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I. Cadrul Istoric 
 
Istoria României este dominată în ultimele două secole de procesul, niciodată finalizat, al modernizării, al 
accederii la modernitatea deplină europeană, așa cum s-a conturat și consolidat în secolul XX. În cazul 
României procesul a început după 1829 și a fost destul de rapid, din punct de vedere istoric, dar parțial și sub 
multe aspecte superficial. Multe elemente cheie ale modernității: economie privată de piață, constituție 
democratică ce prevedea separarea și controlul reciproc al puterilor, sistem politic pluralist, legislație civilă și 
penală modernă erau amestecate cu elemente specifice Vechiului Regim: importanța informală a ierarhiei 
(statusului), permanența relației patron-client – în sensul sistemului de dependență personală, care a funcționat 
din antichitatea timpurie până la maturizarea modernității europene și a fost descris de sociologia weberiană.  
 
Evoluția pozitivă a procesului de modernizare a fost prea mult dependentă de anumite personalități, în primul 
rând Carol I și s-a bazat prea puțin pe tendințe profunde din societatea românească. De aceea a și fost 
vulnerabilă la reacția anti-modernă de dreapta din anii ’20 și ’30. Primul proces modernizator se sfârșește în 
tragedia celui de-al doilea război mondial și a comunizării societății românești. 
 
Comunismul, la rândul lui, s-a dorit tot un proces de modernizare, adevăratul și unicul proces de emancipare 
socială, și într-un anumit fel a și fost – dar mai degrabă o falsă modernizare, în ciuda propagandei și a unor 
succese parțiale generate de nevoia ideologică de a industrializa țara. Comunismul este în primul rând, ca și 
fascismul de altfel, o virulentă reacție anti-modernitate, pe care dorește să o distrugă păstrând și utilizând 
mijloacele tehnice ale acesteia și încercând să construiască o utopie neo-tradiționalistă îmbrăcată în retorica 
emancipării absolute și a pre-determinării istorice complete.  
 
De aceea el a consolidat multe elemente ale societății de tip Vechi Regim deja existente în România, în forme 
mult mai grave și nocive decât în alte state comuniste din centrul Europei: ierarhia socială strictă: i) activiștii 
partidului comunist, ii) birocrația tehnico-industrială, iii) salariații, inclusiv intelectualii; relațiile de patronaj, atât în 
partidul comunist, cât și în întreaga societate; alocarea planificată a resurselor și bunurilor în condițiile unei 
proprietăți de stat atotstăpânitoare, care a stimulat revenirea la economia de tip Vechi Regim, iar în perioada de 
criza acută a anilor ’80, chiar la economia naturală; modelul politic leninist al partidului unic, organizat pe baza 
”centralismului democratic” care este ”copia emancipată” a absolutismului monarhic oriental-asiatic; 
paternalismul grotesc al perioadei 1971-1989, produs al mini-revoluției culturale, de sorginte chinezo - 
coreeană, a regimului Ceaușescu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II. Cadrul actualului proces de modernizare 
 

Prăbușirea comunismului a lansat un nou proces de modernizare în 1990, care a avansat cu multe poticneli, 
dar și cu realizări notabile. Acest proces se confruntă cu provocări importante, unele acționând în sensul 
modernizării depline, altele fiind rezultatul paradoxal al combinării elementelor tradiționale descrise mai sus cu 
un cadru modernizator. Provocările care au acționat în sensul modernizării se referă în principal la următoarele 
elemente: 
 

a) Nevoia de schimba sistemul economic centralizat-etatist pentru unul descentralizat-individual/particular 
printr-o privatizare pe scară largă a activelor economice de orice fel; 

 
b) Nevoia de a schimba sistemul partidului unic, cu unul pluralist; 
 
c) Nevoia de investiții străine masive pentru a dezvolta și moderniza o economie rămasă în urmă din punct 

de vedere tehnologic și managerial și în acută lipsa de capital, inclusiv social; 
 

d) Nevoia de integrare în structurile Europei occidentale (Uniunea Europeană și NATO), ca semn al 
emancipării de Rusia/URSS și al regăsirii (cel puțin simbolice) a vocației pur europene – chestiune importantă 
cu precădere la nivelul elitelor; 

 
e) Procesul de globalizare și revoluția ICT din ultimii 20 de ani. 

 
Toate aceste elemente au împins societatea românească spre modernizarea efectivă, în timp ce altele, 
continuând tendințele din perioada 1829-1948 și 1948-1989, consolidează anumite caracteristici ”tradiționaliste” 
deja menționate. 
 
În primul rând este vorba de relația de dependență patron-client în societate, e adevărat sub forme noi, în 
special în zona sectorului public sau a activităților puternic reglementate: administrația publică, educația - în 
special învățământul universitar, sănătatea, sindicate, activități ”liberale” organizate ne-concurențial (notarii 
publici de exemplu, dar nu singurul). Această abordare este utilizată pe scară largă și în unele zone ale 
economiei private, dar puternic conectate la politic: mass-media, în special rețelele televiziunilor de știri. 

 
Apoi este vorba de adâncirea unei rupturi mai vechi între mediul urban, în special cel din marile orașe, mult mai 
modernizat și emancipat, mult mai autonom și dinamic, evident mai dezvoltat economic și social, și mediul rural, 
dependent de diversele forme ale relației de patronaj, tradiționalist și imobil, închistat în propriile așteptări 
paternaliste (”sa ni se spună ce să facem”, ”să ni se dea”), înapoiat economic și social. Această ruptură are și o 
componentă regională, chiar dacă ea este mai puțin evidentă și mai greu de acceptat – dinamismul superior al 
unor regiuni ca Banatul, Transilvania, zona Bucureștiului, în raport cu restul țării. Fundamentul acestei rupturi, 
indiferent unde o localizăm, este capitalul social diferit datorită asimilării ”asimetrice” a elementelor modernității 
– oricare ar fi cauza istorică a acestui fenomen. 
 
Partidele – contribuie la modernizare sau o blochează? 

 
Partidele politice au reprodus intern modelul politic leninist al partidului comunist - o formă soft de centralism 
democratic care va fi detaliată într-o secțiune ulterioară. Unul din efectele acestui mod de organizare al 
formațiunilor politice românești și multitudinea de rupturi și separări: nefiind posibilă opoziția internă și 
alternarea la conducerea partidului, singura opțiune posibilă a fost crearea unui noi formațiuni politice, care însă 
replica același tip de organizare internă. Acest model politic a permis nu numai dezvoltarea, dar și obținerea 



 
controlului de către sistemul de patronaj asupra tuturor partidelor politice și pe această bază promovarea pe 
scară largă a unei selecții negative a elitelor politice. 

 
Un alt aspect se referă la utilizarea resurselor publice pentru interese private sau de grup – statul este privit nu 
ca un instrument abstract și imparțial de reglementare și arbitraj a multitudinii de interese private și de grup, ci 
ca un mijloc personalizat și părtinitor de a aloca resursele publice în favoarea intereselor particulare ale 
partidului/grupului care-l controlează. Acest lucru a devenit curent – regula – pentru toate componentele 
administrației publice, centrale sau locale. 

 
Regulile și procedurile omogene și universale nu sunt respectate/implementate, în ciuda unei hiperinflații 
reglementatorii: mii și mii de acte normative de toate tipurile, care se contrazic și se anulează unele pe altele, 
sunt emise în fiecare an. Toate acestea creează condiții pentru fragmentare instituțională și procedurală. 

 
Se observă și adaptări patologice ale unor aspecte ale modernității la fundamentul tradițional: accentul pus pe 
reglementarea detaliată și sufocantă, imposibil de respectat în detrimentul rezolvării eficiente a unor probleme 
concrete, golirea de conținut a proceselor administrative și de management formale, astfel încât să se 
mascheze modul informal, ad-hoc și discreționar de luare a deciziile reale în favoarea unui grup sau altul și în 
detrimentul interesului public; 

 
În fine, pe baza tuturor elementelor analizate mai sus, se constată apariția și dezvoltarea unui sistem neo-
feudal de ”parazitare” a sectorului public în primul rând și de control a părții mai puțin dinamice, mai 
puțin modernizate, mai înapoiate a societății românești – a mediului rural și a micilor comunități urbane. 
Modelul neo-feudal apare din intersecția, ciocnirea elementelor specifice unei societăți tradiționale cu 
elementele fundamentale ale societății moderne (modernității): capitalism liberal și proprietate privata, reguli 
universale și impersonale, succes bazat pe competiție deschisă și cu reguli omogene/universale respectate de 
toți, promovarea pe baza de merit, democratizarea extinsă – în sensul desființări oricăror forme de status. 
Sistemul neo-feudal are tendința evidentă de consolidare și extindere în ultimii ani, intrând astfel în conflict 
deschis cu partea mai modernizată, autonomă și dinamică a societății românești – episodul Roșia Montană și 
demonstrațiile generate de acesta nu sunt decât epi-fenomene ale acestui proces. 
 
 

III. Cadrul analitic: modelul neo-feudal 
 
Această analiză nu este una de tip cultural, care să dea seamă de cauzele profunde, istorice și civilizaționale, 
pentru care societatea românească arată astăzi altfel decât alte societăți din Europa Centrală, ci ea încearcă sa 
fie o sumară descriere a lumii politice și mai ales să propună anumite soluții pentru această zonă, care să 
consolideze procesul modernizării depline. 
 
De aceea în continuare ne vom concentra pe modul de funcționare al partidelor politice românești, pe 
descrierea modelului de interacțiune cu societatea și cu administrația și pe propunerea unor alternative care să 
limiteze impactul elementelor specifice modelului neo-feudal descris mai sus. În opinia noastră problema 
principală în acest moment nu este ce fel de politică trebuie să facem, ci mai degrabă cum să facem politică 
democratică și reprezentativă în România. Chiar dacă suntem adepți convinși ai capitalismului liberal și 
democratic, deci de ”dreapta”, ”liberal” sau ”neo-liberal” – sintagme odioase unei anumite zone intelectuale, 
cred că rândurile următoare se adresează întregului spectru politic, inclusiv marxiștilor autentici, tuturor celor 
care cred cu sinceritate într-o modernizare deplină a societății românești în care să-și confrunte apoi diversele 
opțiuni doctrinare. Cu siguranță ele nu se adresează neo-leniniștilor, pentru care ”a fi mai rău” este o condiție 
obligatorie pentru ”a fi mai bine”, astfel încât să pescuiască în voie în ape tulburi, sau a neo-romanticilor: 
anarhiștii, ecologiștii radicali, adepții ”teoriei critice”, ortodocșii radicali și integriști, neo-legionarii, pentru care 
modernitatea este răul absolut. 



 
 
Vom începe printr-o scurtă detaliere a modelului neo-feudal în politică, în sectorul public și modul în care el se 
articulează cu alte zone ale societății românești. Principalele caracteristici ale acestuia vor fi descrise în 
paragrafele de mai jos: 
 
Scopul fundamental este accesul permanent la resursele publice și drenarea acestora către utilizări private/de 
grup. In lipsa altor resurse disponibile și viabile în condițiile unei societăți moderne, actorii modelului neo-feudal, 
folosind caracteristicile tradiționale remanente din societatea românească, în special relația patron-client, 
încearcă să obțină și să permanentizeze controlul asupra resurselor publice – chiar cele produse de partea 
modernizată a societății - și să le utilizeze fie în folos propriu, fie să le redistribuie către partea mai dependentă 
a societății, reticentă la modernizare, astfel încât prin mecanismele electorale formal pluraliste și democratice 
să păstreze accesul la resursele publice; 

 
Important este să urmărim dezvoltarea relației patron-client în zonele de contact ale politicului cu 
domeniile care oferă accesul la utilizarea unor resurse diverse: financiare, informaționale, simbolice. În 
ceea ce privește descrierea acestei relații în interiorul partidelor, ea va face obiectul unei analize mai detaliate 
în secțiunea următoare. 
 
Dezvoltarea relației patron-client în zona electorală se referă la controlul electoratului dependent din zona 
rurală sau fidelizarea anumitor categorii sociale, prin redistribuirea unor resurse publice sub diverse forme, 
unele indirecte, în special canalizarea politică a fondurilor pentru proiectele de investiții în infrastructură, chiar 
anumite forme de asistență socială, alte fiind plăți directe (în bani sau în natură) 
 
Dezvoltarea relației patron-client în sectorul public se referă la procesul de politizare masivă a tuturor 
funcțiilor de conducere din administrație, educație (școli, licee, universități), sănătate (conducerea spitalelor de 
orice fel), companii de stat (inclusiv cele din subordinea administrației locale). 
 
Dezvoltarea relației patron-client apare chiar și în anumite sectoare economice private, dar puternic 
dependente de resursele publice: investițiile din bugetul de stat sau din fondurile europene, achizițiile de bunuri 
și servicii pentru sectorul public 
 
Dezvoltarea relației patron-client se dezvoltă și în zone de prestigiu social (universități, institute de 
cercetare, academii) unde promovarea meritocratică și criteriile care să o susțină au fost înlocuite cu 
promovarea clientelară și impostura – de fapt acest lucru s-a întâmplat deja în perioada comunistă, acum fiind 
vorba de o perfecționare și de o eliminare a criteriilor strict ideologice. Un exemplu concludent îl reprezintă 
inflația de titluri academice, în special de doctor, și multitudinea cazurilor flagrante de plagiat, toate 
manifestându-se cu precădere în lumea politică sau în zone conectate strâns la aceasta. 
 
Nu în ultimul rând dezvoltarea relației patron-client apare în anumite zone ale mass-media, mai ales a 
televiziunilor de știri - dezvoltarea inflaționistă a acestora reprezintă cu adevărat un fenomen - pentru a le folosi 
ca instrumente de consolidare a controlului electoral, prin manipulare și diversiune.  
 
 

IV. Cadrul analitic: partidele politice 
 
Principalul vehicul prin care modelul neo-feudal s-a dezvoltat în ultimii 10-15 ani în România a fost clasa 
politică, sistemul de partide politice. Acest fenomen se explică și printr-o importanță exagerată acordată 
politicului, imediat după 1989, ca o moștenire a societății comuniste, unde totul, inclusiv intimitatea familiei, era 
politic (vezi derivele politicii demografice în anii ’80). Astfel, după 1990, pluri-partidismul a însemnat replicarea 



 
unei forme ”soft” a modelului leninist de partid politic, dezvoltat pe baza faimosului concept de ”centralism 
democratic”. 
 
Avem de-a face în primul rând cu organizarea strict ierarhică a partidelor: organizațiile locale sunt complet 
subordonate de conducerii județene, iar aceasta celei naționale. Membrii simpli (militanții) au un rol minor în 
raportul cu aparatul partidului (activiștii), iar acesta este subordonat, atât local, județean și central, șefului 
politic. 

 
Organizarea ierarhică se continuă cu alegerile interne: membrii simpli nu aleg decât conducerea organizației 
locale și reprezentanții de rangul 1 care vor alege conducerea județeană. Acești reprezentanți de rang 1 vor 
alege alți reprezentanții de rang 2 care vor participa la congres/conferința națională și vor alege conducerea 
națională. De cele mai multe ori reprezentanții de rang 2 nu mai sunt aleși de reprezentanții de rang 1, ci de 
aparatul de partid de la nivelul județului. Se creează astfel o oligarhie politică în interiorul partidului, o elită a 
cărei principal obiectiv, pe lângă păstrarea accesului la resurse publice, este înghețarea competiției interne, 
permanentizarea aceluiași grup la conducere, blocarea a ceea ce se numește circulația elitelor sau controlul 
strict al acestui proces. 
 
O altă caracteristică derivată din ”centralismul democratic” este modul netransparent de luare a deciziei, ad-
hoc, personalizat și discreționar, exclusiv de aparatul de partid, și concentrarea hotărârilor celor mai importante 
la vârful partidului. Nu există un cadru instituțional, reglementat și respectat pentru dezbateri; agendele și 
dezbaterile întâlnirilor organismelor de conducere nu sunt publice. Lipsa unui mecanism autentic de informare a 
membrilor simpli de partid asupra a ceea ce se întâmplă în interiorul acestuia – de regula membrii simpli se 
informează exclusiv din presă; 
 
Se observă de asemenea lipsa unui mecanism instituțional pentru promovarea dezbaterilor autentice, a 
platformelor politice alternative în interiorul aceluiași partid, protejarea opiniilor minoritare și a ”opoziției interne”. 
Aceasta, platformele politice alternative nu sunt reprezentante în organismele de conducere, iar alegerea 
acestora se bazează exclusiv pe candidaturi individuale, izolate, necoagulate în curente doctrinare diferite – 
mai nou s-a încetățenit în Partidul Național Liberal votul pe lista propusă de șeful politic (la diferite nivele) pe 
baza principiului ”câștigătorul ia tot”. 
 
Se constată de asemenea și golirea de conținut doctrinar a tuturor dezbaterilor – totul se limitează la ce trebuie 
făcut pentru a te menține la putere sau pentru a ajunge la putere. Programele politice sunt pur formale, 
populiste și demagogice, nerealiste, complet ignorate de deciziile tactice curente. Accentul este pus exclusiv pe 
comunicarea demagogică și pe imagine publica, iar conținutul este ignorat cu desăvârșire – acest fapt, 
împreună cu un control ierarhic strict și în acest domeniu, au generat nașterea unei noi ”limbi de lemn” în care 
politicieni se exprimă, ”comunică” la toate nivelurile, foarte asemănătoare cu jargonul politic din perioada 
comunistă. În acest fel comunicarea politică este golită complet de conținut și de sens, este numai un ritual al 
acuzațiilor reciproce și al minciunii, totul învelit într-un limbaj fad, ne-natural, simplist.  
 
Simptomatic pentru acest fenomen este rolul atât de marginal pe care-l joacă institutele politice ale partidelor 
majore: PSD, PNL, PDL, care în condiții normale ar trebui să fie pe de-o parte forumuri de fundamentare și 
dezbatere a principalelor politici publice ale partidelor respective, realizate din perspectiva lor doctrinară; iar pe 
de altă parte pepinieră de cadre politice, apte profesional să implementeze politicile respective. În acest 
moment sunt complet marginale și supraviețuiesc în mare măsură datorită proiectelor finanțate de către fundații 
străine (vezi activitatea fundațiilor germane apropiate celor trei familii politice majore: creștin-democrații, social-
democrații și liberalii). 
 
Ca o consecință partidele s-au depolitizat – în sensul aderării la doctrine politice – au devenit asemănătoare, 
chiar identice, din punct de vedere al discursului, comportamentului și structurii interne de funcționare. 



 
Termenul de politic are un alt sens: nu mai semnifică aderarea voluntară, pe baza anumitor principii și valori, la 
o organizație cu o anumită doctrină sau program, o viziune de evoluție sau schimbare a societății, ci reprezintă 
semnul aderenței la un grup care poate să ia orice decizii în orice mod, daca interesele sale o cer – 
simptomatică este recenta declarație a ministrului de Interne care, întrebat de ce promovează noul Cod Rutier 
prin ordonanță de urgență, nu a mai încercat să încadreze această decizie în condițiile legale ale unui astfel de 
act normativ, ci a răspuns simplu ”este o decizie politică”. Astfel ”decizia”, ca și ”răspunderea politică”, poate să 
acopere orice act care corespunde intereselor private sau de grup, în disprețul fățiș al interesului public. 
 
Partidele se bazează exclusiv, din punct de vedere electoral, pe structura neo-feudală a administrației locale si 
centrale. La nivel local este vorba de președinți de consilii județene și primari, iar la nivel central de miniștri sau 
secretari de stat. Aceștia nu guvernează decât în caz de urgență și într-un mod reactiv (sunt pompieri și sting 
focul), ci se preocupă în special de: 
 
i) Luarea deciziilor facile sau chiar false, care pot fi folosite în scopuri de imagine/comunicare – în general 

demagogice. Subiectele dificile sunt evitate, amânate la nesfârșit, iar când nu se mai poate deciziile sunt 
luate ad-hoc, pe ascuns, ne-fundamentate, într-un mod netransparent; 

ii) Canalizarea resurselor publice către interesele grupului din care face parte; 
iii) Canalizarea resurselor publice către administrațiile locale conduse de membrii partidului din care face parte 

– sau chiar numai a grupului din partid din care face parte; 
iv) ”Politizarea” structurilor administrative (sau companii naționale) din subordine cu oameni fideli: și politic și 

personal. 
 

Partidele și-au extins controlul de tip neo-feudal asupra electoratului dependent din zona rurală sau din zona 
urbana săracă, în scopul evitării oricărei forme de competiție, prin intermediul structurilor administrației locale. 
Partidele sunt foarte fericite cu absenteismul masiv al electoratului autonom din zona urbana – crește ponderea 
electorală a celor dependenți, care au devenit baza reală a partidelor majore. Acest lucru a dus și la apropierea 
până la identificare a ”programelor electorale” și evident la asemănarea în proporție de 99% a practicilor 
politice. 
 
Eliminarea competiției politice s-a materializat și în condițiile extrem de dure de înființare a unui nou partid sau 
de participare la alegeri ca independent – România are una din legislațiile cele mai restrictive privind intrarea pe 
”piața” politică și care nu are nici o justificare din perspectiva stabilității și funcționalității normale a unui sistem 
politic pluralist reprezentativ, atât timp cât fie utilizăm un sistem electoral proporțional cu prag destul de înalt 
(5%), fie unul uninominal cu distribuție majoritară sau chiar ciudățenia actuală. Singura justificare a restricțiilor 
referitoare la înființarea de noi partide, participarea la alegeri a independenților sau chiar modernizarea 
(creșterea accesului) sistemului de vot prin introducerea votului prin corespondență este una oligarhică de 
păstrare a controlului absolut asupra pieței politice și de control electoral. Modernizarea sistemului de vot ar 
încuraja masiv participarea electoratului autonom, ne-captiv, ceea ce contravine flagrant intereselor oligarhiei 
trans-partinice. 
 
Absența leadership-ului politic a devenit evidentă: curajul de a înfrunta deciziile necesare, dar neplăcute și 
impopulare, știința de a le fundamenta corect, pe baze empirice și analitice solide și nu pe impresii personale, 
lipsește complet. Rolul politicienilor, așa cum este înțeles în modernitate, cel puțin dintr-o anumită perspectivă: 
”… va fi de a stabili și implementa strategii și de a fi formatori de opinie. Vor comunica și clarifica viziuni și 
valori, vor alege strategiile adecvate și vor identifica, aloca și utiliza resursele la nivel macro”1 este de 
neimaginat în România anului 2013. 
 
                                                           
1
 Vezi aprecierile detaliate asupra acestui subiect în Cristopher Pollitt şi Geert Bouckaert „Reforma  Managmentului 

Public – analiză comparativă”, editura Epigraf, Chisinau, 2004, pag. 164 

 



 
 

V. Manifestarea actualei crize – studiu de caz 
 
Evenimentele legate de proiectul Roșia Montană, demonstrațiile urbane săptămânale ce durează de mai bine 
de o lună, care au mobilizat, fără structuri instituționale (partide, sindicate) un număr de participanți fără 
precedent în România de după 1996, inclusiv recentele demonstrații rurale din județul Vaslui împotriva gazelor 
de șist, reflectă fără nici o îndoială o criză acută de încredere în întreaga clasă politică și într-un mod de a face 
politică – cel descris mai sus. 
 
Pe de-o parte promovarea proiectului Roșia Montană este un studiu de caz emblematic privind modul cum se 
decide asupra politicilor publice în partidele politice, modul de fundamentare tehnică a acestora (sau mai precis 
absența totală a acesteia), valoarea promisiunilor electorale, capacitatea de asumare a unei decizii complicate 
și controversate. Exemplele de schizoidie politică și de lașitate la nivelul politic cel mai înalt din România, au 
șocat opinia publică – clasa mijlocie urbană - și au făcut-o să reacționeze. Este momentul în care s-a spus 
deschis și fără șovăire: ”regele e gol”. 
 
Pe de altă parte, demonstrațiile arată incapacitatea participanților de a coagula o soluție la această criză și de a 
crea un vehicul instituțional pentru a o pune în practică, sau măcar pentru a intra în jocul politic. Într-un fel 
demonstrațiile reflectă golirea completă de conținut a dezbaterilor publice în România: totul a devenit numai un 
joc de comunicare, de public relations, de manipulare a unor mesaje, despre care nu se știe în ce raport se află 
cu adevărul: concordanța cu realitatea empirică, probată prin fapte, date, evidență. De fapt nici nu mai este 
important adevărul sau minciuna mesajului, ci modul în care acesta este prezentat ca să aibă un impact public 
cât mai mare – vorbim deci de o ”comunicare în democrația post-modernă”. Ambele părți se complac într-un 
astfel de joc al comunicării video și ceea ce este mai grav este că mare parte din demonstranți nu realizează că 
le scapă esențialul, în timp ce politicienii sunt mult mai cinici și așteaptă ca lucrurile să se stingă de la sine. 
 
Mai mult, din păcate mulți participanți la demonstrații, sau susținători ale acestora, folosesc aceleași metode și 
abordări pe care le acuză la politicieni, dar cu semn schimbat: principiul este ”cine nu este cu noi este cumpărat 
de Gold Corporation”, nuanțele au dispărut, discuțiile calme, argumentate de asemenea – totul este văzut prin 
prisma unei revoluții purificatoare și exaltate, nu prea se știe însă care ar trebui să fie obiectivul, stația de 
coborâre.  
 
Există câteva riscuri majore legate de această criză acută și de actualele demonstranții: în primul rând 
posibilitatea reală de șubrezire a relativei acceptări sociale a democrației liberale reprezentative, chiar dacă 
aceasta nu a fost pe deplin internalizată și a fost de multe ori mimată, până acum ea nu a fost pusă sub semnul 
întrebării decât pentru scurt timp în perioada 1999 – 2000.Va exista tentația evidentă de a capitaliza politic 
demonstrațiile și de a crea sau consolida un vehicul politic anti-sistem, iar pe de altă parte autismul clasei 
politice, lipsa ei totală de reacție la doleanțele sub-înțelese mai degrabă, decât explicite ale demonstranților, va 
mări înstrăinarea și ruptura dintre clasa mijlocie urbană și politicieni. Astfel sistemul politic actual riscă să piardă 
definitiv sprijinul unui element esențial al stabilității sociale, iar România să vadă complet înstrăinată principala 
sursă de modernizare a sa. Problema este și a clasei mijlocii urbane – protestul împotriva clasei politice nu se 
poate suprapune peste protestul împotriva unui sistem politic. Există aici riscul instrumentalizării demonstrațiilor 
de către discursuri radicale anti-sistem, de stânga sau de dreapta, vehiculând soluții false și compromise istoric. 

 
Strâns legat de riscul anterior este cel al ”de-politizării”: foarte mulți demonstranți manifestă un dispreț suveran 
și foarte păgubos nu numai față de actualii politicieni (ceea ce e foarte normal), dar și împotriva politicii ca atare 
și a oricăror forme de partid politic, ducând până la absurd sloganul ”USL = PDL = aceiași mizerie”. Din păcate 
până acum omenirea nu a inventat un alt mijloc funcțional, mai benign, mai puțin nociv și mai pașnic de 
reglementare a conflictelor dintre interese și nevoi individuale și colective diferite, decât politica pluralist-
reprezentativă – cel puțin pentru societățile democratice de masă ale lumii moderne. Demonstranții ar trebui să 



 
realizeze că problema nu este sistemul în sine, ci modul specific în care acesta funcționează în România și mai 
ales ce se poate face pentru a schimba radical această situație. 
 
Un al treilea risc este cel al instrumentalizării prin supra-licitare: după protestul foarte legitim împotriva modului 
de promovare al proiectului Roșia Montană, se trece la o fază nouă – gazele de șist – și apoi se găsesc noi și 
noi teme, tot mai îndepărtate de punctul de pornire și tot mai ideologizate, căutându-se radicalizarea tot mai 
mare a demonstranților. Evident în acest moment scenariile de toate felurile vor putea curge în valuri. Riscul 
este important și din perspectiva unei posibile implementării a agendei protestatarilor, dacă chiar doresc așa 
ceva. 
 
Un alt risc este cel instrumentalizării ”anti-tehnocratice”, ”anti-specialiști”, ”anti-expertiză”, mai ales prin 
intermediul unei false democratizări a cunoașterii de specialitate, generate de mediile electronice de 
comunicare. Acest proces nu este la primul exemplu în România – diversele campanii anti vaccinare, sau chiar 
cele împotriva pașapoartelor/documentelor de identitate electronice sunt de notorietate. Se propagă astfel, 
utilizând mijloacele modernității și tehnologiei, un neo-obscurantism potrivit căruia oricine se poate pricepe la 
orice, criteriile de validare a cunoașterii științifice din orice domeniu și deci și ale competenței profesionale, nu 
mai sunt valide, sunt demodate, manipulatorii sau reflectă ”relații de dominație și putere” – ele trebuie 
”democratizate”, adică supuse la vot în cadrul unei democrații directe sui-generis.  
 
Tot în acest cadru trebuie semnalată periculoasa ignoranță istorică a multor reprezentanți ai demonstranților, în 
general tineri cu o educație superioară bună – aceștia reproduc ne-critic ”clasicul” discurs despre criza societății 
moderne, despre înrăutățirea permanentă a condiției umane, despre nostalgia unei societăți originare/edenice 
în care omul și natura trăiau fără probleme veșnic și fericiți. Aici se combină necunoașterea istoriei reale, a 
diferenței uriașe între condiția omului/individului de astăzi cu cea de acum 50, 100, 200 de ani, sau de dinaintea 
Revoluției Industrialei, cu un soi de neo-romantism fad și găunos. Nu numai istoria este ignorată, diferența 
enormă dintre omul democratic de azi și omul încorsetat în ierarhiile tipice Vechiului Regim, ci se realizează și 
un straniu transfer prin utilizarea principiilor etice contemporane la interpretarea unor evenimente de acum 200, 
500 sau 1000 de ani, pentru a justifica cele mai abracadabrante concluzii. 
 
În finalul acestei secțiuni trebuie spus ceva despre ”exasperarea europeană” cu privire la România: partenerii 
noștri occidentali sunt tot mai înclinați să ne considere un eșec în procesul de integrare, de asimilare a valorilor 
modernității, cel puțin în anumite domenii. Venim imediat după Grecia în lista îngrijorărilor europene și acest 
lucru a început să se manifeste vizibil, prin pierderea răbdării, un limbaj tot mai direct și mai nediplomatic, 
promovarea și permanentizarea unor mecanisme de monitorizare și control, blocarea ultimelor faze de integrare 
(vezi Schengen). Evident că de multe ori se folosesc pretexte, că anumite sectoare ale societății românești nu 
pot fi modernizate peste noapte (vezi rromii), dar o altă performanță la nivelul clasei politice, a modului și 
eficienței guvernanței publice ar fi făcut ca eșecurile din alte zone să fie trecute cu vederea – cum se întâmplă 
cu alte state noi membre în UE: Polonia, Slovacia, țările baltice.  
 
 

VI. Posibile soluții 
 
Modul de manifestare al actualei crize de încredere în clasa politică, arată că este urgentă o reacție a acesteia 
– ignorarea problemei nu face decât să înstrăineze și mai mult sectorul cel mai dinamic al societății românești: 
clasa mijlocie urbană. Pe de altă parte pare tot mai evident că actualii politicieni par incapabili să-și imagineze 
un alt fel de a face politică, și atunci se pune întrebarea: există soluții la acest impas? 
 
În opinia noastră problema centrală care trebuie abordată este cum limităm și în final eliminăm modelul neo-
feudal din zona politicii și a guvernanței publice?  
 



 
Răspunsul ar putea fi o acțiune concertată la nivelul societății civile, a partidelor politice, a sectorului public 
pentru creșterea substanțială a transparenței și responsabilității acțiunii politice, prin care înțelegem:  

 democratizarea internă a partidelor și re-politizarea doctrinară a acestora; 

 deschiderea competiției inter-partinice, inclusiv prin accesul larg al independenților; 

 judecarea performanțelor politicienilor în funcție de efectele acțiunii lor asupra societății; 

 orientarea guvernanței publice către obținerea de rezultate reflectând obiective sociale; 

 depolitizarea sectorului public. 
 
Toate acestea reprezintă o acțiune complexă canalizată pe trei direcții principale: A) democratizarea internă a 
partidelor și transparentizarea acțiunii acestora; B) deschiderea și ”de-reglementarea” pieței politice; C) 
reforma guvernanței publice în sensul responsabilizării ei în funcție de rezultatele sociale obținute   
 

A. Democratizarea interna a partidelor, transparența acțiunii politice 
 
A.1.Eliminarea sistemului ierarhic de organizare actuală a partidelor prin promovarea pe scară largă a tuturor 
formelor de alegeri directe și/sau primare, prin care militanții sau simpatizanții partidelor desemnează liderii 
politici, reprezentanții la congrese/conferințe naționale și candidații la alegerile locale, parlamentare și 
prezidențiale.  
 
A.2.Alegerea mai frecventă, la 2 ani, a structurilor de conducere la nivel local și național, ceea ce ar permite o 
atenție sporită a liderilor și aparatului față de opiniile bazei. 
 
A.3.Crearea de mecanisme instituționale interne prin care să se permită existența unor platforme politice 
alternative, care să fie reprezentate echitabil (proporțional de regulă) în organismele de conducere de la toate 
nivelurile. 
 
A.4.Crearea unor mecanisme și proceduri instituționale care să garanteze libertatea dezbaterilor interne asupra 
programelor și politicilor publice promovate de partide, transparența și publicitatea deciziilor și a agendelor 
întâlnirilor ordinare sau extraordinare a organismelor de decizie la nivel național/județean, protejarea opiniilor 
minoritare. Aceste mecanisme și proceduri trebuie să împiedice luarea de decizii ad-hoc, ne-fundamentate și 
ne-discutate. 
 
A.5.Limitarea numărului de mandate pentru funcțiile de conducere în partide: președinți de organizații locale, 
județene și naționale: maxim trei mandate consecutive și patru sau cinci mandate în total (6 ani consecutivi și 8-
10 ani în total – ceea ce ținând cont de uzura politicii moderne este suficient). 
 
A.6.Separarea mandatelor de conducere (președinți) în partid de cele din administrație: primari, președinți de 
consilii județene, miniștrii – cu excepția primului ministru/președintelui partidului. 
 
A.7.Reformarea sistemului de finanțare internă a partidelor prin mutarea accentului către cotizații și donații de 
valoare mică de la cât mai mulți militanți și simpatizanți. Publicarea pe internet a unor rapoarte oficiale anuale 
privind cheltuielile financiare la nivel de organizație județeană și națională. 
 
A.8.Instituționalizarea prin statut a rolului comisiilor de specialitate și a institutelor de studii doctrinare, după 
modelul activității parlamentare. 
 
A.9.Implementarea de sisteme de evaluare periodică a performanțelor filialelor și a celor în funcții alese sau 
numite de demnitate publică, precum și organizarea de sisteme de management al resurselor umane, pe baze 
moderne, utilizate în sectorul privat (dosare profesionale, monitorizare/evaluare a activității, instruire).  
 



 
B. Democratizarea vieții politice in România 
 

B.1.Eliminarea restricțiilor de înființare a partidelor politice, de participare la alegeri locale, generale și 
prezidențiale, inclusiv pentru candidații independenți; 
 
B.2.Modernizarea sistemului de vot, inclusiv introducerea votului prin corespondență, astfel încât să se 
stimuleze participare la procesele electorale. 
 
B.3.Stabilirea pentru o perioadă îndelungată a unui sistem electoral coerent, de preferat proporțional, cu prag și 
cu preferința pe listă stabilită de alegători. 
 
B.4.Extinderea finanțărilor publice a campaniilor electorale prin rambursarea cheltuielilor în funcție de numărul 
de voturi obținute, atât pentru partide, cât și pentru candidații independenți. 
 
B.5.Revenirea la alegerea indirectă a președinților de consilii județene, dar cu un anumit prag pentru 
posibilitatea unui partid de a depune o candidatură la această funcție (15-20% din voturile exprimate). 
 
B.6.Respectarea de către partide a unei înțelegeri naționale negociate cu privire la următoarele teme:   

i) Depolitizarea administrației publice și a companiilor de stat și stabilirea unor criterii clare de 
performanță pentru managerii din administrația publică; 

ii) Cod de conduita pentru managementul companiilor de stat; 
iii) Consolidarea și întărirea sistemului de incompatibilități și de conflict de interese și aplicarea lui 

fermă; 
iv) Demisia/demiterea oricărui demnitar într-o funcție executivă, trimis în judecată pentru fapte penale; 

 
B.7.Obligativitatea pentru orice partid de a avea un registru unic electronic al membrilor acestuia, la care 
accesul public să fie reglementat și care să constituie baza juridică de apartenență la o organizație politică – 
transparentizarea compoziției partidelor politice. 
 

C. Reforme administrative și de guvernanță publică 
 

C.1.Reguli uniforme și transparente, pe bază de formulă pentru alocarea fondurilor către administrația publică 
locală direct de către Ministerul de Finanțe numai prin lege a bugetului sau de rectificare a acestuia. 
Interzicerea alocărilor de fonduri de către consilii județene sau Guvern prin decizii ad-hoc: hotărâri de consiliu 
județean sau de guvern 
 
C.2.Criterii clare de eligibilitate a programelor de investiții – unificarea sistemelor de planificare și finanțare a 
investițiilor: cel european și cel național, pe baza celui european. 
 
C.3.Generalizarea managementului public orientat spre performanță: 

i) Planificarea, executarea și publicarea (execuțiilor bugetare) tuturor bugetelor (național și a celor 
locale) pe baza de programe și angajamente; 

ii) Bugete multianuale  efective cu indicatori de performanță care să măsoare acest lucru; 
iii) Monitorizare si raportare publica pe baza de rezultate – rapoarte prezentate anual in Parlament 

și/sau în consiliile locale/județene; 
iv) Extinderea si obligativitatea evaluărilor de impact ex-ante, ex-post, a audit-urilor externe pentru 

politici publice/strategii, pentru bugetul național; 
 

C.4.Eliminarea emiterii de ordonanțe de urgență și ordonanțe normale, ca bună practică de guvernanță, chiar 
dacă constituția permite acest lucru. 



 
 
C.5.Consolidarea funcției de audit a Curții de Conturi și publicarea obligatorie a rapoartelor acesteia. 
 
C.6.Publicarea automată a tuturor contractelor semnate de autoritățile publice (cu excepția celor din domeniul 
securității naționale). 
 
 
 
 
C.7.Consolidarea si profesionalizarea administrației publice: 

i) Modificarea sistemului de selecție, promovare, instruire, evaluare a funcționarilor publici, pe baza 
unui set de competențe specifice obligatorii; 

ii) Promovarea în funcții de conducere numai a celor cu o experiență minima în administrație 
publică/instituția respectivă; 

iii) Eliminarea numirilor temporare, atât pentru funcționarii publici, cât și pentru înalții funcționari 
publici; 

 
C.8.Interdicția afilierii la un partid politic a managerilor/directorilor din administrația publică și din companiile de 
stat. 
 
C.9.Consolidarea administrativă – eliminarea unităților administrativ teritoriale sub 3000/5000 de locuitori. 
 
C.10.Limitarea mandatelor de președinte de CJ și primar la 2 consecutive și 3 în total. 
 
C.11.Proceduri raționale și eficiente de participare publică la elaborarea politicilor publice, a documentațiilor de 
urbanism și de mediu, cu termene rezonabile (de ordinul lunilor) care să permită informarea și discutarea reală 
a acestora. 
 
C.12.Extinderea utilizării procedurilor electronice în domeniul achizițiilor publice. 
 
Evident propunerile de la secțiunea A nu pot fi aplicate decât pe baza unei înțelegeri majore (pact național) 
transpartinic și a conștientizării nevoii de acțiune politică în întâmpinarea semnalelor explicite sau implicite ale 
societății. Ele sunt în general acțiuni care nu trebuie formalizate legal. Pe de altă parte nu trebuie să ne facem 
iluzii că astfel de propuneri vor fi acceptate imediat de actuala clasă politică. 
 
De aceea aceste propuneri fie pot sta la baza organizării unei noi formațiuni politice, născută din criza actuală și 
care să încerce să impună un nou standard, o ”buna practică”, în ceea ce privește modul de manifestare al 
acțiunii politice, fie pot constitui un set de criterii după care societatea civilă va judeca activitatea partidelor în 
viitor. Până acum, din păcate, organizațiile societății civile au personalizat problema reformei interne a 
partidelor, prin publicarea de liste negre sau albe în raport de un singur criteriu: conexiunea politicieni-corupție.  
 
Cred ca a venit momentul unei presiuni publice mult mai complexe asupra modului în care partidele 
funcționează intern, pentru că acest lucru este determinant pentru acțiunea lor politică în societate. Nu ne 
putem imagina un partid deschis către nevoile societății, organizat intern după modelul neo-feudal al relației 
patron-client.   
 
Soluțiile de la punctele B și C presupun și ele același consens politic, sau ele pot constitui elemente ale 
programului unui noi partid, sau solicitări obligatorii ale societății civile - ele au însă nevoie și de formalizare 
legală. 
 



 
Programul de mai sus, în ansamblul său, este autonom de orientarea doctrinară a unui partid, singura condiție 
implicită, dar obligatorie, este ca organizația politică respectivă să accepte și să promoveze sistemul pluralist și 
reprezentativ. 
 
Aceste propuneri reprezintă o agendă minimală de reformă a sistemului politic și de guvernanță publică care să 
corespundă așteptărilor de transparență și eficacitate ale societății și care să stimuleze semnificativ participarea 
publică. Implementarea acestei agende, chiar dacă la prima vedere ea pare prea tehnică și poate prea puțin 
ambițioasă, nu va fi deloc simplă, va dura câțiva ani buni și va presupune foarte multe eforturi, dar va oferi o 
șansă reală modernizării depline a societății românești. România trebuie să beneficieze de toate avantajele și 
beneficiile unei modernități depline și mature, pentru ca să poată medita cât de cât eficient la ce-ar putea fi 
”după” – altfel nu va fi decât o reluare a faimoasei vorbe a lui Belu Zilber: ”comunismul în România va fi un 
amestec de Stalin și Caragiale”. În lipsa unei modernizării depline, în Romania orice sistem nu va fi decât un 
amestec care-l va include într-o proporție esențială și pe Caragiale.  
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