al paisprezecelea amendament, conform c\ruia
nici un stat nu poate s\ priveze vreo persoan\ de via]\, libertate [i proprietate f\r\
aplicarea cuvenit\ a legii [i nici nu poate s\ refuze unei persoane din jurisdic]ia sa
protec]ia egal\ a legilor.
Grupate, principalele drepturi cuprinse `n The Bill of Rights se prezint\ astfel :
Garan]ii

Amendamentul

garanteaz\ participarea `n cadrul procesului politic

1

garanteaz\ respectarea credin]elor personale
garanteaz\ protec]ia spa]iului privat

1
3, 4, 5

garanteaz\ neamestecul statului
crimele serioase necesit\ judecata unui tribunal
acuza]ii au parte de un proces public cinstit [i impar]ial
nu se va solicita o cau]iune excesiv de mare

5, 6, 7, 8

alte garan]ii, printre care dreptul oamenilor de a avea arme

9, 10, 2

Scopul principal al Declara]iei Drepturilor
Omului a fost s\ scoat\ anumite subiecte `n afara
controversei politice [i s\ le dea putere de
principii egale cu cele ce pot fi folosite `n
tribunale. Dreptul cuiva la via]\, la libertate, la
proprietate, la libertatea cuv^ntului, pres\
liber\, libertatea cultului [i a adun\rilor [i alte
drepturi fundamentale nu trebuie s\ depind\
de vot [i de cine c^[tig\ alegerile.
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politic american, unul dintre pãrinþii
Constituþiei americane, secretar de
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cauþiune  sumã de bani depusã
pentru lãsarea în libertate a acuzatului pe timpul procesului penal.
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Declaraþia Drepturilor Omului ºi Cetãþeanului 
Déclaration des Droits de lHomme et du
Citoyen, Franþa (1789)
Declara]ia Drepturilor Omului [i Cet\]eanului este un text votat de Adunarea Na]ional\
francez\ la 27 august 1789. ~n principiu, drepturile omului [i cet\]eanului proclamate `n 1789 erau valabile pentru to]i cet\]enii. Dar aceast\ cet\]enie nu era cu
adev\rat universal\, ea neaplic^ndu-se tuturor fiin]elor omene[ti, f\r\ excep]ii [i
f\r\ restric]ii.
La fel ca [i documentele echivalente englez (Declara]ia Drepturilor, 1688) [i
american (Declara]ia de Independen]\, 1776), Declara]ia Drepturilor Omului [i Cet\]eanului
izvor\[te din doctrinele dreptului natural modern, dezvoltate `n secolele al XVII-lea
[i al XVIII-lea. Drept natural `nseamn\ aici c\ omul are, prin `ns\[i natura sa,
oriunde [i oric^nd drepturi anterioare celor ale societ\]ii [i statului.
Dreptul natural nu este deci supus capriciilor voin]ei umane, deoarece `i este
superior. De altfel, deputa]ii care au votat Declara]ia au avut grij\ s\ arate c\
Adunarea Na]ional\ recunoa[te [i declar\ aceste drepturi, `n loc s\ pretind\ c\ le
instituie doar prin voin]a sa.
Doctrina dreptului natural nu este recunoscut\ de toat\ lumea [i chiar printre
adep]ii ei originile acesteia sunt `nc\ discutate. Dar acest lucru nu diminueaz\
importan]a Declara]iei de la 1789, c\ci `n Constitu]ia celei de V-a Republici (1958)
se fac referiri directe la ea : Poporul francez `[i proclam\ solemn ata[amentul fa]\
de drepturile Omului [i de principiile suveranit\]ii na]ionale, a[a cum au fost ele
definite `n Declara]ia de la 1789.
Ast\zi toat\ sau aproape toat\ lumea sus]ine c\ este partizana ideilor de la 1789,
a c\ror Declara]ie este afi[at\ `n toate comisariatele de poli]ie din Fran]a.
Nout\]i :
1. Omul ca individ dispune de drepturi naturale inalienabile [i sacre, pe primul
plan fiind libertatea; egalitatea const\ `n accesul tuturor la libertate.
2. Scopul oric\rei asocieri politice este p\strarea drepturilor naturale [i
imprescriptibile ale omului (art. 2).

Tipuri de drepturi
cele care fundamenteaz\ autonomia
fiec\ruia  drepturile civile

cele care fundamenteaz\ participarea
la putere  drepturi politice

Drepturile omului

Drepturile cet\]eanului

 libertatea de opinie  art. 10
 libertatea de exprimare [i libertatea
presei  art. 11
 dreptul la proprietate  art. 17
 securitatea individului `n raport cu
Justi]ia [i Poli]ia  art. 7, 8, 9

 participarea la elaborarea legilor  art. 6
 controlul impozitelor  art. 13, 14
 controlul administra]iei  art. 15
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Cele dou\ categorii de drepturi sunt complementare. Emmanuel Joseph Sieyes
sus]inea c\ drepturile politice sunt singura garan]ie a drepturilor civile [i a libert\]ii
individuale, form^nd un tot inseparabil. Tot Sieyes, adres^ndu-se Comitetului
Constitu]ional la 20-21 iulie 1789, c^nd a dat citire Recunoa[terii [i expunerii bine
g^ndite a drepturilor omului [i cet\]eanului, opera distinc]ia `ntre drepturi active
[i drepturi pasive. El afirma: Nu to]i sunt cet\]eni activi. Femeile, cel pu]in `n
condi]iile actuale, copiii, str\inii, precum [i cei care nu au contribuit cu nimic la
realiz\rile noastre comune nu trebuie s\ influen]eze `n mod activ chestiunile
publice. Aceasta a fost controversa istoric\ `n Fran]a `ntre curentul liberal [i
mi[carea democrat\. De la instaurarea definitiv\, `n 1848, a sufragiului universal,
exercitarea democratic\ a puterii este considerat\ principala garan]ie a libert\]ilor.
~n virtutatea acestui fapt, drepturile omului sunt ap\rate `n raporturile cu statul,
dar ele implic\ uneori ap\rarea statului demoJoseph Sieyes (1748-1836)  om
cratic, care constituie temeiul lor.
politic francez, abate, participant la
De la 1789 `ncoace, Drepturile Omului [i-au
Revoluþia francezã (1789-1794),
g\sit mul]i adep]i. De[i criticii, tradi]ionali[ti
unul dintre conducãtorii girondinilor,
sau de alt\ orientare, spuneau c\ au un caracter
autorul broºurii Starea a treia, un
adevãrat program politic al burabstract [i lipsit de substan]\, ele nu au `ncetat,
gheziei franceze. A fost membru al
de mai bine de dou\ secole, s\ fie revendicate
Directoratului ºi a participat alãturi
`n `ntreaga lume [i s\ `nsufle]easc\ lupta oamede Napoleon Bonaparte la lovitura
nilor [i a popoarelor.
de stat de la 18 brumar.

I. Împãrþiþi clasa în douã grupuri.
Un grup îl va reprezenta pe un prizonier arestat ºi închis din ordinul regelui
Angliei. Oamenii regelui îl þin uitat în Turnul Londrei ºi nu-l aduc în faþa
tribunalului pentru a fi judecat. Cum puteþi sã-l apãraþi folosind principiul
habeas corpus?
Al doilea grup va forma autoritãþile din timpul ales de voi.
 Ce limite stabileºte habeas corpus puterii lor ?
 De ce a limitat astfel Parlamentul englez puterea regelui ?
 Pe perechi discutaþi argumentele pe care le puteþi aduce astãzi în favoarea
acestui act.
 Ce exemple de situaþii cunoscute de voi în care acest drept a fost încãlcat
puteþi da ?
II. Evaluaþi drepturile ºi implicit responsabilitãþile pe care le aveau oamenii în
Marea Britanie a anilor 1680. În grupele voastre formaþi douã categorii : una
sã apere drepturile protestanþilor, alta pe cele ale catolicilor. Cãutaþi sã ajungeþi
la o soluþionare a problemei. Schimbaþi opinii cu celelalte grupe, insistând pe
drepturile pe care le apãraþi.
III. Fiecare dintre urmãtoarele situaþii este bazatã pe experienþa coloniºtilor din
America. Fiecare conþine cel puþin violarea unui drept de cãtre britanici. Dacã
ai fi fost un colonist american, ce drept ai fi cerut bazat pe experienþa celor
trãite ?
 Numele tãu este William Cross. Ai fost arestat ºi tiparniþa ta din Philadelphia
a fost distrusã pentru cã l-ai criticat pe guvernator într-un articol.
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 Numele tãu este Jane Strong. Ai trãit în Charleston toatã viaþa ºi ai pãreri foarte
clare despre cum ar trebui guvernat statul Georgia. De câte ori îþi exprimi
opiniile eºti arestatã.
 Numele tãu este Trevor Adams ºi ai un depozit de mãrfuri în Boston. Magistraþii
regelui dau oficialitãþilor britanice un mandat care le permite sã-þi percheziþioneze casa, depozitul ºi magazinele ca sã gãseascã dovezi care sã te acuze
de contrabandã.
IV. a) Un lider local al organizaþiei Ku Klux Klan a vorbit la adunarea membrilor sãi
din Ohio. Un reporter ºi un cameraman de la televiziunea localã au fãcut un
scurt reportaj. Filmul arãta un grup de persoane înarmate, adunate în jurul unei
cruci care ardea. Liderul a ameninþat cã un grup mare de membri va organiza
un marº pe 4 iulie spre Washington.
Liderul a fost arestat ºi condamnat conform legii din 1919 a statului Ohio, care
interzice orice mijloace violente folosite pentru reforme politice. Liderul a
fãcut apel la Curtea Supremã invocând faptul cã legea statului Ohio a încãlcat
dreptul sãu privind libertatea de expresie.
Faceþi parte din grupul de juraþi care trebuie sã-ºi dea verdictul în acest caz.
Ce hotãrâre veþi lua ?
b) Poliþia investigheazã o bandã formatã din tineri vorbitori de limbã spaniolã. Ei
ameninþã ºi urmãresc elevii dintr-o ºcoalã din cartierul lor. Poliþia i-a prins, le-a
citit drepturile (The Miranda Warning) în englezã ºi i-a dus la secþie. Tinerii
vorbeau doar spaniolã ºi nu au înþeles ce le-a spus poliþistul. Avocatul apãrãrii
considerã acest fapt o violare a drepturilor civile ºi cere eliberarea tinerilor.
Poliþia argumenteazã cã nu ºtia cã tinerii nu vorbesc englezeºte ºi deci continuã
procedura de arest.
Discutaþi în grupuri de câte trei dacã voi consideraþi cã drepturile tinerilor au
fost încãlcate. Justificaþi opinia voastrã cu argumente. Trebuie eliberaþi tinerii ?

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului  ONU (1948)
Declara]ia Universal\ a Drepturilor Omului este cea mai important\ Declara]ie oficial\
interna]ional\ privind drepturile inalienabile [i inviolabile ale tuturor membrilor
familiilor umane.
Aceast\ declara]ie a fost proclamat\ `ntr-o rezolu]ie a Adun\rii Generale a
Na]iunilor Unite la 10 decembrie 1948, ca un ideal comun spre care trebuie s\
tind\ toate popoarele [i na]iunile privind respectul drepturilor omului. Ea cuprinde
numeroase drepturi  civile, politice, economice, culturale [i sociale  la care sunt
`ndrept\]i]i oamenii din toat\ lumea.
Ini]ial, Declara]ia a fost conceput\ ca o enun]are a obiectivelor ce trebuie realizate
de c\tre guverne [i, `n acest fel, nu f\cea parte din legisla]ia interna]ional\. Oricum,
faptul c\ a fost acceptat\ de at^t de multe state i-a dat o considerabil\ valoare
moral\. Prevederile ei au fost citate ca justificare pentru numeroase ac]iuni ale
Na]iunilor Unite [i au inspirat sau au fost folosite pentru multe Conven]ii interna]ionale. ~n 1968, Conferin]a Interna]ional\ a Na]iunilor Unite pentru Drepturile
Omului a convenit c\ Declara]ia constituie o obliga]ie pentru membrii comunit\]ii
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interna]ionale. Declara]ia a exercitat, de asemenea, o influen]\ important\ asupra
constitu]iilor na]ionale, legisla]iilor na]ionale [i `n c^teva cazuri asupra deciziilor
unor tribunale.
Declara]ia Universal\ a Drepturilor Omului are doar caracter moral. Ei i-au fost
ad\ugate conven]ii cu caracter juridic :
 Conven]ia Interna]ional\ privind Drepturile Economice, Culturale [i Sociale
 Conven]ia Drepturilor Civile
 Conven]ia Drepturilor Politice [i Protocolul Op]ional
Primele 19 articole ale Declara]iei Universale a Drepturilor Omului se refer\ la :
dreptul la via]\, libertate [i siguran]\
libertatea de a nu fi ]inut `n sclavie
dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor [i pedepselor inumane [i degradante
nerecunoa[terea personalit\]ii juridice `n fa]a legii
protec]ia egal\ `n fa]a legii
dreptul la un remediu juridic, efectiv, pentru violarea propriilor drepturi
dreptul la o judecat\ dreapt\ [i o audiere public\ de c\tre un tribunal independent [i impar]ial
 prezum]ia de nevinov\]ie p^n\ c^nd vinov\]ia nu este dovedit\
 interzicerea condamn\rii pentru un act care nu a constituit un delict penal `n
momentul comiterii lui
 libertatea de a nu fi supus amestecului `n via]a intim\, familie, cas\ sau
coresponden]\
 dreptul la o na]ionalitate
 dreptul de a cere azil
 dreptul la c\s\torie [i la `ntemeierea unei familii
 dreptul de a avea o proprietate
 libertatea g^ndirii, con[tiin]ei [i religiei
 libertatea de opinie [i de expresie
 libertatea de adunare [i de asociere pa[nic\
 dreptul de a participa la guvernarea unei ]\ri
 dreptul de acces egal la serviciile publice dintr-o ]ar\








Urm\toarele 7 articole (22-28) trateaz\ drepturile economice, sociale [i culturale
incluz^nd dreptul la :
 securitate social\
 munc\ [i alegere liber\ a locului de munc\
 remunera]ie dreapt\ care s\ asigure o existen]\ fireasc\ demnit\]ii umane 
formarea [i aderarea la sindicate
 odihn\ [i concedii de odihn\
 un standard de via]\ adecvat s\n\t\]ii [i bun\st\rii (incluz^nd hrana, `mbr\c\mintea, ad\postul [i asisten]a medical\)
 ajutor social `n caz de [omaj, boal\, incapacitate de munc\, v\duvie, v^rst\
`naintat\ sau alte situa]ii independente de situa]iile `n cauz\
 protec]ia mamei [i a copilului
 educa]ie : p\rin]ii au dreptul de a alege tipul de educa]ie dorit pentru copiii lor
 participarea la via]a cultural\ `n s^nul comunit\]ii
 protec]ia intereselor morale [i materiale provenite din dreptul de autor al
unei lucr\ri [tiin]ifice, literare [i artistice
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~n concordan]\ cu Articolul 28, oricine este `ndrept\]it la o ordine social\ [i
interna]ional\ `n care drepturile sale enun]ate `n Declara]ia Universal\ a Drepturilor
Omului s\ poat\ fi pe deplin realizate.
Articolul 29 spune c\ fiecare om are datorii fa]\ de comunitatea `n care este
posibil\ dezvoltarea liber\ [i deplin\ a personalit\]ii sale. ~n plus, `n exercitarea
drepturilor [i libert\]ilor sale, fiecare poate fi supus numai acelor limit\ri care au
fost stabilite prin lege pentru a asigura recunoa[terea [i respectarea drepturilor [i
libert\]ilor celorlal]i [i pentru a `nt^mpina cerin]ele moralit\]ii [i ordinii publice [i
bun\starea general\.
Aceste drepturi [i libert\]i nu pot fi exercitate contra scopurilor [i principiilor
Na]iunilor Unite.
Articolul final afirm\ c\ nimic `n aceast\ Declara]ie nu poate fi interpretat astfel
`ncât un stat, grup sau persoan\ s\ aib\ dreptul de a ac]iona pentru a distruge
drepturile [i libert\]ile enun]ate `n Declara]ie.

I. Ce drepturi sunt proclamate în Declaraþia Universalã ? Pe perechi menþionaþi
drepturile proclamate în Declaraþia Universalã. Mergeþi apoi la tablã ºi
completaþi lista împreunã cu colegii voºtri. Apoi comparaþi cele scrise de voi cu
cele 19 articole menþionate în lecþie.
II. Reflectaþi asupra termenului de proprietate. Cãutaþi sã rezolvaþi urmãtoarea
situaþie ºi schimbaþi opinii cu colegul/colega de bancã.
Sã presupunem cã doriþi sã începeþi propria afacere. Angajaþi un numãr de
salariaþi sã lucreze pentru voi. Existã legi care impun un anumit numãr de ore de
muncã ºi nu poþi plãti mai puþin de o sumã anume stabilitã pentru o orã. Este
aceasta o limitare nedreaptã ºi incorectã a dreptului tãu la libertate ºi proprietate ?
III. Dupã ce aþi citit ºi dezbãtut drepturile enumerate în Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului rãspundeþi la urmãtoarele întrebãri :
a) Cum reflectã drepturile enumerate în Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului istoria ºi experienþele din perioada în care a fost redactatã ?
b) Care sunt valorile primare promovate de cãtre aceastã Declaraþie ?
c) Ce probleme contemporane implicã drepturi conþinute în Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului ? Explicaþi ce poziþie aþi lua în aceste situaþii.

Ce responsabilitãþi acompaniazã drepturile noastre ?
De exemplu, suntem cu to]ii de acord c\ dac\ lu\m parte la o `ntrunire [i ne
exercit\m dreptul la liber\ exprimare, trebuie s\ avem [i responsabilitatea de a
respecta dreptul celorlal]i participan]i de a-[i exprima opinia. Dac\ deranjezi
vorbitorii sau `i `ntrerupi este corect s\ nu ]i se mai permit\ prezen]a la urm\toarea
`ntrunire. Dac\ dorim respectarea unor drepturi, trebuie s\ ne asum\m [i
responsabilit\]ile.
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Clasa voastrã trebuie sã organizeze Balul bobocilor. Alcãtuiþi o listã ºi explicaþi
responsabilitãþile fiecãruia pentru ca balul sã iasã bine. Ce responsabilitãþi ai vrea
sã ai tu ? Ce s-ar întâmpla cu dreptul de a fi tratat în mod egal dacã nimeni nu-ºi
asumã responsabilitãþi ? Ce s-ar întâmpla la balul vostru ?

Convenþiile Internaþionale ale Drepturilor Omului
Conven]iile Interna]ionale ale Drepturilor Omului sunt tratate prin care statele-na]iuni, care au acceptat oficial s\ suporte prevederile conven]iilor, s-au angajat s\
`nf\ptuiasc\, s\ asigure [i s\ fac\ pa[i `nainte pentru deplina respectare a unei
categorii largi de drepturi.
Fiecare Conven]ie fundamenteaz\ mecanismul prin care organismele Na]iunilor
Unite urm\resc implementarea drepturilor protejate de c\tre statele p\r]i.
Conven]ia Interna]ional\ a Drepturilor Economice, Sociale [i Culturale,
adoptat\ `n 1966 [i intrat\ `n vigoare `n 1976, enun]\ principiul c\ toate
popoarele au dreptul la autodeterminare. Drepturile recunoscute de aceast\
Conven]ie includ dreptul la munc\, la libera alegere a slujbei, la condi]ii
s\n\toase [i bune de munc\, la plat\ egal\ pentru munc\ egal\, la securitatea
muncii, la odihn\, dreptul a forma [i adera la sindicate, dreptul la grev\, la
securitatea social\, a familiei, a mamei [i copilului, dreptul la un standard adecvat
de via]\, la educa]ie obligatorie [i gratuit\.
Conven]ia Drepturilor Civile [i Politice garanteaz\ oricui dreptul la via]\,
dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor sau pedepselor crude, inumane
sau degradante, dreptul de a nu fi ]inut `n sclavie, arestat sau `nchis `n mod
arbitrar. Conven]ia mai prevede dreptul la liber\ circula]ie, incluz^nd dreptul de
a p\r\si o ]ar\  [i libertatea de a alege locul de re[edin]\. Se specific\ egalitatea
tuturor persoanelor `n fa]a legii. Este interzis amestecul arbitrar [i ilegal `n via]a
intim\, familie, cas\ sau coresponden]a membrilor societ\]ii. ~n plus, este
enun]at dreptul la liber\ g^ndire, con[tiin]\ [i religie [i libertatea de expresie, la
adunare pa[nic\ [i libertatea de asociere.
Toate persoanele care tr\iesc `ntr-un stat parte la aceste Conven]ii sau intr\ `n
jurisdic]ia unui astfel de stat se pot bucura de drepturile garantate de conven]ii,
f\r\ distinc]ie de ras\, culoare, sex, limb\, religie, opinii politice sau de alt\ natur\,
origine na]ional\ sau social\, avere, na[tere sau un alt statut.
Principiul egalit\]ii [i nediscrimin\rii st\ la baza nu numai a conven]iilor, dar
[i a tuturor eforturilor Na]iunilor Unite de a promova drepturile omului.
Orice persoan\ particular\ poate s\ `nregistreze o pl^ngere la Na]iunile Unite
privind violarea unui drept protejat printr-un tratat. Dac\ Ion Popescu crede c\
dreptul s\u la libertatea de expresie a fost violat de c\tre guvern [i a `ncercat s\
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ob]in\ satisfac]ie `n ]ar\ f\r\ succes [i dac\ aceasta este parte la Conven]ie [i la
Protocolul Op]ional, atunci el poate depune o pl^ngere la Comitetul Drepturilor
Omului. Comitetul va pune `n discu]ie `ntr-o sesiune deschis\ pl^ngerea sa, `mpreun\ cu toate informa]iile prezentate de guvernul `n cauz\. Mai departe, Comitetul
va informa at^t guvernul respectiv, c^t [i pe Ion Popescu dac\ Conven]ia a fost
respectat\. Comitetul va include aceste probleme `n raportul s\u anual c\tre
Adunarea General\.
Comisia pentru Drepturile Omului este cel mai important organism al
Na]iunilor Unite, care se ocup\ cu drepturile omului. Ea a fost `nfiin]at\ `n 1946
[i num\r\ 43 de membri care se ocup\ de toate aspectele legate de drepturile
omului, implic^nd o participare activ\ a tuturor sectoarelor comunit\]ii interna]ionale. Comisia `ntocme[te studii privind problemele drepturilor omului,
preg\te[te recomand\ri [i `ntocme[te instrumentele de lucru (acorduri, conven]ii)
ale Na]iunilor Unite pentru Drepturile Omului.
Alte organiza]ii care se ocup\ de ap\rarea drepturilor omului sunt :

Amnesty International este o organiza]ie mondial\ care se ocup\ cu asigurarea
anumitor drepturi fundamentale. A fost fondat\ `n Anglia, `n 1961, de un mic
grup care a `n]eles c\ oamenii obi[nui]i pot face efectiv ceva pentru a-i ajuta pe
aceia care sufer\ din cauza `nc\lc\rii drepturilor umane.
Unul dintre fondatorii acestei organiza]ii a fost un avocat, Peter Beneson. ~ntr-un
articol intitulat Prizonierii uita]i, el remarca: Deschide]i ziarele din orice zi a
s\pt\m^nii [i ve]i g\si un reportaj de undeva din lume despre cineva care a fost
`nchis, torturat sau executat din cauza opiniilor sau religiei sale, neacceptate de
guvernul s\u... Cititorul simte sentimentul revolt\tor al neputin]ei. Totu[i, dac\
aceste sentimente de dezgust din toat\ lumea ar putea fi unite `ntr-o ac]iune
comun\, s-ar face efectiv ceva.
Amnesty International num\r\ la ora actual\ peste 70 000 de membri [i filiale `n
peste 150 de ]\ri [i teritorii, [i sec]iuni na]ionale `n 42 de ]\ri. Este, `n principal, o
organiza]ie voluntar\, independent\ de orice guvern, organiza]ie politic\ sau structur\ religioas\.
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I. Extrageþi din ziare ºi reviste exemple despre ceea ce consideraþi a fi cazuri de
încãlcare a drepturilor omului ºi discutaþi cu colegii de ce le consideraþi astfel.
II. Ce semnificaþie are Ziua Naþiunilor Unite? Mergeþi la biblioteci, consultaþi
dicþionare, întrebaþi.
III. Realizaþi un reportaj despre filiala localã a Crucii Roºii ºi despre activitatea ei
în timp de pace.
IV. Comentaþi urmãtorul citat din John Dewey : Dacã vreþi sã vã formaþi o pãrere
asupra unei societãþi, mergeþi ºi aflaþi cine este în închisoare.
V. Daþi exemple de organizaþii ºi de persoane care, înainte de cãderea sistemului
comunist din 1989, au redactat documente sau declaraþii prin care apãrau
ideea de respectare a drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale omului.
VI. Ce mijloace poate folosi guvernul nostru pentru a împiedica alte guverne de a
viola drepturile omului ? Ce mijloace au fost folosite recent ? Explicaþi avantajele ºi dezavantajele fiecãrui mijloc identificat de voi.
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Organisme internaþionale

I. Auziþi ºi citiþi tot mai des despre organisme internaþionale. Ce organisme
internaþionale cunoaºteþi ºi care sunt atribuþiile pe care credeþi cã le are
fiecare ? Lucraþi pe perechi.
II. Menþionaþi douã motive pentru aderarea la aceste organisme ºi douã motive
împotrivã. Apoi optaþi pentru una dintre variante ºi argumentaþi-vã alegerea.
Lucraþi pe grupe.
Pentru : ................................................................................................................
Împotrivã : ...........................................................................................................
III. Propoziþiile urmãtoare se referã la atribuþiile ºi la funcþiile unor organisme
internaþionale. Corelaþi denumirile de organizaþii cu propoziþiile corespunzãtoare. Argumentaþi de ce aþi fãcut corelaþiile în acest fel.
A  ONU
B  UE
C  NATO
D  Consiliul Europei

1. Reuneºte ºefii de stat sau de guvern de trei ori pe an
ºi orienteazã politica comunitarã.
2. Creatã la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial,
are drept obiectiv principal menþinerea pãcii pe glob.
3. Are drept misiune promovarea unei dezvoltãri social-economice armonioase a statelor europene membre.
4. A fost înfiinþat prin tratatul cunoscut ºi sub numele de
Tratatul de la Washington, în 1949, ºi are drept scop
apãrarea comunã a democraþiilor europene în faþa
posibilelor ameninþãri externe.

ONU  Organizaþia Naþiunilor Unite
Scopurile ONU :
a) Men]inerea p\cii [i securit\]ii mondiale prin :
 luarea de m\suri colective eficace pentru prevenirea [i `nl\turarea
amenin]\rilor la adresa p\cii;
 reprimarea tuturor actelor de agresiune;
 rezolvarea, prin mijloace pa[nice, conform principiilor justi]iei [i dreptului
interna]ional, a conflictelor sau situa]iilor cu caracter interna]ional
susceptibile de a amenin]a pacea.

189

INTRODUCERE ÎN POLITOLOGIE
b) Dezvoltarea de rela]ii amicale `ntre na]iuni, fondate pe respectul
principiului egalit\]ii drepturilor popoarelor [i al dreptului lor de a lua
propriile decizii [i alte m\suri adecvate pentru consolidarea p\cii `n lume
c) Realizarea cooper\rii interna]ionale `n rezolvarea problemelor interna]ionale de ordin economic, social, intelectual sau umanitar, dezvolt^nd [i
`ncuraj^nd respectarea drepturilor omului [i a libert\]ilor fundamentale
pentru to]i, indiferent de ras\, sex, limb\ sau regiune.
(Carta Na]iunilor Unite, San Francisco, 26 iunie 1945)
Structura ONU:

Citiþi textul ºi rãspundeþi la întrebãri :
Consiliul de Securitate este organismul esenþial al ONU pentru menþinerea pãcii. El
este compus din 15 membri, dintre care 10 aleºi ºi 5 permanenþi (SUA, Rusia, Marea
Britanie, Franþa ºi China); membrii permanenþi au drept de veto. Sesizat printr-o
plângere, el poate decide trimiterea de forþe ale Naþiunilor Unite (Cãºti Albastre)
pentru respectarea acordurilor de încetare a focului.
1. Care este rolul Consiliului de Securitate ?
2. Când au intervenit Cãºtile Albastre pentru menþinerea pãcii în anumite zone de
conflict ?
3. Cine este Secretarul General al ONU ? Mai cunoaºteþi numele altor Secretari
Generali ai ONU ?
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Uniunea Europeanã (Comunitatea Economicã Europeanã)
a) La 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul francez de externe, propune RFG s\
plaseze totalitatea produc]iei franco-germane de c\rbune [i de o]el sub o
autoritate superioar\ de control `n cadrul unei organiza]ii care r\m^ne deschis\
[i altor ]\ri europene.
b) 18 aprilie 1951  celor dou\ ]\ri li se al\tur\ Italia, Belgia, Olanda [i Luxemburg
[i formeaz\ Comunitatea European\ a C\rbunelui [i O]elului.
c) 25 martie 1954  ]\rile europene au semnat la Roma dou\ tratate. Primul tratat
creeaz\ Comunitatea Economic\ European\ sau Pia]a comun\. Al doilea tratat
instituie Comisia European\ a Energiei Atomice.
d) ~n 1973, Comunit\]ii Europene i se al\tur\ Marea Britanie, Danemarca, Irlanda;
`n 1981 Grecia, `n 1986 Spania [i Portugalia [i `n 1995 Austria, Suedia [i
Finlanda.
e) ~n 1992, s-a fondat Uniunea European\ prin Tratatul de la Maastricht.
f) ~n decembrie 1997, Tratatul de la Maastricht a fost rev\zut [i modificat. A fost
adoptat Tratatul de la Amsterdam [i totodat\ s-a luat hot\r^rea istoric\ de a
invita s\ fac\ parte din Uniune [i ]\rile europene foste comuniste. ~ntr-un prim
stadiu au fost invitate Republica Ceh\, Polonia, Estonia, Ungaria [i Slovenia.
g) ~n 1999, `n urma `nt^lnirii la v^rf de la Helsinki s-a luat decizia ca extinderea UE
s\ nu se opreasc\ la statele invitate anterior. ~n consecin]\, au fost invitate s\ se
preg\teasc\ pentru integrare [i alte state care `[i manifestaser\ aceast\ dorin]\ :
Bulgaria, Lituania, Letonia, Slovacia [i Rom^nia.
Extinderea Uniunii Europene spre Est este considerat\ de c\tre anali[ti drept cel
mai mare eveniment politic al secolului. Aceasta presupune avantaje importante,
prin redistribu]ia bugetului comunitar c\tre noii membri (integrarea ]\rilor s\race
este suportat\ financiar `n mare m\sur\ de cele bogate), dar [i obliga]ii considerabile. Tratatele men]ionate stabilesc un spa]iu unic al concuren]ei economice,
care au la baz\ un sistem unic de legi, reprezentat de acquis-ul comunitar. Intrarea
`n UE presupune adoptarea acestor legi. Economiile mai performante, care produc
lucruri de calitate mai bun\ cu pre]uri mai mici (datorit\ productivit\]ii crescute),
pun `n pericol economiile ineficiente, care produc lucruri proaste cu costuri mari.
Solu]ia este una singur\: ridicarea productivit\]ii [i a calit\]ii produselor [i serviciilor.
Func]ionarea UE:

191

INTRODUCERE ÎN POLITOLOGIE

Consiliul Europei
A fost `nfiin]at `n 1949 de zece state europene, are sediul `n Fran]a, la Strasbourg.
Acum num\rul statelor membre se ridic\ la 36, printre ele afl^ndu-se [i România.
Obiective :
Drepturile Omului : extinderea garan]iilor oferite de Conven]ia European\ a
Drepturilor Omului, accelerarea procedurilor judiciare [i completarea listei
drepturilor, mai cu seam\ a drepturilor persoanelor apar]in^nd minorit\]ilor.
Mass-media [i comunicare : ap\rarea libert\]ii de expresie [i de informare [i
l\rgirea c^mpului de aplicare a acesteia.
Probleme sociale [i economice : definirea orient\rilor urm\rind `mbun\t\]irea justi]iei sociale `n Europa [i o mai bun\ protec]ie a persoanelor celor
mai vulnerabile.
Educa]ie : transmiterea c\tre t^n\ra genera]ie a valorilor democratice [i
preg\tirea acesteia pentru a tr\i `ntr-o Europ\ multilingv\ [i pluricultural\.
Tineret: asocierea tinerilor la ini]iative de cooperare european\, prin intermediul
Centrului european al tineretului [i al Fondului european pentru tineret.
S\n\tate : adoptarea unor norme comune pentru `ngrijirea medical\.
Probleme juridice : modernizarea [i armonizarea legisla]iilor na]ionale.

NATO  Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord  1949
Este o alian]\ defensiv\, bazat\ pe cooperarea politic\ [i militar\ dintre ]\rile
membre, `n concordan]\ cu art. 51 din Carta Na]iunilor Unite.
State membre :
Belgia
Luxemburg
Grecia (anul 1952)
Canada
Norvegia
Turcia (anul 1952)
Danemarca
Olanda
Germania (anul 1955)
Fran]a
Portugalia
Spania (anul 1982)
Islanda
Marea Britanie
Republica Ceh\, Ungaria [i
Italia
Statele Unite
Polonia (1999)
Obiective:
 Membrii NATO se oblig\ s\ se apere reciproc prin art. 51 al Tratatului.
 Deciziile NATO se iau prin consens. NATO nu dispune de o autoritate
suprana]ional\.
 Obiectivele NATO sunt `n primul r^nd politice, sus]inute de planificarea
ap\r\rii comune [i cooperare militar\, de cooperare [i consultare
economic\, [tiin]ific\ `n problemele mediului [i alte domenii importante.
Func]ii:
 Asigur\ bazele indispensabile pentru un climat de securitate stabil `n
Europa, pe baza dezvolt\rii institu]iilor democratice [i a angajamentului
fa]\ de solu]ionarea pa[nic\ a conflictelor.
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Serve[te ca forum transatlantic de consultare pe probleme ce privesc
interesele vitale ale membrilor, facilit^nd coordonarea eforturilor acestora
`n domenii de interes comun.
 Asigur\ premisele necesare ap\r\rii `n fa]a oric\rei forme de agresiune
teritorial\ `mpotriva oric\rui membru al Alian]ei.
 Men]ine controlul strategic `n Europa.


Sunteþi ofiþeri în Armata românã ºi luaþi parte la un exerciþiu strategic împreunã cu
colegi din Germania, Marea Britanie ºi Ucraina, în cadrul unui program comun
numit Parteneriatul pentru Pace. Programul constã în a apãra câteva aeroporturi
din estul Europei (Bucureºti, Kiev) de o posibilã ameninþare teroristã.
De unde ar putea veni aceastã ameninþare ? Cine este duºmanul din punct de
vedere strategic în aceastã situaþie ? Cu ce state aþi propune cooperarea pentru a
se realiza o mai bunã protecþie a aeroporturilor menþionate ?

Elemente privind organizarea NATO:
Consiliul Nord-Atlantic (CNA) se `ntrune[te cel pu]in o dat\ pe s\pt\m^n\, are
autoritate [i putere de decizie [i este format din reprezentan]i ai ]\rilor membre.
CNA este un forum restr^ns [i el se poate `ntruni [i la nivelul mini[trilor de
externe [i al [efilor de state. Toate cele 16 ]\ri au drepturi egale `n prezentarea
p\rerilor proprii.
Comitetul de Planificare a Ap\r\rii (CPA) se `ntrune[te cel pu]in de dou\ ori pe an
la nivelul mini[trilor ap\r\rii. Cu excep]ia Fran]ei, sunt reprezentate toate statele
membre.
Grupul de planificare nuclear\ (GPU) este cadrul de consultare `n leg\tur\ cu rolul
for]elor nucleare `n problemele securit\]ii NATO [i ale for]ei de ap\rare. Cu
excep]ia Fran]ei, particip\ toate statele membre. Islanda particip\ ca observator.
Secretarul General al NATO este numit de statele membre [i conduce Consiliul
Nord-Atlantic, CPA, GPU [i alte comitete NATO. Este [i principalul purt\tor de
cuv^nt al organiza]iei at^t `n rela]iile externe ale acesteia, c^t [i `n comunicarea
[i contactele cu guvernele ]\rilor membre.
Comitetul Militar recomand\ autorit\]ii politice a NATO m\surile considerate
necesare pentru ap\rarea comun\ a teritoriilor ]\rilor membre [i transmite
instruc]iuni privind problemele militare.
Structura militar\ integrat\ include o re]ea de comandamente militare principale [i
subordonate care acoper\ `ntreaga zon\ nord-atlantic\. Ofer\ cadrul organizatoric de ap\rare (pune la dispozi]ie bazele pentru antrenamentul `n comun al
for]elor armate).
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Globalizarea
Oamenii s-au obi[nuit s\ aud\ de la ziari[ti [i de la editoriali[ti c\ tr\iesc `ntr-un
sat global. Acest termen, lansat de Marshall McLuhan `n 1968, exprim\ credin]a
c\ tehnologia comunica]iilor duce la revenirea `n actualitate a comunic\rii orale.
Globalizarea este `ns\ un fenomen mai complex, determinat de u[urin]a cu care
oamenii pot c\l\tori, comunica [i face comer] aproape oriunde pe planet\.
Globalizarea are patru componente :
Componenta militar\
La `nceputul celui de-al doilea r\zboi mondial, folosirea for]ei `nsemna `nfr^ngerea
armatei rivale [i ocuparea teritoriului celuilalt. ~n acest scop trebuia mobilizat\
`ntreaga na]iune pentru a sprijini efortul statului-na]iune de a c^[tiga r\zboiul.
Lucrurile s-au schimbat `n zilele noastre. Chiar dup\ terminarea R\zboiului
rece, adev\rata securitate este ob]inut\ prin alian]e. Numai pu]ine state (poate
c\, de fapt, numai Statele Unite ale Americii) pot s\ se protejeze eficient cu
resurse proprii `mpotriva armelor tot mai sofisticate. Datorit\ resurselor limitate
[i a dimensiunii mai degrab\ reduse, statul-na]iune este descoperit `n fa]a unor
astfel de atacuri. Securitatea global\ a devenit o problem\ comun\.
Componenta economic\
Globalizarea economic\ pare s\ fie `ntr-adev\r cea mai puternic\ provocare la
adresa autodetermin\rii na]ionale. Fiecare ]ar\ cump\r\ [i vinde peste hotare
mult mai mult dec^t acum o jum\tate de secol, iar corpora]iile multina]ionale
opereaz\ liber travers^nd grani]ele. Interna]ionalizarea sistemului bancar [i
rapiditatea cu care circul\ banii au creat o adev\rat\ democratizare financiar\ :
atunci c^nd un guvern face o mi[care gre[it\, pie]ele (adic\ factori care scap\
controlului statului na]ional) voteaz\ imediat `mpotriva lui [i c^teodat\ chiar
`l r\stoarn\ de la putere. Acesta este un fapt care nu poate fi neglijat.
Componenta informa]ional\
Guverne din `ntreaga lume recunosc faptul c\ informa]ia este o arm\ politic\ [i
ideologic\ foarte puternic\ [i poate fi folosit\ pentru a submina na]iunile
suverane. Toate statele au luat m\suri pentru a controla aceast\ putere `ntr-un
fel sau `n altul. O alt\ provocare la adresa vechii ordini mondiale este revolu]ia
informa]ional\. Progresul tehnologiei `n mass-media `i apropie pe oameni [i
contribuie la dezvoltarea satului global. Internetul permite oamenilor s\
comunice direct unii cu al]ii. Totodat\, Internetul a generat noi infrac]iuni [i noi
forme de terorism. ~n februarie 2000, c^teva firme mari care opereaz\ prin
Internet au fost paralizate de atacuri care le-au `mpiedicat s\ func]ioneze normal.
Un celebru sp\rg\tor de baze de date prin Internet a fost condamnat nu numai
la `nchisoare, dar i s-a interzis s\ mai utilizeze un computer c^]iva ani dup\
eliberare. Pe m\sur\ ce totul este reglementat prin computer lumea devine mai
func]ional\, dar amenin]\rile la adresa securit\]ii sunt mai mari. ~n 1999, a
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existat teama c\ un virus va distruge, de Anul Nou 2000, sistemele
computerizate din cauz\ c\ o genera]ie de computere putea confunda cele dou\
zerouri din 2000 cu anul 1900.
Componenta ]in^nd de drepturile omului
Impactul pe care `l are asupra oamenilor faptul c\ na]iunile ac]ioneaz\ colectiv a
determinat schimb\ri `n abordarea din perspectiv\ globalist\ a drepturilor
omului. Pe m\sur\ ce sistemul s-a dezvoltat, au intrat `n conflict dou\ principii
fundamentale care guverneaz\ fluxul informa]iilor [i al comunic\rii : controlul
social [i dreptul de a comunica. Diverse ]\ri au pus accentul pe aspecte diferite
ale chestiunii controlului social. Mul]i s-au concentrat asupra importan]ei
suveranit\]ii politice `n luarea deciziilor asupra comunic\rii. Al]ii, adeseori
datorit\ propriilor motive politice [i economice, au cerut ca `n comunitatea
interna]ional\ s\ fie recunoscut dreptul de a comunica : dreptul de a c\uta
informa]ie [i de a practica libertatea discursului.
Suveranitatea politic\ implic\ faptul c\ o na]iune are dreptul de a-[i conduce
propriile treburi interne a[a cum i se pare c\ este cazul. Cu alte cuvinte, exist\
un principiu de neamestec `n treburile interne ale altor state, chiar [i c^nd
rezultatele unei astfel de politici pot consta `n cenzurarea fluxului de [tiri, ca s\
d\m numai un exemplu. Pe de alt\ parte, na]iunile au semnat o varietate de
acorduri care ofer\ garan]ia faptului c\ oamenii au dreptul s\ comunice, ceea ce
le oblig\ s\ se deschid\ treptat.

I. Discutaþi în grupuri despre conceptul de globalizare. Apoi completaþi cu
informaþiile pe care le aveþi urmãtoarele rubrici, pe tablã :
Caracteristica
economicã a
globalizãrii

Caracteristica
informaþionalã a
globalizãrii

Caracteristica
drepturilor omului

Caracteristica
militarã a
globalizãrii

II. Progresul tehnologic îi apropie pe oameni ºi contribuie la dezvoltarea satului
global. Generaþia noastrã este martora celor mai semnificative dezvoltãri
tehnologice, care permit oamenilor sã comunice direct unii cu alþii. Definiþi
termenii urmãtori, remarcând faptul cã unii nici mãcar nu existau înainte
de 1976.
E-mail ...................................................................................................................
Satelit TV .............................................................................................................
Telefon celular .....................................................................................................
Internet ................................................................................................................
Pager ....................................................................................................................
Fax .......................................................................................................................
TV prin cablu .......................................................................................................
CD player ............................................................................................................
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