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ABSTRACT. Lucrarea de faŃă prezintă reperele conceptuale ale 
triadei cunoaştere  epistemică – cultură – democraŃie, evidenŃiind 
fundamentul axiologic al condiŃiei umane, valoarea cunoaşterii, relaŃia 
cunoaştere – democraŃie, ca relaŃie mediată de cultură (politică). 
Coordonata istorică prezintă importanŃă metodologică în abordarea 
celor trei concepte, studiul insistând pe rolul cunoaşterii şi culturii 
politice în îmbogăŃirea conŃinutului democraŃiei.Analiza este centrată pe 
surprinderea aspectelor de interdependenŃă dintre democraŃia formală şi 
democraŃia substanŃială, cu aspecte concrete privind progresul 
democraŃiei dar şi cu luarea în consideraŃie a limitelor acesteia (a 
factorilor entropici).  

 
Keywords: knowledge, culture, democratic regimes, the subsystem of 
political culture. 

      
1. Epistemic knowledge – culture – democracy – conceptual 

guidelines 
 

All the great eras of culture have suggested to the meditation and 
reflexion gnosseological theses, principles and issues.1 Even in cultures 
and mentalities qualified as proto-historic, archaic, mythological there 
exist as structure myths, images and symbols which communicate about 

                                                 
1 For an edification on the process of construction of knowledge theory, see P.P. Negulescu, 
Scrieri inedite, I, Problema cunoaşterii, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1969. 
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the significance of the exponents of those attributed to a culture of 
knowledge, an essential and existential coordinate of man. 

There is no rigorous concept of what generally design through 
knowledge. This, especially insofar as the term used in the common 
language usually is vague, covers an imprecise "territory", indefinite 
references and heterogeneous connotations. But just so clarifications are 
needed. Especially because the judgment through which knowledge 
represents the existential and essential attribute of man cannot be denied. 
This judgment becomes ascertained: A certain moment of knowledge is 
involved in any human activity and employment. 

At the same time, it becomes critical and selective: You can not put 
on the same plan an elementary knowledge, intrinsic (attribute of human 
ontis), which is found in the genetic code "human" in the existential 
project of the human being (as a component of life ), With an objectified 
knowledge, critical and reflexive. An elementary knowledge represents the 
universality and the identity of the human being - as being bio-psycho-
logical, socio-cultural and actional, and "knowledge or thought in regard 
subjective, consisting of a state of mind or consciousness or a provision to 
the behavior or reactions"2. By comparison, (though the gradualism of 
plans is clear), objectified knowledge, critically controlled, is "knowledge 
or thought in an objective sense, consisting of issues, theories and 
arguments as such"3.  

Basic knowledge is spontaneous, subject to both horizons of 
freedom and constraints coming both from the genetic code, and from the 
situations in life (individual and group); objectified knowledge is 
intentional, produced by special activities and specialized, following the 
explicit certain ideals of justice, authenticity and trial making. Objectified 
knowledge is epistemic (scientific) knowledge.  

At the cultural and historical scale one can identify knowledge 
systems more or less integrated, proper to determined human 
communities, systems in which there are structured different types of 
knowledge (differentiated, synthesized and mobile ranked): 

a) perceptive knowledge, of common sense; b) technical-pragmatic 
knowledge; c) scientific knowledge; d) philosophical knowledge; e) my-
thical knowledge; f) religious knowledge; g)artistic knowledge. 

                                                 
2 K.R. Popper, Epistemologia fără subiect cunoscător, în Epistemologie. Orientări 
contemporane, Editura Politică, Bucureşti, 1974,  p. 72. 
3 Ibidem 
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Meanwhile, to all forms of conscience and ideologies (coercive or 
non-coercive) are associated moments and specific knowledge coeffi-
cients. Then, in the genres of knowledge there can be identified the forms 
of knowledge: 

a) empirical - theoretical b) positive - speculative c) intuitive - 
reflexive e)symbolic - representative f) individual - collective etc.  

Thus, we can discuss about types of knowledge: 
1. elementary, spontaneous, common, subjective;  
2. objective, developed, reflexive, critical, scientific, knowledge 

systems, types and forms of knowledge; genres and forms of 
knowledge, are characterized also by their varying ways of 
expression, communication and distribution.  

In the current approach4, taking into account the processuality of 
knowledge in general, and of scientific knowledge in particular and 
especially of the gains results from the dispute empiricism-rationalism 
(mediated in the modern epoch of Kantian criticism), we are preoccupied 
by the illustration of the relationship: scientific knowledge – culture 
(especially political culture) – progress of democracy. We will insist on 
the distinction between scientific knowledge and the system of views, on 
highlighting those areas of reality that are capable of a sure knowledge 
(compared with areas where certitudes are contingent to statistics) on the 
need to shift (in the process of knowledge) from appearance misleading 
things to the notification of their essence, the existence or non-existence of 
adequate means available to the subject at a time, to determine the validity 
of results of knowledge or, at least, some degree of likeliness in it. 

Bipolarity and procesuality of knowledge must be analyzed by 
reporting to their finite subject (a finiteness determined by recognition of 
the genetic, existential and potentially-actional limits - including the 
performance of the limited means of investigation) to the infinite object 
(space-time finiteness, as well as of various forms of manifestation).  

In addition, an evidence must be taken into account: that the 
gnosseological problems and solutions envisage also a determinate state 
of knowledge (subjective and scientific), usually carrying the print of 
genre and forms of knowledge that, in each epoch, have had an 
epistemiologic prestige, having even a paradigmatic role.  

                                                 
4 See Filosofie, Editura Didactică şi Pedagogică, 1985, p. 220 şi urm. 
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Knowing knowledge does not have a "royal way": it is a moment 
of human knowledge subject to the actions of possible history. In the 
approach we propose, both in surprising the correlations between 
conceptual benchmarks (epistemical knowledge - culture - democracy), 
but especially in developing sequences of content relating to democracy 
and formal democracy substantial knowledge of the role of culture and 
political progress of democracy ( but also in highlighting the intrinsic 
limitations of the "ghost-theory" of democracy) we iterate the assumption 
that appreciation of a gnosseologic concept only in terms of internal 
consistency and simplicity, consistency with its own theoretical and 
methodological premise is totally insufficient. 

In the dispute between episteme and doxa (Taminaux’s paradox), 
we must take into account the presuppositions of the premises, of the more 
far-reaching consequences of the development of the democracy theory, of 
extra-gnosseologic contexts (ontological, psycho-anthropological) which it 
engages.  

The picture of contemporary concerns and epistemological positions 
is very varied. An understanding of participation in the knowledge-society 
presupposes a systematic analysis concerning:  

• the great internal transformations, of manner or style of thought 
produced in the current science, but especially the analysis of the new 
socio-economic, cultural and political statute of science inside the 
informational society;   

•  new methods and means which enable conducting theoretical 
(Logical-mathematical, semantic, meta-theoretic) and empirical research 
(psihogenetice, psihosociologice, historical, anthropological, cibernetice 
etc.) inaccessible before;  

•  cultural and philosophical traditions, schools and contemporary 
scientific currents (logical empirism and analytical philosophy - R. 
Carnap, CG Hempel; critical rationalism - KR Popper; phenomenology - 
Ed Husserl; neo-rationalism - G. Bachelard, F. Gonseth; genetic 
epistemiology - J . Piaget; conceptual pragmatism - WvO Quine; new 
technology of science - Th.S. Kuhn, St. Toulmin; "scientific" realism - M 
Bunge, H. Putnam – contextuality of truth - R. Rorty, etc.);  

•  methods, techniques and research tools that confers epistemology a 
higher degree of positiveness, such as: direct analysis on new 
epistemologic issues involved by the practice of leading scientific 
research, formalizing analysis and logical-mathematical reconstruction of 
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both scientific theories and intuitive epistemologic concepts (theory, 
model, explanation, prediction, testing, truth etc.); 

• Historical – critical and psychogenetic methods (which underline the 
mechanisms of the growth of knowledge and the historic manner in which 
the main hypotheses evolved and succeeded etc.)5. 

The nature that science studies today is not a pre-human nature; it 
is already processed and culturally valued. Systems of signification can be 
descifred only by taking into account the context, calling the results of 
research in the field of cultural anthropology, psycho-sociology, history, 
culture, focusing on awareness og the social psyche in the process of 
"recovery"of the horizon of human reality. In this context Mircea Eliade 
calls to the term of "semantic opacity" which means that any document, 
even contemporary, is "opaque spiritually" as long as it is not descifered 
"integrating it into a system of meanings:" A prehistoric or contemporary 
tool can not show but its technological intentionality: whatever the 
manufacturer or its owners have thought, imagined, hoped in relationship 
to it is absent”6. 

In a definition that expresses the quintessesence of the content, 
truth represents the value of knowledge. Man’s way of being, the human 
condition (Montaigne, Malraux), „being into mystery and for revelation” 
(Lucian Blaga) – represent the fundaments of the human axiological 
universe. The same way, in which judgments of value do not identify 
themselves with judgments on value, also the axiological universe does not 
resume itself to the ontical universe, nor to the gnosseologic one. And this, 
first of all, because values are immanent and transcendent both to 
valorizing objects and to valorizing subjects. It is of great interest the idea 
expressed by a Shakespearian character in “Trolius and Cresida": "no 
good lies in our love ... and the amount of value in itself is through what's 
valuable and through the one that values". In other words, the value is only 
when and where something (in principle anything) presents for someone 
(mandatory, being able to judge) an importance greater or lesser, involving 
a specific relationship between subject and object. 

A possible definition: Value is a relationship of apreciation of some 
goods or creations, in virtue of the correspondence between their qualities 
and man’s desires.  

                                                 
5 Ibidem p. 226. 
6 Mircea Eliade, Istoria credinŃelor religioase, vol. I, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică,   
Bucureşti, 1981, p. 5. 
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On the way of consequence, one can assume that the value is not 
an intrinsic attribute of certain objects (material or ideal), no intrinsic 
attribute of the matter, but a specific manner of preferential and 
deziderative reporting of the subject over object on the basis of social 
criteria7. 
 The system of values which gives structure to a community 
identity is defined "as a summary of the components of cultural and 
civilization accepted as legitimate at Community level"8. Under symbolic 
interactionalism, culture is a system of "collective symbols". Passing over 
the multitude of definitions of culture, I consider that the definition of J. 
Plano is one that is comprehensive and edifying for the current study: 
Culture represents all the behavioural patterns learned and transmitted 
socially, specific for a society. As defining element of a national group, it 
is developed and maintained through learning, language, knowledge, 
folklore, faith, customs, traditions, institutions, both official and unofficial. 
In short, by the whole social experience. In a maximum essence, having in 
view its inclussive political competence, one can say that a political 
system is modeled by cultural factors and the political system, in turn, can 
cause changes in the culture, influencing other behavioural patterns of 
society. This requires a different remark, namely that the existence of 
subcultures or some counter-cultures, depistable by alienation of important 
groups from the dominant cultural group, may induce hostilities and 
tensions which, in turn, can result in violence, repression and , ultimately, 
in revolution or civil war. Here is a thesis that I will take into account in 
analyzing democracy. The level (subsystem) of culture, social conscience, 
ideology and spiritual life coexist in the social system with the level 
(subsystem) of reports human society-nature; the level (subsystem) of 
social structures and specific relations; the level (subsystem) of 
community life.  
 Then, in the subsystem of political culture are included:  

• Ideas, concepts, forms of specific consciousness – political, moral, 
philosophic, artistic, juridical, religious;  

                                                 
7 L. Grünberg, Axiologia şi condiŃia umană, Editura Politică, Bucureşti, 1972, p 61-62; N. 
Rescher, Introduction to Value Theory, Prentice-Hall Inc; New Jersey, 1969, p 55; P. 
Andrei, Filosofia valorii, Editura FundaŃiilor, Bucureşti, 1945, p 23 şi urm; l. Lavelle, 
Traité des valeurs, vol. I, P.U.F. Paris, 1951, p. 92-93. 
8 Ştefan Buzărnescu, Sociologia opiniei publice, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 
Bucureşti, p. 28. 
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• Representations, mentalities, opinions, states of spirit, attitudes.  
Briefly, representing the spiritual sphere of life of the individual, 

the condition of culture has a double meaning: it is conditional and 
conditioned by the social environment. 

It is interesting its impact on the condition of the political system; 
values, aspirations produce behaviors representative at the individual, 
group, national and international level (especially through globalization). 
Culture creates tradition, forming autonomous systems of knowledge, 
shapes the structure of institutions (creates an entirely different social 
experience)9. 

History means witness control over values and utility of various 
political societies. This judgment may be issued for both democratic 
regimes, and for those non-democratic, particularly in respect of their 
legitimacy and legitimization.  

Democracy is the political form that" has proved long time, a great 
capacity for learning and a huge potential for transformation"10; it 
expressed itself as the idea of the governance by the many, transforming 
political life in almost the same period in Athens ( and other Greek city - 
states) and in the state - fortress Rome. Many authors have considered 
that Giovani Sartori exclamation "Democracy! The proposed name of a 
thing that does not exist “included his work.  

In my opinion, this exclamation is by far not compromising but on 
the other hand, draws attention to a host of problems they pose very 
concept of democracy from the perspective of epistemical shortcomings 
(if not a crisis) in the field. The difference original concept - actual 
concept, actual concept - reality is both historical, but also semantic - just 
by the extension of the referential.  

The approaches of democratic regimes are concerned both about 
the genesis, evolution and functioning of such arrangements, but also on 
possible future developments, while the intensity and consistency debates 
cannot make abstraction of historical aspects of common and no specific 
elements of democratic regimes. "What we understand by democracy is 
not what an Athenian during Pericle understood” - writes R. Dahl.  

                                                 
9 See Adrian Gorun, Teorie politică, Presa universitară clujeană, Cluj Napoca, 2002, p. 
43-47; Dumitru Lepădatu, Procese şi fenomene politice, Bucureşti, Ed. Actami, 2000, p. 
59-66. 
10 Gianfranco Pasquino, Curs de ştiinŃă politică, Institutul European, 2002, p. 305. 
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„Greek, Roman, Medieval and Renaissance notions come together 
in terms of centuries closer, to produce an extreme mixture of often 
unconscious theory and methods”11. That is why, a consistent definition of 
democracy is difficult, but political science today consider more and more 
Schumpeter's definition: „…the democratic method is that institutional 
order through which we reach political decision, order in which some 
persons obtain the right to decide, following some concurrent 
confrontation to obtain popular vote”12. The definition has its merits as 
well – it exemplifies the edificating and competitive nature of elections, 
incorporates the principle of foreseen reactions (Friedrich), but is also too 
procedural, which unilateralizes the content of the concept. One can 
observe that democracy - understood as method, as institutional order that 
reaches political decisions, is explained by the middle rank (in a kantian 
sense, through relative goals corresponding to hypothetical imperatives). 
But democracy is a product (regime) and the process by which the real 
(social ontis) includes gradually the desiderate (understood here as well as 
virtual possible). 

Originating in the political system (as any political regime), the 
democratic way is the essential manner that the political is pheno-
menalised in desideratum hypostases and real hypostases. Concretely, the 
government exercised by "many" and the ideal exercise governance by 
many more. It is, as well, including an exclusive process, a political 
regime, but also a way of governance (of life). It implies, as well, potentia 
and potestas, puissance and pouvoir. 

It is essentially a system of political power, but also a measure of 
the degree to which this regime (as the self desideratum) satisfies the 
human condition in such a community, and this measure - as a result of 
individual self (as statistical average of these self), involves immanent 
political culture and, consequently a degree of knowledge. Self-awareness 
of individual items will include systematic (and not just spontaneous) 
elements, insofar as it is based on cognitive and axiological structures. In 
different degrees and ranks. According to the level of those degrees and 
ranks, the consequences of democracy will be received much more 
spontaneous or much more elaborate.  Here is the field (in this interval) 
differentiation between “ghost perception " of democracy, "ghost theory" 

                                                 
11 Robert Dahl, DemocraŃia şi criticii ei, Iaşi, Institutul European, p. 10.  
12 J.A.Schumpeter, Capitalisme, Socialisme and Democracy, New York, Harper & Row, 
1942.  
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and a scientific theory between the verisimilar subjectual opinion, the 
objectivised opinion (public opinion) and scientific knowledge of 
democracy. But as democracy of the regime of the exercise of power by 
the many, with the desirable tendency, by as much as possible it is certain 
that public opinion becomes the standard of reporting in elaborating the 
response to the question: how good is the democratic regime? And even in 
the engrenage of globalization and knowledge society, reconstruction of 
lived democratic experiments accepting democratic governance as axiom, 
extending the scope of acceptance of political participation and 
universality of the idea of voting, pluralism and compromise, of positive 
contamination in the international plan are not sufficient arguments to 
indicate the justification and the legitimacy of democratic regimes 
compared with those being non-democratic. Furthermore, normative 
judgments cannot be substituted to objective judgments. The answer to 
these challenges can not be formulated only by putting into question the 
concepts of substantial democracy and formal democracy. 
 

2. Formal democracy and substantial democracy 
 
It is known that the ancients did not treat the political as an object 

that claims a specific “method” represented by the natural sciences, but 
they considered it as a regime (politeia) which offers to society its central 
significations, “ordering its institutions and rules, modeling moors and 
style of life of its members”13. 

For the ancient, political meant in the same time:  
• a manner of organizing the City ;  
• a way of life for those in the City.  

Here have its origins the distinction between formal and 
substantial democracy, but also their coexistence. Thus, if democracy is 
reduced only to the realization of models of organization of the City, than 
it is formal; if, on the contrary, the political is approached concomitantly 
as manner of organization of the City and as manner of life for those in the 
City, democracy is formal and substantial.  

Democratic regimes, as any political regime, imanentely contain 
tensions, especially tensions manifested in the institutional attempts for 
modernization, the result of handling over the operation of the existing 
                                                 
13 See Jean Baudouin, Introducere în sociologia politică, Editura Macord, Timişoara, 
1999, p. 89-90.  
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system (the democratic regime) reported to the desired organization of the 
City. These limits prove maintaining tension between formal democracy, 
based on the development and enforcement of rules and procedures 
(including the institutional construction) and substantial democracy, 
which has the final results of formal procedures in respect to welfare of 
citizens.  

Formal democracy is the sine qua non (but insufficient) condition 
of substantial democracy, as democracy in actu (manner of life); the first 
is the manner of attaining and realizing the desired and expected human 
condition, and the second expresses the measure in which the elaborated 
institutional-normative framework, built and applied transforms the human 
condition, that is the manner of life for those in the City. Or, as formalized 
democratic societies are by their nature plural (containing even plural 
communities), they create implicitly and implacably not just poliarchies, 
but also hierarchies (natural-objective, or even graver, of an oligarchic 
type).  Expectancies, desires are in their turn structured in:   

a) Subjective – verisimilar opinions (accepted/ rejected/ contested 
level of life); 

b) Perception of groups, objectified communities – public opinion 
(accepted/contested level of living);  

c) Elaborated forms of consciousness (theories, doctrines, 
ideologies), referring to the capacity of formal democracy to transform 
human condition in a community (objective evaluation of 
progress/stagnation/regress of the life level according to formal 
democracy) and from this point of view, the conduct can be 
justifying/contesting.  

All three forms of structuring of expectation are comparative (on 
time intervals or, when democratic regimes succeed non-democratic 
regimes, comparisons are made in the light of the human condition) and 
the indicators used envisage the level of life as it is perceived (individually 
or in groups level) or arising from the fundamental scientific analyses. The 
impact of the awareness of results reporting fulfillments outlines the 
behaviors (to vote, to support actions or appeal - active behaviors - or 
abstention, passivity, absenteeism - passive behaviour).  
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POSSIBILITIES (ACHIEVEMENT – EXPECTATIONS BAROMETER)  

 
 
 
 
 
 

Case I. Unrealizable situations  
1.1.  0 expectancies 
1.2.  1 expectancies and  1achievements  (0 % deficit of realizations), ideal situation 

Case II. Situations possible to be achieved for 1 expectation 
    

2.1. Achievements with values :( 0, 75÷1) (0, 25 deficit of achievements) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0(0%) 0,25(25%) 0,5(50%) 0,75(75%) 1(100%) 

Achieved 

Expect. 

0(0%) • 0,5(50%) 0,75(75%) 1(100%) 

Achieved. 

Expect. 

Active behaviour 
• Sustaining – contesting  
• Statistical justification  

The public, heterogenous as statistical environment, sustains the 
regime.  
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2.2. Achievement with values: (0, 5÷0, 75) (0, 5 deficit of achievement) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Achievement with values: (0, 25÷0, 5) (0, 75 deficit of achievement) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0(0%) 0,25(25%) 0,5(50%) 0,75(75%) 1(100%) 

Achieved 

Expect. 

Active behaviour 
• Sustaining - contesting 
• Reserved justification 

0(0%) 0,25(25%) 0,5(50%) 0,75(75%) 1(100%) 

Achieved 

Expect. 

Active behaviour 
• Statistically predominant-contest 

Passive behaviour 
• Expectation 
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2.4. Achievement with values: (0÷0, 25) (1 deficit of achievement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0(0%) 0,25(25%) 0,5(50%) 0,75(75%) 1(100%) 

Achieved 

Expect. 

Active behaviour 
• Contestation 

Passive behaviour 
• Non-involvment 

Democratic regime put under the sign of questioning (possible 
violence, revolution, civil wars). 
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3. Knowledge and progress of democracy (democracy as         

product and process) 
 

"By adopting this assumption (identifying the natural framework of 
democracy in - the nation – state n.n.) writes R. Dahl, which often is not 
recognized, is how deeply affected the limits and possibilities of 
democracy’s passage of history from the fortress-the-nation state is. The 
transformation is so profound that, if an Athenian citizen from the V 
century would appear suddenly in our midst (being Athenian he should be 
necessarily male), probably should consider that what we call democracy 
is something quite alien, unattractive and antidemocratic. To an Athenian 
from Pericle’s time, our democracy would appear to be far from 
democracy, primarily because of the consequences on political life and 
political institutions, the transition from state-level city, more intimate and 
participatory, to the gigantic forms of government, more impersonal 
indirect today. "– R. Dahl, Democracy and its critics, Iaşi, Institutul 
European, 2002. 

Attributing the award of democratic for a regime depends on a 
system of conditions, among which the determined role is that of: the 
unrestrictive character of electoral participation; capacity of citizens to 
exercise freely its activities considered as fundamental for the organization 
of vote; the possibility to exercise the rights considered as indispensable 
for the democratic life (assemblies, exposition, press). To these conditions, 
we may add those formulated by R. Dahl:  

I. To formulate preferences; II. To express its preferences; III. To 
see its own preferences balances equally in the act of governance14. 

We have: 
a. The historic coordinate of democracy (democratization)  
b. The two dimensions of democratization  

a. The dimension of  contesting in relationship to 
authorities  

b. The dimension of influent participation  

                                                 
14 See Adrian Gorun, op. cit., p. 134 -135. 
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A. Historical coordinate of democracy (democratization) 
 

 

 

 

 

 

 

A. DEMOCRATIC TRANSFORMATION 
 

I 
Matrix (persistent) 
Of the small city-

state 
 

II 
 

Nation state 

III 
 

Transnational 
Unions  

(confederations) 
 

Direct participation 
to 

self-government 

 

“Demos” Kratia 

Absolutely new 
systems of 
institutions 

Complex of institutions  
= 

Democracy 

Mechanisms and 
institutional 

transnational relations 

Transfer of sovereignty  
+ 

Transnational relations 
=democracy 
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 NOTE: 
 
1. Transformations (democratic) → adaptments (conceptual) →                
connotations (new), 
2. Enlarging the sphere of the model (from the participative democracy) 
→ democracy (representative) → transfer of legitimacy on the 
international organisms, 
3.   Inclusive and exclusive character of participation,  
4. Fecund contamination (positive or negative) of democratization 
(especially in the era of globalization). 
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B. Dimensions of democratization (at the level of the nation-state) 

 

 

 

 

-  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dimension of 
contestation 

(liberalization) 

Enlarging the sphere 
of opportunities  
(of contestation) 

From closed 
hegemonies to 
concurential 
oligarchies  

Dimension of 
participation 

(scope) 

Enlarging activities (of 
participation; orientation 

towards comprising 
regimes, which are not 

forcefully competitional) 

Continual power to 
be controled by the 
dominating elites, 
although these are 

regimes where 
evereybody has the 

possibility to 
participate  
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Liberalization +scope =democratization 
Poli-archic regimes 

(no group can take over the power; power is divided) 

 

Entry democracy Exit democracy 

Control of   
responsabilization 

of governance 
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NOTE: The process is not irreversible. Explanations are not 

sustained by the phases of democratization.  
 Evolution from non-democratic regimes towards democratic 
regimes (Dankwart Rustow). 
a) Preliminary conditions: general accord of participants concerning 
affiliation to      

a political community 
          
        

Struggle between elite groups 
b) Struggle between elite groups is not finalized through “decisive” 
victory of a group on the others, but through a compromise. The 
compromise represents in the same time refusal (delimitation of elites 
from group interests) and acceptance (reciprocal toleration in a 
cohabitation that allows the start of competition, but also the approval 
concerning entrance into competition).  
 
c) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTE: 1) The three waves of democratization illustrate flux and reflux of 
democratic regimes15. 
 2) The unstoppable (or reversible) character of democratization 
depends on factors that characterize formal democracy (institutional 
construction, authority and legitimacy of the institutions of democracy, 
developed pluralism, real and functional pluri-partitism, political culture, 
better development, internal political order and international standing, 

                                                 
15 See A. Gorun, op. Cit. p 148-150.  

HABITATION 
(take into account contextual 
factors: historical memory of 
abandoned democracies, 
positive or negative 
contamination, existence or 
absence of concurential market 
etc.) 

ACOMMODATION TO 
REGULATIONS, NORMS 

AND DEMOCRATIC 
PROCEDURES 

(there can be risks, crisis 
generators, which can lead to 
the fall of democratic regimes) 

The three waves of  
democratization 
(S. Huntington)
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emphasizing domino effect the processes of democratization) and 
especially the substantial democracy (the eradication of poverty, the pace 
of economic and political reforms, the social status of the individual, the 
power of example of the democratic model, weakening and limiting reflux 
pressure by limiting the consequences of authoritarian regimes). 
  
 Entropic factors 
  Seymour Martin Lipset’s thesis: economic systems that manage to 
create and maintain a democratic regime are the most developed. 
(Indicators: revenue/inhabitant; degree of instruction; percentage of 
urbanization; level of industrialization; access to means of 
communication; degree of civilization).  
 According to the thesis, a wrong conclusion, this would lead to the 
following sociological law:  
 All socio-economic systems which surpass certain steps of 
industrialization, alphabetization, urbanization and revenue/inhabitant 
will give birth to democratic regimes.  
 This assumption is contradicted by the factual-historical reality. 
 This thesis must be reformulated, taking into account the following 
aspects: 
 - in affirming democracy aggregate characteristics of the socio-
economic system are not prioritary, but the absence of disequilibrium and 
significant inequalities between different social groups; affirming of a 
democratic regime is realized then when the inequalities are kept under 
control and disequilibrium is reduced;  
 - prioritary is not the level of socio-economic development, but the 
ways through which this has been achieved; this, especially in the measure 
in which attempts of realization can lead to authoritarian methods and 
destabilization of the system. It is important to underline here 
Huntington’s distinction between modernity and modernization (taking 
into account the differences between slow progress and the high rated 
force of modernity)  
 Conclusion: supported efforts on a longer time in sustaining a high 
rate of modernization, implacably lead to instability of political power and 
of the democratic regime, making possible their downfall. The high rate of 
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modernization, sustained on longer periods, undermines substantial 
democracy16. 
 A general conclusion is imposed: the concept of democracy, as it 
has been elaborated and which fundament for the “ghost theory” of 
democracy, is proven today - in the context of the society of knowledge – 
inconsistent and inefficient. Passing from the „ghost theory” to a scientific 
theory of democracy is not realized without taking into account the 
responses to questions of the type:  

� What are the people? 
� From what is the people made up? 
� Which are the dimensions of democracy? 
� Why is the utopian character of democracy amplified?  
� Why does „democracy „ signify: 

o A distinct group of political institutions and practices; 
o A system of rights; 
o An economic and social order; 
o A system which ensures certain desirable results;  
o A unique process of taking some forceful collegial decision

                                                 
16 See a thorough analysis  in A. Gorun, op. Cit. p. 152-162.  
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ABSTRACT. Given the complexity of the European Union’s social 
policies, which are under the responsability of a multitude of agents, 
either international or of the member states, or of the social partners, the 
author approaches it from a multidisciplinary perspective, focusing his 
attention upon the very notion of „being”, of the European Union’s 
social policies, it’s history and the current issues on the current social 
european agenda. 
According to the evaluations and the conceptualisation included in the 
Instruction Treaty of the European Constitution (which is under 
ratification), the current social policies of the Union focus particularly 
on the taking up of jobs, the shaping of a new European social model, in 
which the economic social and teritorial cohesion is made through a 
systematical integration, over a historic period of time. The succeses of 
European social policies are dependent on the reorganization rhytm of 
the economical life based on growth, on the promotion of the technology 
of information, capable to incorporate, in a large amount, the working 
class part of the population, and the degree in which the professional 
quality of the european workers confirms a high creative, innovative and 
adaptive potential. The objectives of the social policies, the harmonious 
development of the Union, stipulated in the Constitutional Treaty, will 
reamain only meaningless statements if the strategic objectives of the 
other comunitary policies are not equally achieved. 

 
Keywords: a new European social model, social policies, teritorial 
cohesion. 
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1. RaŃiunea de a fi a politicii sociale în Uniunea Europeană 

 
Utilitatea unei politici sociale coerente, atât în fiecare stat membru 

cât şi la nivelul Uniunii, rezultă chiar din convingerile şi crezul formulate 
în Preambulul Tratatului de instituire a ConstituŃiei Europene1: ”Convinşi 
că Europa reunită de acum încolo intenŃionează să continue pe această 
traiectorie de civilizaŃie, de progres şi de prosperitate, pentru binele tuturor 
locuitorilor săi, inclusiv cei mai fragili şi mai defavorizaŃi…că doreşte să 
aprofundeze caracterul democratic şi transparent al vieŃii sale publice şi să 
acŃioneze în favoarea păcii, justiŃiei şi solidarităŃii în lume.”2 Ori, pentru 
realizarea practică a acestei convingeri, trebuie promovate obiectivele şi 
valorile Uniunii Europene, printre care „dezvoltarea durabilă a Europei, 
bazată pe creşterea economică echilibrată, pe o economie socială de piaŃă 
(s.n.) foarte competitivă, vizând ocuparea deplină a forŃei de muncă şi 
progresul social, un înalt nivel de protecŃie şi de îmbunătăŃire a calităŃii 
mediului” (Art. I – 3 (2). Totodată, Uniunea „combate excluderea socială 
şi discriminările şi promovează justiŃia şi protecŃia socială, egalitatea între 
femei şi bărbaŃi, solidaritatea între generaŃii şi protecŃia drepturilor 
copilului” (Art. I – 3 (3).  

Aşadar, politica socială a Uniunii Europene este integrată organic, 
funcŃional în procesul de edificare a pieŃei unice şi comunităŃii 
subordonându-se realizării scopurilor şi valorilor sale, fiind în acelaşi timp 
şi o condiŃie sau o cale de dezvoltare durabilă a Europei bazată pe o 
economie socială de piaŃă. În Tratatul Uniunii Europene, completat 
ulterior de Tratatele de la Amsterdam, Nisa şi Lisabona, se acordă politicii 
sociale un rol mult mai important decât în tratatele anterioare, întrucât 
dezvoltarea pieŃei unice europene, progresul economic şi tehnologic, 
împreună cu garantarea drepturilor sociale fundamentale, sunt 
interdependente funcŃional, astfel încât evoluŃia benefică a uneia dintre ele 
se bizuie pe dezvoltarea corespunzătoare a fiecăreia dintre celelalte. 
Astfel, de pildă, progresul economic se corelează cu progresul social şi, 
împreună, pot genera un înalt nivel de folosire a forŃei de muncă, întărirea 
coeziunii sociale – ca dimensiune corectivă a economiei de piaŃă liberă.  

                                                 
1 Document neratificat, Ńinând astfel de istoria legislaŃiei europene, dar marea parte a 
textului acestuia a fost inclusă în Tratatul de la Lisabona.  
2 Vezi proiectul Tratatului de instituire a ConstituŃiei Europene, în www.avocatnet.ro 
/content/articles/id_1337, p. 1 of 68. 
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Scopul politicii sociale este definit la Art. III – 209 din proiectul 
de ConstituŃie Europeană în următorul sens: „Uniunea şi statele membre, 
conştiente de drepturile sociale fundamentale, precum cele enunŃate în 
Carta Socială Europeană, semnată la Torino la 18 octombrie 1961, şi în 
Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor din 
1989, au ca obiect promovarea ocupării forŃei de muncă, îmbunătăŃirea 
condiŃiilor de viaŃă şi de muncă, favorizând o evoluŃie egală, o protecŃie 
socială adecvată, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane care să 
permită un nivel ridicat şi durabil de ocupare a forŃei de muncă şi 
combaterea excluderilor”.3  Un astfel de scop urmează a fi îndeplinit în 
mod treptat prin acŃiunile convergente ale Uniunii, ca personalitate 
juridică, şi ale statelor membre în individualitatea lor, prin punerea în 
practică a unor măsuri Ńinând cont de diversitatea practicilor naŃionale, în 
special în domeniile relaŃiilor contractuale, precum şi de necesitatea de a 
menŃine competitivitatea economiei Uniunii.  

Se preconizează astfel să se asigure o împletire armonioasă între 
politica socială europeană unică (realizată şi coordonată la nivel 
suprastatal de Consiliu – Comisie - Parlament) şi politicile sociale ale 
statelor componente care sunt dependente de mediul şi performanŃele 
economice, de tradiŃiile şi specificul naŃional. Politica socială comună, 
centralizată, a autorităŃilor Uniunii Europene ar trebui să vizeze 
armonizarea politicilor sociale în sferele care rămân în competenŃa 
exclusivă a autorităŃilor naŃionale (de exemplu: reglementările privind 
protecŃia socială, salariul minim pe economie etc.); să elaboreze şi să pună 
în aplicare programe europene cu privire la recalificarea forŃei de muncă; 
să elaboreze şi să perfecŃioneze cadrul legislativ şi instituŃional prin care 
să fie cultivată armonia între partenerii sociali (lucrători, sindicate, 
organizaŃii patronale, grupuri de interese) la nivelul Uniunii Europene şi să 
monitorizeze aplicarea lor; să acorde sprijin financiar, prin intermediul 
Fondului Social European şi al Băncii Europene de InvestiŃii, pentru 
rezolvarea problemelor sociale (creşterea ocupării forŃei de muncă, 
diminuarea decanalelor dintre regiuni etc.). Totodată, printr-o politică 
socială europeană comună se poate realiza treptat o convergenŃă 
economică autentică, fiind mai eficient valorificată mobilitatea forŃei de 
muncă în interiorul U.E.; ar putea fi optimizată transparenŃa în 
comunicarea informaŃiilor de interes public pentru angajatori şi forŃa de 

                                                 
3 Ibidem, p. 32 of 68. 
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muncă – aceasta din urmă va reuşi să se adapteze mai bine solicitărilor 
pieŃei valorificându-şi predispoziŃiile de dezvoltare profesională şi umană; 
ar putea fi prevenit şi combătut dumpingul social 4- ca rezultat al 
diferenŃelor existente între legislaŃiile naŃionale cu privire la piaŃa muncii. 
Ori, politica socială comună va avea ca efect major apropierea legislaŃiilor 
naŃionale, consolidarea cadrului unitar de reglementare – fapt ce va facilita 
realizarea coeziunii sociale şi va marca accentuarea dimensiunii sociale a 
funcŃionării economiei de piaŃă, în care concurenŃa este liberă, 
corespunzător reglementărilor legale în vigoare. 

În afara acestui filon de gândire, care consideră că politica socială 
comunitară se împleteşte cu politicile statelor membre, rezultând în timp o 
Europă a solidarităŃii sociale sau o coeziune socială a Uniunii, există 
diverse alte poziŃii cuprinse între două extreme: de negare a utilităŃii şi 
eficienŃei oricărei politici sociale suprastatale, comune şi centralizate, în 
favoarea proiectării şi implementării oricărei politici de către autorităŃile 
statelor naŃionale şi cea care pledează pentru o reformă radicală a 
politicilor publice sociale comunitare în sensul că acestea să fie proiectate 
la nivelul instituŃiilor centrale ale U.E. şi să fie promovate prin intermediul 
unor legi şi legi-cadru suprastatale.  

Prin urmare, raŃiunea de a fi, de a fi promovată şi dezvoltată, a 
politicii sociale a U.E. rezultă din însăşi funcŃionarea economiei de piaŃă 
care, pe măsură ce concurenŃa se derulează nestânjenită, poate genera 
şomaj,polarizarea societăŃii, excludere şi marginalizare, procese de 
mobilitate profesională intracomunitară şi extracomunitară etc. Ori toate 
aceste disfuncŃionalităŃi trebuie preluate pe o agendă publică a instituŃiilor 
europene, urmând să fie evaluate şi să se găsească soluŃii pentru rezolvarea 
lor, să se asigure protecŃia socială prin crearea unui cadru legal comunitar.  

Opinia lansată în anii '50 a unor analişti economici şi politicieni, 
conform căreia problemele sociale se vor diminua cantitativ şi se vor 
rezolva tot mai uşor pe măsură ce se va dezvolta piaŃa unică şi se va 
asigura creşterea economică – urmată de prosperitate, nu a fost validată de 
practică decât într-o măsură nerelevantă. De aceea, în ultimele decenii, 

                                                 
4 Dumpingul social este generat de existenŃa unui decalaj între Ńările în care fiscalitatea 
socială şi protecŃia socială sunt ridicate şi alte Ńări în care acestea sunt scăzute. Pe acest 
fond, primele Ńări europene vor avea temerea că vor fi „invadate” de lucrători imigranŃi, 
urmând să crească şomajul în rândul populaŃiei active proprii. Aceasta, pentru că, noii 
veniŃi vor fi dispuşi să accepte salarii mai mici, să facă anumite concesii angajatorilor 
privind protecŃia socială.     
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mai ales odată cu adoptarea Actului Unic European (promovat în 1986 şi 
intrat în vigoare în 1987), s-a pus cu tot mai multă acuitate necesitatea 
formulării unei politici sociale comunitare prin care să se armonizeze în 
timp sistemele naŃionale de protecŃie socială, pentru a se face noi paşi spre 
atingerea obiectivului Europei sociale sau de coeziune socială corelată cu 
coeziunea economică, spre atingerea unui înalt nivel de ocupare a forŃei de 
muncă şi de protecŃie socială – ca temei al solidarităŃii cetăŃenilor europeni 
în raport cu valorile diriguitoare comune. 
 

2. Scurt istoric 
 
În Tratatele fondatoare, în legislaŃia europeană, politicii sociale i-

au fost acordate prevederi grupate nu numai sub un singur titlu vizând 
domeniul social, ci, adesea, sub mai multe titluri referitoare la formarea 
profesională, educaŃie, tineret, ocuparea forŃei de muncă, Fondul Social 
European, valorile şi obiectivele Uniunii Europene etc.  

Nu rareori autorităŃile centrale europene au fost acuzate că acordă 
prioritate absolută aspectelor economice şi monetare europene, dezvoltării 
pieŃei unice prin corelare cu libera circulaŃie a persoanelor, lăsând la 
periferia preocupărilor dimensiunile sociale ale construcŃiei europene, 
costurile implicate de acestea. La o analiză mai atentă a textului Tratatului 
de Constituire a C.E.C.O. şi a Tratatului de lansare a EURATOM vom 
putea constata că au existat preocupări legate de aspecte sociale, printre 
care: necesitatea unor măsuri sociale pentru a contracara efectele 
indezirabile ale concurenŃei libere (faliment, şomaj, sărăcie, excludere, 
creşterea contrastelor sociale, migrarea forŃei de muncă, necesitatea 
recalificării etc.); o politică socială coerentă pentru a evita mărirea 
costurilor sociale; programe de asistenŃă socială aplicate celor ce-şi pierd 
locurile de muncă datorită restructurărilor; prevederi asupra sănătăŃii şi 
securităŃii lucrătorilor. 5 

Primele linii directoare ale politicii sociale comunitare au fost 
concepute şi incluse în Tratatul de la Roma (Titlul III), fiind vizate câteva 
domenii, printre care: libera circulaŃie a forŃei de muncă, îmbunătăŃirea 
condiŃiilor de muncă şi de viaŃă, principiile generale de armonizare a 
sistemelor de formare profesională. Politica socială rămâne, în cea mai 
mare parte, un atribut al statelor membre; Comunitatea urmând să acorde 
sprijin şi să completeze activităŃile statelor în domeniu. În Tratatul de la 
                                                 
5 Vezi Tratatul EURATOM, Titlul II, Cap. 3. 
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Roma, politica socială comunitară era concepută în interacŃiune cu cele din 
domeniile concurenŃei şi al dezvoltării pieŃei unice, făcându-se trimitere 
expresă spre „necesitatea menŃinerii nivelului de competitivitate al 
economiei ComunităŃii” – ceea ce semnifică lucrătorilor şi sindicatelor 
acestora că drepturile sunt corelate cu obligaŃiile, în primul rând de a 
asigura creşterea productivităŃii muncii, adecvarea creşterii salariale la 
indicii de creştere a productivităŃii. Art. 3 din Tratat stipulează: „Statele 
membre sunt de acord cu necesitatea promovării / încurajării ameliorării 
condiŃiilor de viaŃă şi de muncă ale muncitorilor, permiŃând legalizarea lor 
în ceea ce priveşte posibilităŃile de progres. Statele membre apreciază că o 
astfel de evoluŃie va rezulta atât din funcŃionarea pieŃei comune care va 
favoriza armonizarea măsurilor sociale, cât şi din măsurile prevăzute prin 
prezentul Tratat şi din apropierea / armonizarea dispoziŃiilor legale şi 
administrative.” În Tratat au fost prevăzute, la insistenŃele FranŃei, 
obligativitatea remuneraŃiei egale la muncă egală indiferent de diferenŃele 
de sex, rasă, religie, origine etnică. Convingerea celor care au propus 
egalizarea salarizării pentru acelaşi gen de activităŃi a fost aceea că în acest 
mod se evită posibilitatea de a fi create avantaje competitive artificiale 
după acest criteriu.  

Deşi obiectivele politicii sociale erau destul de generoase în 
primele Tratate, procesul de implementare şi realizările efective au rămas 
în subsidiar; eforturile principale ale autorităŃilor europene centrale au fost 
de a consolida mecanismele pieŃei în direcŃia realizării integrării 
economice, din care va rezulta, de la sine, soluŃiile pentru problemele de 
gen social. Astfel, îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă şi de viaŃă, 
realizarea efectivă a unor măsuri de protecŃie socială vor rezulta în mod 
firesc din evoluŃia procesului de integrare economică. La fel, armonizarea 
politicilor sociale ale statelor membre, apropierea legislaŃiilor naŃionale în 
domeniu vor evolua natural, fără intervenŃia directă a organelor 
comunitare. În acelaşi spirit au fost adoptate directive referitoare la 
accesul egal al cetăŃenilor statelor membre la ocupare şi formare 
profesională, dreptul de a beneficia de protecŃie socială etc.  

Un pas esenŃial pe linia edificării unei politici sociale comune în 
spiritul Tratatului de la Roma l-a constituit adoptarea Cartei Sociale 
Europene (1961), semnată la Torino în 1962, în cadrul Consiliului 
European . Aceasta conŃine 19 drepturi de felul următor: dreptul la muncă, 
dreptul la condiŃii concrete de lucru, dreptul la condiŃii de sănătate şi 
securitate la locul de muncă, dreptul de negociere colectivă, dreptul la o 
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remunerare corectă, dreptul la securitate socială, dreptul la organizare, 
dreptul la asistenŃă medicală etc.  

Toate drepturile sociale, ca şi directivele de politică socială 
cuprinse în Tratate, în Cartă, acorduri etc., exprimau convingerile şi crezul 
generoase ale autorităŃilor (ceea ce, în mod normal, se face doar în 
declaraŃiile politice); voinŃa politică a acestora nu a ajuns la asemenea 
limite care să permită convertirea lor în efecte reale de politică socială. 
Totuşi, unele rezultate au fost înregistrate în ceea ce priveşte realizarea 
unor circumstanŃe favorabile pentru libera circulaŃie a lucrătorilor, 
difuzarea informaŃiilor referitoare la piaŃa muncii, realizarea unor fonduri 
de asigurări sociale între state, stabilirea premiselor pentru recunoaşterea 
reciprocă a calificărilor. Principalul instrument de garantare a drepturilor 
sociale şi de realizare a obiectivelor politicii sociale l-a reprezentat Fondul 
Social European. 
 În anii '70 - '80, pe fondul recesiunii economice însoŃite de 
scăderea ratei de ocupare de la 65% la 60% către sfârşitul acestei etape, 
organele comunitare centrale au abordat cu o mai mare considerare 
dimensiunea socială a construcŃiei europene. Astfel, în anul 1974, 
Consiliul Ministerial adoptă primul Program de AcŃiune Socială, în care 
erau preconizate obiective precum: „ProtecŃia drepturilor lucrătorilor într-
o Europă marcată de recesiune, îndeosebi ale celor disponibilizaŃi sau ale 
căror firme dădeau faliment; un tratament realmente egal între bărbaŃi şi 
femei şi întărirea şi îmbunătăŃirea dialogului social între lucrători şi 
patronat”. Totodată, au fost preconizate măsuri vizând protejarea sănătăŃii 
şi securităŃii lucrătorilor, urmând ca aceste obiective şi măsuri să fie 
implementate de statele membre, nu printr-o acŃiune coerentă de 
intervenŃie comunitară ci prin programe guvernamentale corespunzătoare 
specificului naŃional. 

Un alt pas spre accentuarea „dimensiunii sociale” a pieŃei comune 
şi spre o Europă a popoarelor, a „coeziunii sociale” se înregistrează prin 
lansarea Programului de creare a PieŃei Unice Interne. Liberalizările şi 
restructurările economice ce urmau să apară, întrevăzute fiind în textul 
Tratatului, generau ample probleme sociale: şomaj structural, creşterea 
masei tinerilor aflaŃi în căutare de lucru, existenŃa unei pieŃe subterane a 
forŃei de muncă, fenomenul de dumping social care determină anumite 
firme să opteze pentru relocalizarea capacităŃilor de producŃie în zone cu 
costuri salariale mici şi cu contribuŃii mai reduse la asigurările sociale. Pe 
acest fond, în anul 1989, a fost adoptată Carta ComunităŃii cu privire la 



SOCIETATE ŞI POLITICĂ, nr. 1, aprilie 2009 

 36 

Drepturile Sociale Fundamentale ale Lucrătorilor (Carta Socială). Prin 
acest document, Ńările semnatare s-au angajat să realizeze următoarele 
obiective: „ ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă şi de viaŃă, dreptul de 
liberă stabilire în Uniunea Europeană a muncitorilor rezidenŃi în unul din 
statele membre, dreptul la o remunerare corectă şi echitabilă, dreptul la 
protecŃie socială al salariaŃilor, dreptul de pregătire şi formare, egalitatea 
de tratament a bărbaŃilor şi femeilor, protecŃia copiilor şi adolescenŃilor 
etc.” Deşi Carta Socială nu are un statut de lege, ci mai degrabă unul de 
intenŃii politice, autorii ei au avut ca Ńină o mai bună corelare a politicilor 
sociale ale statelor membre şi perfecŃionarea cadrului socio-economic 
menit să asigure mobilitatea factorului muncă în interiorul ComunităŃii 
Europene. Prin întregul său conŃinut,  Carta Socială se întemeiază pe 
DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului; ConvenŃia InternaŃională 
asupra Drepturilor Civile şi Politice şi a Drepturilor Sociale şi 
Economice; ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului.  

 Carta Socială este focusată pe următoarele domenii de acŃiune:  
� ProtecŃia lucrătorilor mobili în interiorul ComunităŃii 

Economice Europene;  
� Optimizarea şi apropierea condiŃiilor de muncă ale 

angajaŃilor; 
� Salarizarea echitabilă a lucrătorilor;  
� Securitatea socială;  
� Libertatea în formarea de bază şi în calificarea alternativă; 
� Dreptul la negocieri colective şi de asociere a lucrătorilor; 
� Nondiscriminarea lucrătorilor după criteriul sexului; 
� ProtecŃia sănătăŃii şi a siguranŃei în muncă; 
� Sprijin acordat persoanelor tinere aflate în căutare de lucru 

şi integrarea persoanelor excluse de pe piaŃa muncii; 
� ProtecŃia persoanelor handicapate şi a pensionarilor; 
� TransparenŃă în aranjamentele de informare, consultare şi 

participare etc.  
DiscuŃiile, dezbaterile privind conŃinutul Cartei Sociale au fost 

contradictorii: unii politicieni au evaluat-o ca fiind binevenită întrucât fără 
solidaritate şi coeziune socială procesul de integrare şi-ar pierde din sensul 
umanist; echitatea şi pacea socială nu rezultă de la sine pe fondul 
funcŃionării regulilor economiei de piaŃă. Prin urmare, este necesară o 
intervenŃie din exteriorul pieŃei unice prin care să se facă anumite 
corecturi. AlŃi politicieni, îndeosebi guvernanŃi din Marea Britanie, 



POLITICA SOCIALĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ  

 37 

observau că în Cartă s-a strecurat o atitudine de stânga, că această  Cartă 
Socială „ strecoară socialismul pe uşa din dos” – fapt ce va strangula, sub 
multe aspecte, funcŃionarea liberă a pieŃei, va diminua concurenŃa dintre 
agenŃii economici. Pe aceeaşi poziŃie s-a situat şi FederaŃia Europeană a 
Patronatului.  

DivergenŃele cu privire la punerea în aplicare a principiilor Cartei 
Sociale s-au purtat şi între reprezentanŃii statelor puternic industrializate şi 
ai celorlalte. Primii se temeau de o concurenŃă neloială pe piaŃa muncii 
provenită de la imigranŃii din regiunile mai sărace unde salariile sunt mici. 
În timp ce reprezentanŃii statelor cu zone mai slab dezvoltate se temeau de 
pierderea prin emigrare a segmentului bine calificat de forŃă de muncă. 
Potrivnic acestor discuŃii, au fost adoptate – în timp, noi directive sociale, 
a fost redimensionat Fondul Social European, s-au reformat fondurile 
structurale, pe primul plan trecând programele de asistenŃă destinate 
tineretului şi celor mai sărace regiuni ale ComunităŃii Economice. Toate 
Ńările membre au adoptat atât al doilea cât şi al treilea Program de AcŃiune 
Socială.  

Aşadar, în mod treptat, s-a trecut de la declaraŃii de frumoase 
intenŃii la rezolvarea unor probleme sociale, demonstrându-se faptul că 
există posibilităŃi de sprijinire a persoanelor şi grupurilor sociale ajunse în 
nevoie, datorită evoluŃiei pieŃei libere, prin intervenŃii etatice, prin 
reglementări aplicate acesteia. O astfel de experienŃă a fost valorificată la 
Maastricht (1991), unde s-a convenit (cu excepŃia Marii Britanii) că poate 
fi acceptată o creştere a gradului de intervenŃie în derularea relaŃiilor de 
piaŃă cu scopul de a proteja indivizi/ grupuri sociale. O asemenea politică 
este fundamentată nu numai din considerente de solidaritate şi echitate, ci 
în primul rând pentru a stimula creşterea economică pe seama valorificării 
factorului muncă şi a retroacŃiunii plusului de coeziune socială obŃinut 
printr-o astfel de politică asupra dimensiunilor dezvoltării economice. Cu 
alte cuvinte, există o legitate conform căreia procesul de dezvoltare şi 
integrare economică generează mai multă coerenŃă şi ordine nu numai pe 
plan intrinsec, ci şi pe plan social sau în sfera realizării obiectivelor 
celorlalte politici europene; la rândul ei, întărirea coeziunii sociale la 
nivelul ComunităŃii va genera efecte benefice de tip feed-back în planul 
evoluŃiei economice. Ori, în Tratatul de la Maastricht, din anul 1992, se 
accentuează asupra necesităŃii şi valorii „coeziunii sociale” – ca element 
cauzal pentru dezvoltarea economică echilibrată a întregii ComunităŃi 
Europene. 
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Începând cu Tratatul de la Amsterdam – semnat în 1997, şi 
continuând cu Tratatul de la Nisa – semnat în anul 2000, Comunitatea 
Europeană îşi asumă o nouă politică socială. Principala responsabilitate a 
acestei politici revine fiecărui stat membru; organele centrale europene 
încurajează şi sprijină cooperarea între statele membre, coordonează 
acŃiunile lor în domeniul politicii sociale. Aceste aspecte aparŃin 
responsabilităŃii Comisiei. Politica socială semnifică nu numai protejarea 
drepturilor lucrătorilor sau creşterea ocupării forŃelor de muncă prin 
finanŃarea din Fondul Social European ci, în egală măsură, sprijinirea 
angajaŃilor în a înŃelege şi a accepta efectele reformelor economice, în a-şi 
exercita obligaŃiile privind atingerea obiectivelor ComunităŃii. Pentru 
prima dată, în  Tratatul de la Amsterdam, apar dispoziŃii cu privire la 
politica europeană de utilizare a forŃei de muncă astfel încât să fie 
asigurată creşterea competitivităŃii economiei europene şi a capacităŃii 
acesteia de a susŃine creşterea economică, creşterea ocupării şi o mai mare 
coeziune socială. La Consiliul de la Nisa, din decembrie 2000, a început să 
fie dezbătută Agenda Socială Europeană şi procesul de construcŃie socială 
a viitoarei Europe. S-a conturat convingerea că o Europă competitivă, un 
pol de putere economică la scară planetară, nu s-ar putea dezvolta 
corespunzător în condiŃiile de existenŃă a unor indici mici de folosire a 
populaŃiei apte de muncă însoŃiŃi de şomaj, sărăcie, excludere socială, 
polarizare a societăŃii. InvestiŃiile în educaŃie şi formare vor reprezenta 
pivotul afirmării Europei în economia cunoaşterii. Într-o astfel de 
economie, politica socială va trebui înŃeleasă şi utilizată nu numai ca un 
factor de coeziune şi solidaritate umană, ci şi ca un factor de producŃie, de 
creştere economică.  

Cele mai importante provocări pentru politica socială a Uniunii 
Europene la începutul Mileniului al III-lea şi în perioada ratificării 
Tratatului de la Lisabona continuă să fie:  

� Creşterea indicilor ocupării – asociată cu reducerea şomajului, 
prin promovarea de reforme structurale specifice contextului 
economic bazat pe cunoaştere şi infosferă, reducerea 
decalajelor dintre regiuni şi a contrastelor sociale, promovarea 
unei reforme în educaŃie şi în sistemul de formare profesională;  

� Creşterea mobilităŃii intracomunitare şi a securităŃii forŃei de 
muncă;  

� Întărirea coeziunii sociale / reducerea inegalităŃii şi contrastelor 
sociale; 
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� Valorificarea procesului tehnologic şi ştiinŃific în sensul 
creşterii productivităŃii, a eficienŃei economice şi a calităŃii 
vieŃii la scara Uniunii Europene; 

� Gestionarea echitabilă şi eficientă a noilor probleme sociale 
rezultate din lărgirea Uniunii Europene prin primirea noilor 
state; 

� Promovarea unei legislaŃii comunitare coerente şi apropierea 
legislaŃiilor naŃionale în domeniul social;  

� Combaterea oricărei forme de sărăcie şi acŃiunea concertată a 
statelor membre în direcŃia întăririi coeziunii sociale.  

 
3. Politicile sociale actuale ale Uniunii Europene 

 
Uniunea şi-a asumat ca obiectiv central promovarea dezvoltării 

economice şi sociale în corelare cu întărirea coeziunii economice şi 
sociale. Acest demers istoric implică realizarea unei înalte rate a ocupării 
forŃei de muncă şi a unui nivel ridicat de protecŃie socială, ameliorarea 
calităŃii vieŃii populaŃiei Uniunii, întărirea coeziunii sociale şi a 
solidarităŃii dintre statele membre. Corespunzător acestor obiective, în 
Tratatul Uniunii Europene, completat de Tratatul de la Lisabona, sunt 
statuate trei componente esenŃiale ale politicii sociale la nivel de U.E.:  

• Politica de ocupare a forŃei de muncă; 
• Politica socială propriu-zisă a Uniunii; 
• Politica de întărire a coeziunii economice, sociale şi teritoriale. 
Evident, aceste politici sunt integrate sistemic astfel încât 

implementarea şi performanŃele oricăreia vor depinde organic de celelalte 
două. Corespunzător ordinii de prezentate a lor în proiectul de Tratat de 
instituire a ConstituŃiei Europene 6, le vom aborda pe rând.  

 
A. Politica de creştere a ocupării înUniunea Europeană 

 
În ultimele trei decenii, Comunitatea Economică s-a caracterizat 

printr-o rată relativ ridicată a şomajului comparativ cu cea din S.U.A. sau 
din Japonia. De asemenea, rata ocupării a avut un trend descendent 
ajungând sub pragul de 60% către sfârşitul secolului trecut, în timp ce în 
S.U.A. această rată era de 75 %  în aceeaşi perioadă. Creşterea şomajului 

                                                 
6 Vezi Art. III – 203 până la Art. III – 224. 
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pe termen lung s-a corelat cu un ritm mediu anual de creare de noi locuri 
de muncă obiectivat într-un sfert de milion / an şi cu o creştere anuală a 
populaŃiei active de circa 1 milion de persoane, la care se adaugă fluxurile 
de imigranŃi din afara Uniunii. Există disparităŃi între pieŃele naŃionale ale 
muncii, precum: salarii minime nearmonizate sau nereglementate; 
reglementări diversificate în codurile naŃionale ale muncii; norme juridice 
diferite în privinŃa indemnizaŃiei de şomaj, facilităŃilor pentru angajatori 
etc.; decalaje regionale ale şomajului european, în sensul că în unele zone 
(cum ar fi Austria, Olanda, Nordul Italiei, Vestul Germaniei, partea central 
estică a FranŃei, Sudul Angliei) rata şomajului este mică, în timp ce în alte 
zone, precum Sudul Italiei şi FranŃei, Estul Germaniei, Spania, Portugalia, 
Irlanda şi o mare parte din Ńările care au intrat în Uniunea Europeană în 
ultimii ani, se constată indici ridicaŃi ai şomajului; şomajul în mediul 
femeilor este mai ridicat decât în cel al bărbaŃilor; un procent mare de 
tineri cu vârste între 18-25 de ani nu îşi găsesc locuri de muncă adecvate 
competenŃelor profesionale dobândite astfel încât rata şomajului specifică 
acestei categorii de vârstă este mai mare decât cea medie pe piaŃa 
naŃională a muncii; şomajul european este unul preponderent structural şi 
în mai mică măsură unul conjunctural; migraŃiile de populaŃie activă în 
interiorul Uniunii Europene sunt încă prea mici pentru ca, în acest fel, să 
se realizeze o tendinŃă fermă de echilibrare a cererii cu oferta pe piaŃa 
muncii; nivelul real al şomajului pe piaŃa europeană a muncii este de fapt 
mai mare decât rata oficială; nu s-a finalizat încă o armonizare a 
reglementărilor naŃionale privind diplomele şi calificările în U.E. 
(implementarea Procesului Bologna reprezintă un pas esenŃial spre 
realizarea acestui obiectiv).  

Luând în considerare această stare a ocupării în U.E., în proiectul 
de Tratat de instituire a ConstituŃiei Europene se prevede că „Uniunea şi 
statele membre urmăresc să elaboreze o strategie coordonată de ocupare a 
forŃei de muncă şi, în special, să promoveze o mână de lucru calificată, 
formată şi adaptabilă, precum şi pieŃe ale muncii care să poată reacŃiona 
rapid la evoluŃia economiei, în vederea atingerii obiectivelor.”7 Obiectivul 
atingerii unui înalt nivel de ocupare a forŃei de muncă este luat în 
considerare  la definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi acŃiunilor 
Uniunii. 8 În ansamblul ei, Uniunea contribuie la atingerea acestui obiectiv 
prin încurajarea cooperării între statele membre, prin susŃinerea şi, dacă 
                                                 
7 Tratatul de instituire a ConstituŃiei Europene, Art. III – 204. 
8 Ibidem, Art. III – 205 (2). 
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este necesar, completarea acŃiunii lor fără a încălca în vreun fel 
competenŃele statelor membre în domeniu, respectând şi în acest caz 
principiul subsidiarităŃii.  

Dar textul ConstituŃiei Europene nu se limitează la perspectiva de 
interes comunitar cu privire la ocuparea forŃei de muncă, la „strategia 
coordonată de ocupare a forŃei de muncă” sau la „ obiectivul atingerii unui 
înalt nivel de ocupare a forŃei de muncă”, la adoptarea în fiecare an a unor 
linii directoare ale politicii de ocupare, ci, în acelaşi timp, accentuează 
asupra datoriei statelor membre de a lua măsurile necesare, adaptate 
specificului naŃional, pentru a implementa propriile politici de ocupare a 
forŃei de muncă. Astfel, „statele membre, Ńinând cont de practicile 
naŃionale legate de responsabilitatea partenerilor sociali, consideră 
promovarea ocupării forŃei de muncă ca o problemă de interes comun şi îşi 
coordonează acŃiunea în acest domeniu în cadrul Consiliului”. 9   

ObŃinerea unei eficienŃe sporite în politicile de ocupare la nivelul 
statelor membre este condiŃionată de: aplicarea unor politice economice şi 
monetare coerente, stabile la nivel naŃional; crearea unui climat economic 
favorabil şi stimulativ pentru investiŃii; dezvoltarea unui mediu economic 
descentralizat în care firmele mici şi mijlocii să nu aibă îngrădiri în 
demersurile lor de a opera cât mai performant; corelarea procesului 
formativ-educaŃional, a programelor de calificare a forŃei de muncă cu 
cerinŃele de pe piaŃa muncii; îmbunătăŃirea sistemului de informare a celor 
aflaŃi în căutare de lucru cu privire la oportunităŃile de angajare pe piaŃa 
europeană a muncii; modernizarea dialogului social pan-european; 
folosirea mai eficientă a instrumentelor politicii de ocupare – în primul 
rând a Fondului Social European; stimularea civismului european activ 
prin care grupurile de interese să nu fie limitate sau marginalizate; 
eliminarea oricărei forme de discriminare în privinŃa încadrării sau în ceea 
ce priveşte tratamentul în muncă; stimularea procesului de mobilitate  
intracomunitară a lucrătorilor în scopul echilibrării cererii cu oferta de 
forŃă de muncă la nivel pan-european; perfecŃionarea procesului de 
adoptare a deciziilor astfel încât toŃi partenerii sociali (organizaŃii 
patronale, sindicate, autorităŃi decidente naŃionale, organe unionale etc.) 
să-şi exercite implicarea dorită.  

Aşadar, realizarea obiectivului Uniunii Europene de a atinge un 
nivel ridicat de ocupare a forŃei de muncă presupune acŃiuni convergente 

                                                 
9 Ibidem, Art. III – 204 (2). 
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ale autorităŃilor Uniunii şi ale statelor membre prin punerea în practică a 
unor măsuri adaptate practicilor naŃionale şi care, în acelaşi timp, Ńin 
seama de necesitatea asigurării competitivităŃii economiei comunitare. În 
acest spirit, Consiliul European examinează în fiecare an situaŃia ocupării 
forŃei de muncă în cadrul Uniunii pe baza unui raport anual comun al 
Consiliului şi al Comisiei. Corespunzător concluziilor extrase, Consiliul 
European adoptă, în fiecare an, linii directoare de care statele membre Ńin 
cont în elaborarea propriilor politici de ocupare a forŃei de muncă. Sunt 
consultate Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, Comitetul 
Economic şi Social, Comitetul pentru Ocuparea ForŃei de Muncă. La 
rândul său, fiecare stat membru transmite Consiliului şi Comisiei raportul 
anual asupra principalelor dispoziŃii pe care le-a adoptat în vederea punerii 
în aplicare a politicii sale de ocupare a forŃei de muncă în temeiul liniilor 
directoare de politică a U.E. în domeniu. Consiliul, în urma analizelor 
efectuate, poate să adreseze recomandări statelor membre în sensul 
corelării politicii lor în domeniul ocupării cu obiectivele comunitare.  

Pentru a promova coordonarea între statele membre a politicilor în 
materie de ocupare a forŃei de muncă şi de piaŃă a muncii este instituit un 
Comitet pentru Ocuparea ForŃei de Muncă (vezi Art. III - 208). Acesta are 
ca misiune principală să urmărească evoluŃia situaŃiei ocupării forŃei de 
muncă şi a politicilor de ocupare atât în statele membre cât şi pe 
ansamblul Uniunii. În îndeplinirea mandatului său, Comitetul consultă 
partenerii sociali.  

Politica Uniunii Europene în domeniul ocupării este reglată de 
legile sau legile-cadru europene. Acestea, conform Art. III – 207, „pot 
stabili măsuri de încurajare destinate să favorizeze cooperarea între statele 
membre şi să susŃină acŃiunea lor în domeniul ocupării forŃei de muncă, 
prin intermediul unor iniŃiative de dezvoltare a schimburilor de informaŃii 
şi de cele mai bune practici, punând la dispoziŃie analize comparative şi 
îndrumări, precum şi prin promovarea unor abordări novatoare şi prin 
evaluarea experienŃelor, în special prin recurgerea la proiecte pilot.” 
Legile sau legile-cadru europene nu implică armonizări ale dispoziŃiilor 
legale şi de reglementare ale statelor membre. Prin urmare, autorităŃile 
Uniunii Europene urmează să îndrume, să sprijine, să facă recomandări 
autorităŃilor naŃionale responsabile de implementarea politicilor de 
ocupare. CoerenŃa şi continuitatea politicii europene în domeniul ocupării 
merg până la limita la care specificul politicilor statelor naŃionale în 
domeniu nu este afectat, întrucât tradiŃiile, reglementările naŃionale din 
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Codul muncii, legislaŃia muncii din statele membre funcŃionează conform 
principiului subsidiarităŃii.  

Transpunerea în practică a normelor constituŃionale europene 
vizând ocuparea forŃei de muncă este un proces de durată; el este rezultatul 
dezvoltării pieŃei comune, al armonizării treptate a sistemelor economice 
naŃionale, al legislaŃiilor statelor membre, al aplicării ansamblului 
dispoziŃiilor din Tratatul de la Lisabona. În acest cadru are o mare 
importanŃă perfecŃionarea utilizării instrumentelor politicii de ocupare  - în 
primul rând sprijinirea formării şi reciclării forŃei de muncă astfel încât 
aceasta să fie capabilă de a se adapta solicitărilor de pe piaŃa muncii, 
schimbărilor economice şi tehnice. Un rol crescând îl au Serviciile 
Europene de Ocupare a ForŃei de Muncă (European Employment Services 
- EURES), ce compun o reŃea europeană a pieŃei muncii, cuprinzând peste 
450 de consilieri europeni specializaŃi în managementul ocupării forŃei de 
muncă. Scopul acestora este acela de a asigura transparenŃa pieŃei 
europene a muncii facilitând, pe această cale, mobilitatea lucrătorilor în 
SpaŃiul Economic European.  

 
B. Politica socială a Uniunii Europene 

 
Politicile sociale actuale, cele de coeziune socială, valorifică 

experienŃa autorităŃilor Uniunii Europene şi a statelor membre dobândită 
dealungul deceniilor în opera de aplicare a prevederilor sociale din 
Tratatul de la Roma, Tratatul de la Maastricht, Tratatul de instituire a 
ComunităŃii europene, Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale 
adoptată odată cu Tratatul de la Nisa, în anul 2000. Această experienŃă 
este sintetizată în SecŃiunea referitoare la politica socială din Tratatul de la 
Lisabona. Politicile sociale Ńin de competenŃa mixtă a Uniunii şi a statelor 
membre. Unele sectoare ale politicii sociale nu Ńin de competenŃa U.E. 
Astfel, de pildă, sistemul de securitate socială, de asistenŃă socială se află 
în sarcina exclusivă a statelor membre. În alte sectoare, organele Uniunii 
Europene intervin cu recomandări rezultate din analiza rapoartelor primite 
sau oferă sprijin (ajutoare directe) utilizând instrumente aflate la dispoziŃie 
(Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare Regională – 
FEDER etc.). Este un fapt de constatare acela că, în timp, se observă un 
trend ascendent al volumului de acŃiuni iniŃiate de autorităŃile Uniunii 
Europene în scopul implementării şi modernizării „modelului social 
european”. În acest sens, o adevărată cotitură în evoluŃia politicii sociale a 
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avut loc la Nisa, în decembrie 2000, când reprezentanŃii statelor membre 
au căzut de acord asupra faptului că oamenii reprezintă factorul de 
producŃie cel mai valoros al U.E. iar investiŃiile în oameni şi în rezolvarea 
problemelor sociale constituie o pârghie în funcŃie de mânuirea căreia va 
depinde poziŃia Europei în lume, în economia viitorului. Concluzia la care 
s-a ajuns a fost aceea că o Europă prosperă şi competitivă este 
incompatibilă cu fenomene cum ar fi sărăcia şi inegalitatea socială, 
şomajul cronic şi excluderea socială.  

Continuând şi sintetizând spiritul tratatelor şi cartelor adoptate 
anterior, în textul Tratatului de la Lisabona se prevede că Uniunea şi 
statele membre, conştiente de drepturile sociale fundamentale, precum 
cele enunŃate în Carta Socială Europeană, semnată la Torino la 18 
octombrie 1961, şi în Carta Comunitară a Drepturilor Sociale 
Fundamentale ale Lucrătorilor, din 1989, au ca obiectiv promovarea 
ocupării forŃei de muncă, îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă şi de muncă, 
favorizând o evoluŃie egală, o protecŃie socială adecvată, dialogul social, 
dezvoltarea resurselor umane care să permită un nivel ridicat şi durabil de 
ocupare a forŃei de muncă şi combaterea excluderilor. În acest scop, 
Uniunea şi statele membre acŃionează Ńinând cont de diversitatea 
practicilor naŃionale, în special în domeniile relaŃiilor contractuale, precum 
şi de necesitatea de a menŃine competitivitatea economiei Uniunii. Ele 
consideră că o astfel de evoluŃie va rezulta atât din funcŃionarea pieŃei 
interne, care va favoriza armonizarea sistemelor sociale, cât şi din 
procedurile prevăzute prin ConstituŃie şi din apropierea dispoziŃiilor 
legale, de reglementare şi administrative. Dar pentru că  Tratatul de la 
Lisabona include Carta Europeană  a Drepturilor Fundamentale, 
prevederile acesteia vor deveni obligatorii după intrarea în vigoare a 
tratatului. Printre drepturile fundamentale sunt cuprinse şi multe drepturi 
sociale, precum: libertatea alegerii profesiei, dreptul la muncă pe teritoriul 
Uniunii, principiul nondiscriminării, libertatea de asociere, drepturile 
copilului şi ale persoanelor în vârstă, egalitatea în drepturi şi în tratament 
între bărbaŃi şi femei (principiu compatibil cu aplicarea unor acŃiuni de 
discriminare pozitivă a sexului subreprezentat). Totodată, Carta conŃine 
drepturi sociale ale lucrătorilor, precum: dreptul la negocieri şi acŃiuni 
colective, dreptul la condiŃii de muncă juste şi echitabile, dreptul la 
informare şi consultare la locul de muncă, dreptul de acces la servicii de 
plasament, dreptul la protecŃie împotriva concedierilor abuzive, protejarea 
tinerilor şi a femeilor însărcinate împotriva concedierilor abuzive, 
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interzicerea muncii copiilor. În acest fel, Tratatul Uniunii Europene 
configurează „modelul social european”.  

În vederea realizării obiectivelor de politică socială a Uniunii 
Europene, autorităŃile europene susŃin şi completează acŃiunile statelor 
membre în următoarele domenii:  

a) îmbunătăŃirea, în special, a mediului de muncă, pentru a 
      proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor;  
b) condiŃiile de muncă; 
c) securitatea socială şi protecŃia socială a lucrătorilor; 
d) protecŃia lucrătorilor în cazul rezilierii contractului de 

muncă; 
e) informarea şi consultarea lucrătorilor; 
f) reprezentarea şi apărarea colectivă a intereselor lucrătorilor 

şi patronatului, inclusiv cogestionarea; 
g) condiŃiile de încadrare în muncă a resortisanŃilor Ńărilor 

terŃe care îşi au reşedinŃa în mod legal în cadrul Uniunii;  
h) integrarea persoanelor excluse de pe piaŃa muncii; 
i) egalitatea între bărbaŃi şi femei în privinŃa şanselor pe piaŃa  
 muncii şi tratamentului la locul de muncă; 
j) combaterea excluderii sociale;  
k) modernizarea sistemelor de protecŃie socială.  
IniŃierea unor măsuri şi acŃiuni de politică socială la nivelul 

Uniunii aparŃine Comisiei, care are ca sarcină consultarea partenerilor 
sociali la nivel de Uniune, veghind la o susŃinere echilibrată a tuturor 
părŃilor. Dialogul dintre partenerii sociali poate conduce la încheierea unor 
relaŃii contractuale, inclusiv la acorduri la nivel de Uniune. Comisia este 
cea care propune Consiliului Uniunii Europene să adopte anumite 
regulamente sau decizii şi cea care informează Parlamentul European cu 
privire la acest demers. Totodată, Comisia încurajează cooperarea dintre 
statele membre şi facilitează coordonarea acŃiunilor în toate domeniile 
politicii sociale, în special în probleme cu privire la:  

a) ocuparea forŃei de muncă;  
b) dreptul muncii şi condiŃiile de muncă;  
c) formarea şi perfecŃionarea profesională; 
d) securitatea socială; 
e) protecŃia împotriva accidentelor şi bolilor profesionale; 
f) igiena muncii; 
g) dreptul sindical şi negocierile colective dintre angajatori şi lucrători.  
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Comisia cooperează cu statele membre organizând împreună 
consultări, întocmirea de studii, schimburi de bune practici, iniŃierea unor 
orientări şi indicatori în domeniu, pregătirea elementelor necesare 
supravegherii şi evaluării periodice. Comisia este sprijinită de Comitetul 
de ProtecŃie Socială – organism cu caracter consultativ, care este instituit 
printr-o decizie europeană adoptată de Consiliu. Comitetul de ProtecŃie 
Socială are ca misiune să urmărească situaŃia socială şi evoluŃia politicilor 
de protecŃie socială atât în statele membre cât şi la nivelul Uniunii, să 
faciliteze schimburile de informaŃii, de experienŃă şi de bune practici între 
statele membre şi între acestea şi Comisie. În realizarea misiunii sale, 
Comitetul iniŃiază şi realizează contacte cu partenerii sociali. Totodată, 
Comisia întocmeşte un capitol special în raportul său anual către 
Parlamentul European dedicat analizei evoluŃiei situaŃiei sociale în cadrul 
Uniunii. Comisia poate fi invitată de Parlament să prezinte rapoarte 
specializate pe domenii cu privire la situaŃia socială.  

Politica socială a Uniunii se raportează consecvent la legile şi legile–
cadru europene. Acestea pot stabili măsuri destinate să încurajeze cooperarea 
dintre statele membre prin intermediul unor iniŃiative vizând îmbunătăŃirea 
cunoştinŃelor, dezvoltarea schimbului de informaŃii şi de bune practici, 
promovarea abordărilor novatoare, excluzând orice obligaŃie de armonizare a 
dispoziŃiilor legale şi de reglementare ale statelor membre. Legile-cadru 
europene evită impunerea de constrângeri administrative, financiare şi 
juridice care ar putea împiedica crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii; totodată, legile şi legile-cadru europene nu aduc atingere dreptului 
statelor membre de a defini principiile fundamentale ale sistemului lor de 
securitate socială şi nu trebuie să afecteze în mod semnificativ echilibrul lor 
financiar, nu pot împiedica un stat membru să menŃină sau să stabilească 
măsuri de protecŃie mai stricte, compatibile cu dispoziŃiile din Tratate. 
LegislaŃia europeană în materie de politică socială este adoptată după 
consultarea Comitetului Regiunilor şi a Comitetului Economic şi Social.  

Pentru perioada imediat următoare intrării în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona vor rămâne pe agenda socială a statelor membre ale 
Uniunii Europene şi pentru autorităŃile unionale câteva provocări esen-
Ńiale, printre care trebuie amintite:  

� Valorificarea eficientă, într-un timp istoric scurt, a mutaŃiilor 
specifice economiei cunoaşterii, astfel încât să fie create 
premise viabile pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă, 
sănătate şi muncă ale lucrătorilor europeni.  
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� Adoptarea acelor măsuri prin care să fie compatibilizată creş-
terea eficienŃei economice, a productivităŃii muncii, cu creşte-
rea ratei ocupării, cu diminuarea ratei şomajului. Ori acest 
deziderat va putea fi convertit în fapte prin implementarea unor 
reforme structurale coerente menite să conducă la creşterea 
potenŃialului economiei europene de a genera odată cu perfor-
manŃele specifice economiei cunoaşterii şi noi locuri de muncă, 
un spor de echitate socială, o paletă largă de oportunităŃi de 
formare şi reconversie profesională.  

� Creşterea mobilităŃii intracomunitare a lucrătorilor, în sensul de 
a se atinge un echilibru între cererea şi oferta de forŃă de muncă 
pe segmentele deficitare de piaŃă a muncii. Mobilitatea forŃei 
de muncă este benefică doar atunci când avantajele socio-
economice şi demografice sunt reciproce pentru furnizorii de 
lucrători şi pentru beneficiarii acestora.  

� Asigurarea unei informări operative, transparente, pe piaŃa 
europeană a muncii până la limita la care avantajele com-
petitive pe piaŃa mondială nu sunt afectate. InformaŃiile de 
interes public la nivel european vizează nu numai aşteptările 
lucrătorilor şi patronatelor, ci şi ale partenerilor sociali, ale 
autorităŃilor naŃionale şi europene cu responsabilităŃi în dome-
niu, instituŃiile de formare şi reconversie a forŃei de muncă.  

� Dezvoltarea ştiinŃei şi abilităŃii de a valorifica avantajele 
rezultate din funcŃionarea Uniunii Economice şi Monetare şi 
din extinderea Uniunii spre centrul şi estul Europei.  

� Reducerea inegalităŃii sociale şi întărirea coeziunii sociale prin 
acŃiuni orientate în sensul compatibilizării politicilor sociale ale 
statelor membre cu modelul social european.  

� Modernizarea sistemului european de protecŃie socială, armo-
nizarea sistemelor de pensii şi de salarizare, realizarea unui 
sistem de echivalare în regimul concediilor plătite, aplicarea 
principiului şanselor egale şi al egalităŃii de tratament între 
bărbaŃi şi femei în materie de încadrare în muncă şi în viaŃa 
profesională.  

Ori toate acestea vor conduce la o sporire a intervenŃiei suprastatale, 
la o creştere a ponderii regulamentelor şi deciziilor europene adoptate de 
Consiliu sau de Parlamentul European dar şi la o implicare mai eficientă a 
statelor membre în realizarea obiectivelor proprii ale politicii sociale.  
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Acquis-ul social al Uniunii Europene reglementează libera circu-
laŃie a lucrătorilor pe teritoriul comunitar, aplicarea principiilor egalităŃii 
profesionale a femeilor cu bărbaŃii şi al nediscriminării, securitatea şi 
protecŃia socială, respectiv drepturile sociale ale lucrătorilor incluse în 
Tratatul ConstituŃional, coordonarea politicilor sociale ale statelor mem-
bre, învăŃământul şi pregătirea profesională. AutorităŃile Uniunii Europene 
valorifică instrumentele potrivite pentru realizarea obiectivelor politicii 
sociale; cel mai important fiind Fondul Social European, a cărui misiune 
este promovarea în cadrul Uniunii a facilităŃilor de ocupare, a mobilităŃii 
profesionale şi geografice intracomunitare a lucrătorilor, ridicarea calităŃii 
forŃei de muncă prin sprijinirea directă a sistemului de formare şi 
reconversie profesională.  

 
C. Politica de întărire a coeziunii economice, sociale şi 

teritoriale 
 

Există un curent de gândire socioeconomică, cu o audienŃă susŃi-
nută de argumente, conform căruia integrarea economică europeană este, 
în principal, rezultatul integrării politicilor de coeziune socială şi, doar în 
subsidiar, al integrării pieŃelor. Stabilitatea construcŃiei instituŃionale euro-
pene este rezultatul integrării economice, al întăririi coeziunii sociale şi 
teritoriale. Evident, promovarea modelului economic european – bazat pe 
tehnologia informaŃiei, dezvoltarea durabilă şi coeziunea socială sunt pro-
cese complementare. Astfel, o creştere economică în ritm înalt va conduce 
la întărirea coeziunii sociale şi teritoriale pe termen lung, în timp ce reu-
şitele politicii de coeziune socială fundamentează, la rândul ei, o creştere 
economică sănătoasă. Întemeindu-se pe acest raŃionament, obiectivul prin-
cipal din Strategia de la Lisabona este cel de transformare a economiei 
europene – până în 2010, în cea mai dinamică la nivel mondial în care să 
se pună accent pe dezvoltarea durabilă şi pe întărirea coeziunii sociale.  

Conceptul de coeziune economică şi socială a fost formulat pentru 
prima dată în Actul Unic European – 1986, urmând ca în Tratatul de la 
Maastricht să fie stabilite ca obiective prioritare ale Uniunii întărirea 
coeziunii economice şi sociale, alături de consolidarea PieŃei Unice şi de 
făurirea Uniunii Economice şi Monetare. Tratatul de la Lisabona include 
principiile tratatelor anterioare într-o secŃiune distinctă dedicată „coeziunii 
economice, sociale şi teritoriale” şi conturează dimensiunile politicii U.E. 
în acest domeniu. În Art. III – 220 se prevede că „în scopul promovării 
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unei dezvoltări armonioase a Uniunii în ansamblu, aceasta îşi dezvoltă şi 
continuă acŃiunea în vederea consolidării coeziunii economice, sociale şi 
teritoriale. În special, Uniunea urmăreşte să reducă diferenŃele dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni şi rămânerea în urmă a 
regiunilor sau insulelor mai puŃin favorizate, inclusiv zonele rurale. Dintre 
regiunile avute în vedere, o atenŃie specială este acordată zonelor rurale.”  

PrezenŃa unor decalaje între Ńările membre, regiuni sau zone aflate 
pe cuprinsul U.E., existenŃa unor contraste sociale, categorii marginalizate 
sau excluse, sunt realităŃi cu un impact negativ asupra dezvoltării pieŃei 
unice. De aceea, în Tratatul de la Lisabona se prevede o politică de 
dezvoltare armonioasă a Uniunii, de consolidare a coeziunii economice, 
sociale şi teritoriale, de reducere treptată a diferenŃelor. O astfel de politică 
este de competenŃa mixtă a Uniunii şi a statelor membre. Ea are o 
deosebită complexitate întrucât înglobează acŃiuni ce aparŃin deopotrivă 
politicii de dezvoltare economică, politicii sociale, politicii regionale, 
politicii structurale etc.  

AgenŃii principali ai realizării obiectivelor de dezvoltare armo-
nioasă a U.E., de consolidare a coeziunii sociale şi teritoriale sunt statele 
membre, care conduc politica lor economică-socială astfel încât să se 
atingă treptat obiectivele Uniunii. La rândul lor, autorităŃile unionale 
susŃin politicile statelor membre prin intermediul fondurilor cu finalitate 
structurală, cum sunt Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă, 
secŃiunea Orientare; Fondul Social European; Fondul European de 
Dezvoltare Regională, şi prin intermediul Băncii Europene de InvestiŃii 
sau al altor instrumente financiare existente. La fiecare 3 ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Regiunilor şi 
Comitetului Economic şi Social un raport asupra progreselor în realizarea 
coeziunii economice, sociale şi teritoriale, asupra modului în care au fost 
utilizate fondurile pentru promovarea coeziunii, asupra rezultatelor 
finanŃărilor destinate programelor de dezvoltare regională. Fondurile 
destinate întăririi coeziunii, create prin legi europene, contribuie din punct 
de vedere financiar la realizarea de proiecte în domeniul mediului şi în cel 
al reŃelelor transeuropene în materie de infrastructură a transporturilor. 
Fondul European de Dezvoltare Regională – cf. Art. III – 222, este 
destinat să contribuie la corectarea principalelor dezechilibre regionale în 
cadrul Uniunii printr-o participare  la dezvoltarea şi la ajustarea structurală 
a regiunilor mai puŃin dezvoltate şi la reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin.  
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Fondurile destinate întăririi coeziunii sunt distribuite în confor-
mitate cu trei categorii de obiective prioritare incluse în strategia U.E., şi 
anume:  

1. sprijinirea regiunilor mai puŃin dezvoltate; 
2. sprijinirea regiunilor aflate în dificultăŃi structurale (de genul 
existenŃei unor sectoare economice necompetitive şi ineficiente) 
prin promovarea modelului european de creştere economică şi prin 
facilitarea creşterii ocupării  forŃei de muncă; 
3. sprijinirea dezvoltării educaŃiei, a formării şi reconversiei pro-
fesionale, în scopul de a facilita creşterea indicilor de ocupare.  
Prin punerea în aplicare a Strategiei Lisabona, obiectivele politicii 

de coeziune a U.E. s-au realizat gradual, obŃinându-se rezultate în ceea ce 
priveşte dezvoltarea unor regiuni cu probleme.10 Dar decalajele dintre 
Ńările membre, dintre regiuni sau zone geografice de pe cuprinsul U.E. 
persistă. Ba mai mult, aceste disparităŃi s-au diversificat prin intrarea în 
Uniune a noului val de state din Europa Centrală şi de Est, al căror PIB pe 
locuitor este, în majoritate, inferior mediei pe Uniunea Europeană. Se 
desprinde astfel concluzia că politica U.E. în domeniul realizării coeziunii 
sociale şi teritoriale nu poate fi decât una pe termen lung care trebuie 
armonizată cu celelalte politici, în special cu cea economică, de dezvoltare 
durabilă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Cele mai spectaculoase exemple în acest sens le constituie Irlanda şi Portugalia, care au 
înregistrat evidente progrese economice şi sociale, inclusiv ridicarea calităŃii vieŃii, pe 
seama utilizării judicioase a finanŃărilor din fonduri structurale, de coeziune europene.  
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ABSTRACT. After the 1989 Revolution, political action became an 
emergency. Potential political players, inhibited bu the communist 
blockage, suddenly found themselves inot a political ground characterized 
by an explosive freedom. After 1989, Romania witnessed the sudden 
appearance of more then 150 political parties. Political pluralism 
principle became consecrated, too. Typically for Romania, as soon as the 
Ceausescu regime fell down, three „historical” parties were resurected, 
dominating the inter-war political life: The National Peasants’ Christian – 
Democratic Party, The National Liberal Party and the Social-Democratic 
party. Yet, the Revolution did not find any ideologically and politically 
prepared groups to become active players in the construction of a new 
system. The truth is that the only ones to have the capacity to organize 
themselves and to communicate with the population by means of the 
television were those who were part of the group of power surrounding Ion 
Iliescu, therefore the National Salvation Body is the one to have managed 
to coagulate the huge masses around itself.  
Another peculiarity for Romania, but also for the whole Eastern Europe, 
is the fact that there was no time to gradually develop the party system. 
Trying to re-make the inter-war multi-partism, the new Romanian 
political parties did not consider too much the pre-existing social 
differences, their members’ first choice being the ideological or 
traditional criteria.   
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Key words: revolution, political pluralism, the gradual development of 
the party system, ideological criteria.  
 

Partidele politice şi sistemele de relaŃionare pe care acestea le 
formează reprezintă un indicator de bază în evaluarea gradului de consolidare 
democratică a unei Ńări. Partidele au constituit unul dintre cele mai complexe 
subiecte de analiză, încă de la începutul dezvoltării sociologiei politice, 
devenind astfel mediatori principali ai reprezentării politice şi asumându-şi 
rolul de a mobiliza colectivităŃi şi grupuri sociale în numele unor idei şi 
programe de guvernare. Prăbuşirea comunismului şi instaurarea regimurilor 
parlamentare în Europa de Est au readus în discuŃie ansamblul teoriilor 
clasice referitoare la partidele politice, dând astfel posibilitatea cercetătorilor 
de a urmării fenomenul partizan încă de la naşterea lui. 
 Abandonarea sistemului comunist şi adoptarea principiilor demo-
cratice nu se constituie într-un element izolat. Ieşirea dintr-un regim 
politic nu echivalează cu intrarea automată în altul, la fel cum trecutul nu 
poate fi lăsat dintr-o dată în urmă.  
 Nimeni nu este deŃinătorul adevărului absolut, cu atât mai mult în 
ceea ce priveşte realităŃile complexe ale vieŃii politice. Acest articol se 
vrea a aduce un plus de claritate şi de înŃelegere conceptuală a vieŃii poli-
tice autohtone din primul deceniu postcomunist din România. Abordarea 
nu se vrea a fi una exhaustivă, încercând să deschid o fereastră spre com-
plicata lume politică postdecembristă, să observăm dinamica fascinantă şi 
dacă au existat unele linii de constanŃă ale vieŃii politice româneşti.  

 
A. Cadrul legal 

 
 Prezentarea cadrului legal în care se situează partidele politice şi 
care defineşte regulile după care se organizează alegerile parlamentare 
constituie un element indispensabil înŃelegerii articulării sistemului de 
partide în România postdecembristă.1 
 ConstituŃia din anul 1991 delimitează cadrul legal privind deru-
larea alegerilor. După ce dreptul de vot şi cel de a fi ales este menŃionat, 
printre drepturile fundamentale şi introducerea pluralismului politic, prin-

                                                 
1 Filon Morar, DemocraŃia privilegiilor. Alegerile aleşilor în România, Ed. Padeida, 
Bucureşti, 2001, pag. 63. 
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tre valorile supreme garantate de către statul român, aceasta fiind o con-
diŃie şi o garanŃie a democraŃiei constituŃionale, textul fundamental preci-
zează rolul partidelor politice, care este acela de a „contribui la definirea şi 
exprimarea voinŃei politice a cetăŃenilor” (art. 8, al. 2).  
 Definit în acest mod, partidul politic român nu are doar un rol de 
oglindă în care se reflectă voinŃa populară, ci i se încredinŃează un rol 
activ, un rol creator în formarea voinŃei populare, nu numai un rol de 
preluare şi transmitere.2 
 Entuziasmul revenirii la pluralismul politic a favorizat legiferarea, 
în decembrie 1989, a formării partidului în spiritul liberei asocieri aproape 
nelimitate. Cursa fără obstacole pentru formarea de partide a început, 
pentru ca până la alegerile din mai să continue creşterea exponenŃială a 
acestora şi să devină o regulă pentru deceniul următor.3 
 Decretul – Lege (în vigoare din 31 decembrie 1989) privind 
înregistrarea şi funcŃionarea partidelor politice şi a „organizaŃiilor obşteşti” 
în România prevede, pe de o parte, libertatea partidelor de a se constitui, în 
calitate de organizaŃii esenŃiale pentru îndeplinirea principiului 
pluralismului politic şi pentru apărarea drepturilor esenŃiale ale cetăŃenilor, 
însă, pe de altă parte, cea mai mare întindere a textului în cauză este 
consacrată stipulării a ceea ce partidele nu pot fi. 
 Partidele politice româneşti nu pot fi partide fasciste, nu pot 
promova concepŃii împotriva ordinii de stat şi de drept în România, 
membrii partidelor nu pot fi judecătorii, militarii, personalul diplomatic, 
etc. O astfel de definire prin restrângere şi excludere nu poate trăda decât 
frica de partide, o teamă oarecum clasică faŃă de fracŃiuni, însă venind pe 
fondul adoptării reglementării într-o  perioadă destul de neclară – în 
decembrie 1989 – perioadă precedată de unipartidism şi dominată de 
comunişti reformaŃi.  

Scopurile pe care partidele îşi propun să le atingă nu sunt menŃionate 
în mod clar, de aici am fi putut deduce rolurile pe care ar putea să le aibă în 
societate. Totuşi aflăm doar limitele acestor scopuri. În fapt, articolul 2 ne 
dezvăluie îndatoririle partidelor: asigurarea libertăŃilor şi drepturilor 
cetăŃenilor precum şi încurajarea afirmării demnităŃii naŃiunii române. 

Nu trebuie să ignorăm nici faptul că acest Decret – Lege a 
reglementat organizarea şi funcŃionarea partidelor până în luna aprilie 

                                                 
2 Ibidem, pag. 80. 
3 Constantin Ionete, Clasa politică postdecembristă, Ed. Expert, Bucureşti, 2003, 
pag.133. 
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1996, când a fost adoptată Legea nr. 27, numită Legea partidelor politice. 
Timp de aproape şapte ani acest Decret – Lege a încurajat proliferarea 
partizană, prevăzând condiŃiile foarte permisive înfiinŃării partidelor 
politice. 

Astfel, principalele trăsături ce par să definească partidul politic 
român postcomunist sunt deci, să dispună de un statut reglementând 
propria organizare şi funcŃionare, să-şi declare mijloacele financiare, să 
prezinte un program politic, să poată fi localizat într-un sediu şi să se 
sprijine pe susŃinerea a 251 de membrii.4 

Procesul de maturizare şi de însuşire a principiilor şi practicilor 
democratice a cunoscut un curs ascendent începând cu anul 1990. Ceea ce 
putem regreta este poate doar timpul destul de mare de aşezare a vieŃii 
politice româneşti într-un cadru structurat. 

Legea partidelor politice nr. 27/1996. În anul 1996 s-au adus 
unele îmbunătăŃiri reglementărilor în domeniu. Numărul de susŃinători ai 
unui partid a crescut de la 250 la 10.000 de persoane, care trebuiau să 
provină din 15 judeŃe şi din capitală. Totuşi, numărul partidelor politice a 
rămas supradimensionat atât după alegerile din anul 1996 cât şi după cele 
din 2000. Legea din 1996 prevedea subvenŃii bugetare atât pentru partidele 
care obŃin mandate în Parlament, cât şi a celor fără mandate dacă au 
obŃinut 2% din voturile exprimate.5 

 
Tabelul 1.   Primele electorale pentru câştigătorii în alegeri 

 
ANUL CAMERA SENAT 
1990 - 0.07 + 10.29 
1992 + 6.60 + 5.97 
1996 + 5.40 + 6.37 
2000 + 8.31 + 9.33 

 
Legea organică din 1996, relativă la partidele politice, le defineşte 

pe acestea din urmă drept „asociaŃii ale cetăŃenilor români având drept de 
vot, care participă liber la formarea şi exercitarea voinŃei lor politice, 
îndeplinind o misiune publică garantată de ConstituŃie”. Astfel, partidele 
sunt definite ca persoane morale de drept public. 

                                                 
4 Filon Morar, op. cit., pag. 81. 
5 Constantin Ionete, op. cit., pag. 134. 
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Legea română a partidelor politice nu introduce în nici unul din 
articolele sale un enunŃ afirmând că partidele exprimă voinŃa electorilor 
lor. Astfel, nu opiniile şi voinŃa electorilor par să modeleze poziŃiile 
partidelor, drumul fiind cel invers: de la partide spre cetăŃeni.6 

Privind încetarea activităŃii partidelor politice, pe lângă 
autodizolvarea sau desfiinŃarea pronunŃată pe cale judecătorească sau 
printr-o decizie a CurŃii ConstituŃionale, se stipulează că un partid politic 
îşi încetează existenŃa dacă îi este constatată inactivitatea de către 
Tribunalul Bucureşti. Un partid poate fi declarat neconstituŃional prin ceea 
ce face şi îşi încetează activitatea prin ceea ce nu face.7 

Legea partidelor politice nr.14/2003. În septembrie 2002, Senatul 
a aprobat proiectul de modificare a legii partidelor, menită să ridice 
calitatea activităŃii acestora, prin atragerea alegătorilor în viaŃa publică, 
atestată de numărul de voturi obŃinut în cunoştinŃă de cauză. Noile 
prevederi stabilesc numărul de susŃinători ai partidului la 25.000 de 
susŃinători, cu minimum de persoane domiciliate într-un număr de 21 de 
judeŃe şi în Bucureşti. Listele de membrii se actualizează în fiecare an 
preelectoral, iar partidele care nu obŃin 25.000 de voturi la două alegeri 
succesive se dizolvă pe cale judecătorească.  

Senatul a aprobat şi proiectul de reglementare a vânzării spaŃiilor 
din proprietatea statului către partid, deŃinute de aceştia cu chirie ca sedii, 
de cel puŃin trei luni. 

 
TranziŃia de la partidul unic spre pluralism politic 

 
Partidul s-a ivit în cultura românească ca o serie de insule aleatoriu 

distribuite şi cu o origine tectonică diferită; din această cauză, politica nu a 
reuşit să devină numele pe care românii îl dau modului lor de a fi 
împreună pentru moment, politica, în sensul strict al termenului, pare să 
rămână doar un articol de import insuficient asimilat de industria socială 
românească. (Daniel Barbu, Republica absentă). 

Colapsul regimului dictatorial al lui Nicolae Ceauşescu din 1989 a 
fost primit de întreaga populaŃie cu o imensă uşurare şi mari speranŃe. Dar 
moştenirea de patru decenii şi jumătate de regim comunist, apăsătoare 
moştenire a dominaŃiei arbitrare şi de megalomanie a lui Ceauşescu, ca şi 
rezistenŃa vechilor structuri şi mentalităŃi, s-au dovedit a fi mult mai 
                                                 
6 Filon Morar, op. cit., pag. 82. 
7 Ibidem, pag. 83. 



SOCIETATE ŞI POLITICĂ, nr. 1, aprilie 2009 

 58 

puternice decât şi-au imaginat politicienii şi analiştii din Ńară şi străinătate 
în primele luni euforice de libertate.8 

Iluzia unei reinventări spontane a politicului după 1989, a făcut ca 
o întrebare să fie pierdută din vedere: potrivit cărei ordini de drept se 
cuvine guvernată România anilor ’90? se cereau explorate câteva piste. 

Din confuzia privind continuitatea şi discontinuitatea între vechiul 
şi noul regim s-au născut fenomene politice organizate, iar din percepŃia 
exagerată a uneia din detrimentul celeilalte s-au născut pasiuni electorale 
ireconciliabile şi intolerante. FSN a înlocuit PCR, regimul democratic a 
înlocuit regimul totalitar comunist, ceea ce indica o discontinuitate 
absolută, căreia i se putea spune şi revoluŃie sau schimbare de regim.9 

Vladimir Tismăneanu spunea că înainte de orice, crede că „există 
un moment de ruptură, o ruptură care nu a fost doar simulată - e un fapt; 
ruptura din 1989 a fost o realitate; s-a crezut că e vorba de o ruptură 
sistematică, dar în fapt a fost vorba de  o ruptură intrasistematică, şi 
tocmai de aici ar veni eroarea. Ruptura totuşi a existat, problema este cât 
de departe iradiază ea.” 

Dar anumite forme de continuitate au existat, îndeosebi prin 
personalităŃile aflate la conducere, dar şi nivelurile instituŃional şi simbolic. 
Cu toate acestea, nu se poate pune semnul egalităŃii nici între cele două 
regimuri politice despărŃite de o revoluŃie, nici între cele două organizaŃii. 
Comportamentul politic al liderilor fesenişti,10 incapacitatea lor de a se 
despărŃi de anumite practici, dar şi numeroase alte ambiguităŃi morale şi 
politice nu făceau decât să alimenteze neîncrederea forŃelor democratice de 
opoziŃie faŃă de puterea recent instaurată. Totuşi modul în care noua putere 
se constituise era deficitar din punctul de vedere al mecanismelor 
democratice. Puterile legislative şi executive ale FSN erau nelimitate, iar 
toate instituŃiile guvernamentale şi administrative i se subordonau. 

Documentul fondator al democraŃiei româneşti – „Comunicatul 
către Ńară al Consiliului Frontului Salvării NaŃionale” din 22 
decembrie 1989 – este clar că: 

Din acest moment, se dizolvau toate structurile de putere ale 
clanului Ceauşescu. Guvernul se demite, Consiliul de Stat şi instituŃiile 
sale îşi încetează activitatea. Întreaga putere de stat este preluată de 

                                                 
8 www.ici.ro, articolul ViaŃa politică. 
9 Daniel Barbu, Şapte teme de politică românească, Ed. Antet, Bucureşti, 1997, pag. 14. 
10 Dan Pavel, Iulia Huiu, Nu putem reuşi decât împreună. O istorie analitică a ConvenŃiei 
Democratice, 1989-2000, Ed. Polirom, 2003, pag. 14 -15. 
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Consiliul Frontului Salvării NaŃionale. Lui i se vor subordona Consiliul 
Militar Superior, care coordonează întreaga activitate a armatei şi a 
unităŃilor Ministerului de Interne. Toate ministerele şi organele centrale în 
actuala lor structură îşi vor continua activitatea lor normală, subordo-
nându-se Frontului Salvării NaŃionale, pentru a asigura desfăşurarea 
normală a întregii vieŃi economice şi sociale. 

În teritoriu se vor constitui consilii judeŃene, municipale şi orăşe-
neşti, precum şi comunale ale Frontului Salvării NaŃionale ca organe ale 
puterii locale. 

Doar câteva zile mai târziu, CFSN îşi va consolida puterea printr-
un decret – lege care, deşi arată că fosta putere totalitară fusese abolită, 
prelua în acelaşi timp câteva dintre mecanismele ei: 

În scopul instaurării democraŃiei şi libertăŃii, al afirmării demnităŃii 
poporului român, s-a constituit Consiliul Frontului Salvării NaŃionale, ca 
organ suprem al puterii în stat. 

Art. 1 – Numele Ńării este România.    
  Forma de guvernământ a Ńării este republica. 
Art. 2 - Consiliul Frontului Salvării NaŃionale are următoarele 

atribuŃii: 
a) emite decrete cu putere de lege şi decrete; 
b) numeşte şi revocă pe primul-ministru şi aprobă com-

petenŃa guvernului, la propunerea primului ministru; 
c) numeşte şi revocă preşedintele CurŃii Supreme de 

JustiŃie şi pe Procuratorul General al Republicii; 
d) reglementează sistemul electoral; 
e) numeşte comisia de elaborare a noii ConstituŃii; 
f) aprobă bugetul de stat; 
g) instituie şi conferă decoraŃii; 
h) acordă gradele de general, amiral şi mareşal, trecerea în  

rezervă şi rechemarea în activitate a acestora; 
i) acordă graŃierea şi comutarea pedepsei cu moartea; 
j) ratifică şi denunŃă tratatele internaŃionale; 
k) declară stare excepŃională, mobilizare generală sau 

parŃială şi starea de război. În subordinea Consiliului 
Militar Superior care coordonează întreaga activitate a 
armatei şi unităŃilor preluate de la Ministerul de Interne. 
Ministerul Apărării NaŃionale exercită comanda unică 
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asupra  tuturor trupelor şi mijloacelor de luptă ale Ńării. 
Denumirea militară se schimbă în poliŃie.11  

 În acelaşi timp însă, documentul de politică constituŃională care a 
fost „Comunicatul către Ńară al CFSN” inaugura în mod definitiv şi 
irevocabil un spaŃiu pluralist de manevră pentru partidele politice. 
Indiferent de ceea ce avea să se întâmple ulterior, acest spaŃiu a continuat 
să se consolideze. 
 Datorită lui au putut să ia naştere în mod legal acele forŃe politice 
care, ulterior, o vor contesta tocmai pe cea care le făcuse posibilă apariŃia. 
Posibilitatea legală a reapariŃiei partidelor politice şi a pluralismului în 
România a fost creată chiar din primul punct al programului politic al 
puterii temporare, enunŃat în „Comunicatul către Ńară”, din 22 decembrie 
1989, care prevedea „abandonarea rolului conducător al unui singur partid 
şi statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernământ”. 
 Acesta este actul de naştere al noii democraŃii politice şi al 
pluripartidismului în România postcomunistă. Sau actul de renaştere al 
pluripartidismului. El a marcat discontinuitatea cea mai importantă dintre 
regimul politic comunist şi noul regim democratic. 
 Este important să notăm că, o dată cu trecerea de la partidul unic la 
un sistem pluripartidist de partide, care a fost o schimbare crucială, 
automatismele create anterior vor persista chiar şi în noul regim 
democratic. De asemenea, la punctul al doilea al „Comunicatului către 
Ńară” se prevedea „organizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie” (a 
anului 1990). 
 Comunicatul fesenist a fost un produs al împrejurărilor, iar nu al 
unui plan prealabil de gestionare a situaŃiei politice cu totul neprevăzute. 
El a fost rezultatul direct şi nemijlocit al imensei presiuni exercitate de 
mase pentru eliminarea de pe scena politică a PCR. La vremea respectivă, 
a fost cel mai radical democratic document politic din fostele Ńări 
comuniste.12 
 Partidul comunist a dispărut complet în timpul revoluŃiei. A apărut 
astfel un gol structural ciudat de organizare politică: neexistând fostul 
partid comunist, nu a existat un stimulent de apariŃie a unor partide 
politice care să coaguleze atitudinile politice în jurul unui program anti-
comunist distinct. Aceasta a generat un proces mai lent de constituire a 
noilor partide. 
                                                 
11 Vezi  “Monitorul Oficial” din 27 decembrie 1989. 
12 Ibidem, pag. 15-16. 
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Odată cu RevoluŃia, atitudinea politică a devenit o urgenŃă. Actorii 
politici potenŃiali, inhibaŃi de blocajul sistemului comunist, s-au găsit 
brusc într-un câmp politic caracterizat printr-o libertate explozivă.13 

Decretul – Lege nr. 8 al CFSN, din 31 decembrie 1989, privind 
înregistrarea şi funcŃionarea partidelor politice şi a organizaŃiilor obşteşti 
din România, a adus unele precizări suplimentare faŃă de actul de naşterea  
a  democraŃiei creând totodată un cadru foarte permisiv apariŃiei de noi 
partide politice.  

Decretul permitea înregistrarea ca partid politic a oricărui grup de 
251 de persoane. În ciuda unor rezerve iniŃiale faŃă de modul în care legea 
fusese concepută, important era că ea consfinŃea existenŃa pluralismului 
politic. Urmarea acestui decret a fost ca în câteva luni a apărut în România 
mai bine de 100 de partide. Această continuă fărâmiŃare organizaŃională şi 
instituŃională era o slabă alternativă faŃă de sprijinul masiv de care se 
bucura FSN. 

De la sistemul partidului unic s-a trecut la un sistem pluralist de 
partide, însă de un tip aparte. Reaşezarea avea să fie stipulată de prima 
lege a partidelor şi consimŃită de primele alegeri libere din România 
postcomunistă. Din ele avea să rezulte un pluralism extrem de centrifugal, 
dacă nu chiar un pluralism atomizat, dar de un tip nou, cu un partid 
predominant. Important este să reŃinem pentru că noul tip de sistem de 
partide nu era o îndepărtare atât de radicală de la modelul partidului de 
stat, pe care părea să o permită principiul pluralismului. Iar îngrijorarea 
celor care contestau partidul predominant provenea din faptul că liderii săi 
cei mai importanŃi erau foştii lideri comunişti dintre care unii se 
reconvertiseră la principiile democratice, iar alŃii doar pretindeau că o 
făcuseră.14  

RevoluŃia nu a găsit grupuri pregătite ideologic şi politic care să 
devină actorii activi ai construcŃiei unui nou sistem. Acest lucru s-a 
întâmplat în toate Ńările comuniste, datorită impredictibilităŃii contextului 
istoric anterior. 

Istoria partidelor politice arată că ele nu se nasc la întâmplare, ci în 
funcŃie de existenŃa în Ńară a sistemului politic. Cu toate acestea, legătura 
dintre partide şi sistemul politic nu au sens unic.15 

                                                 
13Cătălin Zamfir, Procesul politic în TranziŃia din România, în rev. Sociologie 
Românească, vol. I, nr. 1-2/2003, pag. 14 - 18. 
14 Dan Pavel, Iulia Huiu, op. cit., pag. 17. 
15 Pierre Bréchon,  Partide politice, Ed. Eikon, Cluj Napoca, 2004, pag. 27. 
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În noul câmp politic, două grupări ce perspective politice distincte 
au devenit active: tehnocraŃia, care ocupă poziŃiile de conducere cheie a 
întregii societăŃi, şi grupările politice anticomuniste. 

Singurii care în ultima perioadă a comunismului au devenit activi 
politic în mod distinct au fost persoane izolate sau grupuri foarte reduse, şi 
anume dizidenŃii. 

Nu putem ignora nici unele partide, peste 100, apărute gălăgios pe 
scena politică, imediat după RevoluŃie, dar care, datorită lipsei de 
consistenŃă şi mai ales de suport din partea populaŃiei, au dispărut rapid. 
Aceste partide nu aveau însă nici o perspectivă în faŃa corpului masiv al  
tehnocraŃilor şi de asemenea nici al partidelor istorice. 

În concluzie, voi spune că în România, partidele politice s-au 
constituit ca reacŃie la o nevoie atipică; nu ca expresie a intereselor 
diferitelor grupări sociale, ci ca răspuns la cerinŃa urgentă a constituirii 
democraŃiei reprezentative. 
 

Partidele politice din România post-comunistă 
 

Cercetările recente din domeniul democraŃiei au presupus existenŃa 
unei legături cauzale între sistemele de partide instituŃionalizate şi 
consolidarea democratică. 

DemocraŃia nu poate fi gândită decât în termeni de partide 
politice. Teoreticienii în ştiinŃele politice au subliniat rolul lor major în 
organizarea competiŃiei electorale, agregarea intereselor sociale, 
medierea conflictului social, structurarea pe baze raŃionale a alegerilor 
electorale, mobilizarea electoratului, precum şi întărirea legăturilor dintre 
cetăŃeni şi sfera politică. 

În Ńările aflate în proces de democratizare, datorită faptului că nu 
există căi alternative suficient de bine dezvoltate pentru manifestarea 
cetăŃenilor, partidele politice joacă un rol instrumental accentuat în 
consolidarea unor noi regimuri. 

 Aceasta se datorează în principal faptului că democraŃia este 
asociată cu existenŃa mai multor partide politice. În al doilea rând, 
partidele politice sunt percepute ca entităŃi mobile şi mobilizatoare, în 
sensul că sesizează sau determină modificări ale peisajului şi climatului 
politic şi reacŃionează la acesta. Partidele apar ca principale mijloace de 
comunicare directă a cetăŃeanului cu domeniul public. 
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Maurice Duverger analizează trei factori care determină existenŃa 
într-o Ńară a unui anumit sistem de partide16: 

1. factorii socio-economici; 
2. factorii istorici şi culturali; 
3. factorii tehnici. 
Aceşti factori îi regăsim şi în structura sistemului de partide 

româneşti. Primii care au acŃionat  în secolul IX şi la începutul secolului 
XX, şi care au determinat apariŃia unor partide structurate pe clivaje socio-
economice: partidul liberal – partid urban şi industrial, partidul conser-
vator – marii proprietari funciari, partidul social-democrat – rezultatul  
manifestării politice a sindicatelor. Factorii istorici au acŃionat puternic în 
structurarea sistemului de partide după 1989. 

Din punct de vedere genetic, partidele alternative la partidul 
comunist apar în societăŃile comuniste într-o manieră inversă faŃă de 
patentul emergenŃei lor istorice. Ele sunt „partide de creaŃie exterioară”, 
dat fiind faptul că s-au format / reformat  în exteriorul instituŃiilor 
parlamentare sau executive. 

Naşterea lor s-a bazat efectiv doar pe noul drept constituŃional de 
liberă asociere. Este şi motivul pentru care ele au proliferat într-o 
progresie geometrică în prima etapă a existenŃei acestui drept, apărând de 
îndată o inflaŃie partidistă. 

În toate Ńările eliberate de totalitarism, numărul partidelor 
înregistrate în această primă fază depăşea cu mult paleta rezonabilă de 
oferte politice. 

După revoluŃia din decembrie 1989, peisajul politic al României s-
a modificat fundamental faŃă de perioada comunistă, deopotrivă sub aspect 
instituŃional şi sub acela al actorilor angajaŃi în procesele tranziŃiei.17 

Partidele politice au apărut imediat după revoluŃie. Noii lideri 
politici au fost cei care au luat o  primă măsură legislativă care a permis şi 
a încurajat instituirea unui sistem pluralist de partide. Mă refer aici la  
Decretul lege nr. 8/1989 care stabilea dreptul cetăŃenilor de a forma 
partidele politice. 

Prin aceasta, România se înscria în rândul sistemelor pluraliste, 
urmând tradiŃia sa istorică, dar şi contextul internaŃional. łinând cont că 
noua elită era formată din comunişti reformatori, este interesant de văzut 

                                                 
16 Maurice Duverger, Introduction a la politique , Gallimard, Paris, 1993, pag. 176. 
17 Cristian Bocancea, Meandrele democraŃiei. TranziŃia politică la români. Ed. Polirom, 
Iaşi, 2002, pag. 159. 
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de ce a adoptat ca sistem electoral reprezentarea proporŃională, sistem care 
pe termen lung împiedică formarea unei majorităŃi monocolore. 

Dacă la primele alegeri din 1990, această  caracteristică nu a fost 
evidentă (FSN obŃinând o majoritate covârşitoare) cele din  1996 au dus la 
formarea unei coaliŃii pluricolore  nu numai din punct de vedere ideologic  
dar şi din punct de vedere etnic.  

O posibilă explicaŃie o constituie influenŃa factorului istoric şi 
înainte de al II-lea război mondial sistemul electoral românesc se baza pe o 
formulă de reprezentare proporŃională. Mai mult, este posibil ca, fiind 
conştienŃi de eticheta ideologică pe care o purtau, noile elite au dorit să aibă 
pe scena internaŃională o imagine pozitivă de reformatori şi democraŃi. 

Nemodificarea legii electorale de către FSN în 1990 (după alegeri), 
Ńinând cont de situaŃia mai mult decât favorabilă din Parlament, a fost 
determinată într-o foarte mare măsură de necesitatea păstrării încrederii 
Occidentului, mai ales că acesta începea să privească cu ochi tot mai 
critici noul regim de la Bucureşti, şi să-şi răcească tot mai mult relaŃiile cu 
acesta, sau pe de altă parte poate fi rezultatul unei încrederi prea mari în 
propriile forŃe şi poziŃii. Este de reŃinut că în perioada 1990-1992 discursul 
populist al noilor comunişti se opunea discursului raŃional şi puternic 
criticist al opoziŃiei. 

 În perioada 1990-1992, prins între demagogia comuniştilor 
reformatori şi critica acerbă a opoziŃiei electoratul se îndreaptă spre 
partidele naŃionaliste şi etnice: UDMR, PUNR, PRM. Parlamentul format 
în 1992 reprezintă un spectru ideologic mult mai larg decât cel din 1990, 
de la extrema stângă la extrema dreaptă. 

Caracteristic României, ca şi întregii Europe de Est, este faptul că 
nu a avut timpul necesar să-i dezvolte gradual sistemul de partide. 
Încercând să refacă multipartidismul interbelic, noile partide politice 
româneşti nu s-au mai bazat pe clivaje sociale preexistente, aderarea 
membrilor lor având loc primordial pe criterii ideologice sau de tradiŃie. 

Putem fi deci de acord deplin cu afirmaŃia lui Roskin: „în multe 
cazuri, partidele est-europene nu aveau baze sociale clare, iar alegătorii 
est-europeni se identificau în mică măsură cu partidele”.18 

În România, căderea vechiului regim totalitar s-a produs pe fondul 
unei revolte populare, în urma unei revoluŃii, România fiind singura Ńară 
unde schimbarea sistem s-a produs în urma unei revoluŃii sângeroase. 

                                                 
18 M.G. Roskin, The Emerging party Sistem of Centra and Eastern Europel, pag. 35. 
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Primul lucru pe care îl destramă o revoluŃie este sistemul politic. 
Este o caracteristică atât de constantă încât, uneori, revoluŃiile sunt iden-
tificate cu această primă urmare a lor. În realitate, schimbarea regimului 
politic este numai începutul unui şir de transformări care afectează toate 
componentele societăŃii. 

RevoluŃia din 1989 poate fi recunoscută ca o revoluŃie autentică 
tocmai pentru că a desfiinŃat brusc şi total sistemul politic în funcŃiune. Nu 
a înlăturat numai actorii principali ai acestuia, dar a înlăturat toate 
instituŃiile politice, atât cele care erau legate mai mult sau mai puŃin de 
Partidul Comunist, cât şi cele care, formal măcar, erau instituŃii ale sta-
tului: Consiliul de Stat, Consiliul de Miniştrii, Adunarea NaŃională. Vreme 
de câteva zile în România nu a mai existat nici o autoritate centrală. 
Autoritatea se mutase în stradă şi aparŃine oricui putea să strige mai tare 
pentru s aduna în jurul său un număr suficient de trecători. 

Este adevărat că în seara de 22 decembrie, directorul Editurii 
Tehnice din Bucureşti împreună cu sute de oameni care intraseră în clă-
direa televiziunii au anunŃat înfiinŃarea unui nou program al puterii de stat 
– Consiliul NaŃional al Frontului Salvării NaŃionale – dar autoritatea 
acestuia evident nu se întemeia pe nimic, ca şi legitimitatea lui, decât pe 
autentică a oamenilor de a ieşi cât mai repede cu putinŃă din anarhia care 
ameninŃa să izbucnească în lipsa oricărei autorităŃi. 

Partidele politice au apărut imediat după revoluŃie. La numai 
câteva zile după victorie, în Bucureşti apăruseră mici manifeste despre 
formarea Partidului NaŃional łărănesc. Era iniŃiativa locală a unor oameni 
care, ulterior au fost respinşi de Partidul NaŃional łărănesc format sub 
conducerea lui Corneliu Coposu.  

Ideea formării unor partide politice şi, mai ales, a revigorării celor 
care au dominat viaŃa politică românească în perioada interbelică nu era 
prea populară în ianuarie şi februarie 1990. Pe de altă parte, nu era absolut 
deloc clar ce anume formă trebuie să ia sistemul politic. 

Curentul de opinie dominant era ca sistemul politic care asigură 
democraŃia – democraŃia era o realitate pe care românii doreau să o 
păstreze după ce câştigaseră atât de greu – este cel bazat pe competiŃia 
dintre mai multe partide. 

 În Ńară există dorinŃa absolut legitimă a românilor de a reconstrui 
Ńara după chipul şi asemănarea Ńărilor dezvoltate din Europa Occidentală. 
Aşa că, în perioada imediat următoare revoluŃiei, cuvântul cel mai folosit 
în dezbaterile publice era cel de model.  
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Nu era deloc clar ce înseamnă să aplici modelul suedez  sau 
modelul francez sau chiar şi modelul japonez de societate, dar România 
era în căutarea unor termeni de referinŃă în raport cu care să aprecieze 
transformările realizate, iar acesta trebuia evident căutat în Ńările care 
aveau un nivel ridicat de dezvoltare a societăŃii şi a unei calităŃi superioare 
a vieŃii cetăŃenilor lor. 

Această „accelerare a istoriei” care s-a produs in decembrie 1989 a 
găsit populaŃia României nepregătită pentru democraŃia de tip occidental, 
şi cu cât mai puŃin pentru economia de piaŃă. 

Ceea ce dorea populaŃia Ńării în zilele revoluŃiei era ceva pur şi 
simplu diferit de regimul lui Nicolae Ceauşescu.19    

România vroia să ajungă o Ńară democratică. Pentru aceasta 
românii s-au autoconvins că este necesar şi suficient să construiască parti-
dele politice. În realitate partidele politice sunt un produs al democraŃiei şi 
nu o cauză a ei. Odată ce decizia politică este transmisă populaŃiei, parti-
dele politice apar pentru a media între grupurile cu opŃiuni diferite al 
populaŃiei şi administraŃia care trebuia să execute deciziile. 

În România postrevoluŃionară însă toată lumea era convinsă  că 
poŃi obŃine democraŃia politică construind  partide. La început, democraŃia 
a fost pur şi simplu  confruntată cu lupta dintre partidele pentru a-şi aşeza 
liderii în funcŃiile de conducere. În timp, după o perioadă iniŃială de 
neîncredere în partidele politice, s-a trecut la o construcŃie de-a dreptul 
înverşunată de partide. Nu numai că legislaŃia a fost făcută astfel încât 
înfiinŃarea unui partid politic se putea face cu extremă uşurinŃă, dar şi 
statul şi-a luat obligaŃia să sprijine material funcŃionarea lor, astfel încât un 
partid politic a devenit repede o sursă de venituri pentru cei care s-au 
hotărât să-l folosească în alte scopuri decât cele politice. 

A trebuit să treacă ani de zile de la revoluŃie pentru a ne convinge 
că prin simpla lor existenŃă partidele politice nu aduc cu sine nici un fel de 
democraŃie. Ceea ce a împiedicat partidele politice să acceadă  la putere 
reală este un ansamblu de neputinŃe pe care le-au împărtăşit cu toate şi 
care, în principal se întemeiază pe două mari lipsuri ale acestor organizaŃii. 

În primul rând, o restrânsă audienŃă la populaŃie. De fapt până la 
scindarea FSN – iar FSN  nu a fost de la început un partid ci tocmai de 
reacŃie generalizată împotriva partidelor – mai multă importanŃă a fost 
acordată partidelor politice pe plan internaŃional decât în Ńară. Alegerile  

                                                 
19 Cristian Bocancea, op.cit , pag. 83. 
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din  anul 1990 au dovedit că un număr foarte mare de partide poate să aibă 
o audienŃă electorală foarte mică. 

Cea de-a doua infirmitate o explică în bună măsură pe prima. 
Partidele politice româneşti nu aveau politică. Nu reprezentau interesele 
nimănui, exceptând desigur pe cele ale principalilor lor conducători. 
Numai că nici interesele acestora nu erau politice ci se refereau la acele 
privilegii la care i-ar fi îndreptăŃit câştigarea jocurilor politice. 

O dată cu declanşarea formării partidelor, încă din luna ianuarie 
1990, clasa politică se structura ideologic pe partide, prin schiŃarea unei 
doctrine menite să le definească identitatea, concretizată într-un program-
ofertă de guvernare. Pentru multe partide diferenŃierea ideologică începea 
de la denumire şi, pe măsură ce numărul acestora creştea, devenea tot mai 
dificilă.20 

În lipsa condiŃiilor pentru depăşirea acestor dificultăŃi în Ńara 
noastră, fenomenul s-a transformat într-o „amalgamare ideologică a 
partidelor. Datorită acestei tendinŃe, conŃinutul doctrinar al pluralismului 
politic, diferenŃiat prin definiŃii, devine confuz, ca rezultat al comerŃului cu 
principii între partide şi se concretizează într-un mix de opŃiuni comune 
prin împrumuturi reciproce”.21  

Orice partid politic va spune că vrea nişte lucruri si va prezenta 
nişte foi de hârtie intitulate Program. Din păcate acele lucruri şi acel 
Program nu definesc o politică. Mai exact orice partid politic din România 
postrevoluŃionară va răspunde la întrebarea „Ce urmăreşte” în două feluri: 

Mai întâi orice partid politic va afirma că doreşte democraŃie, 
libertate, bunăstarea tuturor cetăŃenilor, creşterea economică, dezvoltarea 
culturii şi altele. Acest şir de lozinci şi altele asemenea, pe care le folosesc 
toate partidele şi care exprimă până la urmă dorinŃele tuturor cetăŃenilor, 
nu au nici o legătură nici cu politica şi nici cu puterea. 

Ele nu definesc un anumit mod de distribuire a puterii şi nici cum 
anume va fi utilizată, partidele politice româneşti nu au nimic în spatele 
acestor lozinci, pur şi simplu, partidele nu au obiective politice. Nu este 
vina lozincilor.  

Orice partid foloseşte în relaŃiile cu alegătorii şi cu proprii săi 
alegători o anumită demagogie în care intră toate aceste lozinci cu caracter 
general. Dar în cazul partidelor politice autentice, demagogia are rostul să 
legitimeze şi să comunice obiective politice concrete. În cazul partidelor 
                                                 
20 Constantin Ionete, op.cit., pag. 144. 
21 Ibidem, pag. 145-146. 
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apărute după revoluŃie demagogia nu ascunde în spatele ei nici un obiectiv 
politic major. Dar ca orice demagogie, încearcă şi ea să legitimeze ceva şi 
anume obiective şi interese individuale şi de grup ale politicienilor care îl 
alcătuiesc. 

La aceasta se referă cel de-al doilea grup de răspunsuri pe care îl dă 
un partid politic atunci când trebuie să explice ce anume vrea, sau atunci 
când câştigarea alegerilor, este în măsură să impună decizii birocraŃiei 
administrative şi tehnocraŃilor. Este absolut normal ca politicienii să aibă 
şi ei interese personale. De asemenea, este absolut normal ca membrii unui 
partid politic să aibă şi ei interese de grup.  

Ceea ce nu este nici normal, dar nici posibil este transformarea 
intereselor personale şi de grup ale politicienilor unui partid în obiectivele 
acelui partid, singurele obiective ale partidului. Numai că partidele politice 
româneşti aşa au apărut şi de aceea există şi acum. 

După 1989, un partid politic s-a format întotdeauna în jurul unui 
mic grup de oameni care se considerau, dintr-un motiv sau altul, 
îndreptăŃiŃi să preia conducerea politică a Ńării. În cazul întemeietorilor de 
partide din România, legitimitatea pretenŃiilor la conducerea Ńării este 
justificată nu de ceea ce vor, ci de ceea ce simt. 

Fie pentru că fac parte dintre cei care au condus România şi de 
cucerirea puterii de Partidul Comunist şi, în consecinŃă, consideră că este 
drept şi corect ca ei să fie restauraŃi la conducere. Fie pentru că ei sunt cei 
care au suferit cel mai mult în timpul vechiului regim, sau pentru că sunt 
cei care s-au opus cel mai mult acestuia sau chiar au condus mulŃimile în 
timpul revoluŃiei. 

În general nu este dificil să inventezi o justificare pentru a putea 
pretinde conducerea Ńări şi de a găsi un număr oarecare de oameni care să 
o susŃină. Dovadă că în perioada 1990-1992 s-au înfiinŃat în România nu 
mai puŃin de 160 de partide politice şi vreo 100 dintre ele mai există şi 
astăzi, cele mai multe fără nici un fel de activitate, neavând nici o şansă să 
ajungă partide politice autentice. 

Partidele istorice, adică PNł, PNL şi PSDR pretind conducerea 
Ńării precum nişte moştenitori o moştenire. Ei se consideră moştenitorii 
partidelor care au dominat  viaŃa politică românească interbelică. Inutil de 
spus că pretenŃia de a fi moştenitorii unui sistem politic dispărut cu o 
jumătate de secol în urmă este sau o naivitate, sau un procedeu 
propagandistic. Problematica politică a vremurilor actuale este cu totul alta 
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decât cea de atunci, iar moştenirea acelor vremuri este acum de folos cel 
puŃin îndoielnic. 

De altfel, în afară de faptul că a preluat denumirile precum şi pe 
unii politicieni ai acelor vremuri, nu există o legătură semnificativă între 
politicienii de astăzi şi partidele de atunci: 

• Partidul NaŃional łărănesc, de exemplu s-a format prin reu-
nirea Partidului NaŃional din Transilvania, partid al grupului 
etnic român cu Partidul łărănesc din România, partid al Ńăra-
nilor proprietari de pământ şi al intelectualităŃii din lumea 
rurală. Dimpotrivă PNłCD este aliat cu partidul grupului etnic 
maghiar din România şi are o audienŃă redusă în rândurile 
Ńăranilor; 

• Partidul Social Democrat din România a fost şi a rămas un 
partid nesemnificativ în viaŃa  politică românească. Dar 
asemănarea se opreşte aici. În perioada interbelică era un partid 
al intelectualităŃii salariate şi se dorea un partid al muncitorilor. 
În prezent nu are audienŃă nici la unul nici la ceilalŃi; 

• Partidul NaŃional Liberal a fost partidul burgheziei urbane, 
mari şi mici care a dominat viaŃa politică românească aproape 
un secol. La o lună de la revoluŃie, când a fost revigorat PNL 
prin intermediul unor foşti membrii de partid nu exista în 
România nici un fel de burghezie. De altfel, în măsura în care 
este reprezentată în partid, noua burghezie românească în 
formare a intrat repede în conflict  cu bătrânii urmaşi ai PNL şi 
a provocat principala ruptură în cadrul acestuia. Desprinderea 
Partidului Liberal – Aripa Tânără a însemnat tocmai conflictul 
dintre cei mai proaspeŃi întreprinzători români de succes, Dinu 
Patriciu şi Viorel Cataramă şi colegii lor, bătrânii „politicieni” 
specializaŃi în intrigă politică.   

 
Moştenirea  politică  a  FSN-ului 

 
 Prăbuşirii neaşteptate a sistemului politic al comunismului totalitar 
i-a urmat un vid de putere. După fuga dictatorului Nicolae Ceauşescu de la 
sediul CC al PCR, România s-a aflat în situaŃia de a nu fi condusă de 
nimeni. Adevărul este că singurii care au avut prezenŃa de spirit şi 
capacitatea de a se organiza şi de a comunica cu populaŃia prin intermediul 
televiziunii au fost cei care făceau parte din grupul de putere  constituit în 
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jurul lui Ion Iliescu, la câteva ore după fuga lui Ceauşescu şi arestarea lui 
la Târgovişte.  
 IniŃial ei s-au arătat deschişi faŃă de toŃi cei care aveau notorietate. 
Astfel, în proaspătul constituit FSN au fost cooptate personalităŃi care 
avuseră curajul să se împotrivească deschis, explicit sau implicit, regi-
mului totalitar comunist, lui Ceauşescu sau unor instituŃii reprezentând 
puterea comunistă. Dar liderii fesenişti s-au împotrivit oricăror încercări 
venite din partea altor grupuri politice, în special dinspre cei care 
supravieŃuiseră represiunii comuniste, de a-şi aduce contribuŃia la noua 
putere democratică. 
 În faŃa legitimităŃii îndoielnice conferite de evenimentele revolu-
Ńionare anticomuniste şi a refacerii autorităŃii sub forma unui organism 
politic al cărui comportament amintea de partidul unic, de fapt o imensă 
mişcare de masă deghizată în Front al Salvării NaŃionale, primele forme 
organizate de rezistenŃă sau protest au venit din partea partidelor politice 
istorice, presei independente şi a unor organizaŃii active ale societăŃii 
civile.22 
 Datorită dispariŃiei partidului comunist ca rezultat al revoluŃiei, o 
caracteristică unică a României în raport cu celelalte Ńări europene în 
tranziŃie, a fost constituirea  Frontului Salvării NaŃionale ca un organism 
politic care, în condiŃiile „vidului de putere”, urma să asigure guvernarea 
provizorie, promovarea rapidă a unor schimbări legislative, pregătirea 
noilor alegeri. 
 Exprimând punctul de vedere al tehnocraŃiei, el promova un larg 
consens provizoriu centrat pe obiectivul comun acceptat de a elimina 
structurile comuniste şi a promova schimbările profunde în întreaga 
societate. FSN nu a fost conceput ca un partid politic care să intre în 
competiŃie ulterioară cu alte partide, ci el urma să-şi înceteze activitatea 
după constituirea structurilor politice normale ale Ńării, adică până la 
primele alegeri legislative. Pe baza FSN s-a constituit CPUN, un organism 
naŃional de decizie, a cărui funcŃie era promovarea schimbărilor legislative 
şi socio-economice până când instituŃiile legitimate de alegeri să preia 
aceste funcŃii. 
 Modul în care urma să se treacă de la FSN la sistemul pluripartidist 
nu era clar. Într-un anumit fel, FSN trebuia să stimuleze constituirea noilor 
partide. Estimarea mea este ca mulŃi lideri din FSN nu considerau o 

                                                 
22 Vezi Dan Pavel, Iulia Huiu, op.cit., pag. 13-14. 
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urgenŃă constituirea de partide politice până la alegerile din mai 1990, dar 
nici nu o excludeau, datorită regulilor noului sistem politic acceptat fără 
rezerve.23 
 În platforma lui originală, Frontul Salvării NaŃionale din România 
susŃinea că reprezintă spiritul revoluŃiei anticomuniste din decembrie. Dar 
nu le-a trebuit românilor mai mult de o lună ca să înceapă să îşi dea seama 
că noul guvern ezita să se angajeze într-o dizolvare generală a vechilor 
instituŃii. 
 În ianuarie 1990, FSN a organizat o masivă demonstraŃie munci-
torească împotriva partidelor de opoziŃie, acuzate că ar servi unor interese 
străine. Suporterii FSN au scandat sloganuri populiste, iar Iliescu, 
preşedintele FSN, a fost aclamat ca omul providenŃial.  
 În februarie, FSN a renunŃat la pretenŃiile suprapartizane şi şi-a 
anunŃat intenŃia de a depune candidatura pentru alegerile viitoare. Din acel 
moment, credibilitatea lui a început să se piardă în rândul tineretului şi al 
intelectualilor – exact categoriile care fuseseră cele mai active în revolta 
anticomunistă. 24  
 Unul dintre editorialişti influenŃi din Ńară, Octavian Paler, scria în 
România Liberă, că ambiŃia FSN era să profite de imaginea lui revolu-
Ńionară pentru a neutraliza opoziŃia şi a-şi asigura victoria la alegerile 
parlamentare şi prezidenŃiale ce urmau să aibă loc în primăvară. 
 Dan Pavel spunea că  una din principalele erori politice comise de 
către Iliescu, Brucan şi ceilalŃi lideri fesenişti a fost aceea de a respinge 
din start, în zilele agitate ale lui decembrie 1989, orice colaborare cu 
partidele istorice. VehemenŃa reacŃiilor împotriva altor partide, venite din 
partea unor oameni care tocmai proclamaseră principiile pluralismului 
politic şi ale alegerilor libere, puneau sub semnul întrebării buna-credinŃă 
a liderilor fesenişti. 
 Prin urmare, în ciuda deschiderilor anunŃate principial, practica 
politică de tip fesenist limita în mod drastic spaŃiul de manevră al 
partidelor istorice şi a celorlalte partide. Şi în privinŃa  atitudinii faŃă de 
minoritatea maghiară din România, FSN a avut o poziŃie ambiguă, 
oscilând între întreŃinerea unui climat de tensiune interetnică, de incitare 
naŃionalistă, aşa cum se vede în martie 1990, la Târgu-Mureş. 

                                                 
23 Ibidem, pag. 19-20. 
24 Tismăneanu Vladimir, Reinventarea politicului. Europa Răsăriteană de la Stalin la 
Havel, Iaşi, 1997, pag. 231. 
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 Încă de la început, după constituirea CFSN ca organism provizoriu 
a puterii de stat, cu largi funcŃii legislative, executive şi administrative, 
societatea civilă şi-a manifestat teama în legătură cu posibilitatea 
transformării CFSN în partid şi a participării la alegeri. AfirmaŃiile scoteau 
la iveală voinŃa politică a liderilor fesenişti de a subordona scopurilor 
electorale întreaga maşinărie a puterii politice şi mediatice şi influenŃa 
enormă a FSN asupra populaŃiei. Astfel, s-a creat din start un puternic 
dezechilibru între FSN şi orice altă organizaŃii politice. 
 Şirul de declaraŃii feseniste, inclusiv ale liderului acestora, Ion 
Iliescu, prin care se afirma că Frontul este o forŃă politică provizorie, se 
vor dovedi a fi îndepărtate de realitate. 
 Prin tot ceea ce au făcut ulterior, liderii fesenişti au contrazis 
investiŃiile de încredere făcute de ei în primele ore, zile sau chiar 
săptămâni după prăbuşirea comunismului. Cu toate acestea, nu poate fi 
pierdut din vedere faptul că, în ciuda tuturor derapajelor de la etică, adevăr 
şi principii democratice, FSN a continuat să se bucure de încrederea 
populaŃiei. 
 Partidele istorice şi alte formaŃiuni politice nealiniate canonului 
fesenist, ca şi organizaŃiile civice de tip democratic, „şi-au constituit 
identitatea, discursul şi acŃiunea politică pe spaŃiul de contrapunct creat de 
FSN, mai ales prin îndepărtarea acestei mişcări de masă de valori morale, 
cognitive şi politice de tip democratic”. 
 Indiferent de argumentele şi valorile pe care le apărau, partidele 
istorice şi cele nou create, s-au văzut limitate în toate acŃiunile lor de 
sprijinul pe care FSN îl va avea din partea majorităŃii populaŃiei. O astfel 
de majoritate a fost folosită din plin pentru a se crea o situaŃie de susŃinere 
a FSN ca şi când ar fi fost un „partid - unic”. Nostalgia unanimităŃii i-a 
împiedicat pe Iliescu şi pe cei din jurul său să înŃeleagă natura democraŃiei 
şi, mai ales, necesitatea de a avea o opoziŃie puternică. DemocraŃia 
incipientă din România se vedea limitată şi chiar ameninŃată de „tirania - 
majorităŃii”. 
 Ambiguitatea era mai largă, iar jocurile nu erau făcute. Echipa care 
îi succede lui Ceauşescu, adică cvartetul Iliescu – Roman – Brucan – 
Mazilu, intra foarte repede într-o situaŃie conflictuală, privind orientarea 
noului regim. Ce face Brucan? Reintroduce ideea partidului unic prin 
decizia conducerii FSN de a prezenta candidate la alegeri, deci de a se 
transforma în partid politic, jucând deopotrivă rolul de acuzat, procuror, 
avocat şi judecător, deci asumându-şi toate rolurile acestei sinuoase 
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tranziŃii.25 La 23 ianuarie, liderii FSN şi-au anunŃat decizia de a participa 
la alegeri ca front, nu ca partid politic. În cadrul CFSN, hotărârea a fost 
adoptată cu 128 de voturi pentru, 8 voturi contra, şi 5 abŃineri. A fost 
primul moment de separare netă între personalităŃile dizidente 
anticomuniste şi activiştii politici ai Frontului sau personalităŃile culturale 
încă obediente. 
  În momentul în care FSN şi-a anunŃat participarea la alegeri, s-a 
decis şi schimbarea datei alegerilor, de la sfârşitul lunii aprilie la 20 mai 
1990. 
 ReacŃia societăŃii civile, a presei independente şi a partidelor 
politice faŃă de decizia FSN de a participa la alegeri, cu toate că reprezenta 
o putere provizorie însărcinată cu pregătirea alegerilor, a fost promptă. 
 Chiar dacă nu mai era vorba de un regim totalitar, ci de o 
democraŃie incipientă, prin controlul cvasiabsolut exercitat de FSN asupra 
tuturor resurselor şi pârghiilor puterii din economia şi administraŃia locală, 
dar mai ales asupra televiziunii, radioului, presei scrise, prin manipularea 
opiniei publice, se crease un fel de totalitarism diluat.  
 Desigur, principiile pluraliste, drepturile şi libertăŃile din 
„Comunicatul către Ńară” reprezentau mijloace puternice de limitare a 
tentaŃiilor totalitare şi de transformare a lor în practici „doar autoritariste” . 
FSN a fost nevoit în ultimă instanŃă să cedeze în faŃa revendicărilor 
partidelor istorice. Dar câştigul democratic a fost doar unul parŃial.  
 Controlul strict exercitat de FSN asupra singurului post de 
televiziune existent la aceea oră a împiedicat celelalte partide să-şi exercite 
punctele de vedere, să arate ilegalitatea acŃiunilor puterii şi să-şi  prezinte 
propriile programe politice alternative şi personalităŃi politice. 
  

În realitate, decizia FSN de a se înscrie în alegeri a fost provocată 
de neliniştea de a nu pierde puterea în favoarea partidelor istorice. În plus, 
liderii FSN erau îngrijoraŃi nu numai de posibilitatea de a pierde puterea, 
ci şi de pretinsa deplasare a spectrului politic către dreapta şi slăbirea 
centrului şi a stângii. În mod deliberat, Brucan se făcea  că nu observa 
participarea celui de-al treilea partid istoric, PDSR, partidul tradiŃional al 
stângii democratice, la protestul împotriva politicii feseniste. 
 În acelaşi timp, pe fondul conflictelor pentru şi influenŃa din 
interiorul CFSN, se petrece o uşoară erodare a imaginii de cvasiunani-
                                                 
25 Vladimir Tismăneanu în dialog cu Mircea Mihaies, Balul Mascat, Ed. Polirom, 1996, 
pag. 43. 
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mitate, consens şi armonie pe care liderii frontişti au cultivat-o încă de la 
început.26 
 Dar FSN nu avea probleme doar cu partidele din opoziŃie. În 
paralel cu activitatea politică a partidelor, şi în cadrul societăŃii civile avea 
loc un proces de delimitare faŃă de practicile feseniste de guvernare, şi mai 
ales, faŃă de modul în care FSN înŃelegea să trateze problemele extrem de 
delicate ale moştenirii comuniste. 
 Amintim aici Grupul pentru Dialog Social, AlianŃa Civică, 
Societatea „Timişoara”, etc, organizaŃii despre care am vorbit anterior. 
 Ca efect al presiunii opoziŃiei şi al ecoului internaŃional al 
evenimentului din 28-29 ianuarie 1990, liderii FSN au fost obligaŃi să 
cedeze în faŃa revendicărilor privind noua formulă de organizare şi 
conducere politică a statului. La 1 februarie 1990, în urma înŃelegerii 
dintre liderii grupurilor opozante, s-a convenit asupra principiilor şi 
funcŃionării noii autorităŃi. 
 A fost înfiinŃat Consiliul Provizoriu de Uniune NaŃională, acest 
pact a avut două componente principale: 

o Afirmarea unui principiu de legitimitate; 
o Realizarea unui compromis.27 

La problemele pe care FSN le-a avut cu partidele din opoziŃie, în 
special cu cele istorice, cu organizaŃiile tot mai active ale societăŃii civile, 
s-au adăugat cele născute din modul în care liderii fesenişti au înŃeles să 
gestioneze problemele moştenirii comuniste, în particular cele cauzate de 
uriaşul aparat represiv, inclusiv de fosta poliŃie secretă. 

Problema centrală în România este problema legitimării politice a 
echipei care s-a instalat la putere în decembrie 1989. dacă această echipă 
urmăreşte să demonstreze că a rupt complet cu valorile vechiului sistem, 
este nevoie ca ea să-şi acopere ereditatea politică. Iliescu afirma că nu are 
ce să regrete din trecutul comunist pentru că el a fost marcat doar de 
idealurile generoase ale promisiunilor socialismului, şi că partea cealaltă, a 
represiunii, îi e total străină, că nu s-a identificat niciodată cu ea.28 

Aşa cum a arătat Vladimir Tismăneanu, principala sursă de 
instabilitate în România postrevoluŃionară  a fost încercarea comuniştilor 
reformatori de a păstra puterea politică şi economică în mâinile aceleaşi 

                                                 
26 Dan Pavel, Iulia Huiu, op. cit. , pag. 30-31. 
27 Daniel Barbu, op.cit., rezumat pag. 9. 
28 Vladimir Tismăneanu în dialog cu Mircea Mihaies, op.cit., pag.18. 
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clase nomenklaturiste care administrase şi ruinase Ńara vreme de mai bine 
de patru decenii. 

Deşi conducătorii FSN se jurau că au rupt-o cu trecutul, multe din 
acŃiunile şi deciziile lor politice au fost marcate de continuitatea cu 
perioada anterioară, cu modul de a gândi şi a acŃiona al birocraŃiei 
comuniste, chiar dacă noua politică nu era una propriu-zis comunistă. 

În ciuda pretinsei dispariŃii a SecurităŃii, ea apăruse sub diverse 
întrupări (de la cele mai cunoscute, cum ar fi SIE, UM 0215, în cadrul 
Ministerului de Interne sau serviciile secrete din cadrul armatei până la 
SRI, înfiinŃat sub pretextul pericolului maghiar şi al conflictelor 
interetnice). 

Chiar dacă mai desfăşura operaŃiuni de poliŃie politică, de pildă, 
unele operaŃiuni de manipulare în masă, electorală, mediatică, precum şi 
complicatele operaŃiuni acoperite care au fost mineriadele, ea nu mai era 
poliŃie politică. Nici nu mai putea să mai fie, iar dovada cea mai 
concludentă este că dezvoltarea democratică nu a mai putut fi oprită, 
oricâtă putere ar fi avut la dispoziŃie noii guvernanŃi. 

Motivul este simplu, şi anume, deja regulile jocului politic erau 
altele. Ceea ce s-a reuşit însă a fost întârzierea cu mulŃi ani a demo-
cratizării depline, a dezvoltării capitaliste şi a construcŃiei unei societăŃi 
deschise.29 
 

ReapariŃia partidelor istorice PNłCD, PNL, PSDR 
 

O dată cu căderea regimului comunist, opoziŃia democrată a 
încercat să se afirme ca o alternativă credibilă la Frontul Salvării 
NaŃionale, urmaşul partidului comunist, şi să depăşească imensul handicap 
iniŃial pentru a trece Rubiconul importanŃei politice.30  

În nici o altă Ńară postcomunistă nu s-a manifestat fenomenul 
reapariŃiei tuturor partidelor „istorice” desfiinŃate de comunişti. Doar în 
România au reapărut toate cele trei partide istorice – Partidul NaŃional 
łărănesc (devenit PNł – CD, adică Creştin Democrat), Partidul NaŃional 
Liberal (PNL), Partidul Social Democrat Român (PSDR). 

Nu este întâmplător că cele trei partide au intrat în cele din urmă 
într-o alianŃă  electorală şi politică, în pofida faptului că aparŃineau unor 
familii politice rivale. Anticipând rezultatul alegerilor din 1996, niciunde 
                                                 
29 Dan Pavel, Iulia Huiu, op.cit., pag. 91. 
30 Lavinia Stan, art. Zece mituri ale opoziŃiei democratice, în Sfera Politicii iunie 2003. 
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în fostele Ńări comuniste nu s-a mai întâmplat ca toate partidele istorice 
reapărute pe scena postcomunistă să revină la putere şi încă într-o alianŃă 
politică transideologică, parte a unei coaliŃii maximale de guvernare. Este 
nevoie de o explicaŃie complexă pentru a da seama atât de fenomenul 
reapariŃiei acestor partide, cât şi de regruparea lor, în ciuda diferenŃelor 
genetice şi ideologice.31 

FaŃă de alte Ńări din est, apariŃia partidelor istorice este un fenomen 
unic. În nici una din Ńările fostului bloc sovietic nu s-a produs fenomenul 
renaşterii partidelor politice distruse de către comunişti. 

ReapăruŃi pe scena politică, foştii membrii ai partidelor desfiinŃate 
după război, au reprezentat un factor surpriză. PuŃini se aşteptau ca acest 
grupuleŃ va avea vreo importanŃă.  

La început, ei apăreau a avea puŃine şanse a dezvolta partide poli-
tice suficient de atractive pentru populaŃie. Imaginea lor publică era domi-
nată de câteva caracteristici: 

• Vârstnici, practic necunoscuŃi pentru public, cu meritul de a fi 
îndurat durele închisori comuniste, după care fuseseră forŃaŃi să 
trăiască la marginea societăŃii, fără oportunităŃi de dezvoltare a 
capacităŃilor necesare angajării la diferitele nivele de conducere; 

• Orientate inevitabil mai mult spre valorile trecutului decât ale 
viitorului. 

Ceea ce le oferă un merit distinctiv era orientarea lor sistematic 
anticomunistă. Grupurile rămase din partidele  desfiinŃate de comunism au 
venit cu un program politic complet diferit de cel al tehnocraŃiei: doar un 
program radical anticomunist, centrat pe excluderea din politică a tuturor 
celor care au fost legaŃi într-un fel sau altul de comunism, complementar 
cu eliminarea tuturor structurilor moştenite, poate susŃine o schimbare 
profundă şi sănătoasă. 

Dacă în interiorul Ńării, un asemenea program era marginal, în 
Occident, datorită unor condiŃii particulare, el a căpătat o credibilitate 
foarte ridicată, învestindu-se importante resurse politice şi financiare în 
susŃinerea sa.32 
 
 
 
 
                                                 
31 Dan Pavel, Iulia Huiu, op.cit., pag. 91. 
32 Cătălin Zamfir, op.cit., pag.16. 
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PNłCD 
Partidul NaŃional łărănesc Creştin Democrat este primul partid 

politic constituit oficial după prăbuşirea regimului comunist. Partidul 
vechilor Ńărănişti a fost înregistrat la  Tribunalul Municipiului Bucureşti la 
data de 11 ianuarie 1990, sub denumirea iniŃială de Partidul NaŃional 
łărănesc – creştin şi democrat (PNł - CD). Lider fondator al partidului a 
fost Corneliu Coposu, reprezentant de seamă al mişcării Ńărăniste. 
Congresul din 1991, primul de după reînfiinŃarea partidului, l-a confirmat 
ca lider al PNł – CD. Secondat de Ion Diaconescu, Corneliu Coposu a 
condus partidul, nu doar ca un preşedinte, ci şi ca un părinte spiritual, până 
la moartea sa, survenită la sfârşitul anului 1995.33 

Primul partid politic autorizat să funcŃioneze de Tribunalul 
Municipiului Bucureşti (la 8 ianuarie 1990) a fost Partidul NaŃional łărănesc 
Creştin Democrat. PNłCD nu era un partid complet nou, ci era continuatorul 
fostului Partid NaŃional łărănesc, desfiinŃat de comunişti la 29 iulie 1947. 

Cel mai nou partid din România postcomunistă era de fapt şi cel mai 
vechi partid organizat modern creat vreodată de români. În fruntea sa se găsea 
Corneliu Coposu, fost  secretar al lui Iuliu Maniu şi secretar al DelegaŃiei 
permanente a PNł. Alături de Coposu se afla un grup masiv de foşti deŃinuŃi 
politici (Ion Diaconescu, Gabriel łepelea, Constantin Ionescu-Gălbeni, 
etc…). Vechii Ńărănişti şi colegii lor mai tineri au avut primele întâlniri încă 
din 22 decembrie 1989, dar anunŃarea apariŃiei oficiale a noului/vechiului 
partid a fost întârziată de atitudinea ostilă a liderilor FSN. IniŃial feseniştii au 
fost mai toleranŃi faŃă de organizaŃia creată de maghiari decât faŃă de ideea 
reînfiinŃării celui mai important partid istoric.34 

Coposu declara presei că vor putea să adere la  PNłCD cetăŃeni din 
toate păturile societăŃii, inclusiv foştii membrii PCR, exceptaŃi fiind doar 
comunişti care au deŃinut funcŃii importante în partid şi cei care se făcuseră 
vinovaŃi de abuzuri. În pofida limbajului arhaic şî a amprentei doctrinare, 
câteva dintre principiile enunŃate semănau cu programul elaborat de FSN, 
dar adevărul este că unele dintre ele nu au fost nici astăzi pe deplin puse în 
practică, chiar dacă PNłCD şi CDR s-au aflat între timp la guvernare. 
Totuşi, deosebirea dintre cultura politică a liderilor FSN şi cea a liderilor 
partidelor istorice va fi sursa unor conflicte ce vor dura ani de zile.35 

                                                 
33 Alexandru Radu, art. Partidele ca organizaŃii politice. Testul răsturnării liderului, în 
Sfera Politicii, nr. 113/2004. 
34 Dan Pavel, Iulia Huiu, op.cit., pag. 17-18. 
35 Ibidem, pag. 19-22. 
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PNL 
 A apărut oficial la 15 ianuarie 1990, prin Decizia Civilă nr. 4 a 
Tribunalului Municipiului Bucureşti. PNL era tot un partid istoric, 
continuatorul marelui PNL interbelic, care nu fusese formal desfiinŃat de 
comunişti ci doar scos în afara vieŃii politice şi persecutat în mod 
sistematic. 
 Din grupul de iniŃiativă a deciziei reactivării PNL făceau parte Dan 
Amadeu Lăzărescu, Radu Câmpeanu, I. V. Săndulescu, Nicu Enescu, 
Dinu Zamfiresc precum şi alŃii. Majoritatea fondatorilor erau foşti deŃinuŃi 
politici, dar unii dintre ei reuşiseră ulterior să emigreze. Programul politic 
al noului partid cuprindea principii precum: 

� garantarea libertăŃii individuale, condiŃie fundamentală pentru 
descătuşarea forŃelor creatoare în toate sferele de activitate 
socială;  

� garantarea realei separări a puterii în stat; reabilitarea demo-
craŃiei şi apărarea ei prin instituŃii care să o garanteze;  

� înfiinŃarea unui organism însărcinat cu controlul birocraŃiei şi 
înlăturarea exceselor ei; 

� lupta pentru reinstaurarea  libertăŃii de expresie şi difuzarea 
opiniei; 

� libertatea presei şi abolirea cenzurii; 
� garantarea libertăŃii tuturor cultelor şi repunerea în drepturi a 

bisericii Greco - Catolice; 
� stricta respectare a drepturilor egale a tuturor minorităŃilor etnice; 
� privatizarea treptată a unităŃilor economice şi restructurarea lor 

după principiul rentabilităŃii în cursul unei economii de piaŃă.36 
Spre deosebire de ambiguităŃile programatice ale celorlalte partide, 

obiectivele modernităŃii stăteau la baza ofertei sale pentru reforme politice 
şi social-economice. 

În dezvoltările programului din anii 1991-1992 doctrina liberală se 
consolidează; se prevăd obiective reformatoare ferme: instaurarea unei 
reale democraŃii, având ca bază proprietatea particulară ca metodă – 
economia de piaŃă liberă şi ca element activ, dinamic – libera concurenŃă. 

La alegerile din mai 1990 PNL s-a dovedit o componentă viabilă a 
clasei politice în formare, clasându-se pe locul al treilea, după FSN şi 
UDMR, dar la mare distanŃă cu FSN. Cu 29 de deputaŃi  şi 10 senatori şi-a 

                                                 
36 Ibidem, pag. 23. 
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susŃinut programul în Parlament de pe banca opoziŃiei de centru dreapta. 
Totuşi, începuturile şi evoluŃia liberalismului au fost minate de sciziuni  şi 
lupte interne în grupurile de partid. La două luni de la alegerile din mai 
1990, PNL devine victima luptelor interne dintre generaŃii soldată  cu 
desprinderea din formaŃie a tineretului, grupat în PNL – Aripa Tânără, 
devenit mai târziu Partidul Liberal 1993. 

Sindromul aproape ritmic al sciziunii PNL, este prezentat de 
Mălina şi Bogdan Voicu astfel: Istoria de după 1991 a liberalismului 
românesc nu este altceva decât un lanŃ nesfârşit de schisme şi reunificări 
ale fracŃiunilor desprinse din PNL. Un întreg şir de acronime (PNL – AT, 
PNL – CD,  NPL,  PL’93,  PNL – C,  ANL,  ACL,  PL)  aminteşte de 
disputele liderilor liberali.37 
 
PSDR 
 Cel de-al treilea partid istoric reapărut după prăbuşirea 
comunismului a fost Partidul Social Democrat Român. Condus  de Sergiu 
Cunescu, PSDR s-a reconstituit la fel de rapid, pe 24 decembrie 1989, şi a 
fost recunoscut de Tribunalul Municipiului Bucureşti în ianuarie 1990. 
PSDR era urmaşul vechiului Partid Social Democrat, înfiinŃat în 1893. 
 În februarie 1948, PCR a forŃat „fuziunea” cu PSD, formând 
Partidul Muncitoresc Român. Prin persecuŃii şi arestări, PSDI a fost ajutat 
să dispară. În închisorile comuniste, politicienii social democraŃi şi-au 
consolidat legăturile cu Ńărăniştii şi liberalii, ceea ce explică participarea 
lor alături de celelalte partide istorice la înfiinŃarea ConvenŃiei.  
 La reapariŃie, PSDR s-a revendicat de la tradiŃia PSDI şi al lui Titel 
Petrescu. Datorită recunoaşterii pe plan internaŃional, partidul condus de 
Cunescu a fost primit în InternaŃionala Socialistă, devenind extrem de 
activă pentru partidele desprinse din FSN. Concomitent însă, în interiorul 
acestui partid va continua şi tendinŃa de practicizare cu partidele de stânga 
aflate la putere sau cu şanse de a ajunge acolo.38  
 

Primele alegeri postdecembriste – mai 1990 
 

Adevărata putere de control a politicienilor şi posibilitatea reală de 
sancŃiune electorală nu a putut exista pe deplin în absenŃa votului 
universal, a alfabetizării, a urbanizării, a pluralismului politic şi a unui 
                                                 
37 Cătălin Zamfir,  Politici sociale în România, Ed. Expert, 1999, pag. 618. 
38 Dan Pavel, Iulia Huiu, op.cit., pag. 23. 
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regim democratic autentic în care realegerea depinde în mod decisiv şi 
primordial de satisfacerea nevoilor şi aspiraŃiilor cetăŃenilor. 

Posibilitatea aceasta s-a deschis pe deplin în România după 1990, 
însă datorită în principal lipsei de maturitate şi experienŃei deopotrivă a 
clasei politice şi a electorilor, mesajele venite din partea cetăŃenilor avizi 
de efecte concrete, generate de acŃiunea sau decizia politică, nu au devenit 
eficiente prin puterea de sancŃiune decât după un ciclu, a posteriori cel 
puŃin firesc de aşezare a relaŃiilor dintre reprezentanŃi, şi o dată cu reali-
zarea şi resimŃirea acestei presiuni din partea partidelor politice şi a 
exponenŃilor acestora. 

În fond, regimul democratic inaugurat în decembrie 1989 încap-
sulează o noutate mai mare decât cea aparentă. Este vorba, în cele din 
urmă de prima ocazie cu adevărat reală de influenŃare a alegerilor şi de 
determinare a politicilor publice de către cetăŃenii români.39 

 
 Desfăşurarea şi rezultatul alegerilor au emis primele semnale 
privind revenirea viabilă la pluralism democratic, care era exprimată prin 
vot cu stângăcii, dar şi cu deschideri pentru consolidarea în timp a 
sistemului în spiritul democraŃiei. 
 Campania electorală pentru alegerile parlamentare şi prezidenŃiale 
din mai 1990 a fost unul dintre cele mai triste capitole din istoria 
postdecembristă a României. FSN a folosit cele mai abominale mijloace 
împotriva partidelor din opoziŃie, şi în special, a partidelor istorice.40 
 Departe de a fi echitabilă, campania din 1990 a fost viciată de 
unele practici nedemocratice, semnalate de presa vremii şi de posturile 
străine de radio şi de televiziune.  Caracterul inechitabil s-a datorat, în 
primul rând, diferenŃei uriaşe dintre posibilităŃile de mediatizare ale 
Frontului şi cele ale partidelor istorice. FSN deŃinând câteva instrumente 
mediatice cu rol major într-o campanie electorală: în primul rând, 
televiziunea şi radioul naŃionale, majoritatea publicaŃiilor cu acoperire 
naŃională  sau locală, care deveniseră din foste organe PCR de presă 
organe ale FSN şi CPUN. 
 Prezentările subiective şi partizane din emisiunile electorale, în 
defavoarea partidelor istorice, calomnierea liderilor opoziŃiei, atacurile la 
persoană, mergând până la agresiuni fizice, răspândirea de manifeste 
denigratoare la adresa liderilor partidelor istorice sunt doar câteva exemple 
                                                 
39 Filon Morar, op.cit., pag. 61. 
40 Dan Pavel, Iulia Huiu, op.cit , pag. 53. 
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definitorii pentru atmosfera în care s-a desfăşurat campania pentru 
alegerile parlamentare şi prezidenŃiale din anul 1990. 
 Tismăneanu nu este singurul care a observat cum grupul Roman – 
Iliescu a avut un start mai avantajos decât al oricărei echipe postcomuniste 
sau post – totalitare din Ńările din est. 
 Constituirea CDR, ca alianŃă politică şi electorală, a fost, de altfel, 
şi un răspuns dat neregulilor patronate de FSN înainte şi în timpul 
campaniei electorale din 1990, precum şi situaŃiei de profundă inegalitate 
între partidul lui Iliescu şi Roman şi celelalte partide. În continuarea 
spiritului de colaborare din ianuarie 1990 împotriva abuzurilor puterii 
feseniste, PNłCD, PNL şi PDSR au făcut publică o declaraŃie comună, pe 
9 aprilie 1990, în care îşi anunŃau intenŃia de a-şi acorda sprijin reciproc în 
alegeri, să colaboreze şi să se abŃină de la atacurile reciproce.41 
 MoŃiunile de protest adresate guvernului provizoriu, în care 
partidele din opoziŃie atrăgeau atenŃia asupra modului în care au fost 
blocate, împiedicate să ducă o campanie electorală normală, nu au fost 
luate în serios de către FSN şi guvern, care şi-au văzut in linişte de 
campania negativă îndreptată împotriva acestora. 
 Succesul FSN în alegeri a grăbit sfârşitul manifestaŃiei maraton din 
centrul Bucureştiului. S-a pus astfel capăt manifestării, care durase 52 de 
zile şi nopŃi. 
 S-au găsit totuşi pretexte ca minerii să vină din nou în Bucureşti. 
Are astfel loc a treia mineriadă. Nici până astăzi nu sunt clare raŃiunile 
acestei mineriade. Excesele şi violenŃele din acea perioadă nu au făcut 
decât să adâncească prăpastia dintre puterea fesenistă şi opoziŃia politică 
parlamentară sau civică.42 
      Dacă facem abstracŃie de presa românească independentă de epocă, 
acuzată chiar şi atunci că ar fi antifesenistă, observăm că în presa 
internaŃională au apărut articole şi rapoarte dintre cele mai critice cu 
privire la caracterul liber si corect al campaniei electorale.  
 Observatorii străini notează o serie de neregularităŃi în cadrul 
acestor alegeri, dar puŃini erau cei care puteau vedea marea fraudă, era o 
frauda de ordin semantic, era ceea ce se cheamă un travestit politic, un joc 
de măşti, un bal mascat: gruparea Iliescu-Roman apărea în faŃa populaŃiei 
drept purtătoarea simbolurilor anticomuniste ale revoluŃiei din decembrie. 
În realitate programul lor politic, valorile lor politice, simbolurile la care 
                                                 
41 Ibidem, pag. 56. 
42 Ibidem, pag. 60-61. 



SOCIETATE ŞI POLITICĂ, nr. 1, aprilie 2009 

 82 

aderau nu erau de ordin radical anticomunist, nu făceau, prin aceasta decât 
să deposedeze şi delegitimeze opoziŃia democratica şi pe reprezentanŃii 
adevăraŃi ai ceea ce înseamnă ruptura cu vechiul regim.43    
 Deşi în miezul lucrurilor se află problema guvernării, urgenŃa cu 
care au fost anunŃate şi acceptate alegerile a îndreptat în mod obsesiv 
atenŃia asupra domeniului, fără miză, al politicii partizane. łinta a fost 
falsă, dar luarea ei în serios de către forŃele de opoziŃie a permis elitelor 
intermediare să rămână singure în cursa pentru controlul structurilor 
statului. Alegerile din 20 mai 1990 nu au fost un gest politic, ci o 
recunoaştere publică că singurele deŃinătoare ale unei arte reale de a 
guverna sunt fostele elite intermediare ale regimului totalitar, arta puterii. 
Statul de drept, astfel creat, Ńine mai degrabă de domeniul mitului. 
 Deci, alegerile din mai 1990 sunt o tentativă de camuflare pe bază 
electorală a monopolului puterii pe care această grupare îl exercită. 
 Dar insuccesele partidelor istorice nu trebuie explicate doar prin 
piedicile şi reaua-voinŃă de care dădeau dovadă oficialităŃile feseniste, 
simpatizanŃii şi presa fesenistă. 
O mare parte din insuccese se explică şi prin discursurile radical anti-
comuniste ce au caracterizat campania electorală a PNłCD şi PNL. A fost 
un discurs total contraproductiv. El nu a adus voturi în plus. Dimpotrivă, 
Iliescu, Roman, întreaga echipă fesenistă au provocat, întreŃinut şi speculat  
cu mare abilitate frica celor mai largi categorii ale electoratului de 
răzbunarea Ńărăniştilor şi a liberalilor împotriva comuniştilor. În planul 
mentalităŃilor colective şi-a făcut repede loc imaginea revenirii la putere a 
unor forŃe resentimentare, pornite să plătească poliŃe şi să comită acte de 
răzbunare politică.44 
 Cruciada anticomunistă a partidelor istorice, iar mai târziu a CDR, 
nu a fost o simplă eroare strategică, o enormă autoamăgire, ci a însemnat 
şi o eroare tactică gravă, cu consecinŃe vizibile în campania electorală şi în 
rezultatul alegerilor. 

 PrezenŃa la urne a confirmat entuziasmul politic al populaŃiei: 
ponderea votanŃilor reprezentând 86,19% în totalul alegătorilor. Numărul 
total al formaŃiunilor care au obŃinut mandate în Parlament a fost de 17, 
din care 12 aparŃineau minorităŃilor etnice. 
 Pe vremea primelor alegeri nu a existat un sistem al numărării 
paralele a voturilor. A surprins la vremea respectivă numărul mare de 
                                                 
43 Vladimir Tismăneanu în dialog cu Mircea Mihăieş, op. cit., pag. 86. 
44 Daniel Barbu, op.cit., pag. 48. 
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voturi anulate: 447.932 la preşedinŃie, 1.117.859 la Adunarea DeputaŃilor 
şi 869.584 la Senat. 
 Sistemul de partide rezultat conform alegerilor din mai 1990 
reprezentat încă de la început o sursă de confuzii pentru analiştii politici. 
Era clar că nu se mai putea vorbi despre un sistem cu partid unic, cu toate 
că diferenŃa dintre FSN şi celelalte partide era enormă, suma voturilor 
obŃinute de celelalte formaŃiuni nereprezentând decât o treime din totalul 
voturilor, celelalte două treimi aparŃinând Frontului condus de Iliescu şi 
Roman. Din pricina aceluiaşi dezechilibru, este dificil deci să vorbim 
despre bipartidism sau multipartidism.45  
 Începutul statuării regimului juridic al transformărilor, prin Consti-
tuŃie şi legi organice necesitau exercitarea fermă a voinŃei politice, asigu-
rată de reprezentativitatea partidului de guvernământ. Frontul Salvării 
NaŃionale, devenit cunoscut prin iniŃierea primelor reglementări şî organi-
zarea alegerilor, a obŃinut majoritatea absolută a voturilor în ambele 
corpuri legiuitoare: 66.31% pentru Camera DeputaŃilor şi 67.02% pentru 
Senat. 
 La primele alegeri postdecembriste, din mai 1990, a apărut un 
dezechilibru  alarmant între puterea de decizie în Parlament a partidului de 
guvernământ, câştigător al alegerilor, şi cea a grupărilor politice din 
opoziŃie. Dintre partidele din opoziŃie, singurul mai bine plasat era PNL, 
cu 7.34% din totalul mandatelor din Camera DeputaŃilor, şi locul 2, ca şi 
UDMR, care obŃinuse acelaşi număr de mandate şi cu 8.47% din totalul 
mandatelor din Senat, pe locul trei, fiind depăşit de UDMR în acest corp 
legislativ. 
 Din totalul mandatelor, FSN deŃinea 67.53% în Camera 
DeputaŃilor şi 67.11% în Senat. Toate celelalte formaŃiuni, cu excepŃia 
uniunilor etnice, au obŃinut numai 23.48% din totalul mandatelor în 
Camera DeputaŃilor şi numai 12.68% din totalul celor din Senat. 
 
Tabelul 2.  Rezultatele finale ale alegerilor din mai 1990. Senat. 
Numărul total al alegătorilor care şi-au exercitat dreptul de vot – 
14.825.764 
Numărul total al voturilor valabil exprimate – 13.956.180 
Numărul voturilor nule – 869.584 
Numărul mandatelor – 119. 

                                                 
45 Constantin Ionete, Iulia Huiu, op.cit., pag. 59. 
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PARTID 
NR. 

VOTURI 
PROCENTE MANDATE 

FSN 9.353.006 67.02% 91 
UDMR 1.004.353 7.20% 12 

PNL 958.094 7.06% 10 
MER 341.478 2.45% 1 

PNłCD 348.687 2.50% 1 
AUR – PUNR din 

Transilvania şi Partidul 
Republican 

300.473 2.15% 2 

PDAR 221.790 1.59% - 
PER 192.754 1.38% 1 

Partidul Socialist 
Democratic Român 

152.989 1.10% - 

Candidat independent 
Antonie Iorgovan 

  1 

 
Sursa: Dan Pavel, Iulia Huiu, op. cit., pag.59; Constantin Ionete, op.cit., 
pag. 129. 

În aceste condiŃii, nu era posibilă funcŃionarea negocierii politice 
pentru promovarea prin compromis sau compensare a problemelor din 
sfera conflictelor de interese sau opŃiuni, iar atmosfera în care s-a 
desfăşurat activitatea clasei politice în ansamblu a fost tensionată.46 

Alegerile din mai 1990 nu a făcut altceva decât să dea o explicaŃie 
numerică, parlamentară şi guvernamentală, predominanŃei FSN şi să 
reducă numărul de partide, căci nu toate partidele înfiinŃate au reuşit să 
câştige câte un mandat. 

Totuşi intrarea în parlament a partidelor din opoziŃie însemna 
începutul unei vieŃi politice reale, în care confruntările nu mai aveau loc în 
stradă, ci într-un cadru legal, organizat şi instituŃionalizat.47 
 
 
 
 

                                                 
46 Constantin Ionete, op.cit., pag. 130. 
47 Dan Pavel, Iulia Huiu, op.cit., pag. 61. 
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CONCLUZII 

 
 Odată cu RevoluŃia din 1989, acŃiunea politică a devenit o urgenŃă. 
Actorii politici potenŃiali, inhibaŃi de blocajul sistemului comunist, s-au 
găsit brusc într-un câmp politic caracterizat printr-o libertate explozivă. 
După 1989 România a fost martora apariŃiei subite a mai mult de 150 de 
partide politice. 
 Principiul pluralismului politic a fost şi el consacrat. Tipic 
României a fost reînfiinŃarea, imediat după căderea regimului Ceauşescu, 
a celor trei partide „istorice” care au dominat viaŃa politică între cele două 
războaie mondiale: PNłCD, PNL şi PSDR. Totuşi revoluŃia nu a găsit 
grupuri pregătite ideologic şi politic care să devină actorii activi ai 
construcŃiei unui nou sistem. Adevărul este că singurii care au avut 
prezenŃa de spirit şi capacitatea de a se organiza şi de a comunica cu 
populaŃia prin intermediul televiziunii au fost cei care făceau parte din 
grupul de putere constituit în jurul lui Ion Iliescu, astfel FSN este cel care 
reuşeşte să coaguleze marea masă a populaŃiei în jurul său. 
 Caracteristic României, ca întregii Europe de Est, este faptul că nu 
a avut timpul necesar să-i dezvolte gradual sistemul de partide. Încercând 
să refacă multipartidismul interbelic, noile partide politice româneşti nu s-
au mai bazat pe clivaje sociale preexistente, aderarea membrilor lor având 
loc primordial pe criterii ideologice sau de tradiŃie. 
 România vroia să ajungă o Ńară democratică. Pentru asta românii s-au 
autoconvins că este necesar şi suficient să construiască partide politice. În 
realitatea partidele politice sunt un produs al democraŃiei şi nu o cauză a ei. 
 Primele alegeri din mai 1990 au o importanŃă practică cât şi una 
simbolică. Desfăşurarea şi rezultatul alegerilor au emis primele semnale 
privind revenirea viabilă la pluralism democratic, exprimată prin vot cu 
stângăcii, dar cu deschideri pentru consolidarea in timp a sistemului în 
spiritul democraŃiei.48 
 Cu toate acestea, alegerile din mai 1990 nu a făcut altceva decât să 
dea o explicaŃie numerică, parlamentară şi guvernamentală, predominanŃei 
FSN şi să reducă numărul de partide, căci nu toate partidele înfiinŃate  au 
reuşit să câştige câte un mandat. Sistemul a devenit pluralist extrem, 
polarizat şi cu partid predominant. 

                                                 
48 Constantin Ionete, op.cit., pag. 128. 
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 Totuşi, până în anul 2000 sistemul politic românesc a experimentat 
trei formule diferite, căci el a trecut de la tipul „un partid şi jumătate” în 
1990, la modelul multipartid fără partid dominant în 1992 şi 1996, pentru 
a dobândi în anul 2000 trăsăturile unui sistem multipartid cu partid 
dominant. 
 Sistemul politic român a evoluat pe parcursul anilor. Regimul 
politic actual din România este organizat în jurul unui bicameralism 
perfect egalitar, Camera DeputaŃilor şi Senatul fiind alese pe baza aceleiaşi 
formule electorale şi având aceleaşi prerogative şi funcŃii. Scrutinul 
legislativ este organizat pe baza reprezentării proporŃionale (RP), cu un 
prag electoral explicit, in circumscripŃii plurinominale şi cu un mecanism 
de distribuire a mandatelor de tip d’Hondt (până în 2008). SituaŃia a 
comportat unele modificări, oarecum experimentale, la ultimele alegeri din 
2008 când s-a introdus un sistem de vot uninominal, dar acesta pare relativ 
bizar, motiv pentru care au apărut destul de multe voci care doresc 
revizuirea sistemului de vot. 
 
 Încercând să pun un punct acestei lucrări, voi aminti ceea ce 
Huntington a spus despre democraŃie, şi anume că sistemele democratice 
şi nedemocratice pot fi create, dar ele pot sau nu să dureze. Stabilitatea 
unui sistem diferă de natura sistemului XXI.49  
 În alŃi termeni, aceasta trimite la ideea că o democraŃie veritabilă se 
construieşte în timp. DemocraŃia nu poate fi inventată peste noapte şi este 
cu atât mai greu să construieşti o democraŃie consolidată acolo unde 
fundamentele sale fie nu au existat niciodată, fie au fost extirpate de 
violenŃa specifică unui regim politic totalitar. Iar această afirmaŃie devine 
cu atât mai relevantă în cazul României. 
 Desigur, fiecare Ńară cunoaşte propriul său drum spre 
democratizare, de aceea pe parcursul acestei întregi lucrări am încercat să 
schiŃez drumul pe care România l-a ales în devenirea şi transformarea sa, 
lupta în care s-a angajat, succesele  şi insuccesele de care cu toŃii  poate 
am avut nevoie pentru a înŃelege substratul acestui angajament. 
 
 
 

                                                 
49 Samuel Huntington, Stamatin HoraŃiu, Ordinea politică a societăŃilor în schimbare, 
Ed. Polirom, Bucureşti, 1999, pag.15. 
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ABSTRACT. This article deals with a major issue of nowadays 
society, namely the shift of communication from its direct, 
straightforward, face-to-face form to the technologically advanced 
online contacts. The aim of the article is to determine whether this 
relatively new type of human interrelation is an effective bridge-builder 
among cultures or, on the contrary, a major threat to the classical 
concept of ‘human touch’, risking to turn into an irreversible 
dehumanizing process. The article tackles the main ideas in a 
chronological manner, analysing the 20th to 21st century ideologies as 
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Omul postmodern nu este un individ atomizat. Deşi azi oamenii au 

o libertate individuală de a căuta, selecta şi asocia în funcŃie de propriile 
nevoi şi libertăŃi mult mai mare decât până acum, acea libertate este 
exercitată profund în manieră socială. SimŃul siguranŃei interioare de care 
oamenii au nevoie pentru a fi sănătoşi şi pentru a-şi gestiona viaŃa zilnică 
nu dispare în faŃa unei fragmentări culturale şi individualizări sporite. 
Dimpotrivă, oamenii folosesc noile resurse tehnologice şi culturale în 
moduri în care se simt implicaŃi social şi confortabil din punct de vedere 
cultural. Tinerii în special nu au nicio problemă în a îmbrăŃişa valorile 
tradiŃionale în timp ce beneficiază de resurse culturale necunoscute. Pe 
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cum tehnologia comunicaŃiei devine tot mai sofisticată şi resursele 
culturale tot mai diverse, potenŃialul pentru crearea unor plăceri şi 
recompense personale multiple creşte. În timp ce indivizii caută confortul 
unui fond comun cu alŃii, ei mai caută şi experienŃe definitorii care îi 
diferenŃiază de ceilalŃi.  

Nu toŃi sunt mulŃumiŃi. Observând schimbările culturale, socio-
logul Zygmut Bauman susŃine că era în care trăim accelerează ceea ce el 
consideră „consumerizarea unei lumi precare şi dezintegrarea legăturilor 
umane” (Bauman 2000: 165). Nu este niciun secret, de exemplu, că multe 
dintre resursele culturale pe care oamenii le caută, împrumută, cumpără 
sau fură în zilele noastre aduc profituri mari mass-mediei şi industriei 
culturii. Criticii au condamnat justificabil etica îndoielnică şi excesul 
mass-mediei şi culturii populare. S-ar putea ca Bauman să aibă dreptate că 
unii oameni au abandonat câteva dintre prieteniile strânse pentru legături 
sociale efemere. Anumite schimbări produse în lumea rapidă şi post-
industrială a ceea ce Bauman numeşte „modernitate lichidă” sunt motive 
de îngrijorare.   

Termenii „programare culturală” şi „superculturi personale” 
reflectă realităŃile curente: individualizarea a devenit tot mai mult o 
caracteristică larg răspândită a vieŃii culturale. După cum Barry Wellman 
susŃine, azi este „persoana... cea care a devenit şi mai mult un nod de 
comunicare autonomă” şi „portalul” comportamentului cultural (Wellman 
2002: 233, 238). Persoanele individuale, totuşi, nu vor să fie izolate. Pe 
cum oamenii îşi asumă tot mai mult rolul de creatori culturali, continuă să 
se asocieze, să se coordoneze şi să socializeze cu alŃii. CalităŃile sociale ale 
email-ului, blog-urilor, chat room-urilor şi ale contactelor generate de 
motoarele de căutare, de exemplu, oferă oportunităŃi nelimitate oamenilor 
pentru a se conecta cu alŃi indivizi şi grupuri.   

Expresii ca „triburi virtuale” sau „comunităŃi online” au fost 
încercări iniŃiale de a caracteriza acest proces social. Extinzând idei care 
izvorăsc din noŃiunea lui Manuel Castell de „networked society” (Castell 
1996), Barry Wellman descrie nuanŃele unui „networked individualism” şi 
a „comunităŃilor personale”care nu depind de locaŃii geografice fixate sau 
forme tradiŃionale de interacŃiune socială (Wellman 2002). NoŃiunea lui 
David Mateo de „individualism colectiv” ilustrează un nexus  complicat 
care leagă persoanele individuale de grupuri culturale. Prin cercetare 
etnografică, Mateo arată cum tinerii folosesc internetul şi telefoanele 
mobile în mod creativ pentru a forma comunităŃi alternative într-un Chile 
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post-Pinochet, instabil din punct de vedere cultural. SpaŃiul social unic al 
rave-ului, în opinia lui Mateo, exemplifică cel mai bine cum indivizii 
moderni îşi împletesc lumile empirice cu imaginaŃia culturală şi simŃul 
independenŃei personale cu nevoia de a se asocia şi a comunica cu alŃii.  

 
Supercultura revizuită 

 
În anii 60, economistul şi teoreticianul în sociologie Kenneth 

Boulding a introdus un termen despre care credea că descrie corect 
remarcabila dezvoltare culturală care avusese loc la nivel global după Al 
Doilea Război Mondial. Observând că inovaŃii spectaculoase precum 
zgârie-norii, avioanele cu reacŃie, mass-media electronică, hotelurile 
intercontinentale, mâncărurile modificate genetic sau pastilele 
anticoncepŃionale apăreau peste tot în lume şi schimbau conştiinŃa 
oamenilor de pretutindeni, Boulding s-a referit colectiv la tendinŃele 
moderne ca şi „supercultura globală”.   

Supercultura globală, credea Boulding, nu era pur şi simplu 
produsul unei hegemonii capitaliste omogenizate sau imperialismului 
cultural – două discursuri cheie la vremea respectivă. Conştient în 
totalitate şi critic la adresa problemelor sociale şi de mediu puse de 
dezvoltarea tehnologică rampantă, Boulding încă considera realizările 
tangibile reprezentate de supercultura globală ca pe dovezi spectaculoase 
ale triumfului ultim al ştiinŃei. Boulding credea că prin combinarea puterii 
ştiinŃei teoretice, religiilor lumii, comerŃului internaŃional, organizaŃiilor 
nonguvernamentale şi resurselor materiale care circulau la acea vreme, un 
„sistem mondial” ar putea fi construit care ar avantaja profund întreaga 
omenire (Boulding 1989). El îşi imagina o dezlănŃuire masivă de energie 
umană şi ştiinŃifică care ar putea pune capăt războaielor, promova o 
înŃelegere mai bună între popoare diverse şi salva mediul.    

Termenii cei mai des folosiŃi pentru a descrie era în care trăim 
acum – Era InformaŃiei, Era Comunicării, Era Digitală – clarifică unde se 
află priorităŃile ştiinŃifice de când Boulding a cugetat la condiŃiile globale 
în anii 60. Dezvoltările cheie care s-au produs de atunci – trecerea de la 
industria grea la cea uşoara, de la produse durabile la informaŃie, de la 
economii bazate pe muncă intensivă la cele bazate pe servicii – au produs 
schimbări culturale extraordinare. Cunoaşterea ştiinŃifică şi materialele 
culturale cresc şi se răspândesc azi cu o viteză şi consecinŃe extinse mult 
mai mari decât până şi Boulding şi-ar fi putut imagina. Dar acum, la fel 
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cum a fost şi cazul acuma 40 de ani, cele mai insistente probleme cu care 
avem de-a face au legătură cu determinarea morală a oamenilor, nu cu 
produsele substanŃiale ale geniului lor colectiv.  

Temerile care au fost exprimate la adresa răspândirii „superculturii 
globale” secolul trecut au provenit din convingerea că dezvoltările 
ştiinŃifice şi culturale moderne erau prea distante, reci şi anonime pentru a 
răspunde la nevoi umane reale. Multe din criticile de azi se concentrează 
pe celălalt capăt al procesului. O individualizare culturală mai mare nu 
pare să ofere multe speranŃe pentru crearea unei lumi sensibile şi 
armonioase. Sau nu?    

Încorporând a varietate largă de idei şi resurse în experienŃa cultu-
rală a fiecăruia poate consolida un spirit al descoperirii, nutri toleranŃă şi 
respect pentru diferenŃă şi în sfârşit poate promova o iluminare culturală 
pentru indivizi şi lume în general. Asta pentru că atitudinea generală care 
stă la baza tuturor schimbărilor dramatice care se produc în zilele noastre e 
una de „socialitate culturală”. Toate formele de creativitate, conectivitate 
şi producŃie culturală – chiar şi experienŃele mobile şi mediate care sunt 
mai comune în era digitală – implică integrarea cu alŃii, nevoia de 
aprobare şi crearea identităŃilor şi comunităŃilor de grup. Este natura 
socială ale noilor forme de construcŃii culturale care vor oferi în final cea 
mai mare şansă umanităŃii noastre să triumfe. 
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În cadrul design-urilor organizaŃionale contemporane, utilizarea 
grupurilor în vederea coordonării şi rezolvării muncii este de o importanŃă 
crescută. Organizarea angajaŃilor în grupe presupune stabilirea de contacte 
printre persoane ce dispun de abilităŃi foarte diferite, de experienŃe şi 
valori variate; acest fapt poate fi atât o oportunitate, cât şi o mare 
provocare pentru organizaŃii. Cercetările din domeniul sociologiei au 
depus efort de-a lungul deceniilor pentru a înŃelege modul în care 
diversitatea forŃei de muncă influenŃează echipa, precum şi rezultatele 
organizaŃionale (Jackson & Joshi, 2004). Din punct de vedere 
metodologic, cercetătorii sunt preocupaŃi de maniera în care se poate privi 
complexitatea multinivelară, care se regăseşte în problema varietăŃii 
grupurilor organizaŃionale. O remarcă generală emerge din studiile recente 
ce vizează diversitatea de echipă, referindu-se la faptul că efectele 
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varietăŃii asupra performanŃei sunt mixte şi mai sunt necesare dovezi 
empirice ce să încorporeze procese şi tipuri multiple de diversitate 
(Milliken & Martins, 1996; Pelled, Eisenhardt, Xin, 1999; Williams & 
O’Reilly, 1998).  

O definiŃie a diversităŃii este dată de Polzer, Milton şi Swann 
(2002) ce se referă la cantitatea variabilităŃii interindividuale cu privire la 
o serie de categorii demografice şi funcŃionale (gen, rasă, funcŃia locului 
de muncă anterior, nivel educaŃional etc.) (Polzer, Milton, Swann, 2002). 
Totuşi, componenŃa grupului este considerată că influenŃează patternurile 
de interacŃiune din cadrul grupului (procesele), ceea ce în schimb are o 
influenŃă directă asupra rezultatelor echipei (Curşeu, 2006).   

Privind grupul din mediul organizaŃional şi componenŃa lui din 
perspectiva sistemului deschis (open system perspective), acesta poate fi 
conceptualizat ca un sistem în cadrul căruia membrii interacŃionează în 
vederea transformării unui set de resurse (input-uri) în produse finite sau 
output-uri. În acest sens, procesul de interacŃiune deŃine un rol mediator 
între input-uri şi output-uri (Agterberg, 2006). Aceste output-uri se 
reîntorc ulterior, prin intermediul procesului de feed-back, sub forma 
input-urilor având rolul de a regla funcŃionarea sistemului. 

Potrivit lui Curşeu (2006), o serie de variabile sunt considerate ca 
fiind input-uri sau antecedente pentru procesele şi eficienŃa grupului: 
componenŃa grupului contextul organizaŃional, caracteristicile sarcinilor 
dar şi grupul organizaŃional. Aceste variabile determină desfăşurarea 
proceselor echipei, sub influenŃa moderatoare a disponibilităŃii resurselor, 
ceea ce în final va avea un impact semnificativ asupra eficienŃei grupului. 
Astfel, din perspectiva sistemului deschis, diversitatea de grup reprezintă o 
variabilă input ce afectează rezultatele echipei prin intermediul proceselor 
de grup (Kienhuis, 2006). Similar, Snel (2006) susŃine că impactul 
caracteristicilor echipei asupra eficienŃei acesteia este mediată de actele 
procedurale din interiorul grupului (Snel, 2006). Procesele de grup se 
referă la interacŃiunile care au loc în cadrul grupului şi care transformă 
resursele pe care le preia grupul din exterior în output-uri specifice prin 
intermediul unor activităŃi cognitive, verbale sau comportamentale 
orientate spre îndeplinirea scopului primar al grupului (Marks, Mathieu & 
Zaccaro, 2001). 

Conform perspectivei sistemului deschis, atât compoziŃia grupului 
cât şi procesele de grup reprezintă elemente esenŃiale pentru dinamica şi 
performanŃa grupului (Agterberg, 2006). Totuşi, modelele Input-uri – 
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Procese - Output-uri, ale performanŃei grupului au fost provocate în 
momentul în care rezultatele empirice au demonstrat existenŃa şi a altor 
factori, exceptând procesele echipei, ce mediază relaŃia dintre variabilele 
input şi variabilele output (Curşeu, 2006) cum ar fi aşa numitele stări 
emergente (coeziunea, încrederea etc.) – mediatori importanŃi în această 
relaŃie  (Ilgen et al., 2005). 

Stările emergente sunt definite ca proprietăŃi ale grupului luat ca 
ansamblu care au un caracter dinamic, rezultă din interacŃiunile care au loc 
între membrii grupului şi depind de contextul în care operează grupul, 
inputurile pe care le primeşte acesta din exterior, precum şi de procesele 
de grup (Marks, Mathieu & Zaccaro, 2001). Potrivit abordării lui 
Gladstein (1984), procesele de grup vizează activităŃi şi acŃiuni cum ar fi 
comunicarea deschisă, dezbaterea strategiilor, conflictul şi managementul 
conflictului, iar eficienŃa grupului se defineşte sub forma unui construct 
bidimensional: performanŃa grupului şi satisfacŃia membrilor grupului. De 
asemenea, Gladstein defineşte compoziŃia grupului, ca fiind un input 
(contribuŃia indivizilor, grupurilor, organizaŃiilor pentru eficienŃa echipei) 
foarte important (la nivelul grupului) ce se referă la eterogenitatea 
grupului precum şi la distribuŃia abilităŃilor, deprinderilor, cunoştinŃelor, 
expertizei printre membrii echipei. Astfel, în concordanŃă cu concluziile 
anterioare, compoziŃia grupului constituie un factor specific ce afectează 
în mod direct eficienŃa grupului (Snel, 2006).  

PuŃine studii au încercat să măsoare importanŃa relativă a variatelor 
atribute ce caracterizează compoziŃia demografică a grupului (Tsui, Egan, & 
Xin, 1995) sau impactul asupra rezultatelor la nivel individual (Jehn, 
Chadwick, Thatcher, 1997). Cercetările anterioare privind diversitatea gru-
purilor au investigat mai multe atribute (vârsta, genul, background personal, 
etnie) precum şi rolul contextului (caracteristicile sarcinii, cultura organi-
zaŃională, climatul grupului şi procesele de grup, contextul strategic) în 
modelarea efectelor diversităŃii în ceea ce priveşte procesele şi performanŃa 
echipei (Milliken & Martins, 1996). Se poate concluziona că aspecte variate 
ale diversităŃii au efecte diferite asupra calităŃii muncii în echipă şi asupra 
performanŃei (Snel, 2006), dar înainte de a discuta abordările teoretice care 
explică urmările diversităŃii grupului, este necesară prezentarea unei 
taxonomii. Cercetările recente din acest domeniu, au clasificat atributele ce 
caracterizează compoziŃia demografică a grupului, pe baza a două dimen-
siuni: vizibilitatea şi relevanŃa lor cu privire la ocupaŃia deŃinută (job-
relatedness) (Pelled, 1996; Tsui, Egan & O’Reilly, 1992).  
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Una dintre distincŃiile ce s-au efectuat în literatura diversităŃii este 
între atribute observabile sau rapid detectabile şi atribute mai puŃin 
observabile. Potrivit lui Milliken şi Martins (1996), categorizarea uzitată 
în cel mai obişnuit mod, este reprezentată de distincŃia dintre atributele 
observabile sau rapid detectabile (de exemplu: rasă, etnie, vârstă) şi 
atributele mai puŃin observabile (de exemplu: educaŃia, abilităŃi tehnice, 
background-ul funcŃional). Principala afirmaŃie derivată din această 
taxonomie a fost cea potrivit căreia grupurile eterogene în ceea ce priveşte 
atributele demografice vizibile experimentează pierderi procedurale 
crescute şi mai puŃină sinergie, în comparaŃie cu grupurile omogene în 
ceea ce priveşte atributele vizibile. Datele empirice care susŃin această 
afirmaŃie sunt în continuare rare şi neconcludente (Milliken & Martins, 
1996; Williams & O’Reilly, 1998). Atributele demografice vizibile se 
referă la genul persoanelor iar atributele demografice informaŃionale se 
referă la diferenŃele dintre indivizi legate de nevoia de stimulare cognitivă. 

DistincŃia dintre aceste două tipuri demografice este importantă 
deoarece atributele vizibile, ar putea să nu fie relevante pentru sarcina 
dată, dar ele modelează persoanele, percepŃiile şi comportamentele 
(Pelled, 1996). Aceste atribute uşor vizibile constituie o bază particulară 
proeminentă prin intermediul căreia indivizii recurg la propria categorizare 
dar şi a celorlalŃi indivizi (ei - cei care sunt diferiŃi; noi - cei care sunt 
similari mie), (Tajfel & Turner, 1986). Această categorizare duce la 
accentuarea atât a similarităŃilor dar şi a diferenŃelor membrilor grupului 
(Tajfel, 1978), ajungându-se uneori la sentimente de ostilitate. Potrivit lui 
Curşeu (2006), procesele de categorizare socială constituie unul dintre 
mecanismele centrale prin care compoziŃia grupului afectează dinamica 
acestuia.  

În literatura de specialitate s-au constituit o serie de teorii cu 
privire la diversitatea de grup. Teoria categorizării sociale. Principiul 
fundamental al categorizării este relaŃionat cu capacitatea limitată a 
sistemului cognitiv uman de a procesa informaŃia disponibilă. Pin urmare, 
sistemul cognitiv uman foloseşte categorii pentru a simplifica (câteodată 
pentru a suprasimplifica) această cantitate covârşitoare de informaŃie pe 
care o primeşte din mediu (Miclea & Curşeu, 2003). În acest sens, 
clasificăm obiecte, evenimente sau oameni şi atribuim unei categorii 
particulare un set distinctiv de caracteristici care sunt comune tuturor 
membrilor acelei categorii. Caracteristicile sau atributele membrilor 
categoriei pot să difere sau pot fi împărtăşite. Atributele din ultimul set 
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sunt numite atribute comune şi sunt esenŃiale pentru procesul categorizării 
(Curşeu, 2006). Acelaşi proces de categorizare funcŃionează pentru stimuli 
sociali, alŃi oameni în particular. TendinŃa generală de a clasifica oamenii 
în grupuri se numeşte categorizare socială (Tajfel, 1981; Turner, 1987, 
apud. Curşeu, 2006). Această tendinŃă generală de a pune oamenii în 
grupuri funcŃionează atât pentru judecăŃile pe care le realizăm despre alŃii 
cât şi pentru judecăŃile pe care le realizăm pentru noi înşine şi a fost una 
din pietrele de temelie ale teoriei relaŃiilor intergrupuri (McGarthy, 1999). 

O altă consecinŃă a categorizării sociale este faptul că ne 
poziŃionăm pe noi înşine şi pe alŃii în categorii sociale, şi astfel se permite 
definirea de sine precum şi definirea celorlalŃi. În conformitate cu teoria 
identităŃii sociale, categorizarea socială permite indivizilor să se pozi-
Ńioneze în diverse grupuri sociale şi prin aceasta să îşi dezvolte aşa numita 
identitate socială (sau sine social care este o structură cognitivă ce conŃine 
cunoştinŃe referitoare la apartenenŃa la diferite grupuri sociale) (Ellemers, 
Spears & Doosje, 2002). Pe lângă dezvoltarea identităŃii sociale şi a 
definirii celorlalŃi este posibilă formularea unui set de expectanŃe cu 
privire la modul în care persoanele ar trebui sau urmează să se comporte, 
încercând prezicerea comportamentelor coechipierilor (Chatman, Polzer, 
Barsade, Neale, 1998).                                                                                              

Atunci când apare un membru similar, este adoptată, în mod 
automat, o anumită schemă. Această schemă se bazează pe asumpŃia 
conform căreia indivizii din aceiaşi categorie demografică împărtăşesc 
atitudini, experienŃe, credinŃe şi valori similare. În contrast, atunci când 
apare o persoană diferită din punct de vedere demografic – un membru al 
out-grupului – este adoptată o schemă ce deseori se bazează pe stereotipuri 
negative (Davidson & James, 2005). Sunt numite stereotipuri, atributele 
folosite pentru a descrie un grup social particular şi concomitent, ele 
ghidează procesarea informaŃiei şi comportamentul în situaŃii sociale 
(Curşeu, 2006). 

Pe lângă consecinŃele pozitive ale categorizării sociale (definirea 
de sine precum şi definirea celorlalŃi), există şi o serie de efecte negative 
asupra procesării informaŃionale impuse de atribuirea caracteristicilor 
tipice pentru o categorie socială tuturor membrilor acesteia (suprasimpli-
ficarea şi suprageneralizarea).  

Conform teoriei avansate de Greenwald şi colaboratorii (2002), 
stereotipurile sunt cogniŃii implicite referitoare la caracteristicile, atribu-
tele sau comportamentele specifice membrilor unor categorii sociale 
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(Hilton & Hippel, 1996), care se activează automat şi operează 
inconştient. Prin urmare, procesul de atribuire a unor calităŃi (atribute) 
membrilor unor categorii sociale se produce automat (Greenwald, Banaji, 
Rudman, Farnham, Nosek, Mellott, 2002). Bazându-ne pe aspectul fizic, 
putem să categorizăm rapid oamenii în diferite grupuri (de gender, rasiale 
sau etnice) (Hilton & Hippel, 1996) şi stereotipurile folosite să descrie 
aceste grupuri sociale, vor fi automat inferate tuturor indivizilor noi 
cunoscuŃi care vor fi clasificaŃi într-un anumit grup (Greenwald, Banaji, 
Rudman, Farnham, Nosek & Mellott, 2002). Biasarea in-out-grup, bazată 
pe suprasimplificare şi supragenereralizare (membrii out-grupului sunt 
văzuŃi similari unul cu celălalt, în timp ce membrii in-grup sunt percepuŃi 
ca fiind diferiŃi unii de ceilalŃi), este în principal generată de folosirea 
stereotipurilor (Hilton & Hippel, 1996).  

Suprasimplificarea are şi câteva efecte secundare pozitive 
(eliberează resurse cognitive pentru alte sarcini), dar în cadrul grupurilor, 
are în principal efecte negative. Dacă membrii grupurilor care sunt diferiŃi 
(aparŃin unui out-grup) sunt percepuŃi ca împărtăşind aceleaşi atribute (ex. 
trăsături negative), aceasta poate conduce la divergenŃe relaŃionale şi 
conflicte relaŃionale (Curşeu, 2006). Un aspect deosebit de relevant îl 
constituie structurarea relaŃiilor relaŃionale Ńinând cont de cele două 
statusuri: in-grup (caracteristici împărtăşite) sau out-grup (caracteristici 
disimilare) (Hogg & Terry, 2000; Roccas & Brewer, 2002). 

 În acest sens, teoria similarităŃii – atractivităŃii (Byrne, 1971, apud. 
Davidson et. al., 2005), împărtăşeşte ideea conform căreia indivizii preferă 
să interacŃioneze mai des cu persoanele cu care se consideră similari decât 
cu cei pe care îi găsesc diferiŃi faŃă de propria persoană. Aceste preferinŃe 
îşi fac apariŃia în contexte variate, incluzând mediul organizaŃional, şi 
conduc spre comportamente, consecinŃe ce au rolul de a avantaja in-
grupul, dar de asemenea de a-i dezavantaja pe membrii out-grupului 
(Davidson & James, 2005).  

Asemenea tipuri de categorizări intergrup printre persoanele 
grupului de muncă, contribuie la creşterea conflictului disfuncŃional, a 
intenŃiei de a părăsi echipa concomitent cu subminarea coeziunii, integrării 
sociale, comunicării informale şi, în mod consecvent, la scăderea 
performanŃei de grup (Smith et al., 1994; Tsui, Egan & O’Reilly, 1992). 
Deci, teoria categorizării sociale prezice în principal efectele negative ale 
diversităŃii de grup asupra dinamicii acestuia. Cele mai puternice efecte 
sunt prezise pentru atributele care potenŃează procesele de categorizare 
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socială. În acest caz, se presupune că atributele vizibile (rasă, gen), 
amorsează procese de categorizare socială într-o mai mare măsură decât 
atributele mai puŃin vizibile (Curşeu, 2006; Milliken & Martins, 1996). 
Similar, Randel a evidenŃiat faptul că proeminenŃa sau vizibilitatea 
moderează relaŃia dintre compoziŃia grupului, cu privire la genul 
membrilor şi conflictul relaŃional; astfel relaŃia a fost mai puternică atunci 
când era scos în evidenŃă genul persoanelor. 

 Diversitatea demografică (atributele vizibile) influenŃează 
dinamica grupului, prin stimularea unor procese de categorizare socială,  
la două niveluri: prin implicaŃiile diversităŃii pentru membrii grupului luaŃi 
individual şi prin implicaŃiile sale pentru grup ca întreg. La nivel 
individual, diversitatea grupului are un impact negativ asupra satisfacŃiei 
membrilor acestuia, angajamentului şi dorinŃei de a rămâne în grup, dar şi 
un impact pozitiv asupra intenŃiei lor de a se părăsi grupul (Ely & Thomas, 
2001; Sacco & Schmitt, 2005; Tsui, Egan & O’Reilly, 1992). La nivelul 
grupului ca întreg, diversitatea este asociată cu  conflicte relaŃionale, 
probleme de comunicare şi colaborare, dar şi cu niveluri scăzute de 
coeziune a grupului (Campion, Medsker & Higgs, 1993; Jehn, Northcraft 
& Neale, 1999; Watson, Kumar & Michaelsen, 1993). Astfel, potrivit lui 
Chia-Chen (2004), diversitatea cu privire la genul membrilor afectează 
încrederea, frecvenŃa comunicării dar şi interacŃiunile informale printre 
persoanele echipei. Mai mult, diversitatea cu privire la genul membrilor 
poate afecta varietatea valorilor din interiorul grupului, ce poate duce la o 
inconsistenŃă în ceea ce priveşte scopurile echipei şi poate avea un impact 
negativ asupra eficienŃei performanŃei de grup (Chia-Chen, 2004). 
Cercetările indică, de asemenea, că atât bărbaŃii, cât şi femeile trec mai des 
prin conflicte relaŃionale pe măsură ce proporŃia membrilor care fac parte 
din cealaltă categorie de gen creşte, iar acest fapt afectează în mod negativ 
performanŃa echipei (Pelled, et. al., 1999).  

Conflictul relaŃional şi procese de grup-comunicare. Procesele 
de categorizare socială amorsate de eterogenitatea în compoziŃia 
grupurilor conduc la efecte nefavorabile asupra dinamicii şi performanŃei 
grupurilor din organizaŃii (Curşeu, 2006). În plus, persoanele utilizează 
atributele demografice vizibile pentru a se percepe unii pe alŃii prin 
intermediul lentilelor biasate ale categorizării sociale (Williams & 
O’Reilly, 1998), ce pot cauza ostilitate, anxietate şi stereotipii (Tsui, Egan, 
& O’Reilly, 1992), dar şi scăderea eficienŃei interacŃiunii de grup 
(Williams & O’Reilly, 1998). Această ostilitate intragroup se poate 
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materializa sub forma unui conflict relaŃional (Jehn, 1997; Pelled, 1996). 
Conflictele relaŃionale sunt un efect important al proceselor de 
categorizare socială şi al utilizării stereotipurilor negative (Curşeu, 2006), 
se referă la neînŃelegeri şi incompatibilităŃi printre membrii grupului cu 
privire la probleme personale, ce nu sunt relaŃionate cu sarcina de lucru, 
cum ar fi evenimentele sociale, bârfa etc. Acest tip de conflict include 
deseori diferenŃe de personalitate, animozitate şi supărare printre indivizi 
(Jehn, Chadwick, Thatcher, 1997).  

Procesele de grup se referă la interacŃiunile care au loc în cadrul 
grupului şi care transformă resursele pe care le preia grupul din exterior în 
outputuri specifice prin intermediul unor activităŃi cognitive, verbale sau 
comportamentale orientate spre îndeplinirea scopului primar al grupului 
(Marks, Mathieu & Zaccaro, 2001). 

Potrivit distincŃiei lui (Marks, Mathieu & Zaccaro, 2001) cele mai 
importante procese de grup sunt: analiza misiunii grupului şi specificarea 
scopurilor, dezvoltarea de planuri şi strategii sau planificarea, coordonare, 
monitorizarea proceselor de atingere a scopurilor, comunicare (Marks, 
Mathieu & Zaccaro, 2001). Din moment ce procesele de grup sunt 
implementate prin intermediul interacŃiunilor membrilor echipei, comu-
nicarea este integrală proceselor de grup. DiscuŃiile din cadrul echipelor 
stimulează elaborarea ideilor, a strategiilor la care membrii nu s-au gândit 
anterior (Watson, Johnson, Kumar & Critelli, 1998), reprezentând astfel o 
componentă importantă, motiv pentru care procesul comunicării va fi 
abordat. 

Procesele de categorizare socială sunt asociate cu probleme de 
comunicare (Williams & O’Reilly, 1998). După cum am menŃionat anterior, 
procesele de categorizare socială, declanşate de atributele demografice 
vizibile, sunt mult mai frecvente în grupurile eterogene. Membrii grupurilor 
eterogene comunică mai puŃin frecvent şi mult mai formal (Curşeu, 2006), 
pe când persoanele similare au tendinŃa de a interacŃiona mai frecvent şi 
într-un mod pozitiv unii cu alŃii (Curşeu, 2007). RelaŃia dintre procesele de 
categorizare socială şi procesele de grup nu este o relaŃie directa însă 
(Curşeu, 2006), astfel că Polzer, Milton şi Swann (2002) au propus 
identificarea unor moderatori pentru efectele negative ale diversităŃii, 
cauzate de procesele de categorizare socială (Polzer, et al., 2002). 

 
Membrii echipei se angajează în comparaŃii sociale, însă datorită 

existenŃei (sau perceperii) unor diferenŃe, persoanele creează şi utilizează 
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categorii sociale distincte, dar coexistenŃa unor serii de astfel de categorii 
sociale va stimula apariŃia subgrupurilor în cadrul echipei, dar şi a ironiilor 
şi a ”luptelor” (conflict relaŃional) (Curşeu, 2007). Consistent cu cele 
enunŃate anterior, Gibson şi Vermeulen (2003) subliniază faptul că 
membrii subgrupurilor îşi împărtăşesc mai des opiniile între ei, decât cu 
întreg grupul, ceea ce poate duce la tensiune şi dispute (Gibson & 
Vermeulen, 2003).  

Conflictele relaŃionale sunt un efect important al proceselor de 
categorizare socială şi al utilizării stereotipurilor negative (Curşeu, 2006). 
Acestea conduc la apariŃia unor atitudini ostile cu privire la intenŃiile şi 
comportamentele celorlalŃi, se reduce receptivitatea faŃă de ideile propuse 
de cei consideraŃi a fi disimilări, scade dorinŃa de a tolera opoziŃiile şi 
limitează procesarea cognitivă a noilor informaŃii (Amason, 1996; 
Amason & Schweiger, 1994; Baron, 1991; Jehn, 1995). A fi diferit în mod 
vizibil sugerează faptul că indivizii emit judecăŃi unii despre alŃii, afectând 
astfel sentimentele de identitate a grupului, dar şi atractivitatea faŃă de 
grup (Ho, 2000).  În consecinŃă, având în vedere faptul că procesul de 
comunicare este un proces relaŃional (Schep, 2006), în mod fundamental 
motivat de similaritatea - atractivitatea dintre membrii grupului bazată pe 
identificare şi categorizare (Byrne, 1971, apud. Ho, 2000), existenŃa unei 
comunicări eficiente în cadrul echipei este puŃin probabil să apară; astfel, 
pot fi identificate implicaŃii asupra nivelului de dezacord, neînŃelegere, 
conflict trăit de toŃi membrii grupului (Ho, 2000), un impact negativ 
asupra performanŃei grupului (Jehn, 1997; Pelled, 1996), deoarece 
indivizii pot fi puŃin receptivi la ideile celorlalŃi, dar pot să nu fie dispuşi 
spre a-şi împărtăşi propriile păreri (Pelled, 1996). Astfel, probabilitatea ca 
membrii grupului să înŃeleagă în mod eficient, perspectivele fiecărei 
persoane scade odată cu creşterea diversităŃii, reducându-se potenŃialul 
membrilor grupului de a se familiariza cu diferite puncte de vedere 
prezentate în cadrul echipei (Alsua, Clark, Sundie, 1998). Se poate deci 
afirma: conflictul relaŃional accentuează impactul negativ al atributelor 
demografice vizibile asupra procesului comunicării. RelaŃia directă a 
conflictului relaŃional cu atributele demografice vizibile este susŃinută de 
corelaŃii pozitive susŃinute (Jehn, Chadwick, Thatcher, 1997). 

 
 Conflictul relaŃional şi performanŃa grupului. EficienŃa 
grupurilor reprezintă o problemă de interes crescut pentru majoritatea 
organizaŃiilor (Ilgen et al., 2005). În contexte organizaŃionale diferite, 
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grupuri similare din punctul de vedere al poziŃiei organizaŃionale, a 
disponibilităŃii resurselor şi a mărimii, deseori ajung la rezultate diferite. 
Astfel, înŃelegerea factorilor implicaŃi în obŃinerea performanŃei de grup şi 
a factorilor ce contribuie la eficienŃa echipei este de o importanŃă sporită 
pentru managementul adecvat al grupelor în contexte organizaŃionale 
diferite (Schep, 2006).  

În lucrarea ce analizează performanŃa şi eficienŃa de grup, Guzzo şi 
Dickson (1996) includ trei elemente cheie în vederea definirii eficienŃei 
echipei: outputuri ale grupului (performanŃa grupului), intensificarea 
capacităŃii grupului de a performa eficient în viitor (performanŃa percepută 
sau posibilitatea de dezvoltare a grupului), consecinŃele pe care grupul le 
are asupra membrilor săi (satisfacŃie şi angajament) (Guzzo & Dickson, 
1996). Majoritatea autorilor împărtăşesc afirmaŃia conform căreia 
conflictul relaŃional are o influenŃă negativă asupra performanŃei grupului 
şi îi poate determina pe membrii echipei să fie negativi, iritabili, suspicioşi 
şi nemulŃumiŃi (Wernet, 2006). Studiile lui Jehn et al (1997) şi Pelled 
(1996) au demonstrat faptul că grupurile eterogene au parte de mai multe 
conflicte relaŃionale, în comparaŃie cu grupurile omogene (Jehn et al., 
1997; Pelled, 1996). 

 Cercetările anterioare (Amason & Schweiger, 1994; Jehn, 1994; 
Jehn, 1995) au sugerat faptul că atacurile personale, precum şi 
neînŃelegerile dintre membrii grupului duc la scăderea satisfacŃiei 
persoanelor, dar şi scăderea cantităŃii de efort individual depus în vederea 
realizării adecvate a sarcinii. Persoanele nu se simt confortabil să lucreze 
într-un grup în care membrii se atacă unii pe alŃii. Astfel, eforturile sunt 
substituite cu certuri, evitări sau rezolvarea problemelor relaŃionale în 
detrimentul sarcinilor ce necesită rezolvare. Grupurile de muncă trec prin 
pierderi procesuale crescute şi retragerea persoanelor din grup odată cu 
amplificarea conflictului relaŃional. Pierderile procesuale şi retragerea 
membrilor din prestarea comportamentelor cooperative duce la scăderea 
oportunităŃilor cu privire la coordonarea sarcinilor de grup şi a sinergiilor 
printre membrii echipei, în vederea finalizării contribuŃiei individuale 
(Jehn, Chadwick, Thatcher, 1997). 

 
În concluzie, conflictul relaŃional afectează performanŃa grupului în 

trei moduri interrelaŃionate. În primul rând, conflictul relaŃional limitează 
abilitatea grupului de procesare a informaŃiilor, deoarece persoanele din 
echipă îşi consumă timpul şi energia, mai degrabă, cu centrarea pe fiecare 
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membru şi nu pe problemele de grup (De Dreu & Weingart, 2003). În al 
doilea rând, conflictul relaŃional limitează funcŃionarea cognitivă a 
membrilor grupului, prin creşterea nivelului de stres şi anxietate (Jehn & 
Mannix, 2001). În al treilea rând, conflictul relaŃional stimulează 
adoptarea unor atitudini acuzatorii faŃă de membrii echipei, ce poate 
conduce spre o ostilitate intragrup, precum şi la escaladarea conflictului 
(Janssen et al., 1999). 

Conflictul relaŃional este corelat în mod negativ cu performanŃa 
obiectivă a grupului. De asemenea, conflictul relaŃional este apreciat ca 
neplăcut şi contribuind la scăderea performanŃei obiective. Astfel 
percepŃia membrilor grupului cu privire la propria performanŃă poate să 
scadă, pe măsură ce percepŃia conflictului  relaŃional din grup creşte (Jehn, 
Chadwick, Thatcher, 1997).  

Teoria diversităŃii resurselor cognitive. Potrivit lui Mannix si 
Neale (2005), această abordare teoretică aparŃine viziunii optimiste, cu 
privire la efectele diversităŃii asupra performanŃei de grup (Mannix & 
Neale, 2005). În trecut, o mare parte a cercetărilor s-au concentrat asupra 
efectelor atributelor demografice vizibile, cum ar fi genul, vârsta şi etnia. 
Mai recent, a fost recunoscută importanŃă atributelor informaŃionale mai 
puŃin vizibile (Milliken & Martins, 1996) sau a celor de profunzime 
(Harrison, Price, Bell, 1998). Studiile sugerează faptul că diversitatea la 
acest nivel şi anume diferenŃele din domeniul abilităŃilor şi a 
perspectivelor, contribuie la calitatea outputului muncii în echipă ce 
implică generarea unor planuri sau idei creative, rezolvare de probleme 
sau luare de decizii (Pelled, Eisenhardt, Xin, 1999).  

O încercare integrativă cu privire la atributele de diversitate 
aparŃine lui Harrison şi Klein. Ei diferenŃiază între separation (diferenŃe în 
credinŃe, atitudini şi valori), varietatea (diferenŃe în background-ul 
funcŃional şi tipul de expertiză), disparitatea (inegalităŃi în ceea ce priveşte 
statusul, puterea, disponibilitatea resurselor). Varietatea şi disparitatea sunt 
importante deoarece ele reflectă gradul de diferenŃiere ce există în cadrul 
echipei, cu privire la două dimensiuni: orizontală (varietatea) şi verticală 
(disparitatea).  

 
Varietatea reflectă compoziŃia diferitelor tipuri, surse sau categorii 

de cunoştinŃe ori experienŃe relevante. Disparitatea indică diferenŃe în 
concentraŃia sau proporŃia calităŃilor apreciate sau a resurselor cum ar fi 
salariul, autoritatea, puterea socială ori statusul printre membrii grupului - 
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avem astfel o persoană ce se află la cel mai înalt punct de-a lungul unui 
continuum (persoana ce are acces la o formă particulară de resurse), iar 
alŃii se află în partea opusă a continuumului (majoritatea persoanelor nu au 
acces la resursele menŃionate anterior) (Curşeu, 2007). Astfel, genul 
persoanelor din grup, poate fi conceptualizat drept disparitate, luând în 
considerare faptul că diferenŃa de gender din cadrul echipei este legată de 
diferenŃa de putere dintre bărbaŃi şi femei (Curşeu, 2006). Acest tip de 
diversitate va declanşa, cel mai probabil, un conflict relaŃional în cadrul 
grupului (Curşeu, 2007). Dintre aceste tipuri, doar varietatea este aşteptată 
să aibă o influenŃă pozitivă asupra elaborării informaŃiilor relevante pentru 
sarcină, deoarece  lărgeşte repertoriul de cunoştinŃe al grupului (Harrison 
& Klein).  

Atributele demografice informaŃionale, ce se referă la diferenŃele 
dintre indivizi legate de nevoia de stimulare cognitivă, pot fi concep-
tualizate ca disparitate. Nevoia de stimulare cognitivă reflectă compoziŃia 
asimetrică a grupului cu privire la motivaŃia cognitivă a membrilor ce o 
alcătuiesc (Curşeu, 2007). Ea a fost conceptualizată ca şi nevoia de a 
structura situaŃiile relevante în modalităŃi semnificative, integrative; este 
nevoia de a înŃelege şi de a face rezonabilă lumea experimentală. Membrii 
grupului caracterizaŃi printr-o puternică nevoie de stimulare cognitivă sunt 
motivaŃi să gândească în mod intrinsec, pe când persoanele cu o nevoie de 
stimulare cognitivă slabă, aleg să nu “cheltuiască” energie raŃionând 
(Coutinho, 2006).  

Cu toate acestea, disparitatea poate duce la o creştere în ceea ce 
priveşte varietatea. Atunci când membrii echipei diferă în ceea ce priveşte 
accesul la resurse, ei percep întregul grup, politicile şi activităŃile sale, din 
puncte de vedere diferite, iar interesele lor diferă. Astfel, persoanele ce se 
află la nivele diferite de acces la resurse sunt predispuse spre a socializa cu 
diferiŃi indivizi şi astfel să creeze seturi de reŃele distincte (Harrison & 
Klein, in press). Chiar dacă ambele tipuri de indivizi (nevoie 
crescută/scăzută de stimulare cognitivă) trebuie să dea sens şi semnificaŃie 
lumii lor, au tendinŃa de a obŃine esenŃa, de a adopta poziŃii şi de a rezolva 
probleme prin metode oarecum diferite. Persoanele cu o nevoie crescută 
de stimulare cognitivă sunt predispuşi spre a căuta, a dobândi, a gândi 
despre şi de a reflecta asupra informaŃiilor în vederea semnificării 
stimulilor, relaŃiilor şi evenimentelor din lumea proprie. Indivizii cu o 
nevoie mai puŃin puternică de stimulare cognitivă, în contrast, au tendinŃa 
de a se baza pe alŃii (celebrităŃi sau experŃi), pe euristici cognitive sau 
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procese de comparaŃie socială (Cacioppo et. al., 1996). În acest fel, 
disparitatea poate produce varietate (în experienŃe, cunoştinŃe şi contacte 
sociale) (Harrison & Klein). Spre deosebire de teoria categorizării sociale 
şi a paradigmei similaritate - atractivitate, ce susŃin că diversitatea 
contribuie la distincŃiile ingrup-outgrup şi generează procese sociale 
negative, compromiŃând astfel performanŃa echipei (Curşeu, 2006), teoria 
diversităŃii resurselor cognitive se referă la faptul că diversitatea grupului 
creează oportunităŃi şi beneficii pentru eficienŃa echipei. Ideea funda-
mentală este că membrii diferiŃi ai grupului vor contribui prin cunoştinŃele, 
expertiza, abilităŃile şi cogniŃiile lor la îmbogăŃirea informaŃiilor, ceea ce 
în final se vor converti în decizii superioare, soluŃii creative precum şi în 
planuri eficiente (Harrison & Klein; Horwitz, 2005; Mannix & Neale, 
2005). Astfel, ipoteza binecunoscută ce rezultă este „ipoteza diversităŃii ca 
sursă de valori”, ce evidenŃiază că diversitatea de grup (atributele 
informaŃionale mai puŃin vizibile) promovează creativitatea şi inovaŃia în 
cadrul echipelor (Curşeu, 2006), de asemenea această ipoteză susŃine că 
diversitatea creează valoare şi beneficiu pentru rezultatele echipei, chiar 
dacă dă naştere unor provocări cu privire la procesele de interacŃiune din 
interiorul grupului (Mannix & Neale, 2005). Similar, Wessel (2006) 
sugerează că diversitatea de grup aduce un plus de beneficiu echipei, 
deoarece fiecare membru poate completa cu atribute unice şi necesare, în 
vederea obŃinerii succesului (Wessel, 2006). 

Se presupune că grupurile eterogene dispun de o sferă mai largă de 
cunoştinŃe şi expertiză şi din această cauză sistemul ca întreg, e de 
expectat să evolueze mai bine, mai ales în cazul sarcinilor complexe ce 
necesită multiple perspective în vederea elaborării celei mai bune soluŃii. 
Această concluzie este consistentă cu perspectiva sistemului deschis ce 
susŃine: cu cât este mai mare varietatea în compoziŃia sistemului, cu atât 
mai mare este abundenŃa inputurilor aduse în interiorul sistemului, de către 
membrii grupului (Curşeu, 2006). 

„Ipoteza diversităŃii ca sursă de valori” se focalizează asupra impli-
caŃiilor cognitive ale diversităŃii de grup şi în consecinŃă, suportul empiric 
pentru această ipoteză a fost evidenŃiată în special în cadrul sarcinilor ce 
implică procesare de informaŃii (Ancona & Caldwell, 1992; Jehn, Northcraft, 
Neale, 1999). Acesta este motivul potrivit căruia „ipoteza diversităŃii ca 
sursă de valori” este numită perspectiva informaŃională/luare de decizie, în 
cadrul a două dintre cele mai influente meta-analize cu privire la 
diversitatea de grup (Williams & O’Reilly, 1998). 
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Potrivit lui Curşeu (2006), „ipoteza diversităŃii ca sursă de valori” 
ar trebui considerată printr-o relaŃie mai apropiată faŃă de dimensiunile 
sarcinilor grupului (Curşeu, 2006). Astfel, se poate spune că diversitatea 
de grup este în beneficiul performanŃei echipei numai în măsura în care 
această diversitate este puternic relevantă pentru sarcinile de lucru 
(Schruijer & Mostert, 1997). În concordanŃă cu această idee, diversitatea 
de grup va declanşa mai degrabă un conflict de sarcină funcŃional decât 
unul disfuncŃional (conflictul de sarcină este considerat a fi disfuncŃional 
în măsura în care degenerează într-un conflict relaŃional), ceea ce este în 
avantajul performanŃei echipei (Jehn, 1995; Jehn, Northcraft, Neale, 
1999). De exemplu, diversitatea în domeniul cunoştinŃelor, abilităŃilor şi a 
expertizei, va avea un impact direct asupra diversităŃii cognitive ale 
grupului şi va declanşa un conflict de sarcină funcŃional (membrii grupului 
vor discuta perspective diferite cu privire la sarcinile echipei).  

Conflictul de sarcină se referă la o conştientizare a varietăŃii în 
ceea ce priveşte diferitele puncte de vedere precum şi opiniile ce sunt 
caracteristice sarcinilor grupului; presupune un conflict despre idei şi 
diverse strategii de rezolvare a sarcinii asemănător conflictului cognitiv 
(Amason & Sapienza, 1997). Exemple de conflicte de sarcină sunt: 
neînŃelegeri cu privire la distribuŃia resurselor, cu privire la procedurile ce 
trebuie utilizate şi la modul de interpretare al evenimentelor (Medina, 
Munduate, Dorado, Martınez, Guerra, 2005). Astfel, acest tip de diver-
sitate, cel mai probabil, va îmbunătăŃi eficienŃa şi acurateŃea procesării 
informaŃiilor de grup (Curşeu, 2006). O serie de studii au oferit suport 
empiric pentru această concluzie, demonstrând că diversitatea în domeniul 
cunoştinŃelor, abilităŃilor şi a expertizei conduce spre o diversitate 
cognitivă mai mare, ceea ce va îmbunătăŃi performanŃa echipei în sarcini 
ce implică luarea de decizii (Barrick, Stewart, Neubert, Mount, 1998; 
Gruenfeld, Mannix, Williams, Neale, 1996; Simons, Pelled, Smith, 1999). 

Potrivit lui Leonard şi Rayport (1997), termenul de „şlefuire 
creativă” (creative abrasion) este utilizat pentru a descrie inovaŃia echipei 
ce apare după declanşarea conflictului rezultat din totalitatea ideilor 
disparate ce se „ciocnesc” dând naştere soluŃiilor creative (Leonard & 
Rayport, 1997). DiferenŃa în ceea ce priveşte abilităŃile şi perspectivele 
membrilor grupului conduce la conflict (Bradford, Stringfellow, Weitz, 
2001); astfel, atributele demografice informaŃionale cresc probabilitatea de 
apariŃie a conflictului de sarcină, în comparaŃie cu atributele demografice 
vizibile (Ancona, 1990). 
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Conflictul de sarcină şi procese de grup-comunicare. Conflictul 
de sarcină apare relaŃionat în mod pozitiv cu calitatea ideilor şi inovaŃiilor 
(West & Anderson, 1996), dar mai ales cu creşterea dezbaterilor 
constructive (Jehn et al., 1999), cu acceptarea afectivă a deciziilor de grup 
(Amason, 1996), şi cu prevenirea fenomenului de groupthink (Turner & 
Pratkanis, 1994).  

Formele invizibile de diversitate (nevoia de stimulare cognitivă) 
devin evidente după o perioadă de comunicare intensă, sugerând faptul că 
indivizii vor fi nevoiŃi să-şi reevalueze judecăŃile despre ceilalŃi (Ho, 
2000). Astfel, membrii grupurilor variate comunică unii cu alŃii fie datorită 
necesităŃii de a completa o sarcină, fie din întâmplare devenind astfel 
conştienŃi de valorile şi credinŃele fiecăruia şi, de asemenea, având 
posibilitatea de a determina mai precis, reala bază comună (valori şi 
cunoştinŃe) din cadrul grupului (Alsua, Clark, Sundie, 1998). În momentul 
în care distribuŃia varietăŃii în cadrul echipei este maximă, înseamnă că 
fiecare persoană este diferită şi fiecare are de oferit un punct de vedere 
unic (Gibson & Vermeulen, 2003). La fel Pelled şi colegii (1999) au 
explicat următoarele: diversitatea crescută se referă în general, la existenŃa 
unei probabilităŃi crescute ca schimburile individuale să fie cu persoane 
disimilare. Persoanele din echipă sunt predispuse spre a asculta, mai 
degrabă, viziuni ce diferă de propria lor perspectivă, iar conflictul de 
sarcină devine mai pronunŃat (Pelled, et. al., 1999). Astfel, persoanele din 
echipă fiind diferite, nu pot forma coaliŃii (subgrupuri) cu cei consideraŃi 
similari; ei trebuie să ajungă dincolo de aceste categorii pentru a-şi putea 
coordona acŃiunile şi de a se conecta unul cu altul (Harrison & Klein). 
Reluând ideea termenului propus de Leonard şi Rayport (1997) şi anume 
de „şlefuire creativă” (utilizat pentru a descrie inovaŃia echipei ce apare 
după declanşarea conflictului rezultat din totalitatea ideilor disparate ce se 
„ciocnesc” dând naştere unui set de soluŃii creative) (Leonard & Rayport, 
1997), discuŃiile de grup sunt cele care stimulează elaborarea ideilor, 
insight-urilor şi a strategiilor la care nici unul dintre membrii grupului nu 
s-a gândit până în acel moment (Assmann, 2006). În general, în sarcinile 
ce presupun procesare de informaŃii, conflictul de sarcină este în 
beneficiul performanŃei grupului deoarece sporeşte calitatea discuŃiilor, a 
acceptării hotărârilor şi a satisfacŃiei cu privire la rezultatele echipei 
(Curşeu, 2006). Similar Jehn şi Mannix (2001) subliniază faptul că un 
conflict de sarcină (ce apare mai ales în perioada de  mijloc) încurajează 
dezbaterile concentrate şi discuŃiile ce vizează sarcina. Acest lucru permite 
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echipei să adopte perspective noi, folosindu-se de sinergia furnizată de un 
nivel moderat spre ridicat al conflictului de sarcină (Jehn & Mannix, 
2001); dezbaterile critice printre membrii echipei, precum şi discuŃiile 
deschise cu privire la probleme legate de sarcină cresc performanŃa 
grupului deoarece persoanele sunt mai predispuse spre a oferi şi evalua 
soluŃii variate, atingând astfel decizii şi rezultate optime (Jehn & Shah, 
1997). Un nivel moderat de conflict în sarcină este asociat cu un schimb 
de idei şi opinii, ceea ce facilitează o comprehensiune mult mai completă 
precum şi elaborarea de răspunsuri alternative, culminând cu decizii 
optime (Amason, 1996). Aceste perspective variate, discutate în cadrul 
grupului, pot conduce spre soluŃii creative sau calitativ superioare, în ceea 
ce priveşte dirijarea sau organizarea mai eficientă a muncii. Astfel, 
comunicarea furnizează fondul pentru integrarea perspectivelor personale 
ale membrilor grupului, a opiniilor şi moderează astfel efectul diversităŃii 
echipei asupra performanŃei (Assmann, 2006). 

Conflictul de sarcină şi performanŃa grupului. Reluând cele trei 
elemente cheie incluse de Guzzo şi Dickson (1996) în vederea definirii 
eficienŃei echipei: outputuri ale grupului (performanŃa grupului), inten-
sificarea capacităŃii grupului de a performa eficient în viitor (performanŃa 
percepută sau posibilitatea de dezvoltare a grupului), consecinŃele pe care 
grupul le are asupra membrilor săi (satisfacŃie şi angajament) (Guzzo & 
Dickson, 1996), voi aprofunda primele două dimensiuni ale eficienŃei 
echipei (performanŃa obiectivă - productivitatea grupului ce poate fi 
măsurată pe baza unor criterii obiective; performanŃa percepută - 
percepŃiile membrilor grupului cu privire la cât de bine cred ei că au 
performat) în relaŃie cu diversitatea de grup. 

Am argumentat că un conflict de sarcină presupune neînŃelegeri cu 
privire la scopurile echipei şi la activităŃile ce trebuie îndeplinite în 
vederea atingerii acestor scopuri. Acest tip de conflict se naşte din 
diferitele perspective ale membrilor ce sunt date de atributele mai puŃin 
vizibile variate (nevoia de stimulare cognitivă) (Bradford et. al., 2001). 
Conflictul de sarcină poate coincide cu discuŃii animate dar, prin definiŃie, 
acestea nu sunt caracterizate de emoŃii relaŃionale intense, negative (ce 
sunt mai degrabă asociate cu conflictului relaŃional) (Jehn & Mannix, 
2001). Totuşi, echipele beneficiază de pe urma dezbaterilor intense ce 
vizează ideile şi punctele de vedere (Jehn, Chadwick, Thatcher, 1997). 
Conflictul de sarcină duce la creşterea tendinŃei persoanelor din grup de a 
cerceta în mod amănunŃit problemele legate de sarcinile echipei şi 
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stimulează angajarea deliberată şi în profunzime în procesarea 
informaŃiilor relevante pentru rezolvare. Acest fapt atrage după sine 
procesul de învăŃare şi dezvoltarea unor insighturi noi (uneori de o 
creativitate ridicată) ce conduce echipa spre a deveni mai eficientă şi mai 
inovativă (De Dreu & West, 2001; Jehn, 1995). 

ExperienŃa conflictului de sarcină este considerată a avea 
importante implicaŃii în ceea ce priveşte performanŃa de grup. Literatura 
de specialitate existentă sugerează faptul că echipele ce experimentează un 
nivel moderat al conflictului de sarcină tind să adopte decizii mai bune 
decât grupurile care nu au parte de acest tip de conflict, datorită unor 
motive. Primul argument teoretic se referă la faptul că un conflict de 
sarcină îmbunătăŃeşte procesul de luare a deciziilor,  prin încurajarea unei 
înŃelegeri cognitive mai complexe a aspectelor şi sarcinilor ce sunt 
discutate (Amason, 1996). În contrast, conflictul relaŃional limitează 
abilitatea echipei de procesare a informaŃiilor deoarece persoanele îşi 
consumă timpul şi energia centrându-se, mai degrabă, unul pe altul, decât 
pe problemele relevante sarcinii (De Dreu & Weingart, 2003). Al doilea 
argument teoretic sugerează faptul că legătura dintre conflictul de sarcină 
şi performanŃa echipei provine din relaŃia pozitivă dintre conflictul de 
sarcină şi probabilitatea conform căreia persoanele din cadrul grupului vor 
avea oportunitatea de a-şi exprima propria perspectivă cu privire la 
aspectele sarcinii avute în vedere în cadrul discuŃiilor de grup (Amason, 
1996). Drept rezultat, conflictul de sarcină a fost identificat ca facilitând 
luarea unor decizii de calitate superioară (Peterson, 1997) şi de asemenea  
o acceptare afectivă crescută a acestora, dar şi o mai bună cunoaştere a 
deciziilor la care s-a ajuns (Amason, 1996), ceea ce în schimb 
îmbunătăŃeşte performanŃa de grup (Jehn, 1997). Astfel, conflictul de 
sarcină facilitează obŃinerea performanŃei prin intermediul unei sinteze a 
variatelor perspective, provenite din partea membrilor grupului, dar şi 
printr-o comprehensiune mai complexă (Amason, 1996; Amason & 
Schweiger, 1994; Hambrick, Cho, Chen, 1996). Aceste efecte au fost 
evidenŃiate atât la nivel individual (Baron, 1991), cât şi la nivel de grup 
(Janssen, Van De Vliert, Veenstra, 1999). De asemenea, conflictul de 
sarcină reprezintă un beneficiu pentru emergenŃa unei structuri cognitive 
complexe la nivelul grupului, în timp ce conflictul relaŃional prezintă 
efecte opuse în acest sens (Curşeu, 2006). 

Legătura dintre conflictul de sarcină şi performanŃa echipei nu este, 
totuşi, perfectă. S-a menŃionat faptul că nivele moderate de conflict de 
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sarcină sunt deseori asociate cu performanŃă pozitivă (Jehn, 1997; Wall & 
Callister, 1995). Pe de o parte, un număr de cercetători au subliniat că un 
nivel extrem de ridicat al conflictului de sarcină, poate fi în detrimentul 
performanŃei de grup, a satisfacŃiei membrilor deoarece sunt distraşi de la 
atingerea consensului sau de la finalizarea sarcinilor (Amason & Sapienza, 
1997; Jehn, 1997; Jehn & Mannix, 2001). Pe de altă parte, un conflict de 
sarcină foarte scăzut poate conduce la sentimente de frustrare datorită 
perceperii lipsei angajamentului reciproc sau a neîncrederii că ceilalŃi 
contribuie la rezolvare (Jehn, 1997). Când membrii echipei sesizează un 
disconfort legat de procesele de grup şi o disatisfacŃie cu privire la 
experienŃa de grup, aceştia sunt predispuşi să creadă că au atins o 
performanŃă de nivel scăzut în comparaŃie cu grupurile ce s-au bucurat de 
această experienŃă. Acest lucru determină echipele cu un nivel crescut de 
conflict de sarcină să performeze optim din punct de vedere obiectiv, dar 
să aibă cote scăzute în ceea ce priveşte satisfacŃia şi performanŃa percepută 
(Jehn, Chadwick, Thatcher, 1997).  
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ABSTRACT. This paper starts with a brief presentation of the concept 
of health by underpinning its positive and multidimensional character, 
and of the determinants of health and Population health. Each country 
has the main responsibility for health policy and provision of healthcare 
to the state’s citizens. As part of the European Union, Romania has also 
to harmonize the legislation with European Union requirements. EU has 
responsibilities in cooperative actions, proposing a common Health 
Strategy in the Member States and Programme Objectives, according to 
the Fundamental Principles for EC Action. Aiming to provide 
comparable data on health in the 27 Member States and Third 
Countries, the ECHI - set of indicators were established in the 
framework of the Community Public Health Programme 2003-2008. 
About Romania, we present some data concerning the major health care 
reforms and policy measures from 1990 to 2007, the Strategic Plan of 
the Ministry of Public Health 2008 – 2010 and the health status.  

 
Keywords: the health concept, Romania, European Union, Common Health 
Strategy. 

The health concept 

There is more then just one definition of health - the conceptualization 
of the term is an evolving process according to the dynamics and the 
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specificity of cultural values. In each definition, one or more criteria are used. 
The definition in the Constitution of the World Health Organization (WHO) 
is widely referenced: “Health is a state of complete physical, mental and 
social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” (WHO, 
Constitution of the World Health Organization, 2006).  

Other WHO reports such as the Ottawa Charter for Health 
Promotion states that health is “a resource for everyday life, not the 
objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and 
personal resources, as well as physical capacities.” (WHO, Ottawa 
Charter for Health Promotion, 1986).  

The thirtieth World Health Assembly had highlighted the 
importance of promoting health so that all the international citizens had an 
"economically productive" level of health by the year 2000. Further, a 
European taskforce developed a strategy for health promotion in the WHO 
European Region. 

Health’s positive and multidimensional character is underpinned in 
new definitions. Along with the absence of illness and beyond lifestyle 
and behaviour - related problems, the citizens' wellbeing involves also 
policy and environmental aspects. It is an individual, but also a collective 
wellbeing state, a necessity, a right, but also an objective that has to be 
reached by persons, a political objective to be realized by the state, a 
mandatory component of the social development. The achievement of a 
health status requires the responsibility of the entire society.  It can be 
evaluated by using quality and quantity methods of assessment. 

From a population health perspective, health has been defined not 
simply as a state free from disease but as "the capacity of people to adapt 
to, respond to, or control life's challenges and changes" (Frankish C.J. et 
al., 1996). 
 

Determinants of health 

According to the LaLonde report, the factors influencing the health 
status of a population are: 

1.  Environment  
Includes the physical and social environment (physical, chemical 
factors etc.,  social and cultural aspects, educational factors), over 
which the individual has little or no control; 
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2. Human Biology  
All aspects of health, physical and mental, developed within the 
human body as a result of organic make-up (heredity, demographic 
characteristics of a population); 

3. Lifestyle  
The aggregation of personal decisions, over which the individual 
has control. Self-imposed risks created by unhealthy lifestyle 
choices can be said to contribute to, or cause, illness or death;  

4. Health Care Organization  
The quantity, quality, arrangement, nature and relationships of 
people and resources in the provision of health care (Health 
Promotion Agency, 1974 LaLonde report). 

Population health can be defined as “the health outcomes of a 
group of individuals, including the distribution of such outcomes within 
the group“(Kindig D., Stoddart G., 2003, p.380).  

In order to improve the health status of the population, the 
population health addresses a broad range of factors that impact health on 
a population-level, such as environment, social structure (results of social, 
economic and political forces), resource distribution, etc.  

An important aim is to reduce health inequities among population 
groups, considering the more recent subject is the economic inequality in 
relation to the health and the relatively minor impact that healthcare have 
on improving health. Researches show a definite link between economic 
status and mortality due to the greater economic resources. The strong 
correlation -from the top to the bottom of the socioeconomic ladder- to the 
status to health is known as the SES Gradient. Later studies suggest more 
impact on population health of relative economic levels within a country, 
then absolute levels of wealth. Higher levels of economic inequality tend 
to intensify social hierarchies and generally degrades the quality of social 
relations (psychosocial stress) - leading to greater levels of stress and 
stress related diseases (e.g. studies by A. Leigh, C. Jencks, A. Clarkwest, 
R. Sage, social epidemiology studies of R. Wilkinson etc).  

Social Policy in Health includes: 
• Universal access to health care, 
• Equitable access to health services, 
• Income protection – prevention of situations when the price 

of the treatment could threaten the regular life of the 
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person. In order to avoid such situation, three mechanisms 
are necessary: 
- Health insurance 
- Additional sum of money for the elderly, who address   
more to heath services  
- Protection of persons with low income, who usually have 
precarious health status 

• Implication of state on the health services market. The state 
should also assume responsibility for the health assistance 
of the citizens (M. Hill, G. Bramley, 1988, according to 
Enachescu D., Vladescu C, 1995, p. 147). 

 
The Health Strategy in European Union 

 
Member States have the main responsibility for health policy and 

provision of healthcare to European citizens. Same time, the Treaty sets 
out the responsibility of EU: a "high level of human health protection shall 
be ensured in the definition and implementation of all Community policies 
and activities" (Article 152 of the EC Treaty). EU’s certain actions are 
complementary to the Member States activities in areas where Member 
States cannot act alone effectively and where cooperative action at 
Community level is indispensable (e.g. major health threats and issues 
with a cross border or international impact, such as pandemics and 
bioterrorism, as well as those relating to free movement of goods, services 
and people cross border or reducing health inequalities).  

The Health Strategy has been in development in EU over the past 
years by the European Commission:  

• In 2000 a Communication on health strategy at EU level was 
adopted and led to the development of public health activities and 
to strengthening links to other health-related policies.  

• The concept of a Europe of Health appears in 2002, including 
Health threats, the creation of the European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC), developing cross-border co-
operation, tackling health determinants and providing a 
Community's health information system.  

• In 2004 the launch of a reflection process on enabling good health 
for all contributed to the development of the new Health Strategy. 
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• The EU Health Forum enables the health community to participate 
in health policymaking, involving co-operation with and between 
the Member States, in particular on cross-border issues such as 
patient mobility. The new Health Strategy: Together for Health: A 
Strategic Approach for the EU 2008-2013 was adopted in 2007. 
The Strategy aims to set clear objectives to guide future work on 
health at the European level, and to put in place an implementation 
mechanism to achieve those objectives, working in partnership 
with Member States (Health Strategy White Paper, 2007).  
The Second Programme of Community Action in the Field of 

Health 2008-2013 came into force on 1 January 2008 and it follows the first 
Programme of Community action in the field of public health (2003-2008).  
 
Fundamental Principles for EC Action on Health 

• Principle 1: a strategy based on shared health values 
The common values and principles in EU healthcare systems include: 
universality, access to good quality care, equity and solidarity (Council 
Conclusions on Common Values and Principles in European Union Health 
Systems, 2006/C 146/01). This principles include: citizens' right of access to 
preventive healthcare and the right to benefit from medical treatment; citizens' 
empowerment (based on patients' rights, 'health literacy' rights); reducing 
inequities in health; health policy based on the best scientific evidence 
(comparable data from the Member States and regions for better information 
and more transparent policymaking, including a system of indicators). 

• Principle 2: "health is the greatest wealth" 
The population's life expectancy in good health – not just length of life – 
was a key factor for economic growth (Healthy Life Years (HLY) was 
included as a Lisbon Structural Indicator, 2005). Policy in many sectors 
has a role in improving health for the benefit of the wider economy. 
Health expenditure can be seen as an economic burden, but it is also an 
investment, especially in prevention. 

• Principle 3: health in all policies (HIAP) 
Not only the health policy play a role in the population’s health, but other 
policies play also a key role: regional and environment policy, tobacco 
taxation, regulating pharmaceuticals and food products, animal health, health 
research and innovation, coordinating social security schemes, health in 
development policy, health and safety at work, ICT, and radiation protection, 
as well as coordination of agencies and services regulating imports.  
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• Principle 4: strengthening the EU's voice in global health 
The Health Strategy White Paper mentions: “This Strategy reinforces the 
importance of health in policies such as the Lisbon Strategy for Growth 
and Jobs, emphasising the links between health and economic prosperity, 
and the Citizens' Agenda, recognizing people's right to be empowered in 
relation to their health and healthcare. Actions in the Strategy represent 
work on health across all sectors. Health is found in Treaty articles on the 
Internal Market, Environment, Consumer Protection, Social Affairs 
including the Safety and Health of Workers, Development Policy, and 
Research, amongst many others.”  
(Europa, Document accompanying the White Paper Together for Health: 
A Strategic Approach for the EU 2008-2013, 2007) 

 
The new strategic approach is required by the growing challenges to the 
health:  

– population ageing - changing disease patterns and putting pressure 
on the sustainability of EU health systems 

– major threats to health - pandemics, major physical and biological 
incidents and bioterrorism, climate change 

– new technologies  
 

Table 1. Key Health Challenges and Objectives linked to current 
Commission Objectives 

 
Key Health Challenges Key Health Objectives Commission Objectives 
Communicable disease 
e.g. 
Pandemic, bioterrorism 

Increase Capacity to 
Tackle 
Health Threats 
 

Security 
 

Enlarged EU with 27 
Member States – Wider 
Health Gaps 

Promote Health and 
Reduce 
Health Inequities 
 

Solidarity 
 

Population Ageing, Rise 
of 
new Technologies 

Increase Sustainability 
of 
Health Systems 

Prosperity 
 

Consequences of 
Globalization 

Improve EU 
Effectiveness on the 
Global Stage 

Europe in the World 
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Source: Commission of the European Communities, Accompanying 
document to the White Paper Together for Health: A Strategic Approach 
for the EU 2008-2013. Impact Assessment, 2007. 

Programme Objectives  

To improve citizens' health security:  

• Developing EU and Member States' capacity to respond to 
health threats, for example with health emergency planning and 
preparedness measures;  

• Actions related to patient safety, injuries and accidents, risk 
assessment and community legislation on blood, tissues and 
cells.  

To promote health, including the reduction of health inequalities:  

• Action on health determinants - such as nutrition, alcohol, 
tobacco and drug consumption, as well as social and 
environmental determinants;  

• Measures on the prevention of major diseases and reducing 
health inequalities across the EU;  

• Increasing healthy life years and promoting healthy ageing.  

Health information and knowledge:  

• Action on health indicators and ways of disseminating 
information to citizens;  

• Focus on Community added-value action to exchange 
knowledge in areas such as gender issues, children's health or 
rare diseases (European Commission, Health Programme 
2008-2013) 

Assessment of the health system: ECHI Indicators 
There have been proposed multiple sets of indicators in order to 

asses the health situation and health care system.  
The latest operating on a European level is the European 

Community Health Indicators (ECHI), a list of indicators developed with 
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the aim to provide comparable data on health in the 27 Member States and 
Third Countries. ECHI Indicators for the public health field are „arranged 
according to a conceptual view on health and health determinants” and „at 
the crossroads of policy questions and data sets” (Europa, European 
Community Health Indicators, 2008). 

The ECHI project was carried out in the framework of the Health 
Monitoring Programme and the Community Public Health Programme 
2003-2008. 
 

Table 2. ECHI Indicators – 'First Set' 
Demographic and socio-economic factors 

 
1 Population by gender/age 
2 Age dependency ratio 
3 Crude Birth rate 
4 Mother's age distribution (teenage pregnancies, aged mothers) 
5 Fertility rate 
6 Population projections 
7 Total unemployment 
8 Population below poverty line 

      
Health status 
9 Life expectancy 
10 Infant mortality 
11 Perinatal mortality (foetal deaths plus early neonatal mortality) 
12 Standardised death rates Eurostat 65 causes 
13 Drug-related deaths 
14 HIV/AIDS 
15 Lung cancer 
16 Breast cancer 
17 (Low) birth weight 
18 Injuries: road traffic 
19 Injuries: workplace 
20 Perceived general health, prevalence 
21 Prevalence of any chronic illness 
22 Health expectancy, based on limitation of usual activities 

       
Determinants of health 
23 Regular smokers 
24 Total alcohol consumption  
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25 Consumption/availability of fruit, excluding juice 
26 Consumption/availability of vegetables, excluding potatoes and 

juice 
27 PM10 (particulate matter) exposure 

       
Health interventions: health services 
28 Vaccination coverage in children 
29 Breast cancer screening coverage 
30 Cervical cancer screening coverage 
31 Hospital beds 
32 Physicians employed 
33 Nurses employed 
34 MRI units, CT scans 
35 Hospital in-patient discharges, limited diagnoses 
36 Average length of stay (ALOS), limited diagnoses 
37 GP utilisation 
38 Surgeries: PTCA, hip, cataract 
39 Expenditures on health  
40 Survival rates breast, cervical cancer 

      Source: European Commission, ECHI, 2008 
 

Compiling the country profiles poses a number of methodological 
problems because of the relatively little information available on the 
health system and the impact of reform and because there is no uniform 
data source, also, a standardized profile has certain disadvantages because 
the financing and delivery of health care differs across countries (Vladescu 
and co., 2008, p.V).  
 

Romanian Health system in transition 
 

The reform measures involves the improvement of the health of 
citizens and the realization of a modern and efficient health system, 
compatible with the EU health systems.  

The 2008 Vladescu report (by Cristian Vladescu and co.: Romania: 
Health System Review) provides a wide and comprehensive overview of 
the transition in the Romanian health system, and we believe it fills in an 
informational gap in a lot of the public health aspects.  
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Health care reforms and policy measures 

 
The Ministry of Public Health (MPH) main activities are to 

define national health policies and programs, to control major health risks, 
to plan for the development and enhancement of the human resources 
working in health, to budget and plan for the financing of the health 
services and health programs that would maximize health gain for the 
nation (Ministry of Public Health website). 

The Ministry of Public Health has elaborated a new comprehensive 
health law (Health Reform Law.95/2006) in order to attain the three broad 
objectives for 2005–2008: effective and equal access of citizens to basic 
medical care; increase in the quality of life by improving the quality and 
the security of medical services; and improvement in health and 
demographic indicators. The law titles relate to, among other things, social 
health insurance, private health insurance, hospitals, community care, 
primary health care, pharmaceuticals, emergency services, public health, 
national and European health cards, national health programmes, 
professional liability, and establishment of a national school of public 
health and management. This law also includes measures for: enhancing 
the solidarity principle, reallocation of budgets and financial sustainability 
(Vladescu C. and co., 2008, pp. 157-159).  

For the period 2008–2010, the Ministry of Public Health has 
announced the Strategic Plan of the Ministry of Public Health 2008 – 
2010. The main directions for action concern to increase accessibility to 
the health services, improve the quality of medical services and the 
financing in health system, a decentralization plan for health care 
administration (The Strategic Plan of the Ministry of Public Health 2008 – 
2010, Ministry of Public Health website, 2008). In the decentralization 
plan the main changes are reflect a greater emphasis on the eight regional 
authorities and changes in the line of authority. In each of the eight 
country regions, there will be: a regional agency for programmes, a state 
regional sanitary inspection, a regional agency for medical assistance and 
a regional institute for public health. Also, two new public health 
institutes, adding to the five existing ones, will be founded. All these will 
be subordinated to the corresponding national agencies that are under 
Ministry of Public Health coordination, and they will have subordinate 
authorities at district level (Vladescu C. and co., 2008, pp. 157-159).  
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Table 3. Major health care reforms and policy measures 

 from 1990 to 2007 
 

1992–
1994      

Simulation testing of primary care reform (to financing) in 
four districts 

1993 A Healthy Romania, produced by team of experts, funded 
by World Bank 

1994 Social Health Insurance Bill approved by the Senate 
1994 Government Decision (no. 370/1994) to pilot primary care 

reform in eight districts (ended in 1997) 
1995 Legislation to establish the College of Physicians 
1997 Social Health Insurance Bill approved by the Chamber of 

Deputies (implementation started in 1999) 
1998 Public Health Law (no.100/1998) 
1999 Ministerial Order (no. 201/1999) placed restrictions on 

number and 
distribution of pharmacies (amended in 2005) 

2002 Emergency Ordinance (no.70/2002) decentralized 
ownership of public health care facilities from central to 
local government 

2002 Emergency Ordinance (no. 150/2002) modified initial 
National Health Insurance Law 

2002 Law on Mental Health Promotion and Protection of Persons 
with Psychiatric Disabilities 

2002 National Anti-Poverty and Social Inclusion Plan, 
Government Decision (no.829/2002) 

2005 Government Ordinance removed National Health Insurance 
Fund from coordination by Ministry of Public Health 

2006 Health Reform Law (no.95/2006) 
2007 Ministry of Public Health strategic plan for 2008–2010 

 
Source: Vladescu C. and co., Romania: Health System Review, 2008, 
p.138 
 
Health status 

In the last years Romania faced a complex socio-demographic 
process. Decrease in birth rate birth (from 16‰ inhabitants in 1989 to 
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10.2‰ in 2006), emigration of the active population (approx. 50 000 
Romanians were working abroad as migrants in 2006- official data 
reported by the Ministry of Labour, Social Solidarity and Family), and rise 
in general mortality (10.7‰ in 1989 - 12.0‰ in 2006) are the main 
reasons for the continual population decline since 1990. Generally 
speaking, the health conditions are poor: shorter lifespan then the EU 
average (with 6 years in 2005) and despite the important declines since 
1990, the infant and maternal mortality are among the highest in the 
region (13.91 infant deaths/100 000 live births, and 15.49 maternal 
deaths/100 000 live births in 2006), frequent cardiovascular diseases and 
cardiovascular diseases-related deaths. All these are induced by the 
situation inherit from the previous regime and due to the social and 
economic problems of transition (Vladescu C. and co., 2008, p. xv). 
 
Poverty level 

The National Human Development Report 2003-2005 for Romania 
(UNDP) mention inequalities regarding the Human Development Index 
(HDI), between rural and urban areas, among occupational categories and 
country regions. There are enclaves with low HDI, especially in insolated 
villages, severe poverty in some categories – farmers, unemployed, self-
employed, retired persons and in some regions in the North-East and some 
Southern counties. These categories are the target for an improved 
healthcare access (The Strategic Plan of the Ministry of Public Health 
2008 – 2010, Ministry of Public Health website, 2008). 
 
Accessibility to the health services  

The health status is determined, on one hand by the access to 
health and on the other hand by the access to the health care services. The 
access to health is mainly influenced by external factors, which are 
independent of the health system, such: heredity, environment, economy, 
social-cultural factors. 
Practically, how the health system is organized decides the access to the 
health care services. 

The accessibility is determined by the convergence between 
supplies and needs or by the availability of health facilities by comparison 
to the demands based on real needs.   
Disparities in access are due to at least four reasons:  

- ethnic or racial  reasons; 
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- economic causes, including direct costs supported by indivi-
duals (co-payments, costs of treatments and hospitalization) 
and indirect costs (cost of transport, waiting times);  

- distant geographical position of the medical facilities;  
- inequalities in same type services. 
In Romania, there are evidences about all four types of inequities, 

which determine inequalities in health status of some population groups, 
communities in some geographic area and economically challenged 
people. Those disparities are translated in modest health indicators and 
also, in poor information regarding health protection and social care 
system (The Strategic Plan of the Ministry of Public Health 2008 – 2010, 
Ministry of Public Health website, 2008). 

The goal of mandatory health insurance scheme- implemented since 
1998- is to cover the whole population equally and without discriminations. 
The insured population is entitled to receive a basic benefits package.  
 
Financing the health system  
The health spending increased significantly after 1990. Compared with 
other European countries Romania still has the lowest percentage of GDP 
spent on health and one of the lowest health care expenditure per capita 
(Vladescu C. and co., 2008, p. 41).  
 

Table 4. Health care expenditure in years 1970, 1980, 1989 – 2006 
 

Years Total Health care expenditure  Health care expenditure 
per inhabitant  

  - million lei  (lei) 

1970 6930,2 342 

1980 14235,3 641 

1989 18975,2 820 

1990 23500.4 1013 

1991 71,177,7 3070 

1992 152991,2 6725 
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1993 532911,7 23419 

1994 1424939,9 62688 

1995 2,105,000,0 87,434,0 

1996 2,975,629,1 131,628,0 

1997 6,893,009,6 305,732,0 

1998 11,106,978,6 493,582,0 

1999 20.968.964,2 933.697,0 

2000*   3094,8 (RON) 144,9 (RON) 

2001  4638,2 (RON) 207,0 (RON) 

2002  6069,2 (RON) 238,1 (RON) 

2003  7697,8 (RON) 354,4 (RON) 

2004  8480,8 (RON) 401,0 (RON) 

2005  11270,4 (RON) 578,0 (RON) 

2006 11297,1 (RON) 580,0 (RON) 

  

Source: Ministry of Public Health, the Strategic Plan of the Ministry of Public 
Health 2008 – 2010 

*) beginning with year 2000, Expenditures on health are calculated in RON 
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Glossary 
 
ECDC – European Centre of Disease Control; the EU Agency to defend 
infectious diseases by identifying, assessing and communicating current 
and emerging threats to human health 
ECHI – European Community Health Indicators; a list of indicators which 
were developed in collaboration with Eurostat, DG Research, DG Sanco, 
OECD and WHO with the aim to provide comparable data on health, 
covering the 27 Member States and Third Countries 
European Commission – The executive body of the European Union and 
one of the three main institutions governing the Union, the Commission 
produces proposals, which are then considered by Parliament and Council 
European Community (EC) – a group of institutions at the European 
level which was originally founded in 1957 under the name of European 
Economic Community, by the signing of the Treaty of Rome 
GDP – Gross Domestic Product; is defined as the market value of all 
goods and services produced within a country in a given period of time  
Health Determinants – refers to Social Determinants of Health (see 
below) as well as lifestyle choices such as smoking, alcohol use, physical 
activity levels, etc 
Health Inequalities – differences in health between geographical areas, or 
between different groups (e.g. rich/poor, men/women, old/young) 
Health Inequities – inequalities in health that are avoidable and unfair 
HIA – Health Impact Assessment; consists of a combination of 
procedures, methods and tools by which e.g. a policy is judged as to its 
potential outcomes and effects on the health of a population 
HIAP – Health in All Policies; mainstreaming of health, with the aim of 
integrating consideration of health issues and impacts into all relevant 
policymaking, both at the European level and national, regional and local 
levels 
HLY – Healthy Life Years Indicator (similar to disability-free life 
expectancy); measures the number of years which a person of a certain age 
is expected to live without disability 
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
White Paper – an authoritative report or guide that often addresses 
problems and how to solve them. White papers are used to educate readers 
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and help people make decisions. They are used in politics and business. 
They can also be a government report outlining policy. 
WHO – World Health Organisation is the directing and coordinating 
authority for health within the United Nations system. It is responsible for 
providing leadership on global health matters, shaping the health research 
agenda, setting norms and standards, articulating evidence-based policy 
options, providing technical support to countries and monitoring and 
assessing health trends. WHO-Europe - WHO Regional Office for Europe 
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RESUMÉ. Dans notre article nous avons présenté la manière dont, 
graduellement, les références françaises et allemandes deviennent 
antagonistes dans le processus de modernisation de la culture roumaine, 
en servant de paradigmes théoriques concurrents dans la tentative 
d’expliquer le processus par lequel on passe de l’analphabétisme et du 
sous-développement à un évident progrès économique, à l’introduction 
de structures institutionnelles occidentales et à un massif effort 
d’extension de l’éducation scolaire. Notre succincte synthèse s’est 
proposée d’exposer les raisons pour lesquelles dans l’espace culturel 
roumain se cristallise une série de forts complexes d’infériorité qui 
incitent à une interrogation sévère concernant le destin des Roumains, 
en imposant une modification radicale d’attitude et en obligeant à une 
réorientation vers les valeurs occidentales, considérées comme étant les 
seules adéquates pour servir de modèles d’une histoire placée sur une 
trajectoire de la civilisation et de la normalité. En inventoriant les 
différents emprunts auxquels les réformateurs des Pays Roumains ont 
recours afin de pouvoir provoquer le changement des états de choses 
longuement critiqués, en incluant ici tant l’assimilation de certaines 
idées que l’adoption de certaines institutions, nous avons constaté que la 
France devient le pays auquel se rapportent tous les espoirs de ces 
réformateurs, l’image idéalisée de celui-ci étant utilisée pour justifier 
leur effort modernisateur. Nous avons montré également comment il 



SOCIETATE ŞI POLITICĂ, nr. 1, aprilie 2009 

 132 

apparaît, parmi les cercles traditionalistes effrayés par le changement, 
un sentiment tenace d’hostilité face aux influences françaises présentes 
dans la culture roumaine, considérées comme des signes d’un 
regrettable éloignement d’une présumée essence de l’âme nationale, des 
violations du rythme naturel d’évolution des mentalités collectives 
roumaines, des facteurs inhibiteurs par rapport à la genèse d’une culture 
autonome et originale. 
 

Keywords : the Romanian culture, modernization, Western Influences, 
national identity.  

 

A. Inferiority Complexes 
 

Any attempt at understanding the essential data about the 
formation of the modern Romanian culture is faced with an initial 
paradox, the paradox that appears in all the questions asked by the 
Romanian milieu about the Romanian identity and the Romanians’ place 
among the other European nations. Thus, according to Mihai Ralea, we 
are, on the one hand, dealing with the radical skeptic’s position and, on the 
other, with the nationalistic demagogue’s discourse1. The former initiates 
a line of devastating criticism about everything that is Romanian, starting 
from the ethnic structure, considered inferior and impossible to improve, 
continuing with the national character, cowardly and humble, with various 
state institutions, imperfect imitations of their foreign counterparts, and 
finishing with an acid analysis of manners, regarded now as primitive and 
barbaric, now as decayed and perverted2. The nationalistic demagogue 
adopts the opposite position, stating emphatically that the Romanians are a 
unique nation, unaware of their true value and artistic treasures, more 
precious than those of all other nations altogether, blaming this 
unawareness on the very criticism that characterizes them3. 

That is why we are faced with two sets of parallel discourses that 
put forward ever-conflicting images about one and the same object, 
making us often wonder whether we didn’t ourselves get the wrong 
impression from the testimonies, whether the rhetoric was about two 
                                                 
1 For this distinction, see Mihai Ralea’s essay, “Fenomenul românesc”, published in 1927 
in the magazine ViaŃa Românească, no. 6-7, p. 337-361, republished in the volume 
Fenomenul românesc, Bucureşti, Albatros, 1997. 
2 Mihai Ralea, Fenomenul românesc, p. 65-66. 
3 Ibidem, p. 67. 
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completely different and heterogeneous realities, arbitrarily reunited under 
the same name. Hard as it may seem to talk just as vigorously and 
enthusiastically about a topic of such conflicting interest, the researcher 
who attempts an analysis of the Romanian culture and of the discourses 
produced inside it about national identity and the supposed features of 
Romanianness must receive both types of discourse, as the average, 
balanced, undramatic views are few and far between. In the past two 
centuries, the topic of their own condition has normally been stirring such 
emotion among Romanian thinkers that they feel bound to express 
themselves in a final, unequivocal, almost apocalyptic manner, in a 
solemn and demanding voice, creating either nightmarish visions about a 
subhuman nation, doomed to suffer the punishment of cultural inferiority 
and poverty for their moral flaws and undignified behaviour, or an idylic 
portrait of a mostly rural nation with quasi-angelic features, able to secure 
the regeneration of the entire humanity due to the purity of its national 
soul, uncorrupted by the civilization’s harmful influences. Yet, no matter 
what opposing camp he belongs to, whoever gets involved in this dispute 
about a supposed essence of Romanianness, whoever tries to look into the 
causes of the Romanians’ backwardness (a generally accepted 
phenomenon even if its justifications are totally opposite, according to the 
above-mentioned axis of opinions), places himself automatically on a 
defensive position, searching for external circumstaces accounting for this 
situation in what Lucian Boia calls “the myth of the struggle for 
independence”4. According to the Romanian historian, this myth – with its 
threefold function of 1) emphasizing the Romanians’ virtues and heroism, 
2) justifying their historical delay by the endless aggressions they had to 
face, and 3) reminding the West about their necessary gratitude for the 
Romanians’ sacrifice of keeping the Turks away – hindered the process of 
undramatizing the Romanian past and analyzing it in a less event-like, 
war-like manner. Because of this myth, “The Romanians’ political vision 
and behaviour have been imbued with the image of a West protected by 
the Romanian sacrifice and the Romanian society that destroyed itself and 
was left behind due to the very mission to defend the European 
civilization. The West has not paid its duties yet. The Romanians must be 
given rather than give something. Any western problem is perceived as 
treason because of this duty. Romanian problems are not caused by 

                                                 
4 Lucian Boia, Istorie şi mit în conştiinŃa românească, Bucureşti, Humanitas, 1997, p. 180. 
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domestic mistakes or by Romanian incompetence; it is the others’ fault: 
those others who plundered us and those others who didn’t help us when 
they were supposed to”5.  

This need to find and explanation for the different development of 
Romanian territories and Western Europe seems to have begun at the end 
of the 18th century and the beginning of the 19th, as a powerful inferiority 
complex. If, as noticed by Vlad Georgescu6, the early 18th century texts 
still don’t make any distinction between the Romanian Principalities and 
Europe, and the Balkans, despite the Turkish occupation, are regarded as 
belonging to the European civilization, once the Phanariot rulers are 
installed, this feeling of communion between Romanian and European 
intellectuals vanishes, being replaced by the embittered realization of the 
huge cultural and economic differences that appear. The main justification 
of this change of attitude seems to be that the Phanariot rulers imposed an 
almost hermetic isolation of the Romanian Principalities, making it very 
difficult to keep in touch with Western representatives, narrowing the 
contacts down to the circle of some diplomats whose faithfulness could be 
easily controlled7.  

Apart from this abrupt interruption of intellectual and personal 
contacts, a profound political and economic change also occured. If, until 
the beginning of the Phanariot rule, the Romanian Principalities could 
control their external affairs almost entirely, after this moment, they were 
completely integrated in the Ottoman political and military system, with 
no external affairs or diplomacy of their own. The army of the two 
Principalities was dismissed by Constantin Mavrocordat in 1739 and 
would be reinstated only after 1831. Between 1711 and 1829, seven wars 
between neighbouring powers were fought on the Romanian territory and 
numerous projects appeared about how the Principalities could be divided 
between these powers. From an economic point of view, the exploitation 
of the Principalities was performed both directly by the Turks and 
indirectly by the financial policy imposed by the Phanariot rulers. Apart 
from the tribute the Principalities were forced to pay to the Sultan, a 

                                                 
5 Ibidem, p. 180-181. 
6 Vlad Georgescu, Istoria românilor, Bucureşti, Humanitas, 1992, p. 118. 
7 Vlad Georgescu notices that even the Phanariots’ contacts with the Europeans were 
regarded as dubious, so that when “Alexandru Ipsilanti’s sons went to Vienna without the 
ruler’s consent (1782), the prince gave up his throne immediately, knowing the Sultan 
would not trust a ruler whose children had fled to the West” (op. cit., p. 118). 
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tribute whose quota remained the same along time, the expenses related to 
buying and confirming the ruler’s position grew to such an extent that, 
between 1822-1823, of the total costs of Moldavia’s budget, 45% were 
destined to the Porte. There were also the extra expenses, such as 
supplying the Ottoman armies with wheat, cattle and lumber for free or a 
price much below the market. In addition, the Ottoman monopoly was 
imposed on Romanian foreign trade, requiring that certain products be 
sold only to Ottoman merchants for a fixed price, only the extra 
merchandise being exported to other countries. Last but not least, the 
Phanariots imposed huge taxes on the population, trying to amass as much 
money as possible during their short ruling mandates. The tax in that 
period was raised from 16 talers în 1775 to 215 talers in 1819 for a liuda, a 
group of families. This direct tax was followed by numerous indirect ones, 
as well as extraordinary sums meant to cover special needs of the 
rulership, so that any accumulation of capital became impossible8. 

In such a context, the population’s welfare decayed so much that it 
corresponded to the horrifying description offered by Dinicu Golescu in 
Însemnare a călătoriii mele făcută în anul 1824, 1825, 1826 (Travel Book 
in the Years 1824, 1825, 1826)9. Being a learned and cultivated aristocrat, 
in search for more knowledge and richer experiences, he makes a long trip 
to Europe, putting down minutely the customs in various territories and 

                                                 
8 For all the details about the political and economic situation of the Principalities, see 
Vlad Georgescu, op. cit., p. 85-98. 
9 Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriii mele făcută în anul 1824, 1825, 1826, 
Bucureşti, Editura Eminescu, 1971, p. 85-86. Dinicu Golescu’s example is used by Vlad 
Georgescu to prove that the civilization in the Romanian principalities was more oriental 
at the beginning of the 19th century than before: “It’s not hard to prove that the 
Romanians’ civilization in the Principalities was much more oriental in 1800 than in 
1700 or in 1600; suffice it to take a look at the paintings presenting the grand boyars or to 
read the dowry documents or the wills of the period. Dinicu Golescu, in his somptouous 
oriental suit, looks more like a Turkish pasha, while his ancestor, buried in 1574, was 
presented on his tombstone as a European knight; the fabrics and the jewels no longer 
come from Venice or Germany, like in the 18th century, but from Stamboul. The suit is 
more oriental for political reasons as well: no boyar or Phanariot ruler would have dared 
to present himself to the padishah in the <foreign> clothes of the infidels. In fact, the 
insecurity of life, the numerous raids of the Turks from the serhats, the numerous wars 
with the Christians had a direct influence on the living style; the palaces and courts in 
Brâncoveanu’s time are abandoned, the boyars building fortified mansions, easy to 
defend but devoid of the comfort old aristocratic houses used to have, at Hereşti, 
Mărgineni, Filipeşti” (op. cit., p. 119-120).  
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always comparing them with the unfortunate condition of his fellow 
citizens, poor, ignorant and subject to authorities permanently in search of 
other taxes that could increase their own fortunes. Coming from a land 
where the feeling of personal dignity cannot be born because of the 
tantalizing succession of various despots, he cannot help wondering at the 
normality of every-day life, at the welfare and literacy of modest 
tradesmen or farmers, drawing parallels between these findings and his 
personal experience in the Principalities.  

But there are also texts from Transylvania describing the 
Romanians’ unhappy condition: 

“Alas! Once the Romanian people was also famous and admired, 
but now it is obscure and despised by all. Once it was brave and victorious 
in wars, but now it is powerless and defeated by other nations. Once it was 
wise, now it is the victim of ignorance. It was respected, now everybody 
rejects it. It used to rule over Ardeal, now it is no longer its own master. 
Other nations were once its subjects, now it is looked down on by other 
nations”10. 

In the case of this category of texts, the main emphasis is put on 
the Romanians’ decay, on the fact that their pathetic state is a novelty in 
comparison to their old status of ancient conquerors’ heirs, the Romans’ 
followers. If, in the past, virtue and force characterized the Romanian 
nation, a progressive and unexplainable decadence seems to have been 
installed like a disease past cure, undermining their being and 
transforming them into corrupt, weak creatures, a mere nation of slaves at 
the mercy of the more powerful and energetic ones. The Transylvanian 
intellectuals counted on awakening the national pride by comparing the 
Romanians’ noble origin and past grandeur to their mean present 
condition, trying to initiate a trend of opinion that would support the 
attempts to form a national consciousness by a lengthy process of 
enlightenment. Assured that the cure to all harms was the enlightenment of 
the masses, they tried to support the development of literacy among 
Romanian families, considering this a good compensation for the deficit of 
civilization in comparison with other ethnic groups in Transylvania, 
contradicting the feeling, transformed, according to Sorin Mitu’s minute 

                                                 
10 Gherontie Cotore, Despre articuluşurile celea de price in Nicolae Comşa, 
Manuscrisele româneşti din Biblioteca Centrală de la Blaj, Blaj, Tipografia Lumina, 
Miron Roşu, 1944, p. 97, quoted in Sorin Mitu, Geneza identităŃii naŃionale la românii 
ardeleni, Bucureşti, Humanitas, 1997, p. 90. 
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analysis11, into a genuine stereotype, that they were the last nation in a 
European or even world hierarchy. 

Apart from this self-image in the Romanian intellectuals’ 
discourse, an image which proved the existence of a strong inferiority 
complex, a series of foreign travel reports contributed to a firmer 
inculcation of the idea that the space inhabited by the Romanians is a 
territory closer to barbary than to civilization, where the most basic 
Western European habits could not be even dreamed of12. And even if, as 
indicated by Klaus Heitmann13, there is a prevailing opinion in the modern 
imagological research that the image a nation has about another is mainly 
negative, this rejection being as inherent to national hetero-stereotypes as 
subjectivity, the numerous similar reports allows us to conclude that the 
Romanians’ condition was indeed dramatic, making some believe they 
have enountered a nation on the verge of extinction14. Hallberg-Broich 
would note: “Unfortunately, the Walachian, with his noble Roman figure, 
walks along rich vineyards and fields, poorer and more humble than an ox 
in its master’s yard. The features of the ancient world conqueror were 
debased to an animal-like state to such a degree that I doubt there is any 
force or courage in him, since he only looks human but no longer is so”15, 
while commander von Aschauer blamed the Romanians’ lack of vigour 
and will power mainly on the geographical conditions: “If the land has an 

                                                 
11 See Sorin Mitu, op. cit.  
12 Of course, this image wasn’t entirely innocent itself, being implicitly dominated by the 
logic of the European space mental division that Larry Wolff calls “the invention of 
Eastern Europe” and whose starting point can be found in the works of some 
Enlightenment authors, especially Diderot and Voltaire. For this discussion, see Larry 
Wolff, Inventarea Europei de Est, Bucureşti, Humanitas, 2000, and for a comprehensive 
inventory of foreign travellers’ opinions about the Romanian Principalities see Nicolae 
Iorga, O istorie a românilor prin călători, Bucureşti, Cugetarea, 1928 ; Maria Holban 
(ed.), Călători străini despre Ńările române, I, Bucureşti, Editura ŞtiinŃifică şi 
Enciclopedică, 1968 ; Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Deresca Bulgaru, Paul 
Cernovodeanu (ed.), Călători români despre Ńările române, II, Bucureşti, Editura 
ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 1970 ; Dan A. Lăzărescu, Imaginea României prin călători, 
I-II, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1984-1985 ; Klaus Heitmann, Imaginea românilor 
în spaŃiul lingvistic german, Bucureşti, Univers, 1995. 
13 Klaus Heitmann, op. cit., p. 86. 
14 In fact, the available statistics indicate that, by the middle of the 18th century, the 
Romanian Principalities had a period of demographic stagnation or even regression. See 
Vlad Georgescu, op. cit., p.91-92. 
15 Quoted in Klaus Heitmann, op. cit., p. 113. 
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influence on the race inhabiting it, on the flora and fauna of a country, we 
must conclude that Walachia’s clay robs the flowers of their smell, the 
wine and food of their taste, rendering the inhabitants weak, unstable, 
apathetic, depriving them of inner strength and, thus, of pride and 
dignity”16.  

While, for the Romanians in Transylvania, the main difficulty was 
their second-degree citizenship, forced to remain dependent on medieval 
stipulations about the division of political power among the dominating 
nations of the Principality, the Hungarians, the Saxons and the Suabians, 
making it almost impossible for them to settle in the city and making them 
devote themselves almost exclusively to rural life, the main problem of the 
Romanians in Moldavia and Walachia was the stifling subordination to the 
Sublime Porte imposed by the Phanariot rule and by the almost North-
Korean isolation brought by the Sultan’s enthusiastic clerks. To overcome 
this condition, an increased autonomy of the Principalities was necessary, 
meant to support, on the one hand, a free foreign trade and, on the other, a 
better circulation of ideas and intellectual contacts with the West. 

 
B. The Beginning of Modernization: Western Influences  

 
From an economical point of view, the ultimate breach in this Iron 

Curtain avant la lettre was made by the Adrianopolis Treaty in 1829, 
which, doing away with the Turkish commercial monopoly, dictated the 
elimination of Turkish administrative districts on the territory of the 
Romanian Principalities and the reorganization of their domestic 
administration on the basis of Organic Regulations, which were to become 
the first Romanian constitution. The dependence to the Ottoman Empire 
became a more formal one, manifested by the payment of a symbolic 
tribute, the most influential role in the political life of the Principalities 
being played by Russia, under whose protection the Principalities were 
placed. The economic freedom favoured a tremendous increase of 
commercial exchange in the Principalities, especially due to the interest 
manifested by Britain in the development of the Romanian territories’ 
agriculture17. If, in 1831, the two principalities did not produce enough 
wheat to load two ships, in 1837, over 700 ships in the Danube harbours 

                                                 
16 Ibidem, p. 210. 
17 Ştefan Zeletin, Burghezia română, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. 59-71. 
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transported cereals and other products18. Between 1901 and 1915, 
Romania was to export 45% of its entire cereal production, being the first 
exporter of corn and the second exporter of wheat in Europe19. 

From the point of view of the circulation of ideas, the return of 
native rulers is a crucial moment, causing the principalities to get rid of 
their isolation and to adopt western intellectual models and civilization 
elements. An important role in this evolution is played by the presence of 
the Russian troops occupying the Romanian territory on several occasions 
until 1834: “If the Phanariots gave the boyars the first French lessons, the 
Russians surely taught them good French pronunciation. The official 
French language gradually became the language of the salons, the 
common language that youngsters and women used in their relationship 
with the conquerors. The Romanians considered the Russians spoke 
almost better French than the few Frenchmen – secretaries or private 
tutors – they had met personally: the Russians’ French was more refined, 
resembling less the common language and more Voltaire’s letters – they 
even overdid it, with an emphatic and charming pronunciation. Until about 
the middle of the 19th century, an ideal of the students in the Principalities 
was to be able to <<speak and pronounce French like a Russian general 
>>”20. It was also the Russians who introduced the “European” dances in 
the Romanian Principalities (the waltz, the quadril, the polka), as well as 
the classical music, gambling or elegant manners21, turning out to be 
extremely efficient agents of cultural transfers between France and the 
territories inhabited by the Romanians. 

The new era brought about important changes at all the levels of 
the newly born intellectual life of the principalities. Whereas in 1834, 
1129 Moldavians and 3050 Walachians attended public schools, while a 
probably equal number would study in private schools or with various 
private tutors22, the number reached 10,000 in 1850, 117,575 in 
1875/1876, and 535,470 in 1913/191423. In 1860 the University of Iaşi 
was founded, and the University of Bucharest in 1864. The Romanian 

                                                 
18 Ibidem, p. 67.  
19 Keith Hitchins, România (1866-1946), Bucureşti, Humanitas, 1996, p. 200. 
20Pompiliu Eliade, InfluenŃa franceză asupra spiritului public în România. Originile, 
Bucureşti, Humanitas, 2000, p. 156.  
21 Pompiliu Eliade, op. cit., p. 156-159. 
22 Vlad Georgescu, op. cit., p. 124. 
23 Ibidem, p. 190. 
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Academy was founded in 1866. Numerous cultural associations also 
appeared, aiming at the process of modernizing the society. 

As for book circulation, the hegemony of monastic libraries was 
replaced by the predominance of reading rooms frequented by middle-
class citizens. The 1750 Romanian translation from French of 
Oxienstiern’s Thoughts was followed by Fénelon’s Télémaque (1772), 
Voltaire’s Le tocsin des rois, Traduction du poème de Jean Plokoff (1772) 
and Histoire de Charles XII (1792), Rousseau’s Narcisse (1794), 
Montesquieu’s Arsace et Ismène (1794). Florian’s moral writings were 
very successful, being favoured especially by the local boyars, as well as 
Marmontel’s, enjoyed by the Greek aristocracy of the Principalities, many 
manuscripts of the translations of their various works being discovered. 
Between 1800 and 1830, other authors were translated, such as Young, 
Pope, Volney, Saint-Pierre, Abbot Prévost, and Chesterfield. The first 
translation of the Le contrat social (The Social Contract) appears in 1830. 
Many minor French lyrical poets were very popular among noblemen in 
the Principalities, such as Dorat, Piron, Gilbert, Lefranc de Pompignan, 
Lebrun-Pindare, or Collardeau, translated or imitated very enthusiastically 
by some of the first Romanian-speaking poets, Iancu Văcărescu and 
Costache Conachi. The study of the catalogues available in the reading 
rooms frequented by the middle class between 1838 and 1850 indicate the 
customers had various tastes. People would read novels, memoirs, 
correspondence volumes, short stories and novellas, the most popular 
authors being Balzac, Dumas, Chateaubriand and Byron. The catalogue of 
the Metropolitan library in Bucharest, designed in 1836, contains 2,275 
Latin titles, 1,497 French titles, 300 Greek ones, 49 German, 18 Turkish, 
13 English and one Russian title. Between 1838-1850, the reading rooms 
lent 4,048 French books, 481 English volumes, 88 German, 23 Italian and 
13 Russian ones24. 

The habit of sending the young Romanians to study abroad 
becomes very frequent, the favourite destinations being Paris and 
Germany. According to Mihail Ralea25, the result was that, in 1920, only 
Paris hosted over 3,000 Romanian students, after the debut of the trend in 
1803, as Pompiliu Eliade26 notices: “when the Moldavian boyar Bogdan 

                                                 
24 For the whole context of book circulation in the Principalities and the first translations, see 
Vlad Georgescu, op. cit, p 121-123 şi 191-192, and Pompiliu Eliade, op. cit., p. 268-292. 
25 Mihai Ralea, op. cit., p. 1. 
26 Pompilu Eliade, op. cit., p. 305. 
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sent his son to Paris, followed, two years later, by Furnachi, another 
Moldavian boyar; then, about ten years later, several Walachian boyars, 
such as Manega or Bibescu, made the same step. Finally, this became a 
new fashion: the young man, accompanied by his former French tutor, was 
sent to the great European capitals, especially to Paris. In 1818, the 
Ministry of Education decided to send a number of poor youngsters, 
chosen from among the best students in the country, to conclude their 
studies in Rome and Paris; to send them, as it was often said then,  
“inside”. This phrase has a remarkable significance and power. It means 
that we, the Moldavians and the Walachians, are “outside” Europe’s 
civilized world, that “everything abroad is good” - and maybe that 
“everything here is bad”. 

Although, as stated by Pompiliu Eliade, at the beginning, they are 
aware neither of the source of evil in their own country nor of the 
solutions they are supposed to come up with, little by little, understanding 
the mechanism of the western states’ superiority over the other nations, 
these youngsters reach the conclusion they must improve the situation in 
their country by adopting the institutions and organizational solutions 
characteristic of western civilization. Coming back home and having 
crucial positions in the political and cultural life due to the prestige 
secured by their education abroad, they use their influence to its best to 
make the reforms they consider necessary for the progress of the 
Principalities and, after the  1859 Union, of the young Romanian state. Of 
course, the resistence they have to face is formidable, because the ideas 
behind the improvements they propose shake the foundations of a 
continent of prejudices and moral routine, placed under the quasi-sacred 
authority of tradition. However, as noted by Gabriel Tarde, when contacts 
start for a nation and the civilizing process begins, they imitate one 
another faster and faster, easier and easier, so that the process becomes 
automatic and unconscious, beyond the control of voluntary action and 
gradually overcoming any resistence27. Despite all this, even after the 
triumph of the principles it defends becomes visible at the level of the 
entire society, the counter-reactions are still produced, their intensity 
becoming sometimes extremely violent, which can be easily observed in 
the debates on the national specificity in the inter-war period, especially in 
the context of the rising popularity of the right-wing ideas promoted by the 
                                                 
27 Gabriel Tarde, Les lois de l’imitation, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2001, 
p. 142-143. 
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supporters of the Iron Guard. Moreover, the difficulties are increased by a 
sort of division in the very spirit of these reformers, always torn between 
engagement and criticism, between the vain assertion of their own roots 
and their violent rejection, in a way that resembles the manifestation, in 
the same period, of the Russian westernization ideologues, they 
themselves oscillating permanently between compassion for their people 
and the sarcastic, merciless irony of Tchadaev’s writings, for example28. 

France becomes the prevailing model of all modernizing efforts in 
Romania both due to its status of a great European power and the huge 
enlightening force of its culture and due to the immense admiration the 
public opinion has for this country, considered the source of freedom and 
progressive ideas, the country regarded as Romania’s bigger sister because 
of their common Latin origin. Moreover, one must keep in mind that there 
was, in the collective imagination, a solid conviction that France was the 
only European nation that had supported the Romanians in all the difficult 
momemts of their history, backing their efforts to acquire independence 
and national unity. This is why the enthusiastic statements about France 
are abundant and we are going to quote a few of the most significant ones. 

In a letter to Edgar Quinet, who, together with Jules Michelet, was 
one of the main French champions of the Romanian cause, I. C. Brătianu 
and C. A. Rosetti would write with considerable pathos: “Any Romanian 
has two fatherlands: first the land where he was born, then France. It was 
France that raised and educated us. It is from the French hearth that we 
took the spark that makes our fatherland warm. Remind France that we are 
her sons, which we fought for her on the barricades. Add that whatever we 
did, we did it following her example”29. 

I. C. Brătianu, in a memorandum to emperor Napoleon III, 
requesting French support for the formation of a strong Romanian state, 
used a less sentimental tone, trying to point out the political and economic 
advantages France would have if the existence of this state were to 
become reality: “The formation of this Romanian state would be France’s 
most glorious conquest outside its own territory. The Romanian army 
would be France’s army in the Orient, its harbours at the Black Sea or the 
Danube would be the warehouses of French trade and, given the 
abundance of lumber, these harbours could become the shipping yards of 

                                                 
28 For this comparison, see Catherine Durandin, Histoire de la nation roumaine, Paris, 
Éditions Complexe, 1994, p. 38.  
29 Quoted in Ştefan Zeletin, op. cit, p. 80. 



THE ROMANIAN CULTURE:  INFERIORITY COMPLEXES, MODERNIZATION ...  

 143 

the French navy; the rough products of these rich territories would supply 
France’s factories, which would, in exchange, find here a good market. In 
conclusion, France would have all the advantages of a colony without the 
expenses this would imply”30.  

Constantin Argetoianu, retracing in his memoirs the context of the 
diplomatic talks and internal negotiations about Romania’s joining the 
First World War, mentions the case of some politicians who were less 
interested in the strategic motivations of this decision and more concerned 
about the need to give France a hand: “Lahovary and Cantacuzino – 
especially Cantacuzino – also wanted the war to start immediately […] 
and wanted it only for France’s sake, as they couldn’t let it perish, as if its 
fate was in our hands! In their sincerity, they hardly mentioned 
Transylvania, the nation’s unity and Mihai the Brave – giving up all the 
national arguments that pushed most of us against the Central Powers so 
as to demand the beginning of the war “pour voler au secours de la 
France”, to fly off in France’s aid!”31. 

This seems a rather common attitude among the politicians and a 
part of the Romanian public opinion, as indicated by the great amount of 
evidence. Mihai Ralea, talking about the endless love the Romanians had 
for France, noticed: “In this respect, this love of ours for France is 
characteristic, which is, in fact, so legitimate. Paul Morand writes in one 
of his books that it is only the Romanians and the Portuguese who love 
France as if it were a woman: with no reserve. Let us remember what 
happened during our neutrality, when Romania was not yet at war. There 
were Romanians then who could say they would rather have Romania die 
than leave France without Alsace-Lorraine”32. Nae Ionescu, a convinced 
Germanophile and a supporter of the Iron Guard, whose anti-French 
declarations we will comment upon later in this study, could not help 
noticing the almost pathological love for France, an inclination that could 
endanger in some cases the very existence of the Romanian state: 
“Undoubtedly, we love the French. We speak French and we read French. 
We travel to France more than to other places and we study in their 

                                                 
30 I. C. Brătianu, “Memoriu asupra românilor dat împăratului Napoleon III” in Românul, 
6 December 1861, republished in Acte şi cuvîntări, I, Bucureşti, Cartea Românească, 
1938, p. 31-32.  
31 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mîine. Amintiri din vremea celor de ieri, volume 
II, part IV, Bucureşti, Humanitas, 1991, p. 105.  
32 Mihai Ralea, op. cit, p. 84. 
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universities. Our educational institutions are based on the French model. 
Moreover, we learn world history according to French history. So it was in 
my time, - so it is now. That’s why we sympathize with the French. To 
such an extent that we often feel French. This love is so strong it 
sometimes becomes absurd. 13 March 1906 is a proof. But there are 
others. I don’t think there is any country in the world where the ministers 
know their fellow citizens’ language only approximately, but they speak 
perfect French instead. Except in our own country. Maybe this is not 
serious, but it is not natural either. The more serious problem is that there 
were and there still are ministers in Romania – respectable people – who 
could say on one occasion: let Romania die if that is what it takes for 
France to win. In any other part of the world, these people would have 
been lynched. In our country, they are respected and influential. That’s the 
extent to which we love France and the French way”33. 

Taking all this into account, it is no wonder that all the instruments 
of modernization in Romania are imported from France. The principles of 
the legal system, the fundamental structures of education, the 
administration have French origins. Bucharest’s urban development 
imitates Paris’ model strikingly, as it was designed by baron Hausmann. 
French is the foreign language most frequently used by the Romanians, 
who don’t only speak it fluently, but also order the latest Paris book 
editions in their bookshops. The vast majority of the publications are 
translations from French, the Romanians being sometimes precious agents 
of cultural exchanges between the German and the French territories. 
Thus, in 1885, the first French translation of Schopenhauer’s The World as 
Will and Representation appears at the Socec Publishers in Bucharest, the 
text translated by J. A. Cantacuzino. There is an important number of 
newspapers published either only in French or both in French and in 
Romanian34. Many French drama troops tour Romania and their influence 
is so strong that the Romanian-speaking drama is born only with great 
difficulty and after an ample campaign run by writers militating for the 

                                                 
33 Nae Ionescu, “O legătură de dragoste… unilaterală”, Cuvîntul, 18 June 1931 in Roza 
vînturilor, Bucureşti, Editura Roza vînturilor, 1990, p. 103. 
34 The first French newspaper published in the Principalities appears for a short period of 
time in 1790 during the Russian occupation. In 1839 L’echo du Danube is published, the 
first regular French newspaper in the Romanian principalities. Along time, 56 French and 
2 Romanian-French newspapers appeared, while there were only 11 German and 6 
Romanian-German newspapers. 
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cause of national revival, mocking at the “Francophiles”. The neologisms 
expressing the new realities of the western civilization are borrowed from 
French, so that 39% of the current Romanian vocabulary consists of 
French loans35. 

But this invasive presence of French culture and civilization 
elements at all levels of public life in Romania had serious consequences, 
causing a reaction of rejection in those social strata still dominated by a 
conservative mentality, frightened by the changes implied by the desire to 
get closer to the Western European model. For this, as subtly noticed by 
Sorin Mitu, a sort of automatic equivalence is obtained between the 
characteristics of modernity and the French origins, as, in such a 
perspective, all that is modern stems from France and, more precisely, 
from Paris : “It is especially significant that there is a preconceived idea 
that evil comes from France; corruption, debauchery, superficial 
education, associated with atheism or devastating revolutions, in fact 
modernity as a whole, with all the traps it may hide, originates in this 
capital of modern civilization, a place of perdition at the same time, Paris. 
Actually, linking France and the Frenchman with a principle of evil, often 
associated with the immorality and vice expressed, for example, by the 
<<French disease>> (the syphilis) or <<French love>> represents an 
image which is well articulated in the traditional Romanian mentality, 
maintained also at the social level of the peasantry. The critique of France 
as a critique of (superficial) modernity can thus employ clichés of a much 
older ethnic imagery”36. 

 
C. Competing Paradigms of Modernization 

 
According to H. Sanielevici, dissatisfied with the results of the 

1848 Revolution in terms of the evolution of mentalities in the Romanian 
Principalities and considering that France, the country of the perpetual 
revolution, of the perpetual effervescence of ideas, is responsible for this 
change and can be a dangerous model, some of the boyars and 
intellectuals felt the need for a counter-model to oppose to this allegedly 
harmful influence. They chose Germany for their university education, 
therefore adopting the paradigm of slow, organic evolution instead of the 

                                                 
35 Constant Maneca, Lexicologie statistică romanică, Bucureşti, Universitatea din 
Bucureşti, 1978, p. 45. 
36 Sorin Mitu, op. cit., p. 162-163. 
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idea of revolution, subjacent to the ideological vision of the French 
intellectual milieu37. Sanielevici’s opinion is shared by those who were 
concerned, for various theoretical reasons, with the research of this period, 
Garabet Ibrăileanu38, Ştefan Zeletin39, Tudor Vianu40, Zigu Ornea41, who 
embraced it with no reserve42. 

The young people in the German universities found an atmosphere 
dominated by two major intellectual directions. On the one hand, there 
was the historical law school, placed under the hegemonic influence of 
Friedrich Karl von Savigny’s work, Despre vocaŃia epocii noastre pentru 
legislaŃie şi jurisprudenŃă (On Our Epoch’s Vocation for Legislation and 
Law Practice), published in Heidelberg in 1814, and, on the other hand, 
Schopenhauer’s philosophy, which was reaching its climax of popularity 
after the reserve it had been welcomed with at the beginning and which 
had caused its author to criticize vehemently the mediocrity of academic 
philosophy and his contemporaries’ incapacity to understand the grandeur 
of a genius. The former tried to put an end to the supremacy of 
contractualist theories, inspired by a purely rational analysis of the 
processes implied by the genesis of human societies and the evolution of 
the state. In exchange, it offered an approach that was more sensitive to 
local peculiarities and the respect for organic developments, independent 
of the human spirit’s voluntarist constructions, considered incapable of 
                                                 
37 H. Sanielevici, “50 de ani de evoluŃie” in Studii critice, Bucureşti, Cartea Românească, 
1902, p. 238. 
38 Garabet Ibrăileanu, op. cit., p. 75-76. 
39 Ştefan Zeletin, “Romantismul german şi cultura critică română” in Neoliberalismul, 
Bucureşti, Scripta, 1992, p. 64-65.  
40 Tudor Vianu, InfluenŃa lui Hegel în cultura română in Scriitori români, II, Bucureşti, 
Minerva,1970, p. 295-298.  
41 Zigu Ornea, Junimea şi junimismul, I-II, Bucureşti, Minerva, 1998, p. 137-165.  
42 Although the French model had had almost absolute hegemony in the formation of 
Romanian elites, Lucian Boia notes that the situation started to change at the beginning of 
the 20th century: “Until 1914, Germany’s position had made constant progress. It was 
already threatening, in some areas, the French supremacy. In 1892, among the professors 
at the University of Bucharest, 42 had studied in France and only 8 in Germany; in 1914, 
62 had a French education and 29 had a German education. From 5 to 1 the ratio had 
dropped to 2 to 1. Subjects like philosophy, history, or geography already owed more to 
German than to French universities. The past cannot be undone, but we may still wonder 
how much the German influence would have grown had it not been for World War I, 
which stopped it for good, after giving both the Germanophiles and the Francophiles the 
opportunity to fully manifest their enthusiasm for either of the two competing models” 
(Istorie şi mit în conştiinŃa românească, op. cit., p. 192).  
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changing such forms of life as the law, the language, or the political 
constructions, the result of a gradual evolution and exempt from the 
universalist projects of revolutionary thinkers. 

Schopenhauer, the Frondeur philosopher, remembered by the 
future generations as a refined pessimist, an image he had obstinately 
cultivated, was very suitable as opponent of those who promoted infinite 
confidence in the future of humanity and its unstoppable progress. That’s 
why the Berlin government supported the promotion of his philosophy in 
the German academic environment, as indicated in a confession made by 
Titu Maiorescu in a 1906 letter to Ion Petrovici: “The philosophical trend 
while I studied in Berlin […] was, on the one hand, doing away with 
Hegel with the help of a professor especially appointed for this purpose, 
A. Trendelenburg, very influential in the government; what was left of 
Hegel was then to be annihilated by the good orator Karl Werder […] and 
the superficial phraseologist Michelet, an extraordinary teacher. When I 
left Berlin to return home in 1861, professor Werder himself advised me 
to focus on Schopenhauer, which would enable me to reach Kant’s 
Critique of Pure Reason, as a source that would have to be dug up 
again”43. 

Armed with this proficient theoretical knowledge, doubled by 
Henry Thomas Buckle’s History of Civilisation in Britain, fundamental for 
the explanation of all social and economic phenomena as results of 
environmental conditions, and other readings from Feuerbach, Haeckel, 
Lamarck, Spencer, John Stuart Mill, the young philo-Germans came back 
to Iaşi where, in 1864, they founded the Junimea society, which was to 
have an extremely important role in the history of Romanian culture. Its 
members44 and especially Titu Maiorescu, undoubtedly its intellectual 
leader, put forward the first attempt to theorize the way in which the 
Romanian culture was supposed to develop, the paths to follow and the 
manner in which it should handle foreign influences. Until then, there had 
only been an approximate, quite chaotic approach to issues about 
Romania’s modernization, the supporters of modernism limiting 
themselves to invite efforts to make up for the immense delay in 
comparison with the West. But the Junimea members were about to 

                                                 
43 I. E. TorouŃiu, Studii şi documente literare, V, p. 27 in Zigu Ornea, op. cit., I, p. 139. 
44 The founding members of Junimea are Vasile Pogor, P. P. Carp, Titu Maiorescu, Iacob 
Negruzzi and Theodor Rosetti. For the formation of Junimea and the context of its birth, 
see Zigu Ornea, op. cit., I, p. 13-42.  
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develop a complex and extremely critical perspective on the matter, being 
inspired by the most influential ideas of their own German intellectual 
background. 

The Junimea members thought that the purely mimetic 
introduction of various elements of western civilisation was wrong and 
dangerous, as it started from the omittance of an essential principle, that of 
the adaptation of a society’s institutional instruments to the spiritual needs 
that generate them, of the result of the evolution to the process dominating 
the principles of an evolutionist development, or, in Junimea’s terms, the 
adaptation of the form to the essence: “Unprepared as our younsters were 
and still are, taken aback by the great phenomena of modern culture, they 
have managed to understand only the effects, but not the causes, they have 
seen only the superficial forms of civilization, but not the more profound 
historical foundations that produced these forms and without whose pre-
existence these results would have been impossible”45.  

For them, it makes no sense to act like the fanatics of 
modernization, importing institutions that were firmly grounded in their 
original environment, responding to a need that had been verified in time 
and to the aspirations of a new social class, the bourgeoisie, in a totally 
different spiritual climate, offering them to a childish society, 
unprepared46 to understand the core of the merely borrowed formats, in a 
society made up only of peasants and aristocrats, as they were trying to 
prove. Acting in this way meant giving in to some of the Enlightenment’s 
ideological prejudices, generalizing in an arbitrary manner, presupposing 
the universality of some principles and institutions without taking into 
account the specific conditions that engendered them, taking for granted 
the possibility of a revolution, of abrupt changes, interrupting the natural 
organic evolution, ignoring the difficulties that occur when the natural 
rhythm of development is flouted and overlooking the anomalies implied 
by this superficial approach: “Before having political parties in need of 

                                                 
45 Titu Maiorescu, “În contra direcŃiei de astăzi în cultura română” in Din “Critice”, 
Bucureşti, Editura Tineretului, 1967, p. 115. 
46 A good example of the malfunctioning of the Romanian voting system is given by one 
of the greatest opponents of the Junimea explanatory model, Eugen Lovinescu, Istoria 
civilizaŃiei române moderne, II (ForŃele reacŃionare), Bucureşti, Editura Ancora, 1925, p. 
30 : “The principle of property was so restrictive that, in the Ismail district, the <<voting 
body>> was made of only one citizen who, being at the same time the president and the 
secretary of the local voting committee, voted for himself <with a majority of votes, that 
is unanimously>>” 
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organs, or a public interested in knowledge and in need of specialized 
reading materials, we created political newspapers and literary magazines, 
forging and defying journalism. Before having elementary teachers, we 
built schools in the villages, before having trained instructors, we opened 
highschools and universities, forging public education […] Apparently, 
according to statistics from the outside, the Romanians have access to 
almost all forms of western civilization. We have politics and sciences, 
newspapers and academies, schools and literature, museums, 
conservatories, theatres, we even have a constitution. But in fact they are 
all still-born infants, pretences with no foundation, bodiless ghosts, false 
illusions”47.  

That is why, in order to oppose this immature attempt, motivated 
only by the vanity of some individuals who want to brag about the 
progress made by their nation in a very short time, choosing to destroy all 
historical logic and all common sense, the Junimea members believe it is 
their duty to get involved in order to restore the necessary truth and 
balance, starting from a set of intellectual data they consider undebatable, 
criticizing ironically and polemically the obvious absurdities of such an 
attempt. This sort of intervention is necessary in order to save the prestige 
of the ideas invoked, which could be forever compromised by an 
unsuitable application: “It is not only that the superficial form has no use, 
but it is really harmful as well, because it destroys a powerful cultural 
means. And, consequently, we will say: it is better to have no school than 
a bad one, it is better to have no art gallery than one devoid of beauty […] 
if we do otherwise, we produce a series of forms that will have to live for 
a while without any essence. While an academic institution is forced to 
exist without knowledge, an association without team spirit, an art gallery 
without art and a school without good education, the forms get totally 
discredited in the public opinion and prevent the essence from shaping 
itself. Independent of the form, the essence may, in the future, refuse to 
put on a despised costume”48.  

Even if this critical radicalism grew milder during the long 
presence of the Junimea members on the political stage, making Zigu 
Ornea talk about the transactional tendency of the movement49 in 
relationship with the forms it had attacked violently, the image that 

                                                 
47 Titu Maiorescu, op. cit., p. 118-119. 
48 Ibidem, p. 120-121. 
49 Zigu Ornea, op. cit., p. 210. 
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remained in the contemporaries’ mind and in the consciousness of its 
analysts was that of extreme reluctance towards the manner in which 
Romania’s modernization was produced. Although not denying the 
necessity of modernization, the Junimea members believed that the 
Romanian politicians and reformers should have waited until the society 
proved itself ready to take over the model of change for development 
reasons rather than only because they wanted to follow a fashion imposed 
by the ambitions of an elite under the dubious influence of a French-
imported ideology.  

The first important objection to this explanatory model, whose 
long-lasting presence in the Romanian intellectual consciousness was 
outstanding and whose traces can be even found in contemporary debates 
about the fate of Romanian culture, was formulated by Ştefan Zeletin, 
himself a former student of the universities in Berlin, Leipzig and 
Erlangen. He noticed a fundamental malfunction in Junimea’s line of 
argumentation: though running down their rivals for doing nothing else 
than importing certain complicated solutions into a different culture 
without checking their suitability to the realities of Romanian life, whose 
specificity and rhythm of evolution are neglected, they do the very same 
thing, borrowing a series of abstract ideas about social development, 
which they apply just as mechanically to analyze the particular case of the 
Romanian culture50. According to Zeletin, the Junimea members fall in the 
trap of regarding the theories they appreciate and whose supporters they 
are as an expression of absolute objectivity and a superior degree of 
professionalism, failing to notice they are the product of a certain 
environment and culture at a given stage in its development, so that they 
judge opposing theories from the point of view of what they consider a 
true measure of truth, forgetting to apply the same interpretation grid to 
their own intellectual construction. Although they present themselves as 
supporters of organic evolution and the derivation of various cultural 
forms from their national roots, the vision they propose is itself an 
imported one, flouting the principles implied by their argumentation, 
because it is not produced by an original analysis of the peculiar situation 
in the Romanian society, being only an arbitrary application of certain 
explanatory models of the western social sciences. 

                                                 
50 Ştefan Zeletin, Burghezia română, op. cit, p. 256-257. 



THE ROMANIAN CULTURE:  INFERIORITY COMPLEXES, MODERNIZATION ...  

 151 

The major mistake made by Junimea is taking one of the numerous 
theories about the birth and development of the society, very popular among 
the German intellectuals, for an expression of pure and solid truth and 
analyzing the competing theories from this perspective, flouting the very 
principle of objectivity they quoted to support their approach: „Where did 
these thinkers take their arsenal of theoretical weapons from, using it against 
the bourgeoisie? From Germany. And it is quite amusing to notice that, 
while the bourgeoisie was importing Krupp cannons from Germany to keep 
the furious mob at a distance, the mob was also importing from Germany – 
not Krupp cannons, because they couldn’t afford them: <<scientific 
truths>>, using them somewhat like the Krupp cannons: directing them 
against the bourgeoisie, in order to shatter it to pieces under the weight and 
authority of <<science>>. But, among those theoretical weapons, there is a 
formidable one, a sort of <<dicke Bertha>>, used by the mob every time 
they launch a new attack against the despicable bourgeoisie. It is the 
principle of continuity and has German romantic origins. In the middle of 
the battle, the mob always resorts to it, considering it irresistible”51. 

Secondly, Zeletin rejects the idea that mere ideological grounds 
could determine the evolution of a whole society, considering that, beyond 
all social changes, the economic reasons causing them must be identified. 
The direction in which human societies move is not arbitrary, is not the 
result of mysteriously imposed whims, it is one rigorously established by 
the expansionist needs of the capital. That is why he considers it is 
impossible to prove Junimea’s point that only Romania witnessed an 
absurd, upside-down process of evolution, unlike all the other capitalist 
countries. The Romanian case is no exception in terms of the general 
process of evolution. In fact, Zeletin believes, the bourgeois era is not born 
in Romania under the influence of western liberal ideas, its cause having 
to be located in the revolution in the structure of the national economy 
under the pressures of British capitalism. The Principalities entered the 
sphere of influence of this huge economic power after the Adrianopolis 
Treaty of 1829, which granted them free foreign trade and this brought 
about rapid changes in the old system. The attractive prices offered by 
British merchants favoured the massive growth in wheat production, while 
the sums obtained from their sale were more and more often used to 
purchase products of western industry.  

                                                 
51 Ştefan Zeletin, Neoliberalismul, op. cit, p. 34 - 35. 
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Thus, the introduction of the capitalist system in agriculture was 
stimulated, causing the making of bigger profits than those of the 
patriarchal system, at the cost of ruining the country’s natural economy 
and the elimination of the former market competitors52. The economic 
revolution placed under the sign of the elimination of the ancient corn 
production under the influence of change brings about, according to 
Zeletin, a political revolution, involving the abolition of the social forms 
corresponding to agricultural production and their replacement with liberal 
institutions facilitating free exchange. The import of western forms of 
culture and civilization does not represent, therefore, an arbitrary imitation 
determined by the dreams of adventurers fascinated by new experiments, 
but the expression of the new economic realities in Romania. 

But the major theoretical rival of Junimea’s view on superficial 
forms would be Eugen Lovinescu’s synchronism theory. It starts from 
Gabriel Tarde’s elaborate sociological conception expressed in Les lois 
de l’imitation (The Laws of Imitation), according to which the 
individuals’ social leveling is possible due to their unconscious tendency 
to imitate one another, to adopt a set of beliefs and behaviours specific to 
strong personalities, prestigious people who are admired for their 
manners or position. With this theory, Lovinescu tries to demonstrate 
that there are no longer autarchic cultures in modernity, capable of 
development only by following native directions, insisting that the same 
fatality of imitation is at work in intercultural relations, implying the 
orientation of small cultures towards the great culture centres of the West 
and the propagation, along the entire European continent, of artistic 
forms belonging to such a region: “Since the end of the 18th century, the 
evolution of European literature has been synchronic; any artistic form 
that appeared in an artistic centre covers the whole Europe immediately; 
nowadays, the French impressionism and cubism, the German 
expressionism, the Dadaism and the constructivism have spread 
concentrically in all countries”53.  

For him, it is obvious that the process of the global 
homogenization of humanity imposes the establishment of a unique set 
of values. The accomplishment of this process entails the fact that the 
more backward nations imitate directly the most advanced level reached 

                                                 
52 Ştefan Zeletin, Burghezia română, op. cit., p. 64 - 65. 
53 Eugen Lovinescu, Istoria civilizaŃiei române moderne, III, Bucureşti, Ancora, 1926, 
p. 112. 
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by the major cultures, appropriating the newest technical means and 
taking over the freshest artistic forms, without having to proceed 
sequentially, without being constrained to reproduce all the stages in the 
evolution of the great nations. Moreover, the imitators start from the 
outer manifestations, the aspects more readily noticeable and susceptible 
to reproduction and only later mimic the spiritual formula generating 
them, first copying the form and then the content. The way in which 
Lovinescu describes the dynamics of the phenomenon of imitation 
totally contradicts Junimea’s perspective on a society’s development. 
Whereas the Junimea members believe an organic evolution, a gradual 
assimilation of civilization elements is necessary; he postulates a 
revolutionary, abrupt takeover, dictated by the requirements of the most 
rapid synchronization. While the Junimea members consider that only 
the passage from the foundation to the form is possible, from a certain 
inner substance to its external expression, Lovinescu argues that, in the 
case of the Romanian society, the form creates the substance, the 
important western bourgeois institutions having permitted the 
introduction of a specific spirit, the creation of a Romanian bourgeoisie. 
Mocking at the supporters of a society’s organic evolution, he dares them 
to demonstrate “to what extent the painting could have evolved 
gradually, from the old Byzanthine style of religious paintings, without 
the influence of the modern trends of western painting […], the 
likelihood of Romanian music based on the Greek choir and the Turkish 
folk love song, without the theory of the counterpoint and orchestration; 
and, in the urban environment, the likelihood of Romanian architecture 
based only on the purely defensive fortress (the kula)”54. 

All these disputes about the nature of modernization fostered the 
necessity of a serious questioning of the Romanians’ national identity 
given that the 1918 Union changed the cultural, economical and 
demographic realities to be managed by the Romanian state to a great 
extent. Using various theoretical instruments at hand, some of the most 
important intellectuals of the time started a passionate research aiming at 
defining the alleged essence of Romanian ethnicity. Among the 
numerous interventions on this topic, we could mention those signed by 
such prersonalities as Camil Petrescu, Lucian Blaga, Nichifor Crainic, C. 
Rădulescu-Motru, Mihai Ralea, Ernest Bernea, Mircea Vulcănescu, Petru 

                                                 
54 Ibidem, p. 158-160. 
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Comarnescu, Constantin Noica, Mircea Eliade, or Cioran. Without 
focusing on those very vivid debates, involving huge energies and sly 
arguments, we choose to observe only that, on many occasions, the idea 
of the evolution a nation should have determined those intellectuals’ 
perception on the French and German influences in the Romanian 
culture. 
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continuous study, called “the philosophy of human life”. If ethics is 
about individual good, politics is about state’s good, in other words, 
politics is about the individual good of every member of the state and,  
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state can only be happy or fulfilled when all its citizens are happy or 
fulfilled. So, politics’ specific goal is the state’s fulfillment and that goal 
contains all other sciences’ goals and it’s represented by citizens’ 
common good. Ethics is not identical with politics, but is identical with 
that politics’ part which studies individual nature and individual 
fulfillment. Politics, being concerned by the state’s problems and not 
only by the isolated man’s problems, has its own goal as the good of the 
community. This type of good is superior to the individual good or to 
other sorts of goods, accomplishment of which are desired by other 
sciences.  
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Etica şi politica reprezintă pentru Aristotel o formă de studiu 

continuă pe care o numeşte „filosofia vieŃii omeneşti” („the philosophy of 
human life”).1 Abordări ale politicii apar dezbătute în legătură cu etica iar 

                                                 
1 W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol.VI Aristotele: An Encounter, 
Cambridge University Press, 1997, p. 331. 
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abordări ale eticii sunt discutate referitor la arta politicii. Subiectul 
ambelor îl constituie binele uman, scopul final al tuturor activităŃilor 
umane, iar „etica trasează modalităŃile prin care se poate trăi o viaŃă bună 
de către cei mai buni oameni într-un stat bun, în vreme ce politica vizează 
principiile constitutive ale statului ideal”.2  

 De vreme ce fiecare acŃiune urmăreşte binele, dar acest bine nu 
este unic şi imuabil, ci el se prezintă în forme diferite, reprezentând scopul 
particular al fiecărei acŃiuni în parte, înseamnă că există un bine superior 
celorlalte forme de bine. Binele nu este ca la Platon „principiu suprem al 
ideilor înŃelese ca esenŃe, arhetipuri”.3 Structura ierarhică a binelui 
determină o ierarhie a scopurilor, între aceste scopuri, existând unul pe 
care îl dorim pentru el însuşi iar celelalte numai de dragul acestuia şi, un 
atare scop, nu poate fi decât binele cel mai mare. Întrebându-se cărei 
ştiinŃe îi aparŃine acest scop, Aristotel va ajunge la concluzia că el aparŃine 
ştiinŃei celei mai stăpânitoare şi mai conducătoare în cel mai înalt înŃeles, 
aceasta fiind politica. Scopul politicii nu este cunoaşterea theoretică, ci 
acŃiunea, o cunoaştere practică, o cunoaştere cu caracter probabil, o 
deliberare corectă în legătură cu ce este bun şi util. Nici scopul eticii nu 
este simpla cunoaştere theoretică, ci formarea omului virtuos, capabil să 
valorifice cunoaşterea practică prin intermediul acŃiunilor morale. Politica 
este ştiinŃa practică ce are un scop definitoriu, practic şi ultim, care 
subordonează toate celelalte ştiinŃe practice, toate având scopuri definitorii 
diferite dar incluse în scopul suprem al politicii.  

Dat fiind că binele suprem în domeniul vieŃii umane practice nu 
poate fi decât ultim (el nu poate fi niciodată mijloc pentru un scop), 
autarhic (necompletabil) şi specific domeniului său, el trebuie să fie unic, 
scopul suprem unic al vieŃii practice fiind fericirea. Dacă etica  se referă la 
binele individual, politica are ca obiect binele cetăŃii, adică al indivizilor 
care o compun, căci nici o cetate nu poate fi fericită decât atunci când 
cetăŃenii ei sunt fericiŃi. Scopul caracteristic al politicii este fericirea 
cetăŃii. Scopul politicii include scopurile celorlalte ştiinŃe şi este binele 
omului.  

 

                                                 
2 “The Ethics sets out the form of the good life as it may be realized by the best men in a 
good state, while the Politics exhibits the constitutive principles of the good state itself.”, 
W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol.VI Aristotele: An Encounter, 
Cambridge University Press, 1997, p.331. 
3 V. Boari, Filosofia şi condiŃia morală a cetăŃii, Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1991, p. 101. 
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 Politica este înŃelepciunea practică (phronesis) aplicată în cetate.4 
Politica este o aplicare a înŃelepciunii practice care nu poate fi redusă la 
simplele interese individuale. Natura socială a fiinŃei umane face 
imposibilă separarea binelui individual de cel al familiei şi de cel al cetăŃii. 
ÎnŃelepciunea politică se identifică astfel cu forma cea mai înaltă a 
înŃelepciunii practice. Cu aspectul de legislaŃie al politicii se identifică de 
fapt înŃelepciunea practică, privită dintr-un punct de vedere obiectiv, ca 
ştiinŃă definită de obiectul ei: cetatea şi subiectiv, ca virtute a omului de 
stat ce o posedă. ÎnŃelepciunea practică se află la antipodul intelectului 
intuitiv. Acesta din urmă are ca obiect definiŃiile pentru care nu există 
demonstraŃie, pe când înŃelepciunea practică are ca obiect individualul.5 
Politica este considerată drept arta dominantă, suverană care studiază 
scopurile finale ale acŃiunilor umane. Chiar dacă binele este acelaşi pentru 
individ şi pentru stat, binele statului este superior şi prioritar.6  

ŞtiinŃa politicii are ca părŃi componente: etica, plecând de la 
experienŃa comună vizează descoperirea principiului fericirii 
(E.N.1098b,1102a2); legislaŃia, elaborarea constituŃiilor şi educarea 
virtuŃilor morale pe baza legilor, aplicarea legilor (E.N. 1179b30-
1180a35); economia domestică, ştiinŃa bunăstării (E.N.1141b35); 
activitatea deliberativă, ştiinŃa deciziilor, elaborării decretelor şi legilor 
(E.N. 1141b35, Pol. 1297b35,1298a3); ştiinŃa funcŃiilor publice şi 
instituŃiilor (Pol.1298b1); ştiinŃa judiciară, reglementarea tipurilor de jurii, 
a speŃelor (Pol.1298a2)7  

Dacă binele individual (scopul eticii) este un mijloc pentru binele 
cetăŃii (scopul politicii), în măsura în care este inclus în binele cetăŃii şi în 
măsura în care binele pentru un întreg popor e format din binele 
cetăŃenilor săi, se poate afirma că etica este anterioară politicii. Rezultă că 
etica este subordonată politicii, adică anterioară logic. Binele cetăŃii, ca 
gen, este mai mare şi mai complet binelui individual. Cetatea e anterioară 

                                                 
4 „Politica şi înŃelepciunea practică sunt unul şi acelaşi habitus, deşi esenŃa lor nu este 
aceeaşi.” (1141b24), Aristotel, Etica Nicomahică, trad. Stella Petecel, Ed ŞtiinŃifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1988. 
5 Vezi Aristotel, Etica Nicomahică, trad. Stella Petecel, Ed ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1988, 1142a25-30. 
6 „Este aşadar limpede că aceeaşi viaŃă este în mod necesar cea mai bună atât pentru 
fiecare om în parte cât şi pentru cetăŃi şi oameni în general.” (1325b30-31); „Deoarece   
s-ar părea că există acelaşi scop pentru omul de rând şi pentru comunitate...” (1334a11-
12), Aristotel, Politica, trad. Alexander Baumgarten, Ed. IRI, Bucureşti, 2001. 
7 Vezi V.  Mureşan, Comentariu la Etica Nicomahică, Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 83-84. 
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prin natură individului, prin urmare, individul nu-şi poate îndeplini optim 
funcŃia decât în cetate. „Cea mai bine constituită cetate e cetatea care 
posedă şansele cele mai mari de a fi fericită”(Pol.1332a5, vezi 
Pol.1253a19-39). Binele cetăŃii, adică fericirea cetăŃii e un mod de viaŃă al 
cetăŃii conform cu virtutea, conform unei medii în reglementarea ordinii 
cetăŃii, conform tipului mediu de constituŃie,8 adică a celui conceput pe 
baza condiŃiei „clasei medii” a societăŃii.9 Acest criteriu al „clasei medii” 
va conferi cea mai mare capacitate de a-Ńi îndeplini funcŃia proprie. El este 
prin natură o condiŃie necesară a fericirii individuale. 

Fericirea individuală e anterioară, logic, termenului de „fericire a 
cetăŃii”, în sensul că definirea „fericirii cetăŃii” presupune posedarea 
anterioară a conceptului de fericire individuală. Individul (cu fericirea lui) 
nu poate funcŃiona ca om fără cetate (cu fericirea ei), deci cetatea e 
anterioară prin natură individului. Rezultă că fericirea cetăŃii e anterioară 
prin natură fericirii individului. Dacă fericirea cetăŃii serveşte realizării 
fericirii fiecărui cetăŃean, e firesc să se afle mai întâi ce este fericirea 
fiecărui cetăŃean pentru a şti mai apoi cum trebuie organizată cetatea spre 
a fi fericită, adică spre a asigura efectiv fericirea fiecărui cetăŃean al ei.  

Superioritatea politicii în raport cu individul nu include, la 
Aristotel, subordonarea individualului faŃă de stat ca la Platon, deoarece 
doar ca membru activ al unei cetăŃi bune individul poate să trăiască o viaŃă 
desăvârşită şi să îşi realizeze scopul. Acelaşi mod de viaŃă este bun atât 
pentru individ cât şi pentru cetate (Pol.1325a30-32). 

Etica nu este identică cu politica, ci cu acea parte a ei care se ocupă 
cu studiul caracterului omului şi al fericirii individuale. Politica, 
ocupându-se de problemele cetăŃii şi nu ale individului izolat, are drept 
scop binele colectivităŃii, superior binelui individual sau altor feluri de 
bine la care aspiră alte ştiinŃe şi, prin scopul şi funcŃiile sale sociale, 
dispune de posibilitatea de a prescrie prin legiferare configuraŃia alor 
ştiinŃe, puterea sa fiind superioară. 

Această subordonare a eticii faŃă de politică nu îi rezervă eticii un 
statut de inferioritate, dacă se are în vedere faptul că Aristotel atribuie 

                                                 
8 „Este însă evident că medietatea este cea mai bună, căci numai în ea nu există 
disensiune”, (1296a6-7), Aristotel, Politica, trad. Alexander Baumgarten, Ed. IRI, 
Bucureşti, 2001. 
9 „Căci acolo unde clasa de mijloc este numeroasă nu există nici o disensiune şi nici o 
revoltă în cadrul constituŃiilor.”, (1296a7), Aristotel, Politica, trad. Alexander 
Baumgarten, Ed. IRI, Bucureşti, 2001. 
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politicii un scop de esenŃă morală. Politica pare a fi pentru Aristotel un soi 
de etică aplicată. Într-un plan practic, etica se subordonează politicii iar 
într-un plan axiologic, politica este cea care este subordonată eticii, căci 
scopul politicii este o valoare morală fundamentală, binele omenesc. 

Politica şi etica fac parte din categoria ştiinŃelor practice, rostul lor 
fiind acela de a organiza şi modela cetatea în spiritul virtuŃii şi al 
înfăptuirii binelui suprem. Aşadar, Aristotel atribuie statului o esenŃială 
funcŃie în plan moral, cea mai importantă preocupare a statului fiind 
cultivarea virtuŃilor şi asigurarea fericirii. Statul însuşi este virtuos când 
cetăŃenii săi sunt virtuoşi. Ca şi pentru Platon educaŃia ca mod de cultivare 
a virtuŃilor este o problemă de stat, ea trebuind reglementată prin legi. 
FuncŃia statului în plan moral este reclamată nu numai de scopul acestuia, 
binele cetăŃenilor, ci şi de raŃiuni de ordin strategic: pregătirea cetăŃenilor 
în vederea participării lor la realizarea acestui bine. Statul trebuie să-şi 
asume sarcina educării morale a cetăŃenilor în spiritul binelui şi al virtuŃii 
iar aceştia, la rândul lor, au obligaŃia să acŃioneze solidar, pentru ca statul 
să-Ńi atingă cea mai înaltă menire.10 Regulile morale transformate în legi11 
care au asociate penalizări joacă un rol important în educaŃia aristotelică. 
Legile sunt produsul înŃeleptului practic. Ele au asociate penalizări care 
duc la formarea unui caracter bun. De aceea Aristotel e adeptul educării 
prin legi ferme impuse de un om politic înŃelept şi condamnă  lăsarea 
fenomenului  educaŃiei morale la voia întâmplării, aşa cum crede el că se 
întâmplă în majoritatea cetăŃilor. Legile trebuie să fie concepute şi aplicate 
de un înŃelept practic, de o persoană care posedă ştiinŃa politicii dar are şi 
suficientă putere pentru a-şi impune legile(E.N. 1180b30). 

Concluzionând, cea mai bună structură politică va fi aceea care va 
determina fericirea individuală prin crearea unui mediu propice dezvoltării 
calităŃilor personale şi abilităŃilor care le vor permite cetăŃenilor să ajungă 
atât în mod individual, cât şi colectiv la atingerea unei vieŃi desăvârşite. 
 Deşi etica este o parte a politicii, ea nu este subordonată acesteia 
din urmă în sensul că este o subdiviziune a sa; etica este cea care e 

                                                 
10 „Despre virtute se pare că se preocupă în gradul cel mai înalt şi adevăratul om politic, 
pentru că el urmăreşte să facă din cetăŃeni oameni capabili şi obedienŃi faŃă de 
legi.”(1102a10), Aristotel, Etica Nicomahică, trad. Stella Petecel, Ed ŞtiinŃifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1988. 
11 „Este acum evident că trebuie să existe legi care să reglementeze educaŃia şi că 
educaŃia trebuie să fie condusă de cetate.” (1337a3), Aristotel, Politica, trad. Alexander 
Baumgarten, Ed. IRI, Bucureşti, 2001. 
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anterioară logic politicii şi, de vreme ce este interesată de fericirea 
indivizilor care formează cetatea, va furniza politicii scopuri precise către 
care se va orienta în vederea atingerii fericirii colective şi individuale. 
„Pentru Aristotel, etica este fundamentul politicii.”12 
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ABSTRACT. As far as the causes of the social exclusion are unknown 
and misunderstood, there are few chances that the decisions or the 
politics to be influenced in a way that may lead to a better life and also 
the change of the negative perception of the majority, of those vulnerable 
minority groups to social exclusion. Gipsy population and their children 
(when talking about one child’s adoption) they are victims of a truly 
vicious circle: the exclusion made by the multiple deficit of conditions, 
sustained by discriminatory attitudes that agravates the social exclusion. 
Gipsy children are not wanted for adoptions because they are identified 
with the family they are coming from, all those things that are part of the 
gipsy community, are transmitted also to their children so that they are 
becoming victims in this process, decreasing their chance to live in a 
final family. In conclusion, our mission is to make those problems known, 
for those minority groups to be integrated in the majority ones. 
 

Keywords: social exclusion, discriminatory attitudes, vulnerable 
minority groups, social integration. 
                      

Problematica abandonului copiilor şi a adopŃiei este, în mod tradi-
Ńional şi în toată lumea, extrem de încărcată la nivel emoŃional, dând 
naştere unui număr semnificativ de luări de poziŃie pasionale şi puŃin 
nuanŃate de tipul „pro” sau „contra”, „totul sau nimic”. Însă, aşa cum 
spunea profesorul Michel Soule, un eminent pedopsihiatru francez, pionier 
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în gândirea de tip ştiinŃific a acestor probleme în anii ’60, abandonul şi 
adopŃia ne ating de altfel pe toŃi cei care lucrăm, la un nivel sau altul, în 
domeniul copilăriei sau al protejării ei, mai degrabă ca persoane decât în 
funcŃia noastră. 

Dacă un copil nu poate rămâne sau nu poate fi reintegrat în familia 
de origine, are dreptul de a fi adoptat de preferinŃă de o familie din Ńara sa 
de origine. Acesta este, de asemenea, unul dintre drepturile copilului 
recunoscute pe plan internaŃional (ConvenŃia ONU cu Privire la Drepturile 
Copilului). În Ńările în curs de dezvoltare sau în tranziŃie, mai cu seamă în 
Europa de est, din ce în ce mai mulŃi candidaŃi adoptatori naŃionali, la fel 
ca adoptatorii occidentali, aşteaptă să le fie dat un copil. Este vorba despre 
o dezvoltare pozitivă pentru copii, ale cărei progrese calitative şi 
cantitative trebuie încurajate.   

Totuşi, rămân copii care nu pot fi nici reintegraŃi în familiile lor de 
origine, nici adoptaŃi în Ńările lor de origine. CâŃiva dintre ei, sunt copii 
mici aflaŃi într-o stare de sănătate bună – acei copii pe care majoritatea 
candidaŃilor visează să îi adopte. Însă numeroşi alŃii, sunt acei copii numiŃi 
de comun acord „copii cu nevoi speciale,”copii cu risc de excluziune sau 
cu „particularităŃi” – ceea ce însemnă copii mai mari (de la doi, trei ani 
câteodată), aparŃinând unor categorii etnice, marcaŃi de un trecut dificil, cu 
probleme de sănătate sau de handicap, reversibile sau nu, sau aparŃinând 
unor fratrii care nu pot fi despărŃite. Aceşti copii aşteaptă o familie 
adoptivă, iar majoritatea o aşteaptă în zadar. ExperienŃa internaŃională 
demonstrează, însă, că adopŃia în cazul lor poate fi o reuşită, mai ales dacă 
beneficiază de o acompaniere psiho-socială adecvată. Şi dacă este 
promovată o politică nediscriminatorie in tara respective in care fiecare 
copil indiferent de naŃionalitate, etnie, religie, sex, are drepturi egale.               

Conform principiului nediscriminării, toŃi copiii trebuie să se 
bucure de drepturile lor, fără nici o distincŃie nejustificată. Profesioniştii 
care lucrează în asistenŃă socială nu trebuie să trateze copiii diferenŃiat, în 
funcŃie de culoare, sex, limbă, religie, naŃionalitate, apartenenŃa etnică sau 
origine socială, situaŃie materială, dizabilitate, statutul la naştere sau 
statutul dobândit al copilului ori al părinŃilor1. Şi totuşi realitatea 
demonstrează adesea contrariul. AsistenŃii sociali pot fi părtinitori uneori 
şi încadrează anumite categorii de copii în nişte stereotipuri, care se 
transformă în prejudecăŃi, reprezentând exemple de gândire automată 
                                                 
1 Rolul şi responsabilităŃile asistenŃilor sociali în protecŃia şi promovarea drepturilor 
copilului, ANPDC, Bucuresti, Editura Trei, 2006, pag.50. 
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generatoare ale unor atitudini negative şi ale unor comportamente dife-
renŃiate. PrejudecăŃile duc uneori la stigmatizare, iar oamenii stigmatizaŃi 
devin mai uşor Ńinte ale marginalizării şi apoi ale discriminării2.                

Această situaŃie se întâlneşte de asemenea şi în Ńările Europei 
Occidentale, dat fiind că în majoritatea Ńărilor de aici, un anumit număr de 
copii cu risc de excluziune trăiesc în plasament familial sau instituŃional, 
deşi sunt adoptabili sau ar putea fi declaraŃi adoptabili în mod legal.  
AutorităŃile Ńărilor adoptatoare au deci, şi această responsabilitate de a 
informa despre şi de a aduce la cunoştinŃa populaŃiei, a mass-media şi a 
profesioniştilor acest subiect. Este, în continuare, mult prea răspândită în 
public, ideea „Ńărilor sărace, vaste rezervoare de copii adoptabili”. Dat 
fiind că realitatea este mult mai nuanŃată, trebuie ca autorităŃile din Ńările 
adoptatoare să ia acele măsuri care să permită găsirea candidaŃilor 
adoptatori pentru copiii care au nevoie şi nu să alimenteze numărul de 
candidaŃi care, în virtutea unui proiect nerealist (de a adopta un copil mic 
şi sănătos), nu vor adopta niciodată. 

La noi în Ńară tocmai acest lucru este mai greu de înfăptuit 
deoarece majoritatea candidaŃilor adoptatori nu doresc sa adopte copii de 
etnie Romă,reprezentările despre rromi  bazându-se pe prejudecăŃile si 
stereotipurile populaŃiilor din jur, fiind de prima importantă, pentru că 
aceste reprezentări determina atitudini si comportamente. 

De cele mai multe ori ele sunt singura sursă de informaŃie care îi 
leagă pe rromi de mediul social din jur. Rromii par a fi o realitate 
familiara: orice persoana întrebata are o opinie, deseori categorica, despre 
aceştia. Adevărul este ca rromii sunt receptaŃi eronat, cu atât mai rău, cu 
cat realitatea pierde in fata imaginarului.                

De-a lungul secolelor, un întreg set de imagini a fost construit si 
dezvoltat, cristalizând stereotipurile colective si formând un rezervor de 
reprezentări mai mult sau mai puŃin fixate in memorie. Fie ca promovează 
respingerea sau asimilarea, aceste reprezentări se constituie ca un fundal 
de argumente si justificări ale acŃiunilor. În fapt, rromii sunt rareori 
definiŃi aşa cum sunt, mai degrabă sunt percepuŃi aşa cum ar trebui sa fie 
pentru a justifica politicile si comportamentele celorlalŃi fata de ei.  

Astfel etnia rroma este marginalizata de către societate, şi de aici 
atitudinea de respingere pe care o au familiile care doresc să adopte, 
majoritatea făcând specificarea că nu doresc să adopte un copil rrom. 

                                                 
2 Idem 
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Câteva consideraŃii generale privind marginalizarea -   excluziunea  

socială 
                             

Marginalizarea reprezintă procesul de situare a indivizilor sau gru-
purilor pe o poziŃie socială periferică implicând limitarea drastică a acce-
sului la resursele economice, politice, educaŃionale şi comunicaŃionale ale 
colectivităŃii.3 Cu alte cuvinte se referă la plasarea indivizilor sau grupu-
rilor sub nivelul minim acceptat din punct de vedere economic, rezidenŃial, 
ocupaŃional, de educaŃie4. Marginalizarea nu este rezultatul “rarităŃii resur-
selor”, ci se datorează unei distribuŃii inegale, inechitabile a acestor 
resurse5.  

Grupurile marginale sunt de regula compuse din săraci, şomeri, 
minorităŃi etnice puternic discriminate, persoanele cu handicap, bolnavi 
psihic, delincvenŃi, persoane inadaptate6. 

În ceea ce priveşte situaŃia grupurilor de copii vulnerabili, excluşi 
sau marginalizaŃi, aceştia includ următoarele categorii: copii lipsiŃi de 
îngrijire părintească, copii abandonaŃi, copii în instituŃii, copii implicaŃi în 
cele mai grave forme de muncă a copilului, copii victime ale traficului, 
copii care lucrează şi/sau trăiesc pe străzi, copii aflaŃi în conflict cu legea, 
copii  de etnie rromă, cei cu HIV/SIDA şi cei cu dizabilităŃi. 

Unul din obiectivele centrale ale programelor sociale îl constituie 
desigur combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale7. Termenii excluziune 
şi incluziune socială sunt utilizaŃi tot mai frecvent ca o extensie a tematicii 
sărăciei. Sintagma „masuri de combatere a sărăciei”tinde tot mai mult sa 
fie înlocuita cu cea de „promovare a incluziunii sociale” 

Duffy (1995) considera ca excluziunea socială este un concept mai 
larg decât sărăcia, deoarece include nu numai lipsa mijloacelor materiale 
ci şi imposibilitatea de a fi inclus în diferite „reŃele”sociale, economice, 
politice şi culturale; esenŃial este ca excluziunea socială presupune şi un 
deficit de participare normală la viaŃa socială. 

                                                 
3 Dictionarul de Sociologie, coord. Catalin Zamfir şi Lazăr Vlasceanu, Editura Babel, 
Bucuresti1993, pag. 338). 
4 idem 
5 idem 
6 idem 
7 Enciclopedia dezvoltării sociale, coord. Cătălin Zamfir, Simona Stanescu, Editura 
Polirom, 2007, pag. 240.  
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  Conceptul de excluziune socială este mult mai recent decât cel de 
sărăcie. Ideea de excluziune a apărut în 1975, în documentele Consiliului 
de Miniştri al Consiliului Europei (CMCE) şi s-a consacrat prin cel de-al 
treilea program antisărăcie (1990-1994) lansat de Comisia Europeană8. 

Cea mai completă dintre definiŃiile date excluziunii sociale şi care se 
găseşte cel mai des în literatura de specialitate se referă la incapacitatea de 
integrare a individului din următoarele perspective: civice, economice, inter-
personale şi sociale. Reiese de aici dimensiunea mult mai largă a excluziunii 
spre deosebire de cea a sărăciei care se referă doar la aspectele economice. 

În România, ca Ńară aflată în proces de tranziŃie, problematica  
excluziunii şi a incluziunii sociale prezintă anumite specificităŃi generate 
de moştenirea comunistă care a generat procese de dezagregare socială 
conducând astfel la un proces de polarizare socială şi marginalizare. Au 
apărut astfel două clase sociale: cei „foarte puŃini dar bogaŃi „şi cei „foarte 
mulŃi,dar săraci”9. 

O evoluŃie interesantă au avut după 1989, minorităŃile etnice şi în 
special minoritatea rromă ai cărei membri au fost confruntaŃi cu un acut 
proces de marginalizare; rromii reprezintă de departe minoritatea cu cel 
mai precar statut, minoritate exogena, izolată, marginalizată social, riscând 
să dezvolte o identitate a stigmei10 . 

Cauzele care au declanşat şi au întreŃinut acest proces de 
marginalizare a etnicilor rromi, au fost determinate de o serie de factori 
generatori de marginalizare. Astfel o să mă refer succint la factori de natură 
economică, factori de natură economică, factori de natură politică şi etnica 
precum şi la consecinŃele marginalizării şi impactul pe care acestea le are în 
ceea ce priveşte percepŃia adoptatorilor faŃă de un copil de etnie rromă. 
  

Factori generatori de marginalizare 
   

În plan social, după 1989, în cadrul minorităŃii s-au cristalizat  
grupuri cu un comportament deviant, cel mai adesea de tip infracŃional. 
ExistenŃa unor astfel de grupuri are un impact extrem de negativ asupra 

                                                 
8 idem 
9 Temenunga Rakadjiiska, ”Democratizarea şi marginalizarea în societăŃile est-europene” 
în volumul Minoritari, Marginali, Exclusi, coord. Adrian Neculau şi Gillesferreol, Editura 
Polirom, Iasi, 1996, pag. 217.  
10 ÎmbunătăŃirea situatŃei romilor, volum realizat de echipa de implementare a Proiectului 
Phare R.O.9803.01, tipărit de SPEED Promotion, Bucuresti, 2002, p.5.  
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imaginii şi percepŃiei minorităŃii de către majoritate, deoarece contribuie 
semnificativ la formarea şi întreŃinerea prejudecăŃilor, stereotipurilor şi în 
final a comportamentului discriminatoriu sau chiar rasist. Astfel de 
manifestări nu fac altceva decât să genereze şi să întreŃină un climat 
tensionat, latent conflictual, între minoritate şi majoritate. 

În plan economic, transformările survenite după 1989 - inflaŃia, 
şomajul, diferenŃierea salariilor, scăderea nivelului de trai, lipsa locuin-
Ńelor - au avut un aport semnificativ la apariŃia şi dezvoltarea fenomenului 
de marginalizare. Marea majoritate a etnicilor rromi a constituit una dintre 
categoriile cele mai afectate de costurile tranziŃiei, fiind slab calificată, 
rromii au fost grav afectaŃi de şomaj, deoarece marea majoritate a CAP-
urilor unde aceştia lucrau ca zilieri s-au desfiinŃat, iar activitatea de 
colectare şi valorificare a deşeurilor a pierdut mult din amploarea pe care o 
avea înainte de 1989. 

Astfel reducerea surselor de venituri a dus la scăderea nivelului de trai 
a comunităŃilor de rromi; imposibilitatea financiară de cumpărare a locuin-
Ńelor, alături de supraaglomerarea acestora ca urmare a efectelor politicii 
pronataliste promovată înainte de 1989 a dus la lipsa de igienă a locuinŃelor, 
dificultăŃi în realizarea igienei personale, riscuri privind sănătatea. 

După 1989, democratizarea vieŃii politice şi pluripartitismul au 
oferit minorităŃilor etnice şansa reprezentării politice. Identitatea de grup, 
etnica nu era însă – la începutul lui 1990 - suficient de bine conturată şi ca 
urmare pentru a-şi spori legitimitatea, liderii politici au dus o campanie de 
exacerbare a identităŃii minoritare în detrimentul celei de cetăŃean. Unul 
din efectele perverse ale acestei campanii a fost un proces nedorit de auto-
marginalizare. În dorinŃa de a redefini identitatea etnică a grupului, liderii 
au oferit identitatea de ”rrom„ ca alternativă la cea de „Ńigan”, valorizată 
negativ de către populaŃia majoritara şi, ca urmare stigmatizantă.11 

 
ConsecinŃele marginalizării 

  
Cea mai gravă consecinŃă a marginalizării este situarea persoanelor 

marginalizate pe o poziŃie inferioară, ca cetăŃeni de rang II12. 

                                                 
11 Mihăilescu Ioan (coord.) -Un deceniu de tranziŃie, UNICEF, Bucuresti, 2000.  
12 John Friedman-„O reconsiderare a sărăciei: autonomizarea şi drepturile cetăŃenilor” în 
vol. Minoritari, Marginali, Exclusi, coord. Adrian Neculau şi Gilles Ferreol, Editura 
Polirom, Iasi, 1996, pag.256. 
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În România nu există încă o cultură a drepturilor cetăŃeneşti pentru 
cetăŃenii a căror aceste drepturi au fost şi sunt încălcate; mă refer la 
populaŃia de etnie rromă care se confruntă cu nerespectarea în majoritatea 
cazurilor, a  dreptului la asistenŃă medicală, dreptului la un spaŃiu de viaŃă 
sigur şi protejat, dreptul la o educaŃie practică solidă, dreptul la protejarea 
faŃă de abuzuri şi neglijare (art.19 ConvenŃia ONU cu Privire la Drepturile 
Copilului), dreptul de a beneficia de securitate socială (art.26 Conv.ONU), 
dreptul de a fi protejat împotriva exploatării economice (art.32,ConvenŃia 
ONU). 

O altă consecinŃă deosebit de serioasă a procesului de margina-
lizare, care „conŃine în el însuşi un cerc vicios: persoanele şi grupurile 
marginale, excluse, fiind lipsite de resurse economice politice, educaŃio-
nale şi făcând obiectul unei discriminări constante, sunt lipsite de şansele 
reale de a depăşi starea de marginalizare”.13 

Revenind la tema centrală a lucrării şi anume consecinŃa margi-
nalizării în ceea ce priveşte şansele la adopŃie a unui copil care provine 
dintr-un asemenea grup marginalizat se poate afirma că în România nu 
există încă servicii publice specializate care să informeze şi să consilieze 
populaŃia referitor la existenŃa factorilor declanşatori ai marginalizării, la 
consecinŃele acesteia precum şi la importanŃa unei politici coerente şi 
susŃinute de prevenire a acesteia şi a  importantei integrării şi tolerării  
acestor grupuri marginale. Sigur că aceşti factori trebuie cunoscuŃi pentru 
a putea avea o atitudine potrivită faŃă de etnia rromă. 

PopulaŃia de rromi este victima unui adevărat cerc vicios: margi-
nalizarea produsă de deficitul multiplu de condiŃii, susŃine prejudecăŃi şi 
atitudini discriminatorii care agravează excluziunea socială. 

Iată în continuare, prezentarea celor mai importanŃi factori cu rol 
esenŃial în integrarea şi acceptarea acestei etnii. 

 
Factori determinanŃi în integrarea grupurilor marginalizate 

 
1. Sistemul educaŃional - derularea unor programe sociale menite 

să  suplinească dificultăŃile cu care se confruntă copii grupurilor marginale 
-  dezvoltarea unui model intercultural în educaŃie.  

2.Creşterea rolului mass-media – formarea de jurnalişti specializaŃi 
în domeniul relaŃiilor interetnice, campanii mass-media mai numeroase de 
                                                 
13 DicŃionarul de Sociologie,coord. Catalin Zamfir, Editura Babel, Bucuresti 1993,      
pag. 338. 
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remodelare a prejudecăŃilor, campanii publice de conştientizare, campanii 
specializate cu Ńinta precisă în vederea adopŃiei copilului de etnie rromă.  

3. Măsuri de asistenŃă socială - formarea de specialişti care să 
ofere suport şi consiliere etnicilor rromi în relaŃiile acestora cu instituŃiile 
publice, formarea de specialişti în dezvoltarea unei strategii de eman-
ciparea minorităŃii, o diversificare a prestaŃiilor sociale care să nu creeze 
dependenŃa socială. 

AsistenŃii sociali pot informa pe ceilalŃi profesionişti şi pe membrii 
comunităŃii cu privire la efectele marginalizării sociale şi ale discriminării 
şi îi pot face să devină conştienŃi atunci când au involuntar, o atitudine 
marginalizată sau chiar discriminatorie. 

AsistenŃii sociali pot sesiza autorităŃile publice locale în ceea ce 
priveşte serviciile necesare în comunitate, pentru asigurarea de tratament 
egal şi şanse egale pentru toŃi copiii.14 

4. Rolul ştiinŃelor sociale in formarea negociatorilor specializaŃi in 
rezolvarea conflictelor interetnice, realizarea de cercetări pentru 
identificarea nevoilor etnicilor minoritari si propunerea astfel de masuri 
pertinente pentru îmbunătăŃirea nivelului de trai a acestora 

5. Rolul factorilor de decizie de la nivel guvernamental care să 
elaboreze şi să dezvolte o politică coerentă privind toate minorităŃile etnice 
din România (adoptarea Planului NaŃional antisărăcie şi promovare a 
incluziunii sociale - Hotărârea Guvernului nr.829/2004 publicată în Moni-
torul Oficial nr.662/2004) - care conŃine obiective şi acŃiuni menite să 
sprijine autorităŃile publice locale în elaborarea şi aplicarea unor programe 
anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale şi să contribuie la formarea 
unei culturi a acŃiunii sociale prin creşterea capacităŃii de a identifica şi de 
a soluŃiona problemele sociale. Fiind conceput ca o strategie pe termen 
lung, acesta este un program de construcŃie socială în vederea eliminării 
surselor de excluziune şi discriminare şi a asigurării accesului la servicii 
sociale fundamentale, în special pentru grupurile de rromi. PopulaŃia de 
rromi trebuie în continuare ajutată în efortul de a se înscrie într-o eco-
nomie modernă competitivă, punând accentul pe preocupările de formare 
profesională, calificare şi motivaŃie pentru şcoală şi muncă. 

În municipiul şi judeŃul Arad au fost derulate şi funcŃionează cu 
succes proiecte realizate prin parteneriate ale organizaŃiilor rrome cu 

                                                 
14 Rolul şi responsabilităŃile asistenŃilor sociali în protecŃia şi promovarea drepturilor 
copilului, ANPDC, Bucuresti, Editura Trei, 2006, pag.52. 
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autorităŃile publice locale; toate acestea constituie dovezi ale reuşitei 
producând schimbări pozitive în viaŃa comunităŃii rrome, întărind şi 
facilitând participarea activă a acesteia în viaŃa economică, socială, 
educaŃională, culturală şi politică a societăŃii noastre. 

 Este important a fi cunoscute punctele tari ale acestei etnii, fiind 
posibil astfel schimbarea percepŃiei despre etnia rromă ,,iar când este 
vorba de adopŃia unui copil rrom să nu mai existe atâtea semne de 
întrebare ci doar acceptarea ideii că şi acel copil este la fel ca şi ceilalŃi 
copii, cu aceleaşi drepturi şi nevoi. 

Copiii rromi nu sunt doriŃi la adopŃie deoarece sunt asimilaŃi cu 
familiile marginalizate din care provin; toate aceste prejudecăŃi privind 
comunitatea rromă se transmit copiilor acestora, aceştia devenind practic 
victimă sigură în acest proces de excluziune, reducându-se drastic şansa de 
a fi îngrijiŃi  într-o familie definitivă adoptivă. 

Astfel este nevoie de o abordare constructivă a acestei problematici 
– a marginalizării – excluziunii populaŃiei de etnie rromă din România,  în 
care se impune o strategie de intervenŃie coerentă şi susŃinută care să se 
adreseze atât  minorităŃii marginalizate cât şi majorităŃii marginalizate; şi 
fiindcă anul 2008 a fost declarat Anul Dialogului Intercultural în U.E., se 
impune să contribuim cu toŃii la crearea societăŃii mileniului trei – 
societatea interculturală, o societate de indivizi diferiŃi dar egali, racordaŃi 
la “valorile generale ale umanităŃii” 15 şi respectând un set comun de 
norme dar în acelaşi timp, aflaŃi într-un permanent schimb cultural şi 
spiritual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 EducaŃia interculturală, Pierre Dansen, Christianne Perregaux, Micheline Rey, Editura 
Polirom, Iasi, 1999, pag.16. 
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- bibliografia, obligatorie pentru orice articol, se scrie conform ConvenŃiei 

de la Vancouver, cuprinzând în ordine: Autor (în ordine alfabetică), Titlu 
articol, Numele publicaŃiei, Editor, An de publicare, Volum, Număr, Pagini. 

 
 
Exemple:  
- pentru reviste (periodice) [1] HUFFMAN, J.C.; LEWIS, L.N; Inorg. Chem., 

19, 1980, p. 2755. 
- pentru referinŃele documentelor de pe internet se citează autorii, instituŃia, 

denumirea (titlul) documentului, adresa URL, data consultării.   
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- Tabelele şi diagramele, figurile sau alte desene vor fi inserate în text la locul 
potrivit, numerotate cu cifre arabe (Tabel 1,2 etc. sau Fig.1,2.etc.)  şi vor avea o rezoluŃie 
cât mai  bună pentru a nu impieta asupra calităŃii materialului. 

Notele reprezintă o parte a bibliografiei şi vor fi introduse în cadrul acesteia la 
sfârşitul lucrării. 

Trimiterea spre publicare a unui articol presupune implicit următoarele:  
a) Manuscrisul a fost aprobat de toŃi autorii; 
b) Că există permisiunea de publicare din partea instituŃiei căreia îi 

aparŃin autorii; 
c) Că lucrarea nu a fost şi nu va fi publicată sub orice altă formă în 

nici o altă publicaŃie; 
d) Autorii acceptă transferul total şi necondiŃionat al dreptului de 

copyright asupra lucrării.  
 
 
 

InstrucŃiuni pentru trimiterea articolelor în formă electronică 
 
 

Manuscrisele se trimit pe cale electronică la adresa miovan@uvvg.ro, sau pe 
suport electronic şi listat, la sediul redacŃiei: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, 
310025 Arad, Bd. RevoluŃiei, nr.94-96 - revista „Societate şi Politică”. 
Alte informaŃii: telefon /fax - 0040/0257/284899 
Persoană de legătură: prof. Dumitrean Daniela  
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Manuscript Submission 
 

 
 
 
Legal requirements 
Submission of a manuscript implies: that the work described has not been published 

before; that is not under consideration for publication anywhere else; that its 

publication has been approved by all co-authors, if any, as well as by the responsible 

authorities – tacitly or explicitly – at the institute where the work has been carried out. 

The publisher will not be held legally responsible should there be any claims for 

compensation. 

 
Permissions 
Authors wishing to include figures, tables, or text passages that have already been 

published elsewhere are required to obtain permission from the copyright owner(s) 

and to include evidence that such permission has been granted when submitting their 

papers. Any material received without such evidence will be assumed to originate from 

the author(s). 

 
Reviewing procedure 
Societate şi Politică Review follows a double-blind reviewing procedure. 
Authors are therefore requested to place their name and affiliation on a separate page. 
Self-identifying citations and references in the article text should either be avoided or 
left blank when manuscripts are first submitted. Authors are responsible for 
reinserting self-identifying citations and references when manuscripts are prepared for 
final submission. 

 

Manuscript Preparation 
 
 

Title page 
The title page (separate) should include: 

- The name(s) of the author(s) 
- A concise and informative title 
- The affiliation(s) and address (es) of the author(s) 
- The e-mail address, phone and fax numbers of the corresponding author 
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Abstract 
Please provide an abstract of 100 – 150 words. The abstract should not contain any 

undefined abbreviations or unspecified references.   

 
 

Keywords 
Please provide 4 to 6 keywords which can be used for indexing purposes. 

 
Language 
The journal language is English, French, German or Romanian spelling and 

terminology may be used, but either one should be followed consistently throughout the 

article. Authors are advised to contact the editor in advance. We appreciate any efforts 

that you make to ensure that the language is corrected before submission.  
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Text 
 

 
 

Text formatting 
For submission in Word 

- Use a normal, plain font (e.g. 12-points Times New Roman) for text 
- Use italics for emphasis 
- Use the automatic page numbering function to number the pages 
- Use tab stops or other commands for indents, not the space bar 
- Use the table function, not spreadsheets, to make tables 
- Save your file in two formats: documents 

 

Abbreviations and acronyms 
Abbreviations should be defined at first mention and used consistently thereafter. 

 
Footnotes 
Footnotes on the title page are not given reference symbols. Footnotes to the text are 
numbered consecutively; those to tables should be indicated by superscript lower-case 
letters (or asterisks for significance values and other statistical data). 

 
Acknowledgments 
Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be placed in a 
separate section before the reference list. The names of funding organizations 
should be written in full. 

 
References 
The list of References should only include works that are cited in the text and that 
have been published or accepted for publication. Personal communications and 
unpublished works should only be mentioned in the text. Do not use footnotes or 
endnotes as a substitute for a reference list. 

 
Citation in text 
Cite references in the text by name and year in parentheses. Some examples: 

- Negotiation research spans many disciplines (Thompson 1990) 
- This result was later contradicted (Becker and Seligman 1996) 
- This effect has been widely studied (Abbott 1991; Barakat et al. 1995; Kelso 

and Smith 1998; Medvec et al. 1993) 
- Negotiation research spans many disciplines (Thompson 1990a, b) 

 
List style (APA) 
Reference list entries should be alphabetized by the last names of the first author of 
each work. 
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Recunoaştere naŃională 
 
 

PublicaŃia “Societate şi Politică” se regăseşte pe site-ul Ministerului EducaŃiei,  

Cercetării şi Inovării la adresa 

http://www.cncsis.ro/cenaposs/2008/rev_ed/etapa3.pdf 

fiind evaluată în anul 2008 la categoria C, cu numărul de cod CNCSIS 834. 
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Editarea şi tipărirea prezentului număr al revistei au fost 

sponsorizate de S.C. PHOENIX OIL DISTRIBUTION S.R.L. 

Oradea, DANY STYLE Hunedoara şi S.C. AMEDAR S.R.L. 

Satu Mare, cărora, şi pe această cale, le aducem mulŃumiri.  

 

Difuzarea revistei se face gratuit atât către universităŃi, 
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