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RESPONSIBILITATEA COMUNICAŢIONALĂ.
DOUĂ STUDII DE CAZ
Dumitru Borţun
bortund@yahoo.com
Abstract: It suffices to replace the concept of “disciplinary paradigm”
(Thomas Kuhn, 1962) with that of “cultural paradigm” in order to realize that
the limits of communication between scientists are valid for the communication
between any human groups – since any group can be considered a cultural or
sub-cultural community (ethnical communities, religious communities, social
communities, professional fellowships, political parties etc.)
The globalization of contemporary society generates multiple interethnic
and interracial contacts in which the general-semiotic component becomes a
sine qua non condition of efficient communication; in return, the absence of this
communicational competence leads to the blockage of communication between
natives and non-natives, opening the way towards interethnic conflicts,
religious wars or clashes of civilizations (Huntington). So, as we believe, the
intercultural perspective must be urgently adopted in order to improve
dysfunctions, to reduce the areas of insecurity and also to enhance
communication, taking into account that we are witnessing a real explosion of
contacts between peoples and cultures, between cultural paradigms.
The concept of transcultural competence determines qualitative
clarifications that lead to the increase of the communication capacity between
individuals, beyond natural, cultural and linguistic borders. As we believe,
transcultural communication must be based on the communicative action that
requires an explicit relation between “knowing” and “doing” in a intercultural
communication situation. This paper is referring to the transcultural
competences, a concept which implies the dialectic relation between personality
and society (culture).
Keywords: cultural paradigm, intercultural communication, intercultural
communication ethics, transcultural competence, transcultural education.
Responsabilitatea comunicaţională – o nouă formă de
responsabilitate
În lumea de azi, în care toate sfidările reale s-au mondializat, se simte tot
mai mult necesitatea unei forme noi de responsabilitate: responsabilitatea
comunicaţională. Această nevoie se face simţită la toate nivelurile vieţii umane –
de la viaţa cotidiană, la viaţa internaţională; de la relaţiile interpersonale, la
relaţiile interstatale; de la comunicarea între generaţii, la comunicarea între
culturi diferite şi între ideologii opozabile.
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Până nu demult, responsabilitatea era raportată, ca valoare morală, doar la
faptele noastre, dintre care erau excluse actele de comunicare. Indiferenţa
oamenilor faţă de consecinţelor actelor lor de comunicare vine din credinţa
ancestrală că a vorbi este altceva decât a făptui. Mai mult sau mai puţin
conştientizată, această credinţă reprezintă axioma tacită a unui paradigme
culturale în care vorba este percepută în trei ipostaze: i) ca urmare (consecinţă) a
faptei (“O făcurăm şi p’asta! sau “Voi ştiţi cine-am fost eu?); ii) ca pregătire
(anticipare) a faptei (“Am de gând să mă însor” sau “De luni mă apuc de treabă!”);
iii) ca mijloc de eschivare de la faptă (“Ne mai vedem!” sau “Cum o da Bunul
Dumnezeu!”). Expresia lingvistică a acestei atitudini faţă de vorbă (şi, implicit,
faţă de “vorbăreţi”) este: “Să terminăm cu vorbele şi să trecem la fapte!”. Ea
exprimă convingerea că “vorba e una, iar fapta e alta”, că vorba este un alt-ceva.
În societăţile tradiţionale – în terminologia lui Karl Popper, “societăţi
închise”1–, aşa cum au fost până de curând şi societăţile ţărăneşti din Europa de
Sud-Est, oroarea faţă de abstracţie a condus în mod sistematic la un cult al
Concretului (“să trecem la concret!”; “teoria ca teoria, dar practica ne omoară”;
“a vorbit bine, dar prea la general”); orice tentativă de a utiliza abstracţia este
etichetată drept “teorie”, termenul fiind folosit într-un sens impropriu, care, în
acest context semantic, are o valoare peiorativă.
În societăţile premoderne sau în cele care nu şi-au finalizat încercările de
modernizare, cultul concretului se împleteşte cu tradiţionala neîncredere în
vorbăreţi, în cei ce se folosesc cu uşurinţă de cuvinte (“vorba lungă, sărăcia
omului”). În 1991, mulţi dintre subiecţii unui sondaj de opinie realizat pe străzile
Moscovei de postul francez de televiziune Antenne-2 afirmau că nu avuseseră
niciodată încredere în Gorbaciov, deoarece... vorbea prea mult. În mod similar,
Nicolae Ceauşescu se temea ca partidul să nu devină un “club de discuţii”,
eludând întrutotul natura limbajului politic şi, implicit, impactul psiho-social al
discursului oficial2.
Dar după ce Roman Jakobson a vorbit despre „actele de comunicare” (Essais
de linguistique generale, 1960), după ce John Langshaw Austin a elaborat „teoria
actelor de vorbire” [speech act theory] (How to Do Things with Words, 1962),
teorie dezvoltată de John Rogers Searle (Speech Acts: An Essay in the
Philosophy of Language, 1969) şi de alţi filosofi ai limbajului, a devenit evident
pentru specialiştii din ştiinţele comicării că „a comunica” înseamnă „a acţiona”,
că efectele actelor de comunicare – verbale sau nonverbale – sunt tot atât de
importante pentru viaţa oamenilor ca efectele celorlalte acte umane. Astăzi ştim:
consecinţele comunicării se înscriu în ordinea lucrurilor ca şi cele ale oricărui alt
fapt - într-un cuvânt, „a comunica” echivalează cu „a înfăptui”. Altfel spus, o
vorbă spusă cui nu trebuie, când nu trebuie, unde nu trebuie sau cum nu trebuie
1 Karl Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, vol. I – Vraja lui Platon, Humanitas, 1993,
pp. 194-227.
2 Concepţia dictatorului român despre natura limbajului a ieşit la iveală în ziua de 28
octombrie 1977, când a promulgat Legea nr. 29/1977, care stabilea normele de adresare în relaţiile
dintre cetăţenii Republicii Socialiste România. Articolul 1 anatemiza folosirea cuvintelor de “domn”
şi “doamnă”, care ţineau de mentalitatea burgheză, hotărând că în relaţiile de muncă şi de serviciu
se vor folosi apelativele „tovarăş”, „tovarăşă” sau „cetăţean”, „cetăţeană” (în treacăt fie spus, legea
nu prevedea nicio sancţiune pentru nerespectarea ei!).
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poate arunca în aer o prietenie sau o iubire3, o alianţă politică sau un tratat
internaţional, pacea dintr-o ţară sau pacea mondială4; la fel poate să facă un gest
nelalocul lui sau o privire...
Două studii de caz: „caricaturile cu Mahomed” şi „Benedict al
XIV-lea despre Creştinism şi Islam”
Episodul „caricaturilor cu Mahomed” de la începutul anului 2006 este
exemplar pentru conflictul paradigmatic dintre Occidentul laic şi statele
musulmane (nesecularizate). Cei care au publicat caricaturile şi cei care le-au luat
apărarea gândesc fie pe baza axiomei „libertăţii de expresie” (presupoziţie a
paradigmei occidentale laice), fie pe baza unei axiome mai largi – „libertatea de
gândire”, care este proprie civilizaţiei occidentale dintotdeauna, manifestându-se
şi în sânul Bisericii, dar şi împotriva acesteia (ea a dat atâta bătaie de cap
Inchiziţiei!). În schimb, gândirea celor care s-au simţit jigniţi şi au dat foc
ambasadelor europene stă pe interdicţia reprezentării grafice a Profetului
(Islamul este iconoclast); ei nici nu au nevoie de „libertatea de expresie”, căci
pentru ei, „libertatea de gândire” este de neconceput (şi nu pentru că sunt
musulmani, ci pentru că sunt fundamentalişti). Rezultatul publicării
„caricaturilor lui Mahomed”: sute de mii de oameni în stradă, zeci de maşini
incendiate în Italia, violenţe în Libia, creştini arşi de vii în Nigeria - în total, peste
30 de morţi şi zeci de răniţi. Ghaddafi i-a demis pe ministrul de Interne şi pe şeful
poliţiei, iar ministrul italian pentru reformă, Roberto Calderoli (Liga Nordului),
care a purtat la televizor un tricou cu caricatura lui Mahomed, şi-a dat demisia
după ce 11 protestatari au fost ucişi în faţa Consulatului Italiei din Libia (fostă
colonie italiană). Acest dentist, în vârstă de 49 de ani, era cunoscut pentru
declaraţiile sale xenofobe; Calderoli considera ca e o "ipocrizie" să faci distincţia
între "Islamul terorist" şi cel pacifist, susţinând că "e timpul sa încetam să
inventăm poveşti despre dialogul cu aceşti oameni". Referitor la imigranţii ilegali
din Libia, Calderoli spunea că "perioada zăhărelului s-a terminat, e timpul acum
pentru toleranţa zero. Toţi aceşti Ali Baba ar trebui să se întoarcă la Allah şi la
ţara lor”. Aşadar, de la o politică a imigrării dezastruoasă. la o intoleranţă maximă
– ambele extreme fiind rodul absenţei conceptului de „paradigmă culturală”. Aşa
cum absenţa acestui concept i-a împins pe jurnaliştii danezi la un act iresponsabil
(în termeni de responsabilitate comunicaţională), pe alţii i-a determinat să le ia
apărarea (Calderoli şi alţii ca el).
Dar am avut şi noi, în România, dentiştii noştri: de pildă, Alina Mungiu, care
spera în exportarea cu succes a „formelor democratice” şi deplângea faptul că
Occidentul „s-a dovedit mult mai slab în a exporta şi conţinuturi pe măsură”5.
Cum să exporte Occidentul nişte conţinuturi care sunt produsul unei istorii unice
3 În nuvela „Autostopul” (Iubiri caraghioase, 1969), Milan Kundera descrie cu minuţiozitate
mecanismul intim, extrem de delicat, al deteriorării unei iubiri sub loviturile mici şi dese ale
cuvintelor, gesturilor, privirilor şi intonaţiilor.
4 În ceea ce priveşte sfidările la adresa păcii mondiale este de notorietate episodul
„caricaturilor daneze” (2005), la care ne vom referi în continuare; el era cât pe ce să ducă la
inflamarea conflictului dintre Occident şi Islam.
5 Alina Mungiu-Pippidi, „Războaiele nesfinte. Mahomed şi evangheliştii”, în Revista 22, nr.
832, vineri, 17 februarie 2006, pag. 14.
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şi irepetabile, o istorie numai a lui? Cum să-şi exporte propria istorie? E ca şi
când am visa că vom avea, cândva, Bin Ben-ul la Bucureşti, ca semn al
modernizării României!
Un alt episod exemplar pentru absenţa responsabilităţii comunicaţionale
este discursul Papei Benedict al XVI-lea, "Despre credinţă şi raţiune în Creştinism
şi Islam", ţinut la Universitatea Regensburg din Germania, în ziua de 12
septembrie 2006 (era o zi de marţi!). În acest „discurs academic”, Papa n-a ratat
ocazia să identifice Islamul cu principiul violenţei, cu Violenţa însăşi, citând
dintr-un document vechi de peste şase secole: "Arată-mi ce a adus nou Mahomed,
şi nu vei găsi decât lucruri rele şi inumane, precum porunca sa de a impune prin
sabie credinţa propovăduită de el" (este vorba de dialogul purtat în 1391 de
împăratul bizantin Manoil al II-lea Paleologul cu un învăţat musulman, pe tema
adevărurilor din Creştinism şi Islam).
Acest discurs academic a avut câteva consecinţe mai puţin academice:
Suveranul Pontif a fost somat să-şi ceară scuze de organizaţia „Frăţia
Musulmană”, de preşedintele Yemenului, de partidul şiit din Irak etc. Marocul
n-a mai aşteptat scuzele, l-a rechemat pe ambasadorul său la Vatican. Mii de
egipteni indignaţi au ieşit în stradă, mobilizaţi de „Frăţia Musulmană”; la Basra,
în Irak, manifestanţii au ars portrete ale Papei şi au incendiat o biserică (e drept,
neutilizată ca lăcaş de cult, aflându-se în renovare), ceea ce a determinat guvernul
irakian să ia măsuri de securitate la toate bisericile creştine din Bagdad; aceleaşi
măsuri au fost luate de Autoritatea Palestiniană la Biserica Nativităţii de la
Betleem, păzită de soldaţi; alte cinci biserici creştine au fost atacate de
protestatari furioşi în Fâşia Gaza şi Cisiordania; în numele Uniunii Mondiale a
Teologilor musulmani pe care o prezidează, Yussef Al-Qaradaui, influent lider
religios din Qatar, le-a cerut musulmanilor să protesteze, într-o zi de "mânie
paşnică" (vineri, 15 septembrie); şcolile teologice din Iran şi-au închis porţile pe
tot parcursul duminicii imediat următoare (17 septembrie) ş.a.m.d.
Ca de obicei, reacţiile credincioşilor musulmani au fost considerate
„disproporţionate” de către comentatorii europeni, care au văzut în ele un nou
argument în favoarea violenţei „congenitale” Islamului şi care au spus, printre
rânduri: „Iată, Papa a avut dreptate!”. Au fost puţini comentatorii occidentali care
au ieşit din cercul vicios semnalat de Thomas Kuhn (caracterul circular al
argumentelor din orice paradigmă) şi care au sesizat iresponsabilitatea
discursului papal. Majoritatea comentatorilor noştri care au analizat episodul
„Benedict al XIV-lea despre Creştinism şi Islam” au dovedit înţelegeri parţiale
şi/sau superficiale. Presupunem că niciunul dintre ei nu operau cu conceptul de
„paradigmă”. Iată cum a interpretat acest episod unul dintre cei mai competenţi
analişti politici ai momentului, Cristian Pârvulescu: reacţiile musulmane la
discursul Papei arată că „există multă rea-credinţă” (din partea musulmanilor!),
că „nu există disponibilitate la dialog” (desigur, tot din partea musulmanilor!), iar
„precizările Vaticanului nu au fost considerate suficiente” (bineînţeles, de către
musulmani); el deplângea faptul că „musulmanii aşteaptă scuze”6...
Radio România Actualităţi, emisiunea „Maraton duminical”, ediţia din 17 septembrie 2006,
ora 18:25.
6
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Încă o dată, paradigma şi-a spus cuvântul! Aveam de-a face cu acelaşi tip de
interpretare care a dominat presa europeană cu ocazia scandalului „caricaturile
lui Mahomed”, de la care trecuseră doar 7 luni. Se pare că aceşti oameni nu vor să
înveţe nimic din propria lor experienţă. În realitate, nu pot să înveţe; ei sunt
prizonierii propriei paradigme. Din interiorul acesteia, ei privesc lumea aşa cum o
priveşte orice prizonier: printre gratiile celulei sale!
BIBLIOGRAFIE
Mungiu-Pippidi, Alina, (2006) „Războaiele nesfinte. Mahomed şi
evangheliştii”, în Revista 22, nr. 832, vineri, 17 februarie.
Popper, K.R., (1993), Societatea deschisă şi duşmanii ei, vol. I – Vraja lui
Platon, Bucureşti, Humanitas.
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DEZVOLTAREA REGIONALĂ: TEORIE ŞI IMPLEMENTARE
Elisabeta R. Roşca
elisabetar@usv.ro
Abstract: The paper presents a structure of the principal categories of
countries by the level of development, by the level of income and by a set of
indicators such as: GDP/capita, ratio of inflation, life expectancy, urban degree,
education degree and other. Are presented the origines of regional science and
its constituent sciences (regional planning and forecasting, urban and rural
economies, planning of land use a.s.o.). As a support of the statistical knowledge
of quantitative, qualitative and structural sizes of the regional development, at
the European Union level, Eurostat elaborated The Nomenclature of Territorial
Units for Statistics - NUTS, on three basic levels, used in all Member States, so in
Romania, too. In the paper are prezented some regional development keyindicators, for Romania in the years 1998 and 2005, such they result from the
Regional Operational Programme 2007 - 2013 and in the year 2010.
Keywords: regional science, regional economy, regional development,
NUTS.
Introducere. Este deja ceva obişnuit să vorbim despre ţări dezvoltate şi
ţări în curs de dezvoltare, atunci când abordăm economia la nivel mondial, dar
ce înseamnă aceste concepte şi în ce le măsurăm?1 La nivel individual, de cele mai
multe ori, bogăţia se măsoară în nivelul salariului minim pe locuitor, dar la nivel
macroeconomic există o serie de indicatori utilizaţi în studiile internaţionale care
evidenţiază diferenţele dintre ţări şi includem aici: produsul intern brut/locuitor,
rata şomajului, speranţa de viaţă, contribuţia agriculturii la crearea produsului
intern brut, consumul de energie pe locuitor, rata inflaţiei, gradul de urbanizare,
gradul de cuprindere în învăţământ şi alţii.2 După anul 1990, un grup distinct de


Lect. univ. dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava.
Biji, M.E., Lilea, E. Roşca, R.E., Vătui, M., Statistică pentru economişti, Ed. Economică,
Bucureşti, 2010, p. 537; Anghelache, C., Măsurarea & compararea dezvoltării economice, Ed.
Economică, Bucureşti, 1996, p. 27.
2 Dacă analizăm unii dintre indicatorii enumeraţi ca măsură a nivelului de dezvoltare în câteva
ţari, putem trage câteva concluzii. Astfel, în anul 2008 cele mai mari nivele ale produsului intern
brut/locuitor erau înregistrate de ţări cum sunt: Luxembourg (circa 110 mii USD), Norvegia (circa
95 mii USD), Elveţia (circa 64 mii USD), Danemarca (circa 62 mii USD), Irlanda (circa 60 mii
USD), Islanda (circa 53 mii USD) şi altele. În acelaşi an, PIB/locuitor în România abia depăşea 9
mii USD (sursa: World Development Indicators, The World Bank, http://data.worldbank.org).
Comparativ cu nivelul din Uniunea Europeană, în anul 2003 PIB/locuitor în România reprezenta
30% din media UE (sursa: Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Guvernul României, http://www.inforegio.ro). În anul 2009,
PIB/locuitor în UE 27 era de 23,6 mii €, cu nivele ridicate în Statele Membre menţionate, dar şi în
Olanda (circa 35 mii €), Austria (circa 33 mii €), Belgia (circa 31 mii €), Germania şi Franţa (circa
29 mii €) etc., iar pe de altă parte sunt Statele Membre cu sub 10 mii € pe locuitor: Ungaria,
1
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ţări este alcătuit din ţările cu economie în tranziţie, de la economia dirijată la cea
de piaţă. Dintre acestea, unele au înregistrat o creştere economică vizibilă, cum
sunt: China, Polonia sau Ungaria. Naţiunile Unite şi Banca Mondială clasifică
ţările în trei categorii: ţări cu venituri reduse, cu un PIB/locuitor la nivelul anului
1994 mai mic de 725 $, ţări cu venituri ridicate, cu PIB/locuitor peste 8.955 $ şi
ţări cu venituri medii, situate între cele două extreme. Decalajul dintre ţările cu
venituri ridicate, adică cele din Europa de Vest, SUA, Canada, Japonia, Australia
şi Noua Zeelandă s-a redus semnificativ în ultimul secol, dar nu acelaşi lucru s-a
întâmplat şi între ţările cu venituri ridicate şi cele cu venituri reduse, deşi unele
au înregistrat o creştere economică importantă, cum sunt aşa-numitele „ţări nouindustrializate” (Coreea de Sud, Taiwan, Singapore şi Hong Kong) sau Japonia.
Multe ţări din America Latină, care au trecut la un regim democratic, au introdus
reforme economice şi au înregistrat creştere economică, deşi una de scurtă
durată.3 Aşa cum am arătat, unele ţări din Europa de Est, cu economie în
tranziţie, au înregistrat creştere economică în anumite domenii şi exemplele

Letonia, Lituania, România, Bulgaria (sursa: Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu). Rata
inflaţiei în unele ţări la nivel mondial în anul 2009 a fost de: 3,4% în Luxembourg, 3,8% în
Norvegia, 2,4% în Elveţia, 3,4% în Danemarca, 4,6% în Irlanda. 12,7% în Islanda etc. În România
rata inflaţiei s-a redus de la 9,0% în anul 2005 la 7,8% în 2008 (sursa: World Development
Indicators, The World Bank, http://data.worldbank.org).
3 Trebuie să avem în vedere termenul de comparaţie, pentru a putea considera o anumită
evoluţie drept creştere economică semnificativă. De exemplu, între anii 1938 şi 1980, între ţările
Americii Latine, numai Brazilia a înregistrat o rată de creştere a venitului pe locuitor mai mare
decât a celor mai bogate 14 ţări OECD (3,4% în Brazilia faţă de 2,9% în OECD), Mexico a avut o rată
de creştere asemănătoare OECD, Ecuador şi Venezuela au avut rate uşor mai mici (2,7% şi respectiv
2,6%). Restul regiunii a înregistrat rate între 2,2% (Argentina şi Costa Rica) şi 1,2% (Honduras).
Perioada anilor ’90 a fost mai dificilă pentru ţările Americii Latine, rata medie anuală de creştere a
venitului nedepăşind 1% (sursa: Edwards, S., Protectionism and Latin America’s historical
economic
decline,
in
Journal
of
Policy
Modeling,
31,
4,
573-578
(2009),
doi.org/10.1016/j.jpolmod.2009.05.011). Pe sectoare, America Latină a cunoscut un ritm înalt de
creştere a comerţului exterior cu bunuri în ultimul deceniu al secolului XX, în raport cu alte regiuni
de pe glob: o creştere de 9,3% în anul 2000 faţă de 1990 la exporturi, respectiv aproape de 12% la
importuri, urmată de doi ani de recesiune în ceea ce priveşte prezenţa acestei zone la schimburile
economice internaţionale. În anul 2003 valoarea exporturilor a crescut semnificativ în Argentina
(cu 15%), Uruguay (17%), Brazilia (21%) şi Paraguay (36%). Majorarea exporturilor acestor ţări a
fost generată de creşterea investiţiilor în domenii cum sunt: hidrocarburi şi industria minieră,
crearea şi modernizarea reţelelor de transport al gazelor naturale şi petrolului (în Bolivia şi
Ecuador), dezvoltarea minelor de cupru şi de aur (Chile şi Peru) etc. Anul 2003 a însemnat pentru
America Latină revenirea după recesiunea economică de la începutul anului 2000, cu o creştere a
comerţului exterior, manifestată diferit în zonă: de exemplu, Mexicul a intrat în regres în anul 2003,
Brazilia şi Argentina au început să se redreseze economic în anul 2003, după o criză de aproape
patru ani (sursa: http://www.biblioteca.ase.ro; http://www.curierulnational.ro). O explicaţie
pentru lipsa unei creşteri economice susţinute, comparabile cu a ţărilor dezvoltate este legată de
limitele competitivităţii. Se consideră că America Latină pune în calea competiţiei mai multe
impedimente semnificative decât o fac Statele Unite, Europa sau ţările Asiei de Est şi acestea sunt
asociate cu productivitatea. Astfel, schimbările politice care elimină concurenţa sunt asociate cu
scăderi mari şi continue ale productivităţii şi ale producţiei, în timp ce schimbările politice care
determină creşterea concurenţei sunt asociate cu creşteri mari ale productivităţii şi output-uri în
unele industrii (sursa: Cole, L.H., Ohanian, E.L., Riascos, A., Schmitz, A.J.Jr., Latin America in the
rearview
mirror,
in
Journal
of
Monetary
Economics,
52,
1,
69
(2005),
doi.org/10.1016/j.jmoneco.2004.09.002).
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continuă.4
Din această succintă analiză deducem că în anumite intervale de timp şi în
anumite regiuni de pe glob s-a înregistrat creştere economică, pe sectoare de
activitate: industrie, agricultură, construcţii, turism, comerţ exterior etc., ceea ce
a determinat conturarea conceptului de dezvoltare regională, concept întâlnit în
toate zonele lumii şi între toate categoriile de ţări (ţări cu venituri ridicate, medii
sau reduse). Noţional, dezvoltarea regională se asociază ştiinţei regionale, ca
ştiinţă care elaborează metode şi tehnici de analiză riguroasă şi sistematică a
proceselor în care spaţiul, distanţa, localizarea joacă un rol important. Economia
regională se constituie ca o subdiviziune a ştiinţei economice, care abordează
problemele dezvoltării economice la nivel regional, cu trăsăturile lor legate de
analiza resurselor regionale, creşterea economică regională, dezechilibre
regionale şi cele mai adecvate soluţii de ameliorare a lor, planificare regională
etc.5
Conţinutul ştiinţei regionale. Economia modernă a înregistrat
numeroase tendinţe de separare între nivele micro şi macroeconomic. La
interferenţa celor două se regăsesc problemele regiunilor, inclusiv problemele
economiilor locale, a căror abordare înseamnă o abordare la scară spaţială a
economiei. Constituită pe o fundaţie solidă de metode cantitative, ştiinţa
regională oferă noi modele pentru analiza dezvoltării regionale şi a impactului
acesteia de orice natură: economic, social, cultural. La nivel regional, relaţiile
dintre componentele sistemului economic şi comportamentul acestora sunt mai
uşor de studiat, conturându-se astfel sfera de investigare a economiei regionale,
ca una dintre disciplinele de bază în cadrul ştiinţei regionale.
Preocupări în domeniul economiei regionale au fost identificate chiar la
nivelul liberalismul economic clasic, dar istoria ştiinţei regionale îşi are originile
la începutul secolului XX.6 Cei care au pus bazele ştiinţei regionale au fost
reprezentanţii şcolii germane a economiei spaţiale, între care îi amintim pe: J.
von Thünen, A. Weber, W. Christaller şi A. Lösch, ale căror contribuţii au fost
îmbogăţite în perioada postbelică de reprezentanţii şcolilor americană, olandeză,
4 Potrivit unui studiu realizat de UniCredit Group New Europe Research Network, ţările din
Europa Centrală şi de Est (ECE) au reuşit să-şi dubleze cota de piaţă în ultimii ani (1995 - 2005),
ajungând să deţină circa 4% din totalul exporturilor la nivel global. Ţările din ECE au câştigat
avantaje în sectoare de producţie cum sunt: echipamente de transport (de exemplu, piese de
schimb, nave, locomotive), echipament electric şi optic (motoare electrice, echipament radio/TV,
instrumente medicale şi optice, calculatoare etc.). Sectoare cu creşteri mai importante au fost:
industria lemnului şi prelucrării lemnului în România şi Turcia, industria de maşini şi
echipamente: în Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia, Turcia, construcţiile în România,
Polonia, Slovenia, Bulgaria, Croaţia, comerţul en-gros şi en-detail în România şi Bulgaria,
hotelurile şi restaurantele în Croaţia, telecomunicaţiile în România şi Bulgaria (sursa:
http://www.financialdirector.ro).
5 Nicolae, V., Constantin, L.D., Bazele economiei regionale şi urbane, Ed. Oscar Print,
Bucureşti, 1998, p. 9.
6 Amintim aici opera celui mai de seamă economist liberal clasic care a urmat după Adam
Smith, ce s-a impus prin profunzimea ideilor sale, prin influenţa în viaţa politică din Anglia, ca
membru al Parlamentului, anume David Ricardo (1772 - 1823) şi a sa „Teorie a costurilor
comparative”.
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franceză, germană, rusă şi altele. Delimitarea ca ştiinţă s-a produs în anii ’50, iar
evoluţia ascendentă în cadrul comunităţii ştiinţifice internaţionale contemporane
datorează mult Asociaţiei Internaţionale a Specialiştilor în Ştiinţa Regională,
fondată în anul 1954 şi care a urmărit promovarea schimbului de idei legat de
dezvoltarea regiunilor.7
Se poate considera că fundamentul ideologic este oferit de microeconomie,
care prin metodele sale legate de localizarea întreprinderilor şi gospodăriilor a
fost o sursă de inspiraţie bună pentru analiza localizării (ReVelle, S.C., Eiselt,
A.H., 2005),8 de la teoria spaţială a preţurilor (Brekke, R.K., et al., 2010) la teoria
localizării rezidenţiale (Richardson, W.H., 1977).9 Şi abordarea mezoeconomică a
oferit baza pentru noi domenii de investigaţie a economiei regionale, legate de
teoria schimburilor economice (Behrens, K., et al., 2007), teoria spaţială a
preţurilor, analiza echilibrului spaţial general (Raa, T.T., Berliant, M., 1985),
analiza input-output (Hewings, J.D.G., Jensen, C.R., 1987), teoria migraţiei
(David, Q., et al., 2010), ajungându-se la tratarea unor probleme cum sunt:
convergenţa regională (Quah, T.D., 1996), pieţele regionale şi urbane ale muncii
(Crampton, R.G., 1999), dezvoltarea durabilă (Munn, E.R., 1992) etc. La
constituirea ştiinţei regionale, ca domeniu distinct, a contribuit şi abordarea, în
concepţie spaţială, a unor noţiuni şi metode din geografie (Cândea, M., Bran, F.,
2001; Barnes, J.T., 2009), econometrie (Paelinck, J., 1978), statistică (Unwin,
J.D., 2009; del Campo, et al., 2008), matematică (Weber, R., et al., 1990),
sociologie (Degenne, A., Lebeaux, M.-O., 1996), politologie (Hall, C.M, 2007) etc.,
ceea ce dă ştiinţei regionale un accentuat caracter interdisciplinar.
Dezvoltarea ştiinţei regionale în prezent se realizează prin lărgirea ariei de
investigaţie, în cadrul său apărând şi dezvoltându-se discipline cu un conţinut
relativ nou, cum sunt: planificarea regională (Soubrier, R., 2000; Getz, D., 1986),
prognoza regională, economia urbană (Helsley, W.R., 2004), economia rurală
(Wood, H.E., Thomas, R., 2009; Iorio, M., Corsale, A., 2010), planificarea

RSAI - The Regional Science Association International este o comunitate profesională
internaţională interesată în studiul impactului regional al proceselor naţional şi global de schimbare
economică şi socială. Activitatea acestei asociaţii are la bază multe discipline diferite, dar şi abordări
interdisciplinare, care conturează un cadru teoretic de abordare a problemelor regionale. În anul
1990 RSAI şi - a schimbat structura pentru a reflecta mai bine creşterea şi dezvoltarea regională,
cuprinzând astăzi trei superorganizaţii localizate în America de Nord, Europa şi Pacific (sursa:
http://www.regionalscience.org).
8 Analiza localizării (implementare, poziţionare, amplasare) se referă la modelarea,
formularea şi soluţionarea unei categorii de probleme referitoare la amplasarea facilităţilor într-un
spaţiu dat. Au fost identificate patru componente care caracterizează problemele de localizare şi
anume: (1) clienţii, care se presupune că sunt deja localizaţi în anumite puncte sau rute, (2)
facilităţile, care vor fi localizate, (3) un spaţiu în care sunt localizaţi clienţii şi facilităţile, (4) o
unitate de măsură care indică distanţele dintre clienţi şi facilităţi (sursa: ReVelle, S.C., Eiselt, A.H.,
Location Analysis: A synthesis and survey, in European Journal of Operational Research, 165, 1, 119 (2005), doi.org/10.1016/j.ejor.2003.11.032).
9 Teoria localizării rezidenţiale s-a dezvoltat ca o alternativă la modelul „schimbului cu
exterior”, luând în considerare aspecte cum sunt: centrele multiple de angajare, calitatea mediului,
excursiile non-muncă, jurisdicţiile locale etc. (sursa: Richardson, W.H., A generalization of
residential location, in Regional Science and Urban Economics, 7, 3, 251 (1977),
doi.org/10.1016/0166-0462(77)90012-6).
7
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utilizării terenurilor (van Lier, N.H., 1998), dezvoltarea durabilă spaţială etc.10
Economia regională, ca disciplină a ştiinţei regionale, studiază o gamă largă de
probleme şi anume: localizarea obiectivelor economice, echilibrul spaţial,
creşterea economică regională, mobilitatea spaţială a factorilor de producţie
(Ottaviano, P.I.G., Thisse, F.J., 2002), eficienţa structurilor spaţiale (Zenou, Y.,
Smith, E.T., 1995), utilizarea metodelor economico-matematice de analiză şi
decizie pentru includerea aspectelor spaţiale în teoriile economice tradiţionale,
fundamentarea strategiilor şi politicilor regionale etc.
Economia regională utilizează ansamblul metodelor standard ale teoriei
economice generale şi anume: modelele input - output, modelele de creştere
economică (Nijkamp, P., Rietveld, P., Snickars, F., 1987), modelele de evaluare şi
analiză multicriterială (Geneletti, D., van Duren, I., 2008), dar şi unele
instrumente ale altor discipline adiacente, cum sunt: geografia şi teoria
planificării şi metodele lor de clasificare (Eyton, J.R., 1993), sistemele informatice
geografice (Bullen, N., Moon, G., Jones, K., 1996) etc. Dar între economiile
regiunilor şi economiile naţionale sunt diferenţe semnificative legate de gradul de
deschidere al economiilor regionale, mai mare decât cel al economiilor naţionale
în cadrul cărora se localizează (Constantin, L.D., 1998; Korka, M., Tusa, M.,
2004; Dobrota, N., 1997), forţa de muncă şi capitalul au un grad mai mare de
mobilitate între regiunile unei ţări, fiind degrevate de restricţii legislative
(Beugelsdijk, S., van Schaik, T., 2005), constrângerile legate de legislaţie,
politică, limbă etc. au acţiune mai slabă la nivel interregional decât în cazul
migraţiei internaţionale a factorilor de producţie (Montalvo, G.J., Reynal-Querol,
M., 2005), sistemul relaţiilor de interdependenţă dintre regiuni este mult mai
dezvoltat decât sistemul relaţiilor internaţionale, cu urmări asupra metodelor de
10 Planificarea regională este un ansamblu de activităţi de creare/cunoaştere a structurilor
instituţionale naţionale şi regionale, de inventariere a resurselor, de identificare a pieţelor
potenţiale, de inventariere a infrastructurii şi facilităţilor existente, de stabilire de obiective şi
priorităţi în dezvoltare etc. Prognoza economică constă, în general, în previzionarea activităţilor
economice, iar în cazul ştiinţelor regionale în stabilirea dimensiunii cantitative a evoluţiei viitoare a
indicatorilor economici şi sociali regionali în funcţie de evoluţia din perioada anterioară. Economia
urbană include ansamblul activităţilor ce se desfăşoară în spaţiile urbane şi care au ca rezultat
dezvoltarea oraşelor, îmbunătăţirea mediului economic, creşterea prosperităţii economice a vieţii.
Economia rurală este o componentă a dezvoltării economice, care include activităţile desfăşurate în
spaţiile rurale, suportul financiar, dezvoltarea strategică rurală, iniţiativele locale în scopul creşterii
calităţii vieţii în aceste zone. În spaţiul european dezvoltarea zonelor rurale este importantă întrucât
statisticile arată că peste 50% din populaţia celor 27 de State Membre trăieşte în arii rurale şi 91%
din teritoriu este rural. În aceste condiţii diversificarea economică în comunităţile rurale şi
managementul resurselor naturale în spaţiile rurale sunt priorităţi în politica de dezvoltare rurală a
Uniunii Europene (sursa: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev). Planificarea utilizării
terenurilor are în vedere măsurile viitoare de amenajare şi gestionare a utilizării terenurilor,
monitorizarea şi medierea consecinţelor negative ale utilizării asupra terenurilor şi susţinerea
producerii de resurse esenţiale. Un concept recent legat de politica comunitară de echilibru şi
coeziune teritorială este dezvoltarea spaţială integrată, care are ca obiectiv mobilizarea
potenţialului regiunilor şi oraşelor pentru creşterea economică durabilă şi crearea mai multor locuri
de muncă (sursa: http://www.eea.europa.eu/ro). Dezvoltarea durabilă spaţială este o aplicare a
dezvoltării durabile la nivel regional. În timp ce dezvoltarea regională are conotaţii economice şi de
reducere a disparităţilor în dezvoltarea economică, dezvoltarea regională durabilă încorporează
componenta ecologică şi cea legată de utilizarea resurselor luând în considerare nevoile generaţiilor
viitoare.
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analiză regională. În legătură cu ultimul aspect se impune precizarea că economia
regională studiază atât relaţiile interregionale, cât şi cele intraregionale, care se
stabilesc între economiile locale (Rietveld, P., 1991), dar este obligatorie distincţia
între economia regională, care se ocupă de problemele regiunilor şi economia
localităţilor (urbane, rurale), care tratează dezvoltarea economico - socială a
localităţilor pe baza elementelor care compun localitatea ca sistem şi funcţiile
acestuia. Economia regională abordează şi politicile regionale, ca modalităţi de
realizare practică a dezvoltării regionale prin creştere economică echilibrată,
echitate în dezvoltare, reducerea şomajul, dezvoltarea subpieţelor regionale,
utilizarea terenurilor şi zonarea etc. În plan conceptual, politicii regionale i se
asociază, în mod frecvent, noţiunea de amenajare a teritoriului. Astfel în Franţa,
de exemplu, termenul aménagement du territoire a dobândit un conţinut
economic (ca şi în România), iar în alte ţări sunt utilizaţi termeni ca:
raumordnung în Germania, cu semnificaţie de organizare spaţială, physical
planning în Anglia cu înţeles de planificare naturală, ordinacion del territorio în
Spania, cu semnificaţia de organizarea teritoriului etc., termeni care au conotaţii
regionale (Merlin, P., 2009). Noţiunea de dezvoltare regională este utilizată şi în
documentele oficiale ale Uniunii Europene şi OECD, considerându-se
acoperitoare pentru toate coordonatele politicii regionale. 11
În contextul dezvoltării economice regionale se individualizează dezvoltarea
locală, ca o activitate de diversificare şi creştere a activităţilor economice şi
sociale în teritoriu, prin mobilizarea şi coordonarea resurselor şi energiilor
existente. Ea poate fi sau nu rezultatul intervenţiei autorităţii publice, uneori
fenomenul apărând spontan, după cum sunt şi situaţii când intervenţia publică şi
organizată nu are efecte asupra dezvoltării locale.
11 Carta Europeană a amenajării teritoriului, primul document programatic în domeniul
amenajării teritoriului al Consiliului Europei, adoptat la Conferinţa Europeană a Miniştrilor
Responsabili cu Amenajarea Teritoriului de la Torremolinos (Spania, mai 1983) defineşte
amenajarea teritoriului ca: „expresie spaţială a politicilor economice, sociale, culturale şi ecologice
ale societăţii”. La nivel European noţiunea de dezvoltare regională are două sensuri, unul utilizat în
cadrul Uniunii Europene, acela de planificare spaţială, care nu se suprapune întru - totul cu sensul
termenilor amintiţi, utilizaţi de Statele Membre sau de unele regiuni, cu referire la modalităţile de
organizare a dezvoltării teritoriale caracteristice fiecărei ţări. Planificarea spaţială se referă la
elaborarea unei strategii privind investiţiile de stat şi/sau ajutorul statului bazat pe aprecierea
generală a teritoriului naţional, a părţilor sale componente şi a relaţiilor dintre ele, ca şi pe
contextul mai larg, european şi/sau global. Planificarea regională are o semnificaţie mai largă,
legată de urmărirea unor obiective sociale şi economice mari, de disparităţile dintre regiuni. Acolo
unde această abordare este dominantă, guvernele joacă un rol important. Principalele documente
europene în vigoare, care sintetizează experienţa privind amenajarea teritoriului, alături de Carta
Europeană a amenajării teritoriului, la care România îşi aliniază politicile sale sunt: Schema de
Dezvoltare a Spaţiului Comunitar (SDEC) - Dezvoltarea spaţială echilibrată şi durabilă a
teritoriului Uniunii Europene, document adoptat la Consiliul Informal al Miniştrilor Responsabili
cu Amenajarea Teritoriului din Ţările Uniunii Europene (Germania, mai 1999), Principiile
directoare pentru o dezvoltare durabilă a continentului european - document al Consiliului
Europei, adoptat la Conferinţa Europeană a Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului
(Hanovra, Germania, septembrie 2000) şi Agenda Teritorială Europeană, document al Comisiei
Europene (mai 2007). În România, cadrul legal de desfăşurare a activităţilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism este Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
(sursa: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Guvernul României,
http://www.mie.ro).
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Dezvoltarea economică regională îşi găseşte locul în strategiile economice
naţionale pe termen mediu şi lung (Iorio, M., Corsale, A., 2010; Roşca, R.E.,
2007), urmărindu-se realizarea unor obiective care să asigure o anume echitate
interregională, în condiţii de eficienţă şi de eliminare a unor efecte negative.
Nivele statistice de dezvoltare regională. Necesităţile de analiză a
dezvoltării regionale au determinat realizarea unor delimitări statistice regionale
în cadrul Uniunii Europene, care prin organismul său de statistică (Eurostat) a
elaborat Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică - NUTS, la
începutul anilor ’70.12 NUTS recunoaşte două tipuri de regiuni şi anume: regiuni
normative, care au hotare fixe în ceea ce priveşte transmiterea autorităţii locale,
numărul de locuitori corespunzător utilizării economice optime a resurselor, iar
factorii istorici pot fi baza unui acord pentru menţinerea autonomiei unei astfel
de diviziuni administrative şi regiuni analitice sau funcţionale, obţinute prin
diviziune pe criterii geografice specifice, cum sunt altitudinea sau tipul solului sau
pe criterii economice şi sociale, cum sunt omogenitatea, complementaritatea sau
polarizarea economiilor regionale. NUTS este o clasificare ierarhică pe nivele
regionale de la 1 la 3. NUTS subdivizează fiecare Stat Membru într-un număr de
regiuni de nivel NUTS 1, fiecare dintre acestea este apoi subdivizată în regiuni de
nivel NUTS 2 şi acestea, la rândul lor, în regiuni de nivel NUTS 3. Eliminând
nivelul local (municipalităţile), structura internă administrativă a Statelor
Membre este, în general, bazată pe două din aceste trei nivele regionale
superioare. Astfel, structura administrativă poate fi, de exemplu, la nivelele NUTS
1 şi NUTS 3 (Länder şi Kreise în Germania) sau de nivel NUTS 2 şi NUTS 3
(régions et départments în Franţa, Comuniais Autúnomas y províncias în
Spania).
Actualul nomenclator este valabil din 1 ianuarie 2008 şi împarte teritoriul
economic al UE în 97 de regiuni, la nivelul NUTS 1, 271 regiuni la nivelul NUTS 2
şi 1303 regiuni la nivelul NUTS 3. În afară de acestea au fost definite două nivele
ale unităţilor teritorial - administrative (LAU - Local Administrative Units) şi
anume: un nivel superior (upper LAU level), care formează nivelul NUTS 4, cu
valabilitate pentru următoarele ţări: Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia,
Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta,
Polonia, Portugalia, Slovenia, Slovacia şi Regatul Unit şi nivelul inferior (lower
LAU level), care formează nivelul NUTS 5, alcătuit din aproximativ 120.000 de
municipii sau unităţi echivalente din cele 27 de State Membre ale UE.13
NUTS este un instrument statistic bazat, în esenţa, pe metoda grupării, aplicată în diverse
variante (sursa: Badia, J., Bastida, R., Haït, J.R., Statistique sans mathématique, Ellipses, Édition
Marketing S.A., Paris, 1997, p. 7; Isaic-Maniu, A., Mitruţ, C., Voineagu, V., Statistica pentru
managementul afacerilor, Editura Economică, Bucureşti, 1999, p. 37).
13 Dincolo de scopul asigurării comparabilităţii între regiunile situate la acelaşi nivel NUTS,
fiecare nivel încă conţine regiuni care diferă în ceea ce priveşte suprafaţa, numărul de locuitori,
creşterea economică sau puterea administrativă. Această eterogenitate la nivel comunitar reflectă
situaţia existentă în fiecare Stat Membru. În termeni de suprafaţă cele mai mari regiuni sunt situate
în Suedia şi Finlanda:
- Manner - Suomi (Finlanda Continentală) cu 303.000 km2 şi Norra Sverige (Suedia) cu
288.450 km2, la nivel NUTS 1;
12
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În România s-a realizat o structură administrativ - teritorială care cuprinde
un nivel regional NUTS 3 (41 de judeţe şi municipiul Bucureşti), agregate în 8
regiuni de dezvoltare - unităţi teritoriale fără personalitate juridică - care
corespund nivelului NUTS 2.14 Nivelul NUTS 1 este asigurat de divizarea
teritoriului în patru macroregiuni de dezvoltare, dar acesta este mai rar utilizat în
prezent.15
În anul 2003, potrivit unui studiu Eurostat, cea mai dezvoltată regiune din
România şi anume Bucureşti, înregistra 57,9% din nivelul produsului intern brut
pe locuitor al Uniunii Europene (UE25=100), iar cea mai slab dezvoltată regiune,
anume Nord - Est înregistra 21,7% din acelaşi indicator, comparativ cu Marea
Britanie, unde regiunea cea mai dezvoltată - Inner London - înregistra 277% din
PIB/locuitor în Uniunea Europeană sau cu Regiunea Bruxelles din Belgia, cu un
procent de 237%.
O imagine a dimensiunii dezvoltării regionale în România, elaborată la
nivelul NUTS 2, rezultă din indicatorii prezentaţi în Tabelul 1.

- Övre Norrland (Suedia) cu 153.440 km2 şi Pohjois - Suomi (Finlanda) cu 133.580 km2, la
nivel NUTS 2;
- Norrbottens län (Suedia) cu 98.250 km2, Lappi (Finlanda) cu 93.000 km2 şi Västerbottens
län (Suedia) cu 55.200 km2, la nivel NUTS 3.
Referitor la populaţie, în anul 2005 erau de asemenea diferenţe între regiuni:
- la nivelul NUTS 1, Nordrhein - Westfalen în Germania şi Nord - Ovest în Italia au cei mai
mulţi locuitori (18 milioane şi respectiv 15 milioane), în timp ce Ǻland în Finlanda este cea mai slab
populată regiune;
- la nivelul NUTS 2, Île de France şi Lombardia au 11 milioane şi respectiv 9 milioane de
locuitori, în timp ce 14 regiuni, cele mai multe regiuni periferice sau insule, au circa 300.000
locuitori: Ǻland, Burgenland, Guyane, Ceuta, Melilla, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Luxembourg, La
Rioja, Corse, Açores, Madeira şi trei regiuni din Grecia;
- la nivelul NUTS 3, provinciile spaniole Madrid şi Barcelona, provinciile italiene Milano,
Roma şi Napoli, oraşul german Berlin şi cel grecesc Attiki, toate au mai mult de 3 milioane de
locuitori, în timp ce unele regiuni din Germania, Spania, Belgia, Austria, Regatul Unit, Grecia şi
insula Gozo în Malta au o populaţie sub 50.000 locuitori (sursa: http://ec.europa.eu/eurostat).
14 Conformitatea cu cerinţele NUTS este asigurată prin Legea nr. 315/2004 privind
dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 577/29. VI. 2004. Cele opt
regiuni de dezvoltare ale României sunt: Nord - Vest (cuprinde judeţele: Bihor, Bistriţa - Năsăud,
Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj), Nord - Est (cuprinde judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ,
Suceava şi Vaslui), Sud - Vest (cuprinde judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), Sud - Est
(cuprinde judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea), Sud (include judeţele: Argeş,
Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman), Centru (include judeţele: Alba,
Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu), Bucureşti - Ilfov (include capitala Bucureşti şi judeţul
Ilfov) şi Vest (include judeţele: Arad, Caraş - Severin, Hunedoara, Timiş).
15 Macroregiunea 1 cuprinde regiunile de dezvoltare Nord - Vest şi Centru, macroregiunea 2
cuprinde regiunile Nord - Est şi Sud - Est, macroregiunea 3 cuprinde regiunile Sud şi Bucureşti Ilfov, macroregiunea 4 cuprinde regiunile Sud - Vest şi Vest.
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Tabelul 1. Indicatori-cheie ai dezvoltării regionale în România în anii 1998 şi
2005
(media naţională = 100)
Regiune

PIB/locuitor
1998

Rata şomajului

ISD*/locuitor

IMM/locuitor**

Populaţia rurală

1998

2005

1998

1998

2005

1998

2005

133,6

115,2

15,3

200
5
7,7

71,3

64,5

123,9

125,5

Nord Est
Sud - Est
Sud
Sud
Vest
Vest

79,8

200
4
69,2

100,1
85,8
90,0

90,7
83,4
83,3

112,5
97,1
104,8

108,5
123,7
125,4

42,7
65,5
11,9

63,8
41,2
31,9

101,4
77,0
85,9

91,4
67,7
70,2

94,7
129,0
120,8

98,7
129,3
116,4

100,9

114,7

101,9

86,4

99,1

76,3

91,2

105,7

83,8

80,7

Nord Vest
Centru

95,5

97,2

84,6

67,8

41,9

45,4

106,5

109,0

104,9

104,0

105,9

104,
2

98,1

123,7

87,7

62,9

101,1

105,7

87,1

88,9

162,2

191,5

47,1

40,7

598,3 593,5

194,1

228,2

24,8

21,1

Bucureşt
i - Ilfov

* ISD - Investiţii Străine Directe.
**cuprinde unităţile locale active în industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii cu
mai puţin de 250 de angajaţi la 1.000 locuitori.
Sursa: Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Guvernul României, http://www.inforegio.ro.

Analiza realizată arată că tendinţele de dezvoltare la nivelul regional NUTS 2
sunt rezultatul combinării unor modele de dezvoltare locală cu influenţele
exercitate de diverşi factori şi în mai mică măsură adevărate tendinţe regionale.
Regiunea de Nord - Est este influenţată de dependenţa de agricultură, de
localizarea în vecinătatea graniţelor cu Ucraina şi Republica Moldova, ca şi de
caracterul montan al unei părţi din teritoriul său. Şi în regiunile Sud şi Sud - Vest
agricultura este activitatea economică dominantă. În regiunile Vest, Nord - Vest şi
Centru, vecinătatea pieţelor vest - europene, ca şi dependenţa scăzută de sectorul
primar (agricultură, silvicultură, industria extractivă etc.) fac ca numărul
investitorilor străini să fie mai ridicat, ceea ce a determinat o dezvoltare mai
accentuată a regiunilor. Regiunea Sud - Est reuneşte judeţe mai slab dezvoltate cu
unele mai dezvoltate cum sunt: Constanţa, Galaţi şi Tulcea. În România,
disparităţile regionale sunt în creştere, datorită concentrării creşterii economice
în jurul Bucureştiului, în timp ce în unele zone din ţară se înregistrează scăderi
dramatice ale economiei. O analiză comparativă între Statele Membre ale Uniunii
Europene legată de disparităţile interregionale arată că disparitatea
interregională relativă (raportul dintre regiunea cu cel mai mare PIB/locuitor şi
cea cu cel mai mic PIB/locuitor)16 în România, în anul 2003, era de 2,7, în Belgia
16
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de 3,1, în Franţa de 3,0, în Grecia 1,8, în Olanda 1,7.17 Comparativ cu anul 2003,
în România disparitatea era de 3,5% în anul 2007, de 3,8% în 2009, de 3,9% în
2010. Rata şomajului avea un nivel relativ de 71% din nivelul mediu pe ţară în
Regiunea Bucureşti-Ilfov, de 86% în regiunile Vest şi Nord-Est şi ajungea la 157%
în Regiunea Centru, în anul 2010. În acelaşi an, numărul de IMM/1.000 locuitori
avea un nivel relativ de 232% faţă de nivelul mediu pe ţară în Regiunea BucureştiIlfov, de 114% în Regiunea Nord-Vest şi de numai 64% în Regiunea Nord-Est.
Gradul de urbanizare era de 167%, faţă de nivelul mediu pe ţară, în Regiunea
Bucureşti-Ilfov, de 115% în Regiunea Vest şi de numai 75% în Regiunea Sud.18
Asemenea delimitări teritoriale au rolul de a orienta eforturile statului în
crearea cadrului juridic de susţinere a activităţilor la nivel teritorial, în acordarea
de facilităţi şi eforturile investitorilor către regiuni şi sectoare unde există resursa
de care au nevoie sau pe care o pot valorifica (forţă de muncă disponibilă,
potenţial turistic, pieţe externe accesibile, infrastructura şi căile de acces necesare
etc.).
Concluzii. Cele câteva caracteristici ale dezvoltării economice la nivel
mondial şi în România evidenţiate ne arată că problema dezvoltării regionale s-a
născut ca o soluţie la dificultăţile economice în care se găseau şi se mai găsesc
încă unele regiuni. Dacă teoreticienii au definit conceptele şi au conturat obiectul
de studiu al ştiinţei regionale, cu diversele sale discipline care se ocupă de studiul
teritoriului, politicienii au fost aceia care au conturat strategii de inventariere a
resurselor, de diagnosticare economică şi de implementare a politicilor de
dezvoltare regională. Indiferent cum se numesc aceste politici (aménagement du
territoire, raumordnung, physical planning, ordinacion del territorio, amenajarea
teritoriului etc.) la nivelul Statelor Membre şi dacă ele corespund perfect sau
numai în parte cu orientările Uniunii Europene, rolul lor este acela de
instrumente de realizare a creşterii economice echilibrate, a reducerii şomajului,
a dezvoltării subpieţelor regionale, a utilizării resurselor regionale etc. La nivel
European, necesitatea utilizării unor criterii unitare de către Statele Membre în
divizarea teritoriului pe regiuni a determinat Eurostat să elaboreze o grupare
standard sub forma Nomenclatorului Unităţilor Teritoriale pentru Statistică –
NUTS, de mare utilitate în realizarea comparaţiilor interregionale şi în analiza
disparităţilor în dezvoltarea regională.
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DE LA REVOLUŢIA ALBĂ LA REVOLUŢIA ISLAMICĂ.
CONTEXTUL SOCIAL, ECONOMIC, JURIDIC ŞI RELIGIOS
CARE A DUS LA CĂDEREA MONARHIEI ÎN IRAN
Rustin-Petru Ciasc
rustin.ciasc@just.ro
Abstract: The main objective of this paper consists in the presentation of
the reform program who was launched by the last Shah of Iran, Mohamed Reza
Pahlavi, in the aim to modernize and emancipate the country. It was built
especially to strengthen those classes that supported the traditional systems.
Thus, the Shah announced the White Revolution as a step towards
westernization, with the hope to get rid of the landlords influence and create a
new base of support among the working classes. He had intended the
regeneration of Iranian society through social, economic, judicial and religious
reforms, with the long-aim of transforming Iran into a global power. But this
reform program lead to strong tensions with the landlords and others notables
and has brought the rising popularity of the “religious opposition”. This paper
aims to outline the failures of some of the reforms and the antagonism with the
clergy and others elites, would ultimately contribute to the Islamic Revolution
and the Shah`s downfall.
Keywords: right to vote, reforms program, clergy, landlords, White
Revolution, traditional society.
La data de 27.01.1963, ca urmare a desfăşurării unui referendum, proces
electoral caracterizat inclusiv printr-o mare afluenţă de femei, în ciuda faptului că
acestea nu aveau încă dreptul la vot şi în consecinţă voturile exprimate cu această
ocazie nu puteau fi contabilizate, poporul iranian a aprobat într-un procent foarte
ridicat începerea Revoluţiei Albe, proces ce avea drept scop emanciparea,
modernizarea şi industrializarea ţării.
Iniţiativa declanşării acestei revoluţii i-a aparţinut şahului Mahomed Reza
Pahlavi, suveran care şi-a axat eforturile în primul rând pe iniţierea reformei
agrare, ce a constat în împărţirea pământurilor ce aparţineau în proporţie de 95%
marilor proprietari şiiţi, în special liderilor religioşi. Această reformă a fost
însoţită inerent de naţionalizarea pădurilor şi păşunilor, generând retragerea unei
mari părţi din veniturile liderilor religioşi, fiind totodată limitată puterea lor
notarială prin crearea cadastrului. Dincolo de pierderea de către marii lideri
religioşi a statului lor privilegiat, reforma agrară a generat totuşi şi nemulţumirea
micilor proprietari care au constatat că nu pot prospera, considerând ulterior mai
utilă păstrarea marilor proprietăţi, însoţită de transformarea cvasisclavagismului
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agricol în muncă plătită echitabil, marile proprietăţi funciare putând fi astfel
obligate să-şi rentabilizeze producţia.1
Totodată, fiind un admirator al generalului de Gaulle, şahul a dorit ca
muncitorii să deţină o parte din veniturile marilor întreprinderi, rezervându-le în
consecinţă un procent de 20% din capital, aspect care a general conflicte între
capital şi muncă, nemulţumirile adăugându-se şi din partea opoziţiei laice care
s-a raliat opiniilor exprimate de liderii religioşi2.
O altă direcţie a acestei revoluţii albe a vizat liberalizarea societăţii, în primul
rând acordarea dreptului de vot femeilor şi acordarea dreptului acestora de a se
prezenta la alegeri. Ca urmare a implementării unui set de măsuri în această
privinţă, în anii imediat următori un procent de 25% dintre studenţi erau femei,
un număr mare de locuri de muncă a fost creat în favoarea acestora, fiind
reanalizată toată legislaţia în domeniu în scopul eliminării discriminărilor
referitoare la sex şi retribuţie diferenţiată, urmată de mărirea perioadei
concediului de maternitate. De altfel, s-a urmărit schimbarea percepţiei noţiunii
de familie, cu eliminarea aproape completă a poligamiei, legalizarea
întreruperilor de sarcină cu acordul prealabil al soţilor, posibilitatea femeilor de a
cere divorţul în aproape aceleaşi condiţii ca şi bărbaţii.
Conştient fiind de faptul că femeile puteau constitui o forţă de muncă ce
putea ajuta la creşterea economică iraniană, şahul a numit-o în funcţia de
ministru al Lumii a Treia (membru al Consiliului de Miniştri) pentru problemele
femeilor pe Mahnaz Afjami3, personalitate care a condus mai multe grupuri de
lucru constituite pentru învăţarea legii şi pentru dobândirea altor abilităţi de
natură să permită femeilor să-şi apere drepturile legale şi să poată câştiga o
retribuţie corespunzătoare.4 Organizaţia Femeilor din Iran constituia o reţea cu
57 asociaţii afiliate, 400 de secţii şi 120 de centre care ofereau servicii de protecţie
a copilului, planning familial, sfaturi juridice şi cursuri de formare profesională,
în interiorul ei activând în ultimii ani ai monarhiei un număr de 2000 de
specialişti şi 7000 de voluntari, fiind asistate peste un milion de femei pe an5. De
altfel, participarea femeilor la viaţa politică nu s-a limitat doar la numirea unei
personalităţi de marcă în guvern, fiind numite alte trei femei la conducerea unor
subcabinete guvernamentale, iar la ultimele alegeri dinaintea Revoluţiei Islamice
din 1979 au fost alese în Majles6 un număr de 20 de femei, alte 300 fiind alese în
consiliile locale şi consiliile municipale. În plus, a dispus o serie de măsuri cu
caracter impopular în rândul comunităţii religioase ancorată în tradiţiile
coranice, cum ar fi înlăturarea obligativităţii femeilor de a purta văl sau
instituirea învăţământului universitar mixt, măsuri care au dus la subminarea
hegemoniei ideologice.
Pentru a-şi putea duce la îndeplinire planurile de reformare a întregii
societăţi, şahul a promovat în anul 1964 crearea mai multor detaşamente, fiecare
Thierry P.Millemann, La face cachée du monde occidental, Ed. Osmondes, Paris, 2006, p. 129
Ibidem.
3 Directoarea Organizaţiei Femeilor din Iran.
4 Chestiuni reglementate de Legea protecţiei familiale elaborată în 1967 şi modificată în 1975.
5 Farah Pahlavi, Mémoires, XO Editions, 2003.
6 Camera de jos a Parlamentului iranian.
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dintre acestea urmărind implementarea reformelor într-un anumit domeniu al
statului. Astfel, Detaşamentul de Instruire avea drept ţel alfabetizarea zonelor
rurale şi era format din tineri care aveau bacalaureatul7, în condiţiile în care ţara
era extrem de înapoiată şi subdezvoltată. La rândul său, Detaşamentul Igienei
avea drept rol informarea populaţiei cu privire la noţiunile elementare de
prevenire a răspândirii bolilor, iar Detaşamentul Reconstrucţiei şi Dezvoltării
avea drept scop sprijinirea noilor proprietari agricoli în vederea administrării
proprietăţilor funciare.8
Ca urmare a nemulţumirii generalizate provocată de unele dintre aceste
reforme, în ultimii ani ai domniei şahului Mahomed Reza Pahlavi, membrii ai
diverselor grupuri de opoziţie, alimentate în special de cetăţeni din clasa medie şi
din vechi militanţi ai frontului naţional, precum şi din elemente universitare
dinăuntrul şi din afara Iranului, au întărit legăturile cu numărul crescând de
opozanţi ce îşi făceau tot mai cunoscute plângerile expuse dintr-o perspectivă
islamică, cunoscută în ţară ca aşa-numita „opoziţie religioasă”. La rândul său,
această opoziţie religioasă este compusă din două grupuri principale, în primul
rând cei care beneficiau de o educaţie tradiţională şi desfăşuraseră eventual
funcţii religioase, apoi cei care au primit o educaţie occidentală, însă reuneau
ideile moderne şi cele tradiţionale sub amprenta islamică.
Una dintre principalele plângeri ale opoziţiei religioase contra regimului
şahului s-a bazat pe continua diminuare a puterii ulemalelor, asociată cu
diminuarea influenţei comunităţii religioase, procese dublate de asemenea de
creşterea importanţei laicilor educaţi într-o manieră occidentală. În fapt, şahul a
instituit examene pentru accederea la funcţia de ulema, secularizând sistemul
juridic şi educativ, ceea ce a dus la încetarea activităţii de către numeroase
ulemale aflate deja în funcţie. Şahul a încercat de asemenea să-şi subordoneze
religia, creând facultăţi de teologie în cadrul universităţilor de stat 9, controlând
peregrinajele în afara ţării şi creând un „grup religios” paralel grupurilor
educative existente deja, rolul lor fiind acela de a călători din localitate în
localitate pentru a răspândi versiunea religioasă oficială.
Între susţinătorii fundamentaliştilor religioşi se găseau, din considerente
economice şi negustorii din bazaruri, nu doar aceia care aveau prăvălii, ci şi cei
care făceau comerţ cu amănuntul şi care se dedicau mai degrabă comercializării
de produse tradiţionale decât a celor moderne. Negustorii din bazar nu
constituiau o clasă socială propriu-zisă, însă întreţineau relaţii cu diferite medii
de producţie. Astfel, artizanul sau lucrătorul dintr-un mic atelier de bazar nu avea
aceeaşi amploare ca un bancher sau un cămătar, aceştia fiind negustori înstăriţi
care adesea desfăşurau comerţ în interiorul bazarelor. Cu toate acestea, o legătură
exista între toţi comercianţii care îşi desfăşurau activitatea în interiorul bazarelor,
toţi fiind desemnaţi adeseori prin terminologia de mică burghezie (chiar dacă, în
sensul celor expuse mai devreme, unii erau avuţi şi alţii simpli salariaţi);
respectiva legătură consta în rezistenţa lor comună la influenţa Occidentului şi la
expansiunea obiceiurilor occidentale. Cu toate că în bazare se vindeau multe
În anii `50 peste 85% din populaţia statului era analfabetă.
Thierry P. Millemann, La face cachée du monde occidental, Ed. Osmondes, p. 129-130.
9 Inclusiv în cadrul Universităţii din Teheran.
7
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produse occidentale, răspândirea marilor magazine şi a marilor depozite, a
marilor bănci, precum şi comercializarea unor produse de serie, cum ar fi
covoarele ţesute mecanic ce intrau în competiţie cu covoarele persiene, toate
aceste transformări economice au întărit controlul occidental asupra economiei
iraniene, diminuând rolul bazarurilor (propice doar micului comerţ, în special cu
produse tradiţionale). Faptul că guvernul a favorizat în special economia
modernă şi industria, ducând la capăt diferite proiecte de modernizare în dauna
dezvoltării bazarelor, a avut drept rezultat nemulţumirea extinsă a celor care erau
ataşaţi de vechiul stil de economie tradiţională şi urau obiceiurile occidentale,
fiind ancoraţi în valorile culturale, familiare şi financiare împărtăşite de ulemale,
ducând inevitabil la constituirea unei alianţe între negustorii de bazar şi capii
religioşi fundamentalişti10.
Nu este de ignorat nici faptul că impozitele religioase şi darurile destinate
ulemalelor în scopuri educative, caritabile, religioase, dar şi politice proveneau
din bazare, în schimbul unei protecţii importante acordate de ulemalele influente,
colaborare care a dus la cimentarea legăturilor politice între bazar şi moschee. În
plus, adeseori bazarele celebrau reuniuni religioase în casele negustorilor mai
avuţi, aspect care favoriza un cadru ideal pentru discuţia unor tactici şi probleme
politice. Extinderea bazarelor a ajutat cu atât mai mult la constituirea unor zone
propice pentru rapida comunicare şi organizare11.
În plus, anumite evenimente individuale produse la mijlocul anilor ´70 au
contribuit la sporirea şi mai accentuată a nemulţumirii ulemalelor şi adepţilor
lor. Unul dintre aceste evenimente a constat în proiectul de renovare a zonei
dimprejurul sanctuarului sacru al imanului Reza en Mashhad, sanctuar care, la
fel ca multe altele, era înconjurat de o zonă aglomerată de bazaruri care ajuta la
propagarea învăţăturii ulemalelor. În cadrul proiectului de renovare s-a dispus
dărâmarea tuturor clădirilor care înconjurau sanctuarul, în scopul creării unui
spaţiu verde şi a unei centuri rutiere. Proiectul a fost extrem de nepopular,
echipele de construcţie şi utilajele acestora suferind mai multe atentate cu bombe,
însă în cele din urmă a fost dus la bun sfârşit, înlăturând cu desăvârşire zona
bazarului, propice răspândirii învăţăturii islamice. În schimb, un alt plan
asemănător ce presupunea dispariţia bazarului din Teheran, în scopul construirii
unor ample bulevarde, a generat o asemenea opoziţie încât nu a putut fi transpus
în practică. La toate acestea s-a mai adăugat şi o diminuare drastică a subsidiilor
acordate de către guvern ulemalelor în cursul anului 1977, chestiune care a
amplificat şi mai mult nemulţumirea opoziţiei religioase12.
Încercările repetate de a crea o aură în jurul monarhiei s-au dovedit până la
urmă nepopulare, nu doar în rândul ulemalelor, ci şi în rândul celorlalte elemente
ale opoziţiei civile. În fapt, cu toate că suveranii iranieni beneficiau de o bază
ideologică superioară celei prezentate de pătura religioasă, s-a considerat că de la
implementarea islamului în ţară nici un suveran nu a mers atât de departe ca
Mohamed Reza Pahlavi în glorificarea monarhiei. Identificarea şahului cu regii
preislamici a culminat cu o manifestare extrem de costisitoare celebrată în anul
Nikki R. Keddie, El Irán moderno, Ed. Belacqva, Barcelona, 2007, p.340-341.
Ibidem.
12 Fereydoun Hoveyda, The Fall of the Shah, New York, 1980, p.84-85.
10
11
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1971 la Persepolis (capitala fostului Imperiu Persan), manifestare prin care s-a
intenţionat transmiterea unei false impresii către lumea întreagă în sensul
perpetuării în Iran a unei tradiţii monarhice neîntrerupte de 2500 ani 13. Această
celebrare a fost criticată cu extremă virulenţă de către ayatolahul Khomeini, aflat
în afara ţării, criticile sale extinzându-se asupra întregii monarhii14.
Cu această ocazie, suveranul iranian a impus un nou calendar ce începea cu
unul dintre regii preislamici, Cirus cel Mare, devansându-se astfel hajira
Profetului Mahomed, scopul fiind acela de a diminua importanţa islamului. O
importanţă deosebită a avut-o de asemenea accentuarea puterii centrale a
guvernului, tradusă inclusiv în exploatarea vaqfs-urilor urbane şi rurale.
Nu trebuie ignorată pe de altă parte nici explozia demografică15, aspect care a
reprezentat un obstacol în calea reformelor, întrucât acest surplus de populaţie a
făcut imposibilă asigurarea dezvoltării ei omogene, în preajma declanşării
Revoluţiei Islamice mai puţin de jumătate din populaţie beneficiind de
binefacerile Revoluţiei Albe. Or, această parte a populaţiei era formată în special
din săraci analfabeţi şi neştiutori, însă extrem de fanatizaţi şi de receptivi la
îndemnurile ulemalelor.16
Toate aceste reforme au fost privite de către opoziţia religioasă, în special de
către aripa islamistă fundamentalistă a acesteia, ca reprezentând probe ale
„decadenţei inspirată de Occident”, decadenţă răspândită în special prin
intermediul unor curente muzicale noi, ale unor dansuri sau a unor filme.
Aversiunea opoziţiei religioase, a marilor proprietari funciari deposedaţi de
proprietăţile lor ca urmare a implementării reformei agrare, a marilor şi micilor
negustori ancoraţi în tradiţia de bazar, reticenţele diverselor clanuri şi caste care
nu vedeau cu ochi buni occidentalizarea ţării, o parte a populaţiei masculine
profund ostilă emancipării femeilor, nemulţumirile generate în rândurile
ţăranilor şi ale muncitorilor care nu au putut beneficia în mod corespunzător de
îmbogăţirea naţională, nu în ultimul rând dorinţa mediilor intelectuale de
progres a societăţii, însă fără schimbarea fundamentelor acestora, toate aceste
resentimente s-au amplificat în permanenţă pe parcursul întregului deceniu al
optulea al secolului XX, creând astfel teren favorabil declanşării Revoluţiei
Islamice încheiată cu abdicarea şahului Mohamed Reza Pahlavi şi plecarea sa din
ţară la începutul anului 1979.
REFERENCES
Farah, Pahlavi, (2003), Mémoires, XO Editions.
Hoveyda, Fereydoun, (1980), The Fall of the Shah, New York.
Keddie, Nikki R., (2007), El Irán moderno, Ed. Belacqva, Barcelona.
Millemann, Thierry P., (2006), La face cachée du monde occidental, Ed.
Osmondes, Paris.
13 În fapt, conducătorii statului deţinuseră titluri diferite ale unor zone ce nu corespund cu
Iranul actual, atât în perioada scursă între cucerirea musulmană şi anul 1501, cât şi ulterior, între
anii 1722-1796.
14 Ruhollah Khomeini, Nehzat-e Eslami 3.
15 Populaţia Teheranului a crescut în 20 de ani de la 800.000 la 3.000.000 locuitori.
16 Thierry P.Millemann, La face cachée du monde occidental, Ed. Osmondes, p.131.

Cogito – REVISTĂ DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PLURIDISCIPLINARĂ

29

ACTIVITĂȚI DE OPOZIȚIE DUPĂ ALEGERILE FALSIFICATE
DIN NOIEMBRIE 1946. CAZUL MIȘCĂRII LEGIONARE
Ilarion Țiu
ilarion.tiu@gmail.com
Abstract: After the November-1946 elections, the leaders of the Legionary
Movement decided to stop observing the protocol with the Ministry of Internal
Affairs, negotiated in late 1945 by Nicolae Petrașcu with the Communist Party
officials. The authorities initiated campaigns for arresting active legionaries,
which caused a panic behaviour among the adepts of the organization. The
leaders of the Movement were summoned to react as the communists, once
having legally reached to power, wanted to repress the legionaries.
On the other hand, Horia Sima, in Western Europe, wanted in his turn for
the Legionary Movement to give up the neutrality politics. With American
support, he disposed organizing within the country an information service in
favour of the democratic powers. To this purpose, Eugen Teodorescu was sent in
the country, with the mission of setting in motion a legionary network that
should obtain whatsoever information on the Communist and Soviet activity in
Romania.
Consequently, in late 1947, the Legionary Movement manifested again as
opposition force against the regime installed in Bucharest after the 23 rd of
August 1944, paradoxically benefiting of USA’s support. The Americans were
disposed to “erase” the legionaries’ extremist past, hoping they would find allies
disposed to make active opposition within Romania’s borders.
Keywords: Legionary movement; Anti-Communist resistance; Cold War;
espionage; Political processes.
După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, liderii Mișcării legionare
din țară au decis să înceteze orice formă de opoziție împotriva guvernului
comunist condus de către dr. Petru Groza. Garda de Fier se afla sub incidența
Convenției de Armistițiu din septembrie 1944, care la punctul 15 prevedea
interzicea tuturor organizațiilor de factură „nazistă“. Neutralitatea Mișcării
legionare s-a consfințit printr-un acord de principiu dintre liderii organizației și
Ministerul de Interne condus de Teohari Georgescu. Acest „pact de neutralitate“ a
intrat în vigoare la 15 decembrie 1945. După alegerile falsificate din 1946 însă,
liderii Mişcării legionare și-au reconsiderat poziţia faţă de regim. Așadar,
începând cu a doua jumătate a anului 1947 și-au pus tot mai serios problema
reorganizării.
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Abandonarea „pactului de neutralitate“ de către legionari
După alegerile din noiembrie 1946, autorităţile comuniste au iniţiat măsuri
vizibile de intimidare a opoziţiei. Astfel, prin Ordinul nr. 50.000 din 12 februarie
1947 al Ministerului de Interne, Siguranţa, Poliţia şi Jandarmeria erau autorizate
să-i aresteze pe cetăţenii care s-ar fi manifestat ca „instigatori“1. În instrucţiunile
anexe erau prevăzuţi şi legionarii, fapt care atestă că regimul nu mai considera
valabil „pactul de neutralitate“, adoptat în decembrie 1945. Arestări pentru
„manifestări antidemocratice“ se mai operaseră şi în 1946, însă erau mai degrabă
măsuri de intimidare, fără ca cei reţinuţi să primească pedepse privative de
libertate.
Începând din primăvara anului 1947, guvernul comunist a sporit sancţiunile faţă
de adversarii politici care se manifestau contra sa, ori a colaborării cu Uniunea
Sovietică. În aprilie 1947, Nicolae Orezeanu, mare proprietar de pământ din com.
Racoviţa (jud. Vâlcea), a fost arestat pentru „propagandă şi instigare împotriva
regimului democrat“ deoarece îi îndemnase pe locuitorii localităţii să se înarmeze,
pentru a doborî „cu forţe proprii“ Guvernul. Orezeanu se afla pe lista legionarilor a
căror statut fusese stabilit de „pactul de neagresiune“, întrucât fusese victimă a
„trierii“ (a fost internat în lagărul de la Caracal, în 1945). În urma anchetei, jandarmii
au mai descoperit că Nicolae Orezeanu declarase că va lua înapoi pământul ţăranilor
împroprietăriţi pe moşia sa pentru că urma să înceapă în curând un nou război, în
urma căruia comuniştii vor fi înlăturaţi de la putere. Despre Guvernul Groza, marele
proprietar declarase că era „pleava societăţii“, fiind alcătuit din „bandiţi şi tâlhari“.
După ce a fost reţinut o perioadă la Chestura de Poliţie Râmnicu Vâlcea, Orezeanu a
fost trimis în arest preventiv într-un penitenciar (cel mai probabil la Piteşti), unde
aştepta judecarea procesului său2. Aceiaşi soartă a avut-o şi Ştefan Ciobanu, din com.
Dracea (jud. Argeş), care a fost arestat în aprilie 1947 pentru critici la adresa
Guvernului şi declaraţii de admiraţie pentru Mişcarea legionară. Ciobanu, membru al
PNL-Tătărescu în momentul arestării, fusese înainte de război şef de plasă legionară.
În baza Ordinului nr. 50.000/1947 a fost trimis în arest preventiv la penitenciarul
Piteşti3.
Arestările din primăvara anului 1947 nu au mai avut rol de intimidare a
adversarilor politici. Ordinul de „ridicare a instigatorilor“ s-a aplicat tot timpul
anului, regimul urmărind să-i neutralizeze pe adversarii care se manifestau făţiş
cu ostilitate. În noiembrie 1947 a fost arestat „reacţionarul de proveniență
legionară“ Ştefan Ionescu, şeful abatorului din com. Burdujeni (jud. Suceava).
Acesta declarase că Guvernul Groza era format din „hoţi care vor duce ţara de
râpă“. Despre Stalin a afirmat că era „un bandit care fură tot din ţară pentru a
hrăni armata lui flămândă“. Mai mult, Ionescu le-a recomandat locuitorilor din
zonă să nu respecte Convenţia de Armistiţiu şi Tratatul de Pace, „instigându-i la
revoltă şi rebeliune faţă de actualul regim“. Ca urmare a atitudinii sale, a fost
trimis în arest la penitenciarul Gherla4.
1 Arhivele Naţionale ale României – Direcţia Arhive Naţionale Istorice Centrale (în continuare
DANIC), Fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. nr. 27/1947, f. 280.
2 Ibidem, f. 501.
3 Ibidem, f. 59.
4 Ibidem, f. 223-226.
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Arestările nu s-au redus doar la unii lideri locali ai Mişcării legionare.
Autorităţile au început în 1947 ofensiva împotriva extremiştilor de dreapta cu
potenţial terorist, mai ales din rândul celor paraşutaţi din Germania, în 1944.
Astfel, la 3 august 1947 a fost arestat Filon Verca, şeful unei echipe paraşutate în
Banat, care după „pactul de neutralitate“ îşi legalizase statutul şi activa ca
profesor la Liceul „Traian Doda“ din Caransebeş. Împrejurările arestării lui Verca
sunt speciale. În 1945, când s-a legalizat împreună cu grupul său, a refuzat să
predea şi armamentul. Numai că unul dintre camarazi, Nicolae Târziu, s-a
prezentat la poliţie şi a dezvăluit strategia. Autorităţile nu au luat nici o măsură
atunci, în 1945, aşteptând momentul oportun pentru a trece la arestări în cazul
armamentului nepredat. Operaţiunea s-a consumat în august 1947, când Filon
Verca a ajuns în ancheta Siguranţei din Timişoara. A reuşit însă să evadeze, fiind
condamnat, în lipsă, la 20 de ani de închisoare5.
Când nu au avut la dosar „probleme subversive“ în cazul legionarilor întorşi
din Germania după război, autorităţile au apelat la strategia rejudecării unor
procese mai vechi. Astfel, Constantin Coniac, muncitor la Bocşa Română (jud.
Timiş-Torontal), a fost arestat în octombrie 1947 şi deferit Curţii Marţiale
Bucureşti pentru a executa o pedeapsă de 15 ani muncă silnică, dată în lipsă,
pentru participare la evenimentele din 21-23 ianuarie 1941. Coniac avea acte în
regulă, primite după întoarcerea în ţară (septembrie 1945), când s-a prezentat la
poliţie însoţit chiar de Vică Negulescu. Însă, acum, în 1947, autorităţile au decis
să repună în discuţie pedeapsa neexecutată. Probabil reprezentanţii locali ai
Ministerului de Interne au interpretat ca activitate legionară acţiunea lui Coniac
de a înfiinţa o cantină pentru muncitorii de la şantierul Bocşa Română. Pentru
cercetări a fost trimis la Bucureşti, însoţit de un jandarm. S-a întâlnit cu DecebalCorneliu Andrei într-un tramvai care circula de la Gara de Nord la Închisoarea
Curţii Marţiale. Andrei i-a transmis necazul prin care trecea Conic lui Vică
Negulescu. Intervenind la Ministerul de Interne, Negulescu a obţinut eliberarea
camaradului său, după o lună de arest. După ieşirea din închisoare, Constantin
Coniac s-a întâlnit cu Negulescu, care i-a transmis că autorităţile emiseseră
mandate de arestare pentru toţi legionarii cu procese mai vechi. Nu aveau nimic
de făcut, trebuind să-şi pregătească apărarea6.
Negocieri în „Comandamentul pe ţară“ privind reorganizarea
Mişcării legionare
Atitudinea autorităţilor de după alegerile din 1946 i-a determinat pe unii
legionari să facă presiuni asupra „Comandamentului pe ţară“. Legionarii care se
simţeau vizaţi de campania guvernului de „ridicare a instigatorilor“ au lansat afişe
pe străzile Capitalei şi ale principalelor oraşe ale ţării, în care chemau „la acţiune“
împotriva comuniştilor. Spre exemplu, în mai 1947, în zona Dorobanţi din
Bucureşti poliţiştii au găsit lipit pe vitrina unui magazin următorul afiş: „Ceasul
vostru sună, jidani împuţiţi / Moartea vi se apropie, tâlhari şi bandiţi / Care-n
5 Verca, Filon, Paraşutaţi în România vândută: mişcarea de rezistenţă: 1944-1948,
Timişoara, Ed. Gordian, 1993, p. 214.
6 Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (în continuare ACNSAS),
Fond Penal, dos. nr. 431, f. 490-501.
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ţara noastră, jale aţi adus / Va veni iar timpul, să staţi în cui puşi / De la faşă, la
barbă albă / Cu noi este Dumnezeu, chiar şi Fiul Său / Doamne ajută-ne mai iute,
să scăpăm de iudei“ (semnat: „Un Român“)7. Afişele şi manifestele au continuat
să apară în vara anului 1947. Astfel, în dimineaţa zilei de 8 august 1947 au fost
aruncate dintr-un tren în zona Dorneşti–Rădăuţi manifeste în limba română şi
ucraineană, cu următorul conţinut: „Fraţi Români, în curând soseşte ziua
eliberării, răzbate la uşă, comuniştii vor fi distruşi de pe tot globul, fiţi uniţi şi
înarmaţi-vă, Armata Roşie trebuie atacată, intelectuali din toate ramurile care
sunteţi epuraţi în curând veţi fi scoşi din serviciu, faceţi legătura cu fraţii
banderişti din munţi, care vă vor ajuta la salvarea voastră, porniţi la luptă, faceţi
distrugeri la poduri, fabrici etc. Trăiască România liberă, naţională şi
independentă“8.
Responsabilii „Comandamentului pe ţară“ al Mişcării legionare, şi în primul
rând Nicolae Petraşcu şi Vică Negulescu, nu puteau omite aceste semnale din
partea camarazilor. După intrarea în vigoare a „pactului de neutralitate“, tocmai
acesta era scopul menţinerii „Comandamentului pe ţară“, să împiedice alunecarea
cuiburilor active spre extremism. Cele două manifeste prezentate mai sus sunt
semnificative pentru a constata creşterea tensiunii interne în organizaţie. În
primul rând, mesajul antisemit fusese interzis cu desăvârşire după încheierea
războiului, în condiţiile în care Mişcarea legionară – atât din exil, cât şi din ţară –
anunţase că renunţă la tezele discriminatorii pe criterii etnice din perioada
interbelică. În al doilea rând, apelul la sprijinirea partizanilor bucovineni ridica
de asemenea probleme pentru „Comandamentul pe ţară“, întrucât Nicolae
Petraşcu anunţase că nu susţine nici o mişcare de rezistenţă. În consecinţă,
Petraşcu, Negulescu şi ceilalți lideri din ţară erau nevoiţi să ia o decizie, întrucât
pierdeau Mişcarea legionară din mână. Evidenţele Ministerului de Interne
susţineau că în ţară existau aproximativ 48.000 de legionari, dintre care 12.400
avuseseră „grade şi funcţii“ în organizaţie9. Bineînţeles că nu toţi erau activi, însă
majoritatea erau conştienţi că, dacă regimul va porni o campanie de reprimare a
organizaţiei, vor fi anchetaţi toţi indivizii despre care se ştia că avuseseră legături
vreodată cu Garda de Fier. Exista precedentul „trierilor“ din 1944-1945. În 1947,
cele mai puternice nuclee erau în centrele studenţeşti. Spre exemplu, în Bucureşti
activau în jur de 1.000 studenţi legionari10.
Chiar dacă erau conştienţi că trebuia să facă ceva, Nicolae Petraşcu şi Vică
Negulescu nu ştiau de unde să înceapă, deoarece erau fideli „pactului de
neutralitate“. Mai ales Petraşcu, retras la Sibiu la familie, dorea pace cu
comuniştii, în speranţa că legionarii vor fi lăsaţi în pace. Primele acţiuni, destul
de firave, au fost iniţiate la începutul anului 1947, când cei doi au decis refacerea
legăturilor între legionari. Pentru a nu compromite acţiunea, s-a decis ca unităţile
legionare să aibă şefi noi. În principiu, aceştia erau numiţi de Petraşcu, însă i-a
lăsat şi pe Vică Negulescu şi Nistor Chioreanu să ia decizii. Oricum, orice numire
Ibidem, Fond Documentar, dos. nr. 11572, f. 24.
DANIC, Fond Direcţia Generală a Poliţiei, dos. nr. 45/1947, f. 84.
9 Ibidem, Fond Comitetul Central al Partidului Comunist Român – Secţia Administrativ
Politică, dos. nr. 4/1952, f. 13.
10 ACNSAS, Fond Informativ, dos. nr. 181086, vol. 2, f. 136-139.
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trebuia ulterior confirmată de Petraşcu11. Cea mai însemnată acţiune a fost
schimbarea conducerii organizaţiei legionare a Capitalei, la 1 martie 1947.
Însă, în cele din urmă, imboldul decisiv pentru iniţierea reorganizării
Mişcării legionare a venit tot din străinătate, de la Horia Sima. Acesta l-a trimis în
ţară pe Eugen Teodorescu, ca să vadă care era situaţia reală a organizaţiei. Sima
avea informaţii destul de aproximative despre ceea ce se întâmpla cu
subordonaţii săi din România. Cea mai sigură sursă fusese Ovidiu Găină, fugit
peste graniţă în 194612. Dar acesta nu cunoştea detalii foarte exacte despre „pactul
de neutralitate“ întrucât nu fusese de acord cu strategia lui Petraşcu şi, în
consecinţă, nu participase la negocierile cu Ministerul de Interne, de la sfârşitul
anului 1945.
Sosirea lui Teodorescu în ţară nu se lega numai de dispoziţiile primite de la
Horia Sima, ci şi de iniţierea unui contact dintre Mişcarea legionară din exil şi
serviciile secrete americane. Ce se întâmplase? Pe Eugen Teodorescu, împreună
cu un grup de aproximativ 40 de camarazi, sfârşitul războiului l-a prins în zona
de ocupaţie americană a Austriei, undeva între Linz şi Salzburg. Prin intermediul
inginerului Caraion, care a întemeiat un „Comitet naţional“ al românilor din
Salzburg, a reuşit să-şi facă acte de şedere în Austria, pe motiv că fusese internat
în lagărele naziste în timpul războiului. Cu timpul însă, activitatea sa legionară a
fost deconspirată de serviciile secrete ale SUA. Americanii pregăteau deja
racolarea foştilor colaboratori ai Germaniei din estul Europei, care activaseră
într-o formă sau altă împotriva Uniunii Sovietice, la sfârşitul războiului. După ce
strângeau informaţii îi arestau pe potenţialii colaboratori, sub diverse pretexte.
Aşa s-a întâmplat şi cu Eugen Teodorescu, care a fost arestat la sfârşitul lunii
martie 1946, împreună cu avocatul I.V. Emilian. Poliţia militară americană l-a
dus la sediul CIC13 din Linz, unde l-a interogat căp. Lainet, şeful serviciului de
contrasabotaj. Ancheta a urmărit trecutul lui Teodorescu în Mişcarea legionară,
întrebările fiindu-i puse după un chestionar. A fost pus în libertate, însă era
chemat din când în când pentru alte întrebări legate de activitatea Mişcării
legionare înainte de război: raţiunea existenţei unui „Corp Muncitoresc Legionar“
(relaţia cu ideologia de stânga), punctul de vedere al Mişcării asupra
capitalismului şi economiei în general etc. Anchetatorii au fost interesaţi în ce
zone ale Europei Occidentale se aflau legionarii, dar şi de activitatea celor din
ţară. După câteva runde de cercetări, lui Teodorescu i s-a făcut propunerea să
lucreze pentru CIC. Luat prin surprindere, a dorit să ceară mai întâi acordul lui
Vasile Iaşinschi (internat în lagăr la Salzburg la acea dată), întrucât se considera
încă legionar, şi-i trebuia acceptul unui superior ierarhic pentru o astfel de
acţiune. Căp. Lainet i-a răspuns cu răceală după formularea acestor argumente,
drept urmare Teodorescu a acceptat colaborarea, de teamă să nu fie arestat.
Pentru început, americanii doreau să le dea date despre românii din Linz, iar mai
apoi să plece într-o misiune în România, pentru a studia în ce măsură se putea
organiza un serviciu de informaţii, bazat pe organizaţia legionară.
Ibidem, Fond Penal, dos. nr. 431, vol. 1, f. 34-37.
ACNSAS, Fond Informativ, dos. nr. 181086, vol. 2, f. 213-220.
13 Counterintelligence Corps – serviciul secret al Armatei Statelor Unite ale Americii în timpul
celui de-Al Doilea Război Mondial.
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Din Linz, Eugen Teodorescu s-a deplasat la Salzburg, unde s-a întâlnit cu
Vasile Mailat. Acesta fusese şi el anchetat de CIC, care-i propusese, de asemenea,
să lucreze pentru americani. Cei doi au căzut de comun acord să accepte misiunea
de a pleca în ţară, mai ales că ştiau de dorinţa lui Sima de a trimite pe cineva în
România, pentru a afla situaţia reală a Mişcării. Sarcina dată de americani putea
fi îmbinată cu dispoziţia lui Horia Sima. Au decis să trimită un curier în Italia, la
„Comandant“, pentru a primi acceptul misiunii. După cinci săptămâni, din Italia
a sosit în Austria Ovidiu Găină, însoţit de Mircea Dimitriu. Conform dispoziţiilor
lui Sima, Găină ar fi trebuit să plece în ţară, şi nu Teodorescu. Ovidiu Găină era
familiarizat cu noile realităţii ale României post-belice, având în vedere că
activase din 1944 până în 1946 în ţară. Însă Teodorescu a argumentat că-i era
foarte greu să-l introducă în reţeaua CIC-ului, deoarece căp. Lainet cu el discutase
despre o eventuală misiune în România. În urma unor discuţii au stabilit că va
pleca totuşi Teodorescu. Acesta s-a prezentat la căp. Lainet, căruia i-a comunicat
că acceptă misiunea de a pleca în ţară, împreună cu alţi doi legionari. Dar
plecarea a fost amânată, deoarece căp. Lainet a fost schimbat din funcţie. Noul şef
al şeful serviciului de contrasabotaj al CIC-ului din Linz, mr. Insen, a dat
prioritate propriei reţele de români pregătiţi să plece în misiune în ţară. Astfel, o
echipă condusă de slt. Maghirescu (nelegionar), a fost condusă de soldaţii
americani până la Arad, însă s-a întors după o lună, fără rezultate.
În acest timp, în primăvara anului 1947, Eugen Teodorescu s-a întâlnit din
nou cu Vasile Mailat, la Salzburg. Cu această ocazie, Mailat i-a înmânat lui
Teodorescu un bilet de la Horia Sima, care-l însărcina să plece în ţară, pentru a
vedea care era situaţia reală a legionarilor. Trebuia să comunice
„Comandamentului“ să pună accent pe reorganizare şi era interzisă orice
iniţiativă cu caracter politic – nimeni nu mai avea voie să angajeze Mişcarea
legionară politic prin decizie personală.
Întâlnirea cu Mailat nu i-a adus lui Eugen Teodorescu doar instrucţiuni de la
Horia Sima, ci şi un nou contact cu serviciile speciale americane. Vasile Mailat
fusese abordat de un anume Malner, austriac de origine, ieşit de curând din
lagărul de la Glasenbach. Legătura dintre Mailat şi Malner fusese intermediată de
Alexandru Randa, internat şi el la Glosenbach. Malner i-a spus că lucra pentru
serviciile americane din Frankfurt, având nevoie să-i recomande un legionar cu
care să colaboreze. Dacă-i găsea, un ofiţer american de informaţii urma să
sosească la Salzburg pentru această misiune. Având în vedere că CIC-ul din Linz
abandonase colaborarea cu el, Teodorescu a acceptat noul contact, mai ales că
acum avea o misiune oficială din partea lui Horia Sima. Prin Mailat, Eugen
Teodorescu a primit de la Malner 50 de dolari, 1.000 de şilingi austrieci şi
documentele necesare care-i facilitau trecerea ilegală în România.
Plecarea spre România s-a produs la jumătatea lunii mai 1947, Teodorescu
fiind însoţit de Dragoş Hoinic. Prin Traian Puiu, cumnatul lui Hoinic, cei doi l-au
contactat la Viena pe Gheorghe (Ghiţă) Stoia, care se ocupa cu comerţul ilegal
între Austria şi Ungaria. După două săptămâni, Stoia le-a facilitat trecerea
clandestină în Ungaria. Au luat trenul până la Budapesta, apoi la Beckesksaba,
unde au contactat rudele legionarului Petre Lipovan. Un văr al acestuia i-a
transportat cu motocicleta până într-un sat de graniţă, trecând frontiera în
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România, pe la Salonta. Au mers pe jos până la Arad, de unde au luat trenul spre
Bucureşti. Teodorescu şi Hoinic s-au întâlnit întâmplător în Gara de Nord cu Niţă
Ghimbăşanu, care i-a condus la Vică Negulescu. Văzându-i, Negulescu a vrut să
se ducă cu ei la Ministerul de Interne, pentru a-şi legaliza situaţia. Teodorescu i-a
spus însă că dorea să se întoarcă în Austria, intenţionând să vorbească întâi de
toate cu Nicolae Petraşcu.
Întâlnirea s-a realizat peste o săptămână, undeva în perioada iunie-iulie
1947, pe marginea lacului Tei din Capitală. Petraşcu i-a prezentat lui Teodorescu
situaţia legionarilor din ţară, căutând să justifice circulara din august 1945 şi
„pactul de neutralitate“. Nicolae Petraşcu a insistat ca Horia Sima să fie informat
că a căutat să-l contacteze pentru a primi „dezlegare“, ba chiar să plece din ţară,
însă nu a reuşit. La finalul discuţiei, Eugen Teodorescu i-a comunicat lui Petraşcu
şi a doua componentă a misiunii sale, respectiv constituirea unui serviciu de
informaţii pro-american, cu ajutorul Mişcării legionare. După câteva săptămâni,
în iulie 1947, Teodorescu şi Hoinic s-au întors în Austria14.
Întrucât noile instrucţiuni de la Horia Sima aveau implicaţii foarte serioase
asupra raportului dintre Mişcarea legionară şi autorităţi, nucleul de conducere al
„Comandamentului pe ţară“ s-a reunit pentru discuţii. Întâlnirea a avut loc la
începutul lunii august 1947, sub pretextul unei excursii în Munţii Făgăraş, la
Lacul Bâlea. Nistor Chioreanu s-a deplasat însoţit de Aurel Călin, care l-a şi
informat despre întrevedere, iar Nicolae Petraşcu a venit în echipă cu Vică
Negulescu. Petraşcu le-a relatat pe larg discuţia avută cu Teodorescu. În primul
rând, legionarii din exil ar fi avut informaţii că, în 1948, în România erau
programate noi alegeri, sub supraveghere internaţională, pentru a evita scandalul
măsluirii scrutinului din 1946. Mişcarea legionară ar fi fost autorizată să depună
liste în noua conjunctură. Tocmai de aceea, Horia Sima a dat dispoziţii
„Comandamentului pe ţară“ să iniţieze reorganizarea Mişcării legionare, pe
judeţe, pentru ca, atunci când va începe campania electorală, să fie pregătită de
acţiune. Instrucţiunile lui Sima, aduse prin Teodorescu, recomandau o
reorganizare prudentă – să se construiască numai scheletul (şefi de judeţe,
eventual şefi de plasă), din oameni de încredere, care să fie puşi pe liste la alegeri.
Petraşcu nu era încântat de dispoziţiile primite, susţinând că cei din exil nu
„vedeau optim“ realităţile din ţară. În primul rând, el nu dorea ca Mişcarea să-i
provoace pe comunişti (omitea totuşi că, după alegeri, autorităţile luaseră o
mulţime de măsuri contra membrilor organizaţiei). În cele din urmă, la presiunea
celorlalți participanţi la discuţie, Petraşcu a acceptat să înceapă reorganizarea, dar
le-a recomandat colaboratorilor să fie foarte prudenţi cu alegerea oamenilor15.
Însă Petraşcu nu a fost convins în sinea lui despre necesitatea şi, mai ales,
eficacitatea reorganizării. Tocmai de aceea a căutat un contact paralel cu Horia
Sima, fiind neîncrezător în planurile lui Teodorescu de a întemeia un serviciu de
informaţii pro-american, pe structura Mişcării legionare. În septembrie 1947,
soţia lui Decebal-Corneliu Andrei, italiancă de origine, a decis să se repatrieze,
având în vedere situaţia tot mai tensionată din România. La plecare, Vică
14
15
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Chioreanu, Nistor, op.cit., p. 155-161.
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Negulescu i-a înmânat o scrisoare adresată lui Horia Sima, în care făcea o „dare
de seamă“ asupra situaţiei politice din ţară şi a legionarilor. Soţia lui Andrei
trebuia să-i contacteze pe legionarii din Italia, care să transmită lui Sima
scrisoarea16. Nu se ştie dacă informaţiile au ajuns la Horia Sima.
Cea mai puternică organizaţie regrupată în 1947 a fost cea a Capitalei.
Reactivarea cuiburilor începuse anterior sosirii lui Eugen Teodorescu în ţară,
odată cu trecerea conducerii de la Nelu Rusu la Mircea Nicolau, în martie 1947.
Cine era Mircea Nicolau? În perioada guvernării naţional-legionare a deţinut
funcţia de inspector de poliţie la Craiova, fiind arestat pentru „rebeliune“, deşi nu
se afla în oraş în 21-23 ianuarie 1941. A fost condamnat la 15 ani de închisoare,
ispăşind pedeapsa la Aiud, Craiova, Văcăreşti şi Jilava. După adoptarea „pactului
de neutralitate“ a fost graţiat, în 1946, ca urmare a unui recurs la Curtea de
Justiţie şi Casaţie Militară. După eliberare şi-a continuat studiile, absolvind
Facultatea de Filozofie, în 1946. Între timp a reluat legăturile cu Mişcarea
legionară, vizitându-l în mai multe rânduri pe Vică Negulescu. Iniţial, acesta nu ia trasat nici o sarcină, discutând probleme de ordin general, dar şi despre situaţia
Mişcării, după negocierea „pactului de neutralitate“17. La 1 martie 1947 însă,
Mircea Nicolau a primit de la Negulescu însărcinarea să conducă organizaţia
Bucureşti. Nelu Rusu, care avusese această responsabilitate până atunci, era
cunoscut de autorităţi pentru activitatea legionară, dar se arătase şi destul de
inactiv în ultima perioadă.
Predarea comenzii s-a realizat în prezenţa lui Nicolae Petraşcu şi Mircea
Nicolau. Organizaţia Bucureşti avea următoarea structură în martie 1947. Şeful
„Corpului Muncitoresc Legionar“ era ing. Semergiu, care lucra la Ministerul
Lucrărilor Publice. Nelu Rusu i-a făcut cunoştinţă în cursul lunii martie cu Nicolau,
în parcul Cişmigiu. „Corpul Răsleţi“ era condus de Emil Bulhac, funcţionar CFR.
Legătura cu Mircea Nicolau s-a realizat în interiorului Palatului CFR, la jumătatea
lunii martie. Şef al „Corpului Studenţesc Legionar“ era Petre Sultana, însă în ultima
perioadă se manifestase destul de nesigur. Se pare că Sultana nu a fost înştiinţat că la
conducerea Capitalei venise Nicolau. La şefia „Corpului Fetelor“ era Titi Gâţă, care
urma să ia legătura cu Mircea Nicolau prin Vică Negulescu. În Capitală nu exista o
organizaţie FdC, şef pe ţară fiind Costache Oprişan, care lucra direct cu
„Comandamentul pe ţară“. Grupa „organizaţiilor Suburbane“ ale Capitalei era
condusă de Dumitru (Mitică) Staicovici. Acesta era în legătură directă cu Nicolau,
întrucât se cunoşteau de la închisoarea Aiud. Organizaţia Capitalei era construită
extrem de conspirativ, şeful acesteia nefiind cunoscut decât de şefii Corpurilor din
subordine, sau cel mult de înlocuitorii acestora18.
Cel mai puternic Corp din Capitală era cel al „Răsleţilor“, condus de Emil
Bulhac. Conform instrucţiunilor privind activitatea în ilegalitate era organizat pe
cuiburi, compuse din 3-4 membri. Conform regulilor conspirativităţii, Nicolau
nu-i cunoştea pe membrii cuiburilor, fiind în legătură directă doar cu Bulhac.
Doar când trebuiau trasate sarcini speciale Mircea Nicolau se întâlnea cu membrii
cuiburilor.
ACNSAS, Fond Penal, dos. nr. 431, vol. 1, f. 34-37.
Ibidem, f. 50-62.
18 Ibidem, f. 162-163.
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Spre deosebire de Emil Bulhac, ing. Semergiu nu a reuşit să-i organizeze pe
muncitori într-o structură compactă. În general, cuiburile „Corpului Muncitoresc
Legionar“ erau compuse din muncitori care nu lucrau împreună, ci la
întreprinderi diferite. Era riscant să constituie cuiburi în fabrici, unde
supravegherea sindicatelor comuniste era riguroasă, iar activitatea legionară
putea fi deconspirată. În general, la nivelul Capitalei, activau muncitori de la:
STB, Malaxa, Vulcan, Arsenalul Armatei, ospătari, Gaz şi Electricitate, CFR, dar şi
de la alte unităţi din sectoarele Roşu şi Albastru. Nicolau nu cunoştea numele
şefilor de unități CML, şi nu a avut niciodată legături cu ei. Dispoziţiile şi
fondurile erau trasate/vărsate prin ing. Semergiu19.
A doua organizaţie ca importanţă la nivel naţional, după cea a Capitalei, erau
„Frăţiile de Cruce“. Acestea au început să-şi reia activitatea, în conformitate cu
noile dispoziţii ale „Comandamentului pe ţară“, după începerea cursurilor
liceelor, în octombrie. Elevii legionari se întâlneau în general în locurile publice,
cum ar fi parcurile sau pădurile de la periferiile oraşelor. Uneori adunările se
ţineau şi la domiciliile particulare ale membrilor20. Ca de obicei, FdC-iştii se
ocupau mai ales cu activitatea de curierat. O radicalizare a activităţii FdC-iştilor
s-a înregistrat în primăvara anului 1948, când măsurile autorităţilor faţă de
Mişcarea legionară s-au înăsprit21.
Reorganizarea Corpurilor legionare din anul 1947 a avut drept scop
respectarea dispoziţiilor lui Horia Sima de reactivare a organizaţiei, în vederea
participării la prezumtivele alegeri libere, în 1948. Însă semnalele din România
nu duceau la o astfel de perspectivă, dimpotrivă. Opoziţia fusese scoasă în afara
legii, iar principalii lideri ai săi, în frunte cu Iuliu Maniu, erau după gratii la
sfârşitul anului 1947. Aşadar, reorganizarea Mişcării legionare trebuia
redirecţionată, în eventualitatea unei confruntări directe cu regimul. Nu de şefi ai
judeţelor care să fie pe liste era nevoie, ci de conducători ai cuiburilor radicale,
care să organizeze rezistenţa împotriva măsurilor guvernamentale, când va fi
nevoie. Era Mişcarea legionară capabilă să realizeze aşa ceva, după doi ani de
inactivitate şi control din partea Ministerului de Interne, ca urmare a „pactului de
neutralitate“?
După a doua venire în ţară a lui Eugen Teodorescu, în noiembrie 1947,
„Comandamentul pe ţară“ a decis ca, în paralel cu activitatea informativă, să
iniţieze şi o „activitate subversivă“. Era clar pentru toată lumea că odată cu
organizarea serviciului de informaţii pro-american se încheia politica de
neutralitate, iar dacă autorităţile descopereau una dintre activităţi – de „spionaj“
sau „subversivă“ – începeau arestările. Responsabilitatea mobilizării cuiburilor cu
potenţial de „luptă“ i-a revenit lui Nistor Chioreanu, care mai avusese această
responsabilitate şi în 1944-1945, după paraşutarea echipelor din Germania.
Chioreanu a dat dispoziţii ca legionarii implicaţi în această activitate să fie
organizaţi în echipe de 3-4 persoane, care să fie pregătite pentru a intra în acţiune
oricând le va cere. Însă, ca şi în 1944-1945, legionarii din cuiburile pregătite
pentru rezistenţă nu aveau armament, fiindu-le recomandat să se descurce cum
Ibidem, f. 50-62.
DANIC, Fond MI–Diverse, dos. nr. 2/1947, f. 14.
21 Ibidem, loc. cit., dos. nr. 6/1932, f. 52.
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pot22. În 1947, Decebal-Corneliu Andrei a aflat că exista un depozit de armament
şi muniţii necunoscut de autorităţi undeva lângă Ploieşti. Vică Negulescu l-a
trimis să verifice, însă nu a descoperit nimic. De asemenea, şefii din
„Comandamentul pe ţară“ au fost înştiinţaţi de Şerban Secu că ar exista unul sau
două aparate de telegrafie fără fir ascunse într-o localitate din Transilvania. De
asemenea, după căutări, nu s-a descoperit nimic. „Comandamentul“ nu mai avea
nici resurse pentru a falsifica documente de identitate, acţiune vitală pentru o
activitate ilegală. Întrebat de Gabriel Bălănescu despre această problemă, Vică
Negulescu l-a sfătuit să se descurce cum poate23. Situaţia era mai critică decât în
primăvara anului 1945, când, la sosirea lui Petraşcu în Bucureşti, Nelu Rusu (prin
organizaţia „Femeilor“) reuşise să falsifice documente pentru câţiva camarazi care
trăiau clandestin.
În ciuda acestor dificultăţi, totuşi Nistor Chioreanu a decis să continue
planificarea „acţiunii subversive“. În Ardeal l-a numit responsabil pe Şerban
Secu, în Banat pe Puiu Florescu, iar în Oltenia şi Muntenia pe Ion Jurubiţă.
Pentru Moldova, Chioreanu nu avea nici un om de încredere, trasându-i lui Vică
Negulescu această responsabilitate. Negulescu l-a numit responsabil cu Moldova
pe Gabriel Bălănescu. De organizarea subversivă în centrele universitare urma să
se ocupe Gheorghe Brahonschi, ca şi în anii precedenţi. De asemenea, problema
elevilor din FdC era în atribuţiile lui Constantin Oprişan, pe care însuşi
Chioreanu îl învestise la comanda acestui Corp24. Pentru siguranţa comunicării, a
fost utilizat un cod secret. Acesta fusese creat de un legionar înainte de război,
fiind perfecţionat în 1947, prin eliminarea unor dificultăţi de decriptare a
informaţiilor25.
Acţiunea „Comandamentului pe ţară“ de mobilizare a cuiburilor cu potenţial
de „luptă“ nu a dat randamentul scontat. În primul rând, majoritatea legionarilor
nu erau dispuşi să se implice într-o acţiune atât de periculoasă, care i-ar fi adus în
faţa unui tribunal militar, pentru „subminarea statului“. Doar cei cunoscuţi de
autorităţi pentru activităţile lor extremiste, care puteau fi arestaţi în orice
moment, s-au implicat cu precădere, întrucât nu aveau ce pierde. În al doilea
rând, exista şi o problemă serioasă a finanţării rezistenţei. Când a venit în ţară în
vara anului 1947, Eugen Teodorescu avea în buzunar câţiva dolari şi şilingi
austrieci. Americanii care-l trimiseseră în România nu erau dispuşi să finanţeze o
acţiune de rezistenţă, nici să trimită armament. De asemenea, Horia Sima nu
avea nici o posibilitate să trimită bani în ţară, locuind ilegal în Italia şi
arătându-se foarte rar la faţă. Organizaţiile legionare care aveau activitate, mai
ales cea a Capitalei, strângeau cotizaţii cu prioritate pentru ajutorarea
camarazilor din închisori, şi a familiilor acestora. Abia în februarie 1948 Nicolae
Petraşcu a dispus o „bătălie“ pentru strângerea de fonduri, în scopul finanţării
activităţii clandestine. Nu au fost colectaţi decât 300.000 lei, acţiunea fiind făcută
la repezeală26.
ACNSAS, Fond Penal, dos. nr. 335, vol. 1, f. 536.
Ibidem, loc. cit., dos. nr. 431, f. 23-25
24 Ibidem, loc. cit., dos. nr. 335, f. 536.
25 DANIC, Fond MI–Diverse, dos. nr. 5/1948, f. 1-5.
26 ACNSAS, Fond Informativ, dos. nr. 151086, vol. 2, f. 50.
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Unele Corpuri au reuşit să se gospodărească independent şi să tipărească
manifeste, prin care-i chemau pe legionari la opoziţie faţă de regim. Astfel, în
preajma Anului Nou 1948, „Frăţiile de Cruce“ au lansat manifestul „Dragi
camarazi“, în care se făcea apel la mobilizare: „În ciuda duşmanilor care doresc să
ne vadă dezbinaţi şi slabi, întâmpinăm noul an 1948 cu credinţă în drumul nostru
legionar, şi ascultăm porunca Comandantului nostru Horia Sima. Nu încetaţi
camarazi nici o clipă lupta pe care o duceţi în primul rând cu voi înşivă, pentru a
putea deveni ostaşii credincioşi şi puternici pe care neamul îi aşteaptă. Pe umerii
fiecăruia vor apăsa în curând răspunderi grele. Pregătiţi-vă! Nu entuziasm
trecător şi fără valoare, ci înţelegere totală a misiunii noastre în faţa lui
Dumnezeu şi a ţării. De un lucru, îndeosebi, trebuie să vă ocupaţi cu perseverenţă
în tot decursul activităţii: de problema recrutărilor. Păstraţi continuitatea.
Arătaţi-vă tăria voastră şi pregătiţi necontenit elementele cele mai bune. La Mulţi
Ani! Trăiască Legiunea şi Căpitanul“ (semnat: Ajutorul şefului FdC, Vasile
Văleanu)27.
Însă mobilizarea clamată de manifestele Corpurilor legionare nu a avut efect
de masă. Singurul moment important când s-a observat activitatea
antiguvernamentală a opoziţiei ilegale au fost alegerile pentru Marea Adunare
Naţională din 28 martie 1948 (scrutinul a avut totuşi loc, însă fără observatori
internaţionali şi fără alte partide în afara celor tolerate de comunişti pe liste!). Cu
acest prilej, legionarii, în cooperare cu naţional-ţărăniştii, au dus o campanie de
denigrare a regimului, prin diverse activităţi de hărţuire. Astfel, au fost rupte
afişele Frontului Democraţiei Populare, s-au tipărit şi răspândit manifeste
antiguvernamentale, s-au scris lozinci împotriva comuniştilor pe garduri şi pe
ziduri etc. Unii „reacţionari“ i-au sfătuit pe cetăţeni să nu-şi ridice cărţile de
alegător, să se abţină de la vot, sau să anuleze buletinul prin aplicarea greşită a
ştampilei. Cele mai intense activităţi de acest fel s-au înregistrat în judeţele Arad,
Prahova, Tecuci, Hunedoara şi în Bucureşti28. În oraşul Olteniţa au fost lipite
într-o seara portrete ale lui Mihai I, Horia Sima şi Corneliu Codreanu29.
Serviciul de informaţii pro-american al Mişcării legionare
Atât datorită lipsei de entuziasm pentru „acţiuni subversive“, cât şi datorită
lipsei fondurilor, acţiunea de organizare a unei opoziţii „în teren“ faţă de regimul
comunist, în toamna 1947 – primăvara 1948, a eşuat. „Comandamentul pe ţară“
al Mişcării legionare şi-a concentrat atenţia şi asupra altei activităţi în această
perioadă, respectiv crearea unui serviciu de informaţii pentru americani.
După plecarea din ţară, în iulie 1947, Eugen Teodorescu s-a întors în Austria,
pentru a raporta misiunea sa din România. La Salzburg s-a întâlnit cu Vasile
Mailat, cu Malner şi cu un anume Auner (austriac ieşit din lagărul de la
Glasenbach, care lucra pentru americani, ca şi Malner). Cu Mailat a discutat
despre situaţia Mişcării legionare din ţară, pentru ca informaţiile să-i fie
transmise mai departe lui Horia Sima. Discuţia cu Malner şi Auner s-a referit la
posibilităţile de întemeiere a unui serviciu de informaţii pro-american, în rândul
DANIC, Fond MI–Diverse, dos. nr. 6/1932, f. 65.
ACNSAS, Fond Informativ, dos. nr. 10312, f. 143-146.
29 Ibidem, f. 10-11.
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legionarilor. Celor doi le-a transmis că pusese bazele unui mic „sâmbure de reţea
informativă în România, care a şi început să lucreze“ 30. În realitate, nu realizase
acest lucru, ci avea la dispoziţie doar o „dare de seamă“ întocmită de Vică
Negulescu31. Apoi, Malner şi Auner i-au cerut câteva note informative despre
situaţia din România: starea de spirit, economatele, legea colectărilor produselor
agricole, situaţia industriei, memoriul lui Gheorghe Tătărescu, eventualele grupe
de rezistenţă, arestarea lui Iuliu Maniu, situaţia regelui Mihai I, statutul diferiţilor
oameni politici, starea de spirit în rândul ofiţerilor etc. Teodorescu a fost rugat să
întocmească un buget, pe „cap de om“ încadrat în reţeaua sa informativă. Urma
să primească 1.000 de dolari lunar, socotiţi în lei la cursul oficial, pentru o reţea
de zece oameni. Notele întocmite de Eugen Teodorescu trebuiau să fie semnate
„617“, iar cele scrise de colaboratorii săi din ţară cu cifrele următoare lui 617.
Malner dorea ca Teodorescu să plece imediat în România, şi să organizeze două
trimiteri de material pe lună. Eugen Teodorescu a obiectat însă, susţinând că
timpul era prea scurt, şi că va trimite un material pe lună. Pe lângă organizarea
serviciului şi strângerea de material, mai trebuia să aranjeze şi o legătură de
telegrafie fără fir (a fost instruit să utilizeze acest mijloc de comunicaţii). După o
săptămână de la sosirea la Salzburg, lui Teodorescu i-a fost prezentat un anume
Terner, ofiţer american de informaţii, care umbla în civil. Acesta a studiat notele
pe care le redactase, fiind încântat de informaţiile pe care le putea obţine prin
reţeaua legionară.
La începutul lunii septembrie, Eugen Teodorescu a avut o întâlnire
importantă şi pe linie legionară, cu Traian Borobaru (colaborator apropiat al lui
Horia Sima), care sosise la Salzburg. Întrevederea dintre cei doi a fost organizată
de Vasile Mailat. Teodorescu i-a prezentat lui Borobaru situaţia Mişcării legionare
din ţară, precum şi legăturile sale cu filiera Terner–Malner–Auner, pe care
trebuia să i-o comunice lui Horia Sima. La finalul discuţiei, Borobaru i-a
comunicat lui Teodorescu că se va ocupa singur de serviciul de informaţii, fără
să-l implice pe Nicolae Petraşcu. Acesta din urmă trebuia să se îngrijească în
continuare de Mişcarea legionară, cele două activităţi – de reorganizare şi
informativă – fiind independente. Eugen Teodorescu trebuia să rămână în ţară
maxim şase luni, după care se întorcea în Austria. Dacă Petraşcu trebuia să vină
în străinătate urma să i se comunice prin curieri. După această discuţie, Borobaru
s-a dus în Bavaria, întorcându-se la începutul lunii octombrie. Între timp,
Teodorescu a aflat de la Mailat că şi Borobaru avusese discuţii şi Malner şi Auner.
Nu este clar în ce măsură Horia Sima era implicat în această activitate de
informaţii, însă este cert că Traian Borobaru lucra cu americanii. Informaţiile din
ţară trebuiau să-i fie trimise lui Vasile Mailat, care le trimitea mai departe.
Serviciul informativ în care era implicată Mişcarea legionară era legat de alte
centre superioare americane, trecând peste Salzburg.
Plecarea lui Eugen Teodorescu spre ţară a fost programată la sfârşitul lunii
octombrie 1947. A primit de la Auner 1.000 de dolari, plus cerneală simpatică,
pentru a fi utilizată în scrierea notelor informative. Ca şi în vară, a plecat din
30
31

Ibidem, Fond Penal, dos. nr. 335, vol. 1, f. 567-574.
Ibidem, loc. cit., dos. nr. 431, vol. 1, f. 19-20.
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Salzburg cu Dragoş Hoinic, căruia i-a dat 450 de dolari. Apoi cei doi s-au deplasat
la Viena, pentru a-l contacta pe Ghiţă Stoia, în vederea facilitării trecerii ilegale a
frontierei austriaco-ungare. Însă pe drum Hoinic s-a îmbolnăvit, Stoia
înlocuindu-l în misiunea spre România. Au trecut graniţa dintre Austria şi
Ungaria la jumătatea lunii noiembrie, ajungând la Bucureşti pe aceiaşi rută ca şi
în iunie.
A doua zi după sosirea în Capitală l-au contactat pe Vică Negulescu, pe care
Teodorescu l-a informat despre dispoziţiile lui Borobaru: „Comandamentul din
ţară“ să se ocupe cu reorganizarea, iar cei veniţi din Austria cu serviciul de
informaţii. Pentru această din urmă misiune a cerut un om de legătură, iar
Negulescu l-a recomandat pe Decebal-Corneliu Andrei (prieten cu Costache
Oprişan, şeful FdC şi cu multe contacte în Mişcarea legionară). Teodorescu şi
Andrei s-au întâlnit după câteva zile, stabilind un plan referitor la cum trebuia să
se lucreze, şi cum să se raporteze materialul: informaţii militare, politice,
economice, sociale, despre oamenii politici importanţi, despre activitatea
Guvernului şi a opoziţiei, starea de spirit în rândul militarilor etc. Trebuia să se
organizeze o reţea pe orizontală – pe toată ţară, şi una pe verticală – pe domenii
de activitate. Fiecare şef de reţea trebuia să ţină legătura cu Decebal-Corneliu
Andrei, care apoi comunica cu Teodorescu32.
După sosirea lui Teodorescu în Bucureşti, Vică Negulescu i-a chemat pe
Nicolae Petraşcu şi Nistor Chioreanu de la Sibiu, pentru consfătuiri. Întâlnirea a
avut loc în casa lui Nelu Rusu. Discuţiile au avut loc în contradictoriu, întrucât
Teodorescu nu a putut dovedi că avea ordin de la Horia Sima pentru organizarea
serviciului de spionaj. Spre deosebire de prima sosire, din vară, Teodorescu nu
avea într-adevăr nici un semnal de la Sima, ci doar de la Traian Borobaru
(secretarul său), care lucra cu americanii în Germania. Însă, în 1947, nici
Borobaru nu avea contacte regulate cu Sima, care trăia în Italia, ascunzându-şi
identitatea. În consecinţă, datorită situaţiei încurcate, Teodorescu a fost sfătuit să
lucreze cât mai discret, şi să nu implice prea mult Mişcarea legionară în
activitatea de informaţii33.
După întâlnire, Petraşcu şi Chioreanu au plecat la Sibiu, iar Eugen
Teodorescu a rămas în legătură cu Vică Negulescu, din partea „Comandamentului
pe ţară“. Nu avea întâlniri frecvente nici nu acesta, pentru conspirativitate. Era în
dialog permanent însă cu Decebal-Corneliu Andrei, care până la jumătatea lunii
decembrie a reuşit, de unul singur, să strângă câteva note informative, după
modelul cerut de Teodorescu la sosirea în ţară. Acestea au fost transcrise cu
cerneală simpatică şi trimise prin Ghiţă Stoia în Austria. Stoia a trecut graniţa
ilegal, pe ruta pe care sosise în ţară, fiind ajutat de Aurel Călin34. A ajuns cu bine
la Viena, trimiţând informaţiile la Salzburg, la Vasile Mailat, prin Gogu
Gheorghiu35.
Pe de altă parte, suspiciunea membrilor „Comandamentului pe ţară“ faţă de
acţiunea lui Teodorescu era maximă. Astfel, după plecarea lui Ghiţă Stoia spre
Ibidem, Fond Penal, dos. nr. 335, vol. 1, f. 567-574.
Ibidem, f. 504-505.
34 Ibidem, f. 567-574.
35 Ibidem, loc. cit., vol. 2, f. 212-213.
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Austria, Vică Negulescu i-a dat dispoziţie lui Decebal-Corneliu Andrei să plece în
Occident, ca să-l contacteze pe Horia Sima. A reuşit să treacă graniţa românomaghiară, însă s-a întors din drum, din lipsă de bani pentru a continua
călătoria36.
Întors la Bucureşti, Decebal-Corneliu Andrei a continuat activitatea de
strângere a informaţiilor. La începutul lunii februarie 1948, din Austria a sosit în
România Dragoş Hoinic, trecând frontiera clandestin, pe la Beba-Veche. Acesta
primise instrucţiuni pentru Teodorescu de la Gogu Gheorghiu, iar cerneală
simpatică, sub formă de pastile, de la Vasile Mailat 37. Hoinic s-a întâlnit cu Vică
Negulescu şi Decebal-Corneliu Andrei, în casa acestuia din urmă. S-a iscat un
scandal deoarece Eugen Teodorescu şi Ghiţă Stoia nu reuşiseră să utilizeze
corespunzător cerneala simpatică în decembrie 1947, iar notele informative
ajunse la Salzburg nu au putut fi citite. Acum, în februarie 1948, apăruseră din
nou probleme cu cerneala simpatică, deoarece au greşit formula de dizolvare şi a
devenit inutilizabilă38. În cele din urmă, Dragoş Hoinic a scris notele informative
cu cerneală obişnuită, riscând să fie arestat pentru spionaj, în cazul în care era
percheziţionat. Decebal-Corneliu Andrei i-a furnizat date despre situaţia
producţiei petrolifere, rapoartele politice în general, şi câteva informaţii
militare39. A plecat la sfârşitul lunii februarie, prin punctul de frontieră Pilu (jud.
Arad), servindu-i drept călăuză şi profesorului Dragoş Protopopescu. Înainte de a
pleca, s-a întâlnit cu Nicolae Petraşcu, care i-a dat dispoziţie să-l întâlnească
personal pe Horia Sima, sau cel puţin pe Traian Borobaru, cărora să le transmită
situaţia reală din ţară, şi să primească instrucţiuni pentru viitor. Ajuns la Salzburg
i-a transmis notele informative lui Vasile Mailat, care i-a făcut legătura cu
Borobaru. La discuţia cu Traian Borobaru a participat şi Mircea Dimitriu40.
După plecarea lui Dragoş Hoinic în Austria, Eugen Teodorescu a solicitat o
nouă întrevedere cu Nicolae Petraşcu. Întâlnirea a fost organizată de DecebalCorneliu Andrei, locul ales fiind Parcul Domeniilor din Bucureşti. Teodorescu era
nemulţumit că nu primea sprijin din partea lui Petraşcu. După această discuţie,
Eugen Teodorescu a primit un prim ajutor important din partea
„Comandamentului pe ţară“, prin implicarea organizaţiei Capitalei în acţiunea de
strângere de informaţii. Astfel, Decebal-Corneliu Andrei a intrat în legătură cu
Mircea Nicolau, care l-a desemnat pe Luca Dumitrescu să colaboreze la
operaţiune. Andrei şi Dumitrescu au pus la punct o reţea de strângere a
informaţiilor, după modelul adus de Eugen Teodorescu în decembrie 1947.
Aşadar, în cadrul „Corpului Răsleţi“ al Capitalei au fost constituite cinci echipe
informative, cu numere de la 14 la 18. Fiecare echipă era constituită din cinci
oameni, incluzându-l pe şeful acesteia. Echipa nr. 14 era condusă de C.
Diaconescu (recrutat de Mircea Nicolau), Echipa nr. 15 era condusă de Cristian
Petrescu (recrutat de Luca Dumitrescu), Echipa nr. 16 era condusă de Puiu
Anastasescu (recrutat de Luca Dumitrescu), Echipa nr. 17 era condusă de
Ibidem, loc. cit., dos. nr. 431, vol. 1, f. 19-20.
Ibidem, loc. cit., dos. nr. 335, vol. 2, f. 212-213.
38 Ibidem, loc. cit., dos. nr. 431, vol. 1, f. 32.
39 Ibidem, loc. cit., dos. nr. 335, vol. 2, f. 220-221.
40 Ibidem, f. 212-213.
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Gheorghe Gall (recrutat de Luca Dumitrescu), iar Echipa nr. 18 era condusă de
Nonu Sassu (recrutat de Mircea Nicolau). Echipa nr. 14 şi-a început activitatea în
prima parte a lunii martie, Echipele nr. 15 şi nr. 16 s-au constituit în ultima parte
a lunii martie, iar Echipele nr. 17 şi nr. 18 s-au constituit în aprilie. Organizarea
acestora s-a făcut destul de anevoios şi au avut acţiune regulată doar în luna
aprilie 1947. Cu ocazia sărbătorilor de Paşte s-au descompletat, nereuşind să se
reorganizeze ulterior.
Conform instrucţiunilor lui Decebal-Corneliu Andrei, Luca Dumitrescu
trebuia să ia contact personal cu fiecare şef de echipă pentru a culege informaţiile.
La rândul lui, şeful de echipă era în contact direct cu ceilalţi patru membri ai săi.
Purta cu ei conversaţii orale, iar mai apoi redacta nota informativă, către Luca
Dumitrescu. Acesta făcea o sinteză a datelor pe care le primea, prezenta apoi lui
Decebal-Corneliu Andrei (îl întâlnea la 7-10 zile). Un raport informativ al lui Luca
Dumitrescu trebuia să aibă şapte puncte: 1. ştiri în legătură cu activitatea
guvernului; 2. activitatea PCR; 3. partidele istorice şi opoziţia în general; 4. ştiri
în legătură cu Mişcarea legionară (din interiorul organizaţiei şi atitudinea
guvernului faţă de Mişcarea legionară); 5. ştiri din tabăra dizidenţilor Mişcării
legionare; 6. ştiri despre mişcările de rezistenţă; 7. diverse 41.
De multe ori, informaţiile primite de la membrii echipelor informative erau
speculative şi culese de la persoane care nu aveau neapărat legături în cercurile
puterii, sau ale armatei42. Informările produse de echipele lui Luca Dumitrescu
erau de genul: „Mişcări de trupe în Muntenia. (17 aprilie). Prin Braşov a trecut un
tren cu 10 vagoane cu militari români (circa 50 de oameni în vagon). Trenul
trecea spre Predeal. A fost observat un sublocotenent. Restul era alcătuit în
majoritate din gradaţi. Se crede că erau de la o şcoală de cadre“43.
Informările strânse de Decebal-Corneliu Andrei prin intermediul „Corpului
Răsleţi“ din Bucureşti nu au reuşit să ajungă în Austria, la serviciile speciale
americane. La sfârşitul lunii aprilie 1948, Dragoş Hoinic a plecat din Linz spre
România, având asupra sa 620 de dolari, trimişi de Vasile Mailat, prin
intermediul lui Gogu Gheorghiu. Primise, de asemenea, informaţii verbale şi
scrise, cerneală simpatică, precum şi diverse adrese destinate lui Eugen
Teodorescu şi Nicolae Petraşcu. Acestea nu au ajuns la destinatari întrucât Hoinic
a fost arestat la puţin timp după trecerea ilegală în România44. Toată reţeaua de
informaţii a căzut în săptămânile următoare. Nu doar datorită arestării lui
Hoinic, ci şi imprudenţelor comise de Eugen Teodorescu. Acesta nu a respectat
regulile conspirativităţii, iar în scurt timp după a doua sosire în România
autorităţile au aflat atât despre prezenţa lui în ţară, dar şi despre serviciul de
informaţii în favoarea americanilor45. Luându-i-se urma, Ministerul de Interne a
descoperit şi reţeaua lui Luca Dumitrescu.

Ibidem, loc. cit., dos. nr. 431, vol. 1, f. 186-193.
Ibidem, f. 216-228.
43 Ibidem, f. 606-608.
44 Ibidem, loc. cit., dos. nr. 335, vol. 2, f. 212-213.
45 Ibidem, Fond Informativ, dos. nr. 233979, vol. 3, f. 165.
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Procesul
Procesul de „spionaj“ a avut loc în anul 1949, șef de „lot“ fiind desemnat de
către autorități Vică Negulescu. El a fost făcut responsabil de crearea în cadrul
organizaţiei Bucureşti a Mişcării legionare a unui resort de spionaj, care-i furniza
informaţii lui Eugen Teodorescu.
În actul de acuzare, Vică Negulescu era învinovăţit că: „a iniţiat şi constituit
împreună cu Nicolae Petraşcu şi Mircea Nicolau o organizaţie subversivă de tip
fascist, politică şi paramilitară constituită din elemente ale fostei Mişcări
legionare, cu scopul pregătirii unei acţiuni de răsturnare a regimului democratic;
a organizat o reţea de spionaj cu încuviinţarea lui Nicolae Petraşcu, cu elemente
luate din grupul subordonat lui Mircea Nicolau, care culegea informaţii cu
caracter politic, economic, militar şi social, pe care le transmitea serviciului de
spionaj american, prin intermediul lui Horia Sima şi cu concursul lui Eugen
Teodorescu“. Pe lângă reorganizarea Capitalei, începând cu martie 1947, Mircea
Nicolau mai era acuzat şi de implicare în construirea unei reţele de spionaj în
favoarea americanilor. Ultimul punct în actul de acuzare în cazul lui Nicolau se
refera la activitatea sa de după arestările din mai 1948, când l-a ajutat pe Nistor
Chioreanu să refacă „Comandamentul“. Un alt membru al „lotului“ a fost Luca
Dumitrescu, legionarul care s-a ocupat de organizarea reţelei de informaţii
subordonată lui Decebal-Corneliu Andrei. Deşi nu a fost implicat în această
activitate, în „lot“ a fost inclus şi Nelu Rusu, care condusese organizaţia Capitalei
înainte de Mircea Nicolau. Era acuzat că a menţinut legăturile cu Vică Negulescu
după martie 1947, căruia i-a furnizat „informaţii diverse“ (de fapt, cei doi se
înştiinţau reciproc despre intenţiile regimului faţă de legionari). Fără vreo
legătură cu „reţeaua de spionaj“ a lui Luca Dumitrescu, procesul l-a avut inculpat
şi pe Constantin Conic. În iulie 1948, acesta urma să fie trimis în străinătate de
Nistor Chioreanu, pentru a prezenta situaţia din ţară liderilor din exil. În total, în
„lot“ au fost incluse 20 de persoane, majoritatea implicate în „afacerea“ reţelei de
informaţii organizată de Luca Dumitrescu la nivelul Capitalei46.
Sentinţa s-a emis la 10 februarie 1949, principalii inculpaţi primind
următoarele pedepse: Vică Negulescu (în vârstă de 44 de ani) – muncă silnică pe
viaţă, 10 ani degradare civică şi confiscarea averii pentru înaltă trădare; Mircea
Nicolau (în vârstă de 35 de ani) – muncă silnică pe viaţă, 10 ani degradare civică
şi confiscarea averii pentru înaltă trădare; Nelu Rusu (în vârstă de 38 de ani) – 25
de ani muncă silnică, 10 ani degradare civică şi confiscarea averii pentru înaltă
trădare; Constantin Coniac (37 de ani) – 25 ani muncă silnică şi 5 ani degradare
civică pentru organizare şi participare la organizaţii de tip fascist 47. La 21 ianuarie
1950 Curtea Militară de Casaţie şi Justiţie a respins recursurile formulate de
condamnaţi48.

Ibidem, Fond Penal, dos. nr. 431, vol. 1, f. 2-17.
Ibidem, loc. cit., vol. 2, f. 136-151.
48 Ibidem, f. 383-387.
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Abstract: Welfare state model was and still is a type of social model that
brought peace and prosperity for the citizens of the European Union's founding
states. Due to the economic “miracle” of the '50s and '60s, this economical,
political and social model was a success until the mid-70s. The living standards
of the European citizen’s have increased decade by decade. With the onset of the
oil crisis in 1974, the European economies suffered the first macroeconomic
shock. Due to the rise of financial retribution, social costs and increased energy
costs the profitability margin of the products made by the European economies
decreased. This phenomenon has increased with globalization. The question that
arises is whether this model successfully developed and applied in Europe can
still work.
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Introducere
Realităţile economice, politice şi sociale cu care se confruntă lumea în
deceniul al doilea al acestui secol pune în discuţie vechile raporturi dintre
democraţiile occidentale şi noile puteri economice emergente (China, India,
Brazilia, Turcia). Spaţiul occidental vest european şi-a construit, pe parcursul
unui secol, un sistem social cunoscut sub numele de „statul bunăstării generale”
sau, cum apare în bibliografia anglo-saxonă, welfare state.
Principiul de bază, recunoscut de teoreticieni şi de practicieni este că „statul
bunăstării generale” are rolul distributivităţii. Acest model economico-social este
utilizat ca un mijloc util pentru a atinge un nivel de echilibrare al raporturilor
dintre diferitele componente sociale cu scopul ideologic declarat de a introduce
principiul justiţiei sociale.
În mod general, se consideră că marea criză economică din perioada anilor
1929-1933 a avut rolul catalizator în conştientizarea de către elitele politice
europene că modelul clasic al statului liberal de dinainte de primul război
mondial nu mai reprezintă o opţiune ce poate fi acceptată de cetăţenii europeni.
Criza sistemică a regimului capitalist din perioada interbelică a condus la apariţia
regimurilor autoritare şi totalitare din Germania, Italia, Ungaria, Spania, etc.
Masificarea socială produsă de primul război mondial a condus la apariţia
unei noi mentalităţi promovată de aşa numită „ generaţie a tranşeelor”. Criza
economică produsă de distrugerile provocate de primul război mondial, inflaţia,
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lipsa de locuri de muncă, distrugerea ierarhiilor sociale, a condus la punerea în
discuţie a rolului social al principalei categorii sociale ce a promovat şi menţinut
regimul burghez parlamentar liberal; clasa mijlocie.
Rolul personalităţilor în istorie a fost verificat pe parcursul perioadei
interbelice. Hitler sau Mussolini au promovat idei populiste şi soluţii demagogice,
punând la grea încercare regimurile democratice, parlamentare. Impunerea de
către aceste regimuri a unor „politici sociale” menite să lărgească sprijinul de
mase al regimurilor a pus în discuţie existenţa regimurilor parlamentare
democratice de sorginte liberală.
Dacă ar fi să cităm doi teoreticieni clasici ai perioadei interbelice: Benedetto
Croce (dreapta democratică) şi Antonio Gramsci (stânga comunistă) cu referire la
rolul pe care criza liberalismului a avut-o în apariţia regimului autoritar fascist,
observăm două modalităţi de gândire diferite.
Pentru Croce nu a existat nici un tip de legătură cauzală între liberalismul italian
şi fascism1. Şi asta deoarece, „fascismul nu a fost intenţia sau dorinţa unei singure
clase, nefiind susţinută doar de un segment limitat al populaţiei, a fost o rătăcire de
conştiinţă, o descurajare civilă şi o lecţie produsă de război”2. Mai mult, fascismul nu
a evitat doar dezagregarea statului italian ci a venit cu ceva mai mult, a propus o nouă
ideologie naţionalistă menită să scoată din adormire indiferenţa italienilor faţă de
stat, permiţând în acest mod să se reducă fractura între modelul de stat creat de
perioada risorgimentală şi participarea populară redusă la viaţa publică. Pentru
Croce, cel mai important merit al fascismului a fost că a avut capacitatea de a integra
spaţiului public largi sectoare ale populaţiei3.
La Antonio Gramsci, abordarea este total opusă. Gramsci,4 în lucrarea sa
fundamentală ,,Quaderni del Carcere” (Caietele din Închisoare), şi-a dezvoltat
analiza fenomenului risorgimental pornind de la concepţia filozofică idealistă
crociană, însă se desprinde categoric de toate argumentaţiile de tip istoric şi
politic ale acestuia. Teoreticianul sard a identificat o serie de legături între
fascism şi liberalism considerând că, fiecare dintre acestea îşi regăsesc rădăcinile
în lupta de clasă deschisă în perioada risorgimentală 5.
Benedetto Croce, Storia d'Italia dal 1871 al 1915, Bari, 1928, p.5
Idem, Scritti e discorsi politici (1943-1947), vol. I, Bari, 1976., p. 46.
3 Angelo Chielli, La volizione dell'ideale. “Legge” e “Stato” nella Filosofia politica di Benedetto
Croce dalla Filosofia della pratica agli Elementi di politica”,Lecce, Edizioni Pensa MultiMedia s.r.l,
2008, p.117
4 Gramsci s-a născut în Sardinia în anul 1891. A studiat la universitatea din Torino, la
Facultatea de Litere şi filozofie, fără să îşi dea însă licenţa. În anul 1910 s-a înscris în Partidul
Socialist, iar în august 1917 a devenit secretarul regional al secţiei din Torino. La 1 mai 1919 a
înfiinţat ziarul Ordine Nuovo iar în 1921 a fost unul dintre creatorii Partidului Comunist Italian,
care s-a născut ca urmare a unei sciziuni care a avut loc în interiorul Partidului Socialist. A fost
arestat la ordinele guvernului fascist în noiembrie 1926 fiind condamnat în 1928 la 20 de ani de
închisoare, pedeapsă care a fost redusă ulterior la 10 ani. A murit pe 27 aprilie 1937, la 10 zile după
ce şi-a ispăşit pedeapsa. Scrierile pe care teoreticianul marxist le-a scris în închisoare între anii
1929-1935 au fost publicate imediat după încheierea celui de-al doilea război mondial cu titlul
“Quaderni del Carcere”, textele sale care au privit tema risorgimentală au fost publicate separate
sub titlul “Il Risorgimento”, de către editura Einaudi, în anul 1949.
5 Antonio Gramsci, Quaderni del Carcere, volume primo, Quaderni 1-5 (1929-1932), edizione
critica dell'Istituto Gramsci a cura di Valentino Gerratana, 20071975, 1602-1604].
1
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Fascismul şi naţional socialismul, regimuri promotoare ale
„politicilor sociale”
Un element comun al regimurilor fasciste şi naţional socialiste a fost politica
guvernamentală de intervenţie a statului în economie cu scopul de a elimina
problemele sociale provocate de criza economică. Această politică a avut un efect
direct la nivelul individului.6
Pentru Mussolini, era necesară o colaborare dintre clase7 cu scopul îmbinării
eforturilor acestora în realizarea intereselor naţionale, acordând Statului rolul de
intermediar între acestea.8
În anul 1933, Mussolini declara în Discorso sullo Stato corporativo că:
„depresiunea economică nu este o criză a sistemului capitalist ci mai
degrabă a sistemului în general şi de aceea este necesar o reglare organică şi
totalitară a producţiei”9.
Aceste idei au fost puse în practică odată cu înfiinţarea „Institutului Mobiliar
Italian” (1931) şi al „Institutului pentru Reconstrucţie Industrială” (1933). Prin
intermediul acestor instituţii s-a instituit dirijismul economic prin care guvernul
fascist a controlat producţia economică prin intermediul alocărilor de resurse de
la bugetul de stat10.
Institutul pentru Reconstrucţie Industrială a reuşit să deţină controlul a 42%
din capitalul investit în industria italiană. Prin introducerea politicii publice în
domeniul investiţiilor, cu scopul realizării marilor opere publice, guvernul fascist
a reuşit să reducă şomajul. Cu toate acestea, costurile financiare au fost majore.
Între anii 1929-1936, cheltuielile publice s-au majorat succesiv de la 20% la peste
33%11.
În plan social, regimul fascist a extins beneficiile sistemului de asigurări
către muncitori şi familiile acestora prin înfiinţarea în anul 1936 a „Casei
naţionale pentru alocaţiile familiale a muncitorilor industriali”12.
În cazul german, politicile sociale au avut ca scop crearea condiţiilor
necesare pentru realizarea unei coeziuni naţionale, necesare şi obligatorii
dezvoltării unor politici cu caracter expansionist13.
Hitler a declarat că, este obligatoriu pentru a avea suportul populaţiei în
declanşarea unei politici expansionist-teritoriale, menţinerea unui standard de
viaţă ridicat. De aceea, politicile sociale au fost coroborate cu cele economice şi
6 M. Vaudagna, Corporativismo e New Deal. Integrazione e conflitto sociale negli Stati Uniti
(1933-1941), Torino, Rosenberg & Sellier, 1981.
7 Enciclopedia Italiana, The Doctrine of Fascism, Roma, Istituto Giovanni Treccani, 1932.
8 Calvin B. Hoover, „The Paths of Economic Change: Contrasting Tendencies in the Modern
World”, în The American Economic Review, Vol. 25, No. 1, Supplement, Papers and Proceedings of
the Forty-seventh Annual Meeting of the American Economic Association. (Mar., 1935), pp. 13-20.
9 Benito Mussolini, „Discorso pronunciato il 14 novembre al Consiglio Nazionale delle
Corporazioni”, în Il Popolo d’Italia, 1933.
10 Tibor Ivan Berend, An Economic History of Twentieth-Century Europe, Cambridge
University Press, 2005, p. 93.
11 R. Petri, Storia economica d'Italia. Dalla Grande guerra al miracolo economico (19181963), Bologna, il Mulino, 2002.
12 G. Silei, Lo stato sociale in Italia. Storia e documenti, vol. 1, Dall'unità al fascismo, 18611943, Manduria, P. Lacaita, 2003.
13 I. Kershaw, Hitler e l’enigma del consenso, Roma-Bari, Laterza, 1997.
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fiscale14. Pentru statul naţional-socialist, menţinerea acestui standard nu a fost
văzută ca o prestaţie cu caracter asistenţial, cât mai ales „o datorie de onoare a
statului faţă de popor”. Datele statistice ne arată că pe parcursul războiului,
veniturile reale ale familiilor germane au fost de 72,8% în raport cu ultimul venit
câştigat în perioada de pace, ceea ce a fost cu mult superior veniturilor familiilor
americane (36,7%), sau britanice (38,1%)15.
Keynesianismul, sau răspunsul regimurilor liberale în domeniul
politicilor sociale
Răspunsul teoretic venit din partea regimurilor liberale, democratice,
parlamentare a aparţinut a doi exponenţi de marcă ai liberalismului britanic: J.
M. Keynes şi W. H. Beveridge.
Principalele idei ale lui Keynes sunt:
a) Economiile de piaţă capitaliste nu au o tendinţă naturală de a menţine un
echilibru al forţelor economice şi de a corecta şocurile economice;
b) Există o distincţie fundamentală între şomajul voluntar şi şomajul
involuntar. Şomajul involuntar îi include pe acei indivizi care caută de lucru dar
nu îl găsesc, şi atunci sunt obligaţi să accepte salariul minim pe economie.
Şomajul voluntar îi include pe indivizii care nu doreau să lucreze acceptând
salariul minim pe economie;
c) Incapacitatea de a menţine forţa de muncă ocupată pe deplin se datorează
lipsei cheltuielilor publice;
d) Insuficienţa cheltuielilor publice se datorează unui deficit al investiţiilor al
capitalului pe plan intern;16
Pentru Keynes, guvernele trebuie să joace un rol activ în stabilirea politicilor
economice. Acesta poate interveni prin utilizarea politicilor fiscale, prin
mecanismul impozitelor, al creşterii cheltuielilor publice şi/sau reducerea
impozitelor, prin politici monetare, cu scopul stabilizării macroeconomice.
W.H. Beveridge este considerat a fi „părintele” sistemului naţional de
asigurări. Economistul britanic a insistat asupra necesităţii ca fiecare persoană
angajată să achite periodic o contribuţie la fondul naţional de asigurări, de acesta
urmând a beneficia oamenii care sunt bolnavi, şomeri, pensionaţi sau văduvi
lipsiţi de mijloace de subzistenţă. Principalele idei au fost sintetizate în
documentul intitulat „Trei principii ale Recomandărilor”.
Acestea sunt:
I. Primul principiu constă în faptul că orice propunere din viitor, în timp ce
trebuie să folosească întreaga experienţă din trecut, nu trebuie să fie constrânsă
de interese sectoriale atunci când încearcă să obţină această experienţă. Acum,
când războiul înlătură graniţele de orice fel, există oportunitatea de a utiliza
14 L. Paggi, Dallo stato di popolazione alla nazionalizzazione del consumo, in L. Paggi, Il
popolo dei morti, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 271-302.
15 G. Aly, Lo stato sociale di Hitler. Rapina, guerra razziale e nazionalsocialismo,Torino,
Einaudi 2007, pp. 48, 73, 82-83, 254
16 Vezi John Maynard Keynes, Teoria generală a ocupării forţei de muncă, a dobânzii şi a
banilor, traducere de Corina Mădălina Haită, Bucureşti, Ed. Publica, 2009.
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experienţa pe un teren curat. Într-un moment revoluţionar din istoria lumii este
timpul de a face revoluţii, nu de a cârpi lucrurile.
II. Al doilea principiu constă în tratarea organizării asigurărilor sociale doar
ca una din componentele unei politici integrale (comprehensive) a progresului
social. Dezvoltată în întregime, asigurarea socială este un atac asupra nevoii
(Want). Dar nevoia este doar unul din cei cinci giganţi întâlniţi în calea
reconstrucţiei şi într-un fel poate cel mai uşor de atacat. Ceilalţi sunt Boala
(Disease), Ignoranţa (Ignorance), Mizeria şi insalubritatea (Squalor) şi Lenea
(Idleness).
III. Al treilea principiu afirmă că securitatea socială trebuie realizată prin
colaborarea dintre stat şi individ. Statul trebuie să asigure securitate pentru
servicii şi contribuţii. În organizarea securităţii, statul nu trebuie să descurajeze
iniţiativa, oportunitatea, responsabilitatea; atunci când stabileşte minimul
naţional, trebuie să lase loc şi să încurajeze acţiunea voluntară a fiecărui individ
în scopul de a asigura mai mult decât acel minim atât pentru sine cât şi pentru
familia sa17.
Pornind de la principiile enunţate de Keynes şi Beveridge „statul bunăstării
sociale” s-a dezvoltat pe patru principii:
a) Impunerea conceptului de solidaritate socială. Conform acestui principiu
cetăţenii sunt responsabili nu doar de propria lor bunăstare, ci şi de bunăstarea
concetăţenilor lor şi, în general, de toate problemele comunităţii în care trăiesc,
inclusiv ale naţiunii. Acest principiu are ca valoare principală elementul de
redistribuire a bunăstării în societate;
b) Înfiinţarea unor programele de securitate socială ce funcţionează după
principiul că orice cetăţean este îndreptăţit să acceadă la un standard minimal al
nivelului de trai, raportat la nivelul bunăstării generale a societăţii;
c) Al treilea principiu este că, piaţa trebuie gestionată, în aşa fel încât,
economia bazată pe regulile pieţei trebuie să existe şi să funcţioneze, însă
acţiunea acesteia trebuie să se supună opţiunilor politice ale societăţii;
d) Al patrulea principiu este că, noul sistem elimină conflictul ideologic
marxist dintre proletariat şi patronat instituindu-se modelul democraţiei
industriale.
Ca urmare a succesului pe care dezvoltarea sistemului de welfare în Europa
l-a adus după două decenii de la încheierea celui de-al doilea război mondial,
François Perroux declara că:
„Toate societăţile capitaliste funcţionează aşa cum trebuie numai datorită
unor sectoare sociale care nu sunt nici pătrunse şi nici animate de spiritul de
câştig sau de urmărirea unui câştig cât mai mare cu putinţă. Atunci, când
înaltul funcţionar, soldatul,magistratul,preotul, artistul, savantul încep să fie
dominaţi de acest spirit, societatea se surpă şi orice formă de economie este
ameninţată. … Căci un spirit mai vechi şi străin de capitalism susţine, pentru
durate variabile, cadrele în interiorul căreia funcţionează economia

17 Modern History Sourcebook, Sir William Beveridge, Social and Allied Services, The
Beveridge Report, 1942 http://www.fordham.edu/Halsall/mod/1942beveridge.asp (accesat
24.04.2013).
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capitalistă”18.
O poziţie intermediară este adoptată de John Rowls. Acesta consideră că
indivizii au tendinţa de a trăi mai degrabă într-o societate egalitaristă.
Politicienii germani, care au definit economia de piaţă germană ca
„economie socială de piaţă” fac un pas mai departe. Politicienii şi capitaliştii
japonezi, cu a lor informală, dar reală „angajare pe viaţă” merg şi mai departe,
dovedind că, chiar dacă contrazici piaţa într-una dintre regulile ei fundamentale
– piaţa muncii – sau îi organizezi creşterea prin strategii guvernamentale
industriale şi comerciale, capitalismul poate funcţiona cu succes19.
Criticii statului bunăstării sociale; Herbert Spencer şi Robert Nozick
Pentru susţinătorii statului minimal şi al liberalismului economic, o astfel de
opţiune politică riscă în orice moment să încalce libertatea cetăţenilor – sau a
unei părţi dintre aceştia – în numele unor idealuri considerate a fi legitime. Din
această perspectivă, pericolul nu vine de la obiective, ci de la principiul prin care
se permite statului să încalce principiile libertăţii în numele principiului
distributivităţii.
În esenţă, critica adusă statului s-a axat pe realităţile existente în societăţi
conduse politic după principiile social-democraţiei, considerându-se că acestea
sunt un efect al acţiunilor statului.
Pentru Herbert Spencer intervenţia statului trebuie să fie limitată la
ocrotirea libertăţilor şi drepturilor indivizilor. În concepţia acestuia, „statul
minimal” nu se poate amesteca în viaţa economică aşa cum nu se poate amesteca
în viaţa cetăţenilor. Din punctul său de vedere acţiunea politică prin care statul
încearcă să protejeze categoriile sociale defavorizate lezează interesele
proprietarilor, pentru că statul ia de la cei avuţi ca să dea la săraci. Spencer
considera că orice creştere a impozitelor, în orice scop, ar presupune o intervenţie
a statului în domeniu privat, ceea ce nu este dezirabilă20.
Robert Nozick consideră că statul minimal este o existenţă necesară iar
singura atribuţie acceptabilă pentru un stat este aceea de securitate în timp ce
mecanismele pieţei libere trebuie să fie utilizate pentru toate celelalte funcţii
socio-economice. Pentru Nozick, indivizii aflaţi în starea naturală vor forma
asociaţii de protecţie care, în urma evoluţiei fireşti vor deveni dominante într-un
teritoriu, fiind deţinătoarele monopolului asupra violenţei. Aceste asociaţii sunt
pentru Nozick state ultra-minimale21, iar prin extinderea atribuţiilor lor se
transformă, în timp în state minimale. Această tranziţie trebuie să se realizeze în
caz contrar, ca să îl cităm pe Nozick ar fi „impermisibilă moral”22.
Conform acestei teorii, a statului minimal sau ultra-minimal, Nozick
imaginează un stat nedistributiv, fără un sistem de ajutor social gratuit23.
François Perroux, Le Capitalisme, PUF, Paris, 1962.
J. Woronoff, Japan: The (Coming) Economic Crisis, Tokyo, Yohan Publications, 1992.
20 Pentru mai multe detalii vezi Herbert Spencer, The Man versus the State, with and
Introduction by Albert Jay Nock, The Caxton Printers, Ltd. Caldwell, Idaho, 1960.
21 Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Blackwell Publishers, 1974, p.26.
22 Ibidem, pp.26-53.
23 Oana Albescu, „Accepţii antinomice ale teoriei dreptăţii în filozofia politică contemporană.
Robert Nozick şi John Rawls”, în Sfera Politicii, nr.156, 2011, p.74.
18
19
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Criza statului social
Epoca globalizării, ce s-a declanşat după căderea comunismului în Europa de
est (1989), dizolvarea URSS (1991) şi marea criză economică mondială (2008)
pare să conducă la apusul „ statului bunăstării sociale”24. Această situaţie pare cu
atât mai dificil de acceptat cu cât acest sistem a produs beneficii substanţiale
pentru cetăţenii europeni. Evoluţia welfare le-a permis să treacă de la o situaţie
de sărăcie endemică, după al doilea război mondial, la o altă stare de bunăstare ce
a durat până la sfârşitul anilor '80 al secolului trecut25.
Criza „statului bunăstării sociale” a fost provocată de factori politici, ce au
determinat la rândul lor factori economici.
Prima criză politică ce a avut consecinţe majore s-a declanşat ca urmare a
intervenţiei politicii externe a S.U.A în Orientul Mijlociu începând cu anii '60 al
secolului trecut. Motivaţia acestei intervenţii politice a fost determinată de
considerente geo-strategice, caracteristice unei mari puteri şi implicaţii economice.
Nevoia crescândă de a accede la surse de materii prime, şi în special hidrocarburi a
impus prezenţa SUA în ţări ca Iran, Irak, Kuweit sau Arabia Saudită.
Această intervenţie a avut ca rezultat izbucnirea primei mari crize a
petrolului în anul 1973, iar cele patru decenii ce au urmat a fost o înşiruire de
evenimente cu caracter politic ce au condus la creşterea constantă a preţurilor
materiilor prime, şi cu precădere a hidrocarburilor 26.
Din datele statistice se observă că dacă am avut un preţ de 1,80 dolari pe
baril în 1970 (preţul oficial al petrolului din Arabia Saudită), în anul 2008 a ajuns
la 130 de dolari. Este o creştere de peste 60 de ori a preţului petrolului27.
Un alt element ce trebuie să fie luat în calcul a fost căderea regimurilor
comuniste şi dezmembrarea URSS în anul 1991. Este perioada în care se dezvoltă
proiectul european al lărgirii Uniunii Europene şi se impune rapid procesul
globalizării.
Statele naţionale, organizate după principiile ideologice promovate de
„Revoluţia franceză de la 1848” au intrat într-o criză structurală după un secol şi
jumătate de existenţă ca urmare exprimării unui deficit de democraţie. Mai exact,
tot mai multe guverne încep să demonstreze o îndepărtare de interesele
cetăţeanului. Practic, reprezentativitatea, principiu fundamental în cadrul
oricărui regim democratic s-a menţinut în plan politic, odată cu câştigarea
alegerilor de către partidele politice, însă s-a observat o scădere a participării
A.Touraine, Libertà, uguaglianza, diversità, Milano, Il Saggiatore, 1998, p. 47.
L. M. Salamon, Partners in Public Service. Government-nonprofit Relations in the Modern
Welfare State, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1982.
26 Prima criză majoră a fost a izbucnirii războiului ce le-au avut ca protagoniste pe Egipt, Siria şi
Israel din 1973, cunoscut sub numele de Yom Kipur. Ca urmare, în luna octombrie al anului 1973,
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries-OPEC, ce reuneşte ţările producătoare de petrol a
ridicat preţul la 12 dolari pe baril, în condiţiile în care preţul pieţei de dinaintea crizei era 1,80 de dolari
pe baril. Crizele politice s-au succedat, în 1979 a izbucnit a doua criză a petrolului, ca urmare a crizelor
politice din Iran, a treia criză energetică a izbucnit în anul 1990 şi s-a datorat izbucnirii primului Război
din Golf, a patra mare criză politică a izbucnit în anul 2003, odată cu declanşarea celui de-al doilea război
din Golf iar preţul pe barilul de petrol a fost tranzacţionat la 90 de dolari.
27
Vezi, http://www.zi-de-zi.ro/evolutia-pretului-petrolului-de-la-origini-pana-in-prezent/
(accesat 24.04.2013)
24
25
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efective în viaţa publică a cetăţeanului28. Iar această realitate se observă odată cu
procesul realizării Uniunii Europene (UE) şi al procesului realizării unei pieţe
unice europene.
UE (27
de ţări
TOTAL
UE (27
de ţări
TOTAL

2003

2004

2005

2006

2007

486,646,114

488,797,929

491,134,938

493,210,397

495,291,925

2008

2009

2010

2011

2012

501,084,516

502,369,211

503,663,601

497,686,132 499,686,575

(TABEL I, Populaţia din UE la 1 ianuarie, pentru perioada anilor 2003, 2012) 29
Din datele şi analizele oferite de EUROSTAT la 1 ianuarie 2012, (Tabelul I),
populaţia din UE (27) număra 503,663,601 de persoane. Pentru proiecţia celor
zece ani luaţi în considerare putem observa următoarele:
- Între anii 2003/2004 populaţia a crescut de la 486,646,114 la
488,797,929 de persoane, ceea ce reprezintă o diferenţă de 2,151,815 de indivizi;
- Între anii 2004/2005, populaţia a crescut de la 488,797,929 la
491,134,938 de persoane ceea ce reprezintă o diferenţă de 2,337,009 de indivizi;
- Între anii 2005/2006, populaţia a crescut de la 491,134,938 la
493.210.397 de indivizi ceea ce reprezintă o diferenţă de 2,075,459 de persoane;
- Între anii 2006/2007, numărul de persoane s-a mărit de la 493.210.397 de
persoane la 495,291,925, ceea ce reprezintă o diferenţă de 2,081,528 de indivizi;
- Între anii 2007/2008, la nivelul UE, populaţia a crescut de la 495,291,925
la 497,696,132, ceea ce reprezintă o diferenţă de 2,404,207 de indivizi;
- Între anii 2008/2009, numărul de persoane s-a mărit de la 497,696,132 la
499,686,575. Vorbim de o diferenţă de 1,990,443 de persoane;
- Între anii 2009/2010, numărul de persoane din UE a crescut de la
499,686,575 la 501,084,516. Populaţia a s-a mărit cu 1,377,941 de indivizi;
- Între anii 2010/2011, de la o cifră de 501,084,516 aceasta a crescut la
502,369,211, ceea ce reprezintă o diferenţă de 1,284,695 de persoane;
- Între anii 2011-2012, numărul de persoane s-a mărit de la 502,369,211 la
503,663,601. Diferenţa este de 1,294,390.
Între anii 2003 şi 2012 se observă o creştere constantă a persoanelor ce
locuiesc în UE. Din punct de vedere numeric, diferenţa între cei doi ani a fost de
17,017,487 de persoane. Pe parcursul anilor 2003-2008, numărul de persoane a
fost constant şi a în jurul cifrei de 2,5 milioane. După acest an se observă o
scădere abruptă a acestei evoluţii, pentru ca diferenţa dintre 20011 şi 2012 să fie
doar de 1,294,390 de persoane.
G.E. Andersen (a cura di), Welfare State in transition, London, Sage, 1996.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjangroup&lang=en
(accesat 1.06.2013)
28
29
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O altă caracteristică importantă oferită de EUROSTAT este că la nivelul
acestor ţări ce au fost luate în calcul, între anii 1960 şi 2012, populaţia a crescut
cu mai mult de 100 de milioane de oameni. Aceleaşi date ne arată că în anii '60 al
secolului trecut media anuală de creşterea a populaţiei a fost aproximativ 3,3
milioane pe an în timp de între anii 1992/2012 aceasta a fost de aproximativ 1,5
milioane30. Este adevărat că în anul 2010 este depăşită cifra psihologică de 500 de
milioane de indivizi.
E.U (27)
TOTAL
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
HR

0-14 ani
Mii de
persoane
%
78535,3 15,6
1885,9
17,0
980,0
13,4
1541,2
14,7
986,5
17,7
10,832,1 13,2
207,7
15,5
990,3
21,6
1622,7
14,4
7026,6
15,2
12,139,0 18,6
8,528,2 14,0
142,2
16,5
292,2
14,3
448,2
14,9
90,0
17,1
1441,8
14,5
61,6
14,7
2896,7
17,3
1224,4
14,5
5819,0
15,1
1560,0
14,8
3211,4
15,0
294,1
14,3
832,6
15,4
889,0
16,5
1584,3
16,7
11007,8
17,5
654,3
14,9

15-64
Mii de persoane
%
335,371,0 6,6
7284,0
65,7
4966,2
67,8
7262,8
69,1
3626,0
65,0
54,131,1
66,1
901,7
67,3
3047,6
66,5
7443,3
65,9
31,140,0 67,4
42,005,9 64,3
39,736,4 65,3
600,3
70,7
1370,1
67,1
2016,2
67,0
361,6
68,9
6,835,4
68,6
287,2
68,8
11117,3
66,5
5719,8
65,7
27,394
71,1
6933,0
65,8
14938,5
70,0
1416,3
68,9
3881,1
71,8
3532,6
65,4
6113,9
64,5
41298,0 65,6
2965,7
67.7

65Mii de
persoane
%
89757,2 17,8
1924,9
17,3
1381,1
18,8
1701,4
16,2
968,1
17,3
16,880,6 20,6
230,3
17,2
544,9
11,9
2223,0
19,7
8029,7
17,4
11,182,8
17,1
12,556,,0 20,6
110,4
13,4
379,5
18,6
543,3
18,1
73,3
14,0
1680,5
16,9
68,7
16,5
2716,4
16,2
1498,9
17,8
5325,0
13,8
2048,8
19,4
3205,9
15,0
345,0
16,8
690,7
12,8
979,6
18,1
1784,7
18,8
10683,7 17,0
758,9
17,3

80Mii de persoane
%
24887,5 4,9
572,6
5,2
303,4
4,1
396,4
3,8
230,4
4,1
4401
5,4
59,8
4,5
130,6
12,9
592,4
5,2
2409,4
5,2
3597,7
5,5
3717,7
6,1
24,8
2,9
91,8
4,5
137,9
4,6
20,5
3,9
413,8
4,2
15,1
3,6
686,0
4,1
417,6
4,9
1390,3
3,6
554,8
5,3
713,7
3,3
89,1
4,3
157,1
2,9
263,2
4,9
498,2
5,3
3000,6
4,8
172,0
3,9

(TABEL II, Populaţia U.E în funcţie de grupe de vârstă, 1 ianuarie 2012) 31
30 Vezi, EU Employment and Social Situation, Quaterly Review, March 2013, p.4,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-BH-13-0S2/EN/KE-BH-13-0S2EN.PDF (accesat 1.06.2013)
31 Vezi, EU Employment and Social Situation, p. 8,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KE-BH-13-0S2/EN/KE-BH-13-0S2EN.PDF
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La 1 ianuarie 2012, populaţia din UE, în funcţie de grupe de vârste arăta
astfel:
- pentru categoria 0-14 ani, avem, (calculate în mii de persoane) 78535,3,
reprezentând 15,6% din totalul populaţiei;
- la categoria de vârstă 15-65 de ani se regăsesc (calculate în mii de
persoane) 335,371, ceea ce reprezintă 66,6% din totalul populaţiei;
- La categoria de vârstă 65-80 de ani erau (calculate în mii de persoane)
89757,2, ceea ce reprezintă 17,8% din totalul populaţiei;
- La categoria de vârstă peste 80 de ani, erau (calculate în mii de persoane)
24887,5, ceea ce reprezintă 4,9% din totalul populaţiei.
Din datele statistice prezentate în Tabelul II, se observă că ceea mai mare
parte din populaţia europeană este activă, respectiv 66%, populaţia peste 80 de
ani fiind doar de 4,9%. Categoria de vârstă 65-80 de ani nu poate fi considerată ca
fiind total inactivă din punct de vedere social deoarece, deşi persoanele se
regăsesc la vârsta de pensionare, o parte dintre acestea sunt active. Efectele
asupra modelului „statului bunăstării generale” pe care cuantumul pe fiecare
categorie de vârstă sunt următoarele:
a) Numărul de persoane aflate în diferite programe de protecţie este destul
de mare, reprezentând 34% din totalul populaţiei;
b) Populaţia activă, între 15-64 de ani reprezintă 66% din populaţie şi poate
reprezenta un beneficiu pentru actualele programe sociale, cu condiţia ca gradul
de ocupare a forţei de muncă să fie mare;
c) O informaţie statistică îngrijorătoare este reprezentată de cea a tinerilor,
fiind de doar 15,6%. Pe termen lung această disproporţie dintre tineri şi populaţia
adultă se poate repercuta negativ asupra programelor sociale deoarece odată ce
categoria de vârstă (16-64 de ani) ce reprezintă 66% din populaţie va ajunge la
vârsta pensionării există riscul nesusţinerii din punct de vedere financiar al
acestora.
Aceste date sunt îngrijorătoare, deoarece, există trei soluţii principale pentru
rezolvarea problemei finanţării programelor sociale ce stau la baza modelului
„statului bunăstării sociale”:
1. Creşterea bazei de impozitare. Aceasta s-a realizat la nivel european
deoarece a crescut vârsta de pensionare la 65 de ani, iar în anumite ţări la 67.
Această soluţie are un caracter temporar şi nu rezolvă decât o problemă de
susţinere a programelor sociale în zilele noastre şi nu peste o generaţie. De aceea,
creşterea natalităţii printr-o politică pro-activă a statului în acest domeniu ar
putea să fie o soluţie;
2. Reducerea cheltuielilor cu programele sociale. Această soluţie prevede o
reducere a numărului de programe subvenţionate de stat, şi a cuantumurilor ce
privesc sistemul de pensii. Această soluţie va schimba radical raportul dintre stat
şi cetăţean instituit după al doilea război mondial după modelul keynesian.
Totodată implică o schimbare majoră pentru cei care în acest moment contribuie
la fondurile sociale dar nu vor beneficia în acelaşi mod de acestea.
3. Îndatorarea statului pentru a menţine nivelul de trai al populaţiei. În
tabelul III, prezentat mai jos vom observa, în baza analizei datelor statistice, că

56

Vol. V, nr. 2/iunie, 2013

pentru multe dintre ţările din UE (27) această posibilitate nu poate fi luată în
considerare datorită gradului de îndatorare a ţărilor suverane.
ŢARA
Belgia
Bulgaria
R.Cehă
Danemarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spania
Franţa
Italia
Cipru
Letonia
Lituania
Luxemburg
Ungaria
Malta
Olanda
Austria
Polonia
Portugalia
România
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia
UK
ŢARA
Belgia
Bulgaria
R.Cehă
Danemarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spania
Franţa
Italia
Cipru
Letonia
Lituania

2000%
107,8
72,5
17,8
52,4
60,2
5,1
35,1
103,4
59,4
57,4
108,5
59,6
12,4
23,6
6,2
56,1
53,9
53,8
66,2
36,8
50,7
22,5
26,3
50,3
43,8
53,9
41,1

2001%
106,5
66
23,9
49,6
50,1
4,8
35,2
103,7
55,6
56,9
108,2
61,3
14,1
23
6,3
52,7
58,9
50,7
66,8
37,6
53,8
25,7
26,5
48,9
42,5
54,7
37,8

2006%

2007%

88
21,6
28,4
32,1
68
4,4
24,6
107,5
39,7
64
106,3
64,7
10,7
17,9

84
17,2
27,9
27,1
65,2
3,7
25,1
107,2
36,3
62,2
103,3
58,8
9
16,8

2002%
103,4
52,4
27,1
49,5
60,7
5,7
32
101,7
52,6
59,0
105,1
65,1
13,6
22,2
6,3
55,9
57,9
50,5
66,2
42,2
56,8
24,9
27,8
43,4
41,5
52,5
37,7
2008%
89,2
13,7
28,7
33,4
66,8
4,5
44,5
112,9
40,2
68,2
106,1
48,9
19,8
15,5

2003%
98,4
44,4
28,6
47,2
64,4
5,6
30,7
97,4
48,8
63,2
103,9
69,7
14,7
21
6,1
58,6
66
52
65,3
47,1
59,4
21,5
27,2
42,4
44,5
51,7
39,1
2009%
95,7
14,6
34,2
40,7
74,5
7,2
64,9
129,7
53,9
79,2
116,4
58,5
36,7
29,3
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2004%
94
37
28,9
45,1
66,2
5
29,5
98,9
46,3
65
103,4
70,9
15
19,3
6,3
59,5
69,8
52,4
64,7
45,7
61,9
18,7
27,3
41,5
44,4
50,3
41
2010%
95,6
16,2
37,9
42,7
82,5
6,7
92,2
148,3
61,5
82,4
119,3
61,3
44,5
37,0

2005%
92
27,5
28,4
37,8
68,5
4,6
27,3
101,2
43,2
66,7
105,7
69,4
12,5
18,3
6,1
61,7
68
51,8
64,2
47,1
67,7
15,8
26,7
34,2
41,7
50,4
42,2
2011%
97,7
16,3
41
46,4
80,5
6,1
105,1
170,6
69,3
85,8
120,8
71,1
42,2
38,5
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Luxemburg
Ungaria
Malta
Olanda
Austria
Polonia
Portugalia
România
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia
UK

6,7
65,9
62,5
47,4
62,3
47,7
69,4
12,4
26,4
30,5
39,6
45,3
43,3

6,7
67
60,7
45,3
60,2
45
68,4
12,8
23,1
29,6
35,2
40,2
44,2

14,4
73
60,9
58,5
63,8
47,1
71,7
13,4
22
27,9
33,9
38,8
52,3

15,3
79,8
66,4
60,8
69,2
50,9
83,2
23,6
35
35,6
43,5
42,6
67,8

19,2
81,8
67,4
63,1
72
54,8
93,4
30,5
38,6
41
48,6
39,5
79,4

18,3
81,4
70,3
65,5
72,4
56,4
108
34,7
46,9
43,4
49
38,4
85,72

(TABEL III, Datoria publică % din PIB, în cele 27 de ţări componente ale UE,
2000-2011)32
Din datele statistice prezentate în tabelul III, se observă că următoarele state
europene, ce au un model de„ stat al bunăstării generale” dezvoltat au o datorie
externă mare ceea ce le reduce posibilitatea ca pe termen mediu şi lung să se
poată împrumuta pentru a menţine sistemul fără o creştere economică susţinută,
durabilă şi pe termen lung.
Grecia (170,6%), Italia (120,8%), Portugalia (108%), Irlanda (105%), Belgia
(97,7%), Marea Britanie (85,72%), Franţa (85,8%), Ungaria (81,4%), şi Germania
(80,5%), sunt ţările cu cele mai mari datorii publice. Un alt element este că
primele patru cele mai importante economii comunitare: Germania, Marea
Britanie, Franţa şi Italia au procente de peste 80% ceea ce poate crea pe termen
mediu şi lung probleme în atragerea finanţărilor şi a plăţii dobânzilor pe termen
mediu şi lung.
Concluzii
Problema „statului bunăstării sociale” sau welfare state, a fost o temă
importantă discutată de teoreticienii statului social (Keynes, Beveridge şi adepţii
acestora) şi cei ai statului minimal (Spencer, Nozick, Hayek şi adepţii acestora).
Dacă aceste discuţii, timp de aproape un secol s-au desfăşurat la nivel teoretic, şi
au influenţat deciziile decidenţilor politici din Europa şi nu numai, în ultimele
două decenii, accentul s-a pus pe argumentele de tip economic. Abordarea
teoretică clasică a susţinătorilor „statului minimal” sau „ultra-minimal” privea
raportul dintre stat şi cetăţean. În baza argumentelor de tip moral aceştia au
susţinut că intervenţia statului în viaţa individului nu este dezirabilă deoarece îi
limitează drepturile fundamentale. Apariţia globalizării a condus la
interconectarea pieţelor mondiale. De aceea, „fuga” capitalurilor din ţările bogate
către ţările sărace a devenit un fenomen. Goana după forţă de muncă ieftină şi a
identificării unor noi pieţe de desfacere a provocat o criză sistemului „statului
32http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tips

go10&plugin=1
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bunăstării generale”. Mai mult, fenomenul îmbătrânirii populaţiei şi a natalităţii
scăzute va crea pe viitor dezechilibre macro-economice majore.
Crizele politice din ultimele patru decenii au creat mari probleme
economiilor europene datorită creşterii masive a costurilor cu materiile prime, şi
în special al petrolului. Efectele acestor schimbări în plan mondial au afectat
economiile ţărilor componente UE (27) ceea ce s-a reflectat în gradul de
îndatorare a acestora în ultimul deceniu. Mai exact, 22 de state din 27 şi-au
crescut datoria publică ca urmare a dificultăţilor economice pe care le parcurg.
Competiţia internaţională la toate nivelele va pune o presiune din ce în ce
mai mare pe ţările din UE şi pe sistemul statului „ bunăstării generale”. Dacă nu
se vor găsi soluţii economice menite să aducă creştere şi bunăstare, menţinerea
finanţării programelor sociale în forma actuală devine imposibilă.
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Abstract: As the title suggests, this paper aims at presenting the structure
of the noun phrase in Romanian.. This presentation is based on the generative
grammar,, mainly on the lexicon and the subcategorization rules and on the Xbar Syntax..
Keywords: noun phrase, head, specifier, subject, complement, adjunct.
După cum ştim, lexiconul unei gramatici este constituit din elemente lexicale
(cuvinte) şi consemnează proprietăţile fonologice, gramaticale şi semantice ale
cuvintelor. Proprietăţile cuvintelor sunt captate prin reguli de subcategorizare, iar
corespunzător acestor proprietăţi vom avea proiecţii de diferite nivele în sintaxă.
Pe baza acestor informaţii vom prezenta în continuare structura sintactică a
grupului nominal.
1. Grupul Nominal (GN) şi Grupul Determinatorului (GDet)
Structura grupului nominal aşa cum o descriem aici se bazează pe cadrul de
subcategorizare deţinut de un substantiv (sau un substitut al lui) şi de proiecţia
sintagmatică reglementată prin constrângerile X-bar syntax. În gramatica
generativă de inspiraţie chomskyană, grupul nominal a fost înlocuit cu GDet
(DP), ca urmare a influentei propuneri a lui Abney (1987):
(1)GDet
Spec D’
D0
o

GN
casă
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Însă pentru scopurile prezentei analize, nu este necesară preluarea
propunerii lui Abney. Grupul determinatorului este un model al morfosintaxei
grupului nominal. El include de aceea în grupul nominal atât elemente lexicale
cât şi noduri funcţionale (realizate prin morfeme, desinenţe sau cuvinte
gramaticalizate), în vreme ce în modelul cu care lucrăm aici morfologia şi sintaxa
unei părţi de vorbire se situează în compartimente separate ale gramaticii.
Aceasta defineşte (spre deosebire de modelul Government and Binding) o teorie
lexicalistă tare (sau strictă).
2. Grupul nominal în gramaticile româneşti
Organizarea constituenţilor în grupuri pentru domeniul nominal este o
perspectivă relativ recent adoptată în lingvistica românească şi se datorează
lucrărilor de descriere structurală şi generativă a limbii române (Vasiliu şi
Golopenţia Eretescu 1969, Stati 1972, Pană-Dindelegan 1976). Un model al
grupului nominal din această perspectivă se propune în Florea (1983). Grupul
nominal ca grup al determinatorului este descris în Cornilescu (1995b). O
abordare a grupului nominal, din perspectiva HPSG vizând în mod special
comportamentul determinatorilor a propus Ana-Maria Barbu (2004). În sfârşit,
un model al grupului nominal care combină descrierea generativă cu cea
funcţională se află în Pană-Dindelegan (2010:362):
(2)[(Determinant)(Cuantificator)Centru(Modificator)(Posesor)(Compleme
nt)]
[GN[acele]Det [trei]Cuant bijuteriiCentru [frumoase]Modif [ale reginei]Pos]
3. Structura grupului nominal asumată în această lucrare
Bazându-ne pe regulile de subcategorizare şi pe constrângerile X-bar, iar, în
mod mai general, pe principiile unei gramatici generative nontransformaţionale
vom urma aici modelul adoptat în Barbu (2004). Grupul nominal are prin urmare
un centru (substantiv, pronume sau numeral), şi poate avea complement(e),
subiect, specificator şi adjunct, ca în exemplul de mai jos (parantezele rotunde
indică opţionalitatea):
(3) această distrugere rapidă de către aviaţie a terenurilor de
antrenament terorist
N: centru nominal: distrugere
N’:[centru] [complement]]: distrugere ...a terenurilor de antrenament
terorist
N’:[ [[centru] [complement]] [(adjunct)]]: distrugere rapidă ...a
terenurilor de antrenament terorist
N’’: [[[centru, complement][(adjunct)]] [(specificator)]]: această
distrugere rapidă... a terenurilor de antrenament terorist
N’’’(=GN):
[[[[centru,
complement][(adjunct)]]
[(specificator)]]
[(subiect)]]: această distrugere rapidă de către aviaţie a terenurilor de
antrenament terorist.
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Exemplul din (3) este reprezentat sub formă de arbore în (4):
(4)
GN(N’’’)

Subiect
de către
aviaţie

N”
Specificator
această

N’

N’

N0
distrugere

Adjunct
rapidă
Complement
a terenurilor de
antrenament terorist

4. Comentarii asupra dependenţilor centrului în grupul nominal
Prin dependenţi în grupul nominal înţelegem argumentele şi adjuncţii din
acest grup. În grupul nominal natura unui argument se determină de multe ori
prin mijloace semantice:
Subiectul este de obicei agentul procesului denumit prin centru, sau
posesorul (5). Situaţia posesorului este mai complicată: el este analizat în unele
lucrări ca adjunct (Cornilescu, 2004; Cornilescu, 1995b).
(5) a. Plecarea Mariei l-a întristat.
b. Pe Ion îl deranjează cântatul cocoşului.
c. Aceasta este cartea lui Ion.
În (5a,b), agentul este proiectat ca argument extern al plecării, respectiv al
cântatului. În ceea ce priveşte (5c), Cornilescu (1995b) menţionează că Posesorul
se comportă ca modificator şi apare în construcţii copulative (6d) spre deosebire
de alte clase de argumente în genitiv (6a-c).
(6) a. sosirea invitaţilor
(Agent)
*sosirea este a invitaţilor
b. trădarea cauzei
(Tema)
*trădarea este a cauzei
c. surpriza lui Ion la vederea ei
(Experimentatorul)
*surpriza la vederea ei este a lui Ion
d. cartea lui Ion (Posesor)
cartea este a lui Ion1
Cornilescu, A., Rumanian Genitive Constructions, in G. Cinque & G. Giusti (eds.), Advances
in Roumanian Linguistics,1-51, John Benjamin, Amsterdam, 1995, pag. 8.
1
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Totodată Cornilescu(1995b) remarcă faptul că în cazul în care avem două
grupuri nominale în genitiv, cel care ocupă poziţia de Subiect GN este cel care se
află pe cea mai înaltă treaptă a ierarhiei tematice.
(7) Dan Duţescu şi cunoscuta lui(Agent) traducere a acestui roman
(Cornilescu, 1995b:11)
Complementul corespunde în multe cazuri aşa-numitului genitiv obiectiv
din gramatica tradiţională şi se identifică cu tema (8a) sau cu pacientul
procesului (8b).
(8) a. trădarea cauzei
b. culesul viilor
Trebuie menţionat că majoritatea substantivelor nu cer complement. Este
cazul substantivelor comune prototipice precum carte, floare, maşină cărora le
lipseşte structura de argumente. Prin urmare, în (9) de bucate nu este
argumentul substantivului carte şi nici bucate din grupul prepoziţional nu
primeşte un rol tematic de la centrul carte.
(9) a. o carte
b. o carte de bucate
Nu acelaşi lucru se întâmplă în (10) unde sunt ilustrate cazurile în care
subtantivele sunt însoţite de complemente. Printre acestea remarcăm
substantivele provenite din verbe, substantivele provenite din adjective şi
substantivele relaţionale (10). Primele două tipuri de substantive preiau cadrul de
subcategorizare de la verbele şi adjectivele din care provin.
(10) a. culegerea viilor
culege via
b. obsesia cumpărăturilor
obsedat de cumpărături
c. sora mea
În ceea ce priveşte substantivele provenite din verbe, acestea denotă atât un
eveniment cât şi un rezultat. Dintre aceste două tipuri de substantive, numai cele
care denotă un eveniment prezintă structura de argumente. De aici reiese că
argumentele cerute de substantivul deverbal trebuie exprimate la nivel sintactic.
În ceea ce priveşte argumentul extern al verbului corespunzător, acesta este
suprimat prin operaţia de nominalizare, iar în locul acestuia poate apărea
structura de către sau posesorul redat cu ajutorul cazului genitiv. Prin urmare,
genitivul subiectiv va apărea alături de substantivele ce denotă atât un rezultat
(5a) cât şi un eveniment (5b), în timp ce genitivul obiectiv apare alături de
substantivele care denotă doar un eveniment (6).
Cât despre substantivele care denotă un rezultat, acestea se comportă la fel
ca şi substantivele prototipice. Din cauză că le lipseşte structura de argumente,
acestea vor proiecta pe baza structurii lor lexical-conceptuale.
(7) a. colecţie de timbre
b. distrugerea documentelor
Specificatorul. În grupul nominal, funcţia de specificator este strâns legată
de realizările acestei funcţii printr-o anumită parte de vorbire: determinatorii.
Determinatorii nu sunt recunoscuţi ca atare în gramatica tradiţională. Ei
corespund adjectivelor pronominale, articolului, numeralului cardinal şi ordinal.
Ana-Maria Barbu (2004) clasifică determinatorii în prenominali şi postnominali,
iar pe primii în tari (8), slabi (9) şi predeterminatori (10). De aici rezultă
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raporturile determinatorilor cu funcţia de specificator.
Determinatorii ţări se exclud reciproc în cadrul aceluiaşi grup nominal (8a).
Aceştia leagă singuri un subiect (8b) şi permit prezenţa anumitor determinatori
fie la stânga (8c) sau la dreapta lor (8d). În această categorie intră articolele
(articolul nehotărât un, articolul hotărât enclitic –l, construcţia cel+numeral
cardinal şi construcţiile al+ GN şi al+posesiv), demonstrativele deictice (acest,
acel, celălalt), interogativ-relative (care, cât, ce), determinatorul negativ (nici
un), nehotărâtele tari (oricare, fiecare, vreun, cutare, oricât, câtva, atât, orice,
ceva, nişte), numeralul distributiv (câte+numeral cardinal).
(8) a. un *acest/*fiecare/*care/*nici un/*câte un student de anul patru
dă examen
b. un /acest/fiecare/care/nici un/câte un student de anul patru dă examen
vs. student de anul patru dă examen
c. toţi aceşti/acei/ceilalţi/cei patru candidaţi vor da examen scris
vs. aceşti/acei/ceilalţi/cei patru *toţi candidaţi vor da examen scris
d. aceşti trei candidaţi vor da examen scris
vs. *trei aceşti candidaţi vor da examen scris
(Barbu, 2004:119)
Determinatorii slabi permit concurenţa cu un determinator tare aflat
întotdeauna la stânga. Aceştia sunt demonstrative de identitate (acelaşi) şi de
calificare (asemenea, atare, aşa), nehotărâtele slabe (mult, puţin,alt, anumit,
diferit, destul, divers, felurit, numeros, oarecare), numerale cardinale (doi, trei)
şi multiplicative (îndoit, întreit), posesivele scurte (meu, tău), ALORD (al doilea),
CELSUP (cel mai...), CELORD (cel + de + ALORD):
(9) a. a fost indicat şi un [al doilea/cel mai romanist/asemenea/anumit]
mod
b. a fost indicat şi [*al doilea/*cel mai romanist/*asemenea/*anumit]
un mod2
Predeterminatorii impun prezenţa unui determinator tare la dreapta lor. În
această categorie intră determinatorul emfatic însuşi, determinatorul nehotărât
tot şi numeralele colective (amândoi, toţi trei):
(10) a. toate aceste patru teste au fost rezolvate înainte
b. *aceste toate patru teste au fost rezolvate înainte3
În categoria determinatorilor postpuşi intră toţi determinatorii care pot avea
poziţie postnominală. În sfârşit, adjunctul poate fi un adjectiv calificativ (11a),
un determinator (11b), o propoziţie relativă (11c) sau un grup prepoziţional (11d).
Rolul acestuia este de a caracteriza din punct de vedere semantic substantivul pe
care îl însoţeşte:
(11) a. copacul bătrân
b. un anumit copac
c. copacul care a fost tăiat era bătrân
d. copacul de lângă casă
Adjuncţii pot fi de nivelul 1 sau 2. Adjuncţii de nivel bară -1 se ataşează la
2 Barbu, A-M., Sintaxa determinatorilor: Analiză lingvistică şi aplicaţie computaţională, Ed.
All Educational, Bucureşti, 2004, pag. 120.
3 Barbu, A-M., Sintaxa determinatorilor: Analiză lingvistică şi aplicaţie computaţională, Ed.
All Educational, Bucureşti, 2004, pag. 120.
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proiecţii nominale fără specificator, şi anume la nominale care nu formează încă
un grup. În această categorie intră adjectivele calificative şi determinatorii slabi
(în special la formele de singular). De exemplu, în (12a) sintagma anumit copac
nu poate îndeplini funcţia de subiect pentru că nu este o proiecţie maximală.
Pentru a deveni o proiecţie maximală este nevoie de un specificator (12 b,c)
(12) a. *anumit copac este bătrân
b. un anumit copac este bătrân
c. anumitul copac este bătrân
(Barbu, 2004:128)
În cazul în care avem o secvenţă de determinatori slabi şi adjective
calificative, acestea din urmă apar cât mai aproape de centru:
(13)
un anumit stufos copac este bătrân vs. *un stufos anumit copac
este bătrân
(Barbu, 2004:129)
Adjuncţii de nivel bară -2 se ataşează grupurilor nominale şi reprezintă o
îmbogăţire a grupului nominal iniţial (Barbu,2004:129). În această categorie
intră predeterminatorii (14a), determinatorii postnominali (14b) şi adjectivele
calificative postpuse (14c). Aceştia trebuie să se ataşeze unui nominal ce conţine
un specificator:
(14)
a. toţi oamenii sunt muritori
b. oamenii aceştia sunt muritori
c. toţi studenţii aceştia inteligenţi ai mei au reuşit să promoveze
(Barbu,2004:130-131)
5. Statutul posesorului în grupul nominal
Posesorul în grupul nominal nu are un statut univoc, de-a lungul timpului
analize diferite atribuindu-i funcţii diferite. În Jackendoff (1977), posesorul este
specificator în proiecţia NP (15a). Prin teoria grupurilor funcţionale asumată în
cadrul teoriei Government and Binding, posesorul ocupă poziţia de specificator în
proiecţia DP4 (GDet) după cum vedem în exemplul din (15b). Pentru cazul limbii
române, posesorul este socotit a fi generat în poziţia de specificator al grupului
nominal, unde grupul nominal este complement într-o structură funcţională
complexă ce cuprinde trei arii: aria determinării, aria trăsăturilor morfosintactice şi aria acordului (Cornilescu, 1995b: 3), ca în (15c).
(15)
a.
b.
NP
DP
Spec
NP or D
John’s
the

N’
N0
dog

DP[poss]
DP
Poss
John
’s

D’

D0
every
c

NP
Wish
(Barker, 1995:29)

Complement
c. 1. [aria determinării Q0[aria trăsăturilor morfo-sintactice ...[ aria acordului [GNN0]]]]
4
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2. [GQ[Q0 toate [Gdet[ D0 -le][GN fete]]]
toate fetele5
3.[DP[D0a][AgrP[APoportună]Agr0[AgrGenPAgrGen0[NP[DPPROi][N’[N’[N0angajare][DPa
acestui actorj]][PP pentru a interpreta PROj rolul lui Hamlet]]]]]] (Cornilescu,
1995b:9)
În teoria HPSG, se adoptă o perspectivă mai flexibilă asupra posesorului,
prin faptul că statutul lui este considerat a fi determinat de datele specifice ale
limbii în care posesorul se manifestă. Astfel, în limbi în care posesorul şi obiectul
posedat manifestă acord, posesorul este tratat ca subiect (precum în maghiară).
În schimb, în limbi care nu cunosc acest acord, posesorul e atribuit
specificatorului6.
Concluzie
După cum am putut vedea, în limba română, grupul nominal respectă
constrângerile teoriei X-bară şi prin urmare acesta este format dintr-un centru,
complement(e), specificator şi adjunct.
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Abstract: Tudor Arghezi used to say that his childhood was nothing but a
„painful age” of his life. We don’t know much about his life. His biography is
shrouded in mistery, the Romanian poet refusing to admit that he had
Hungarian origins. Rozalia Arghezi, his mother, was born in Transilvania and
lived in Bucharest, where she worked as a housekeeper. She is mentioned by the
poet only in his literature, her portrait being compensatory and idealized. In
many of Tudor Arghezi’s poems and novels his mother is an iconic character.
Tudor Arghezi’s biography is more like a literary work because of the poet’s
continuous effort to create an identity which did not remind him of his true,
unpleasant past experience.
Keywords: Tudor Arghezi, Ion Theodorescu, biography, poet, studies.
Introducere
Din cauza necunoaşterii copilăriei şi adolescenţei sale, orice demers biografic
în privinţa lui Tudor Arghezi începe, practic, de la vârsta de 16 ani, cu anul 1896,
când el îşi face debutul furios pe scena literaturii române cu poezia plină de
amărăciunea frustrării – Tatălui meu. Această poezie îl pune pe tânărul poet sub
semnul revoltei, al polemicii.
Abordarea biografiei argheziene implică unele dificultăţi: viaţa zbuciumată a
poetului (aceasta fiind o explicaţie pentru risipirea sau pierderea surselor
documentare), cel puţin până când s-a mutat la Mărţişor, în zona închisorii
Văcăreşti, numărul redus de informaţii biografice şi, cea mai mare dificultate,
refuzul lui Arghezi de a-şi mărturisi trecutul şi de a împiedica cercetarea propriei
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vieţi de către istoricii literari. De aici, consecinţa firească de ascundere a unor
fapte şi de eschivare în faţa unor informaţii biografice evidente. El a încercat şi
chiar a reuşit, parţial, să mistifice o parte a propriei biografii. Această atitudine a
dus la contradicţii de care s-au lovit cei care au abordat subiectul de-a lungul
timpului şi chiar la polemici acerbe între biografii arghezieni. Poetul însuşi a făcut
o rară descriere (lacunară, din păcate) a vieţii sale, trecând prin principalele ei
etape:
„La 12 ani dam lecţii de algebră unui adult, învăţând algebra pentru el. În
vacanţele şcolare lucram ca ucenic la un pietrar, poleind inscripţiile din cimitire.
La 16 ani eram secretarul unei expoziţii de pictură şi publicam primele versuri. La
17 ani intram laborant într-un laborator de uzină şi la 18 ani conduceam
laboratorul. La 19 ani am fost diacon şi referent de conferenţiar pentru religie
comparată la şcoala de ofiţeri. În străinătate, am cărat cu spinarea, am vândut
bibelouri de 10 centime bucata, am învăţat să fac inele şi capace de ceasornic.
Când n-am avut ce mânca, am răbdat. Întors în ţară, nu m-am dat înapoi de la
nicio strădanie (…) La 58 de ani am dat examen de lucrător de zeţar”1.
Copilăria lui Tudor Arghezi a fost un „basm nefericit”, aşa cum el o numea.
Poetul scria în articolul Dintr-un foişor (1941) că perioada copilăriei îi amintea
doar de „tablouri cumplite de scârbă”. El a fost un copil neiubit pe deplin de
părinţi şi părăsit în cele mai grele momente ale vieţii sale. Vocaţia sa polemică,
înclinaţia spre pamflet, pot fi explicate şi prin complexul copilăriei nefericite, cea
care îl determina să pună o stavilă greu de înlăturat în calea sufletului său. Tot
ceea ce Arghezi a declarat în legătură cu copilăria sa este marcat de complexul
excluderii. Din acest motiv, „poetul de la Mărţişor” a încercat să-şi ascundă
copilăria şi să acopere această perioadă din trecutul său cu un văl obscur. În
schimb, lipsit de căldura unei familii, şi-a proiectat iubirea asupra altor persoane
care i-au conturat traseul biografic. Tudor Arghezi vorbea întotdeauna cu drag
doar despre câteva persoane şi puţine lucruri. Printre amintirile sale îşi făceau
mereu loc două subiecte: bunicul (Tudor Cojocaru) din partea tatălui şi originea
gorjeană, de care era foarte mândru.
Mama şi copilăria, definitorii pentru opera argheziană
În literatura argheziană există o parte dedicată figurii materne, pe care
poetul o priveşte asemenea unei icoane. Este clar efortul compensator depus de
el, în încercarea de a recupera imaginea celei pe care a dat-o uitării în mod voit.
Viaţa lui Tudor Arghezi a avut multe episoade ascunse, multe nefiind cunoscute
în adevărata lor lumină. Putem menţiona ca parte a efortului compensator al
creaţiei sale poeziile copilăriei, acestea ascunzând „biciul răbdat” al propriei
frustrări, o încercare de reconciliere cu propriul trecut.
În opera argheziană nu se poate urmări fidel biografia. Carenţa biografică s-a
proiectat în prezenţă artistică. Lipsa copilăriei a fost transfigurată in poezie într-o
copilărie ca de basm, aşa cum el şi-a imaginat-o întotdeauna. În astfel de poezii,
Arghezi nu vede copilăria „la modul romantic, cu nostalgii retrospective, ci din
T. Arghezi, Principii de educaţie, în Lume veche, lume nouă, Ed. Tineretului, Bucureşti,
1958, pag. 223.
1
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perspectiva «paternităţii»”2, a propriei ipostaze. Tatăl său apare rar şi este evocat
pe un ton rece, fiind de cele mai multe ori judecat pentru gesturile sale faţă de fiu.
Refuzul de a-şi aminti propria copilărie şi încercarea de a o şterge din
trecutul său era cauzat de viaţa grea pe care a avut-o. A trecut printr-o mănăstire
la o vârstă (19 ani) când era deznădăjduit şi lipsit de sprijin din partea părinţilor.
Tatăl, Nicolae Theodorescu, îl părăsise încă de când fiul său avea trei ani, iar
mama, Rozalia, era împovărată de mari probleme materiale, având mai degrabă
grija propriei existenţe. Poezia de debut – Tatălui meu – este, privită din această
perspectivă, o creaţie de debarasare de copilărie la o vârstă (16 ani) la care elanul
de independenţă al adolescentului Ion Theodorescu era în plin avânt.
Între tată şi fiu conflictele nu au fost puţine. Momentul crucial se petrece în
anul 1896, atunci când Nicolae (Nae) îşi zăreşte fiul împreună cu poetul simbolist
Alexandru Macedonski la o terasă din Bucureşti, cei doi fumând în jurul unor
ceşti de cafea. Mustrarea părintească, neacceptată de fiu, reprezintă desprinderea
definitivă a tânărului de autoritatea părintelui. De acum, el nu va mai rămâne nici
sub tutela poetică a maestrului literar, nici sub autoritatea părintească a lui Nae
Theodorescu, pornind pe propriul drum. Poezia de debut nu este singurul gest de
depărtare de tatăl său. Fiul renunţă şi la numele Theodorescu, adoptând la
început pseudonimul „Ion Theod”, iar apoi, în anii 1897-1898, în revista Viaţa
nouă, semnează „Ion Th. Arghezzi”.
Fără a-i da numele, Tudor Arghezi, o evoca uneori pe mama sa. Ea l-a crescut
din greu şi a suferit pentru el, chiar dacă era un copil „nedorit”, aşa cum se
autocaracteriza poetul. Ei îi sunt închinate rânduri călduroase, fiul transformândo într-un model de iubire părintească şi creştină. În poezie, mama este invocată
de poet ca refugiu sufletesc şi ca ultim resort afectiv: „Sunt bolnav de miresme. /
Sunt bolnav de cântece, mamă” (Rada, vol. Flori de mucigai). Momentele sale de
răscruce, cele ale marilor decizii sunt marcate, de asemenea, de prezenţa mamei,
aşa cum este cel al plecării la mănăstire, când ea încearcă din răsputeri să-l
întoarcă din drum, fără însă ca lacrimile-i să aibă puterea de a-l opri. În 1899,
tânărul de 19 ani îşi prăseşte mama cu o hotărâre neclintită. Îi lipseşte un mediu
propice urmării vocaţiei de scriitor, iar mănăstirea (şi apoi Mitropolia) este o
familie în care speră să găsească o căldură sufletească de care a fost lipsit: „Îmi
trebuia o familie care să simtă de acord cu mine, şi n-am găsit acest lucru decât în
cler”3, avea să spună Tudor Arghezi mai târziu.
Biografia argheziană ascunde şi „Complexul lui Oedip”, copilul formându-şi
o imagine asupra feminităţii, în care mama este modelul la care el raportează
toate persoanele de sex feminin. Multe femei pe care el le va cunoaşte vor fi
comparate cu acest model matern. După ce se căsătoreşte cu Constanţa Zissu, în
1912, Tudor Arghezi divorţează repede de ea. Oficializarea relaţiei cu profesoara
bucureşteană a fost forţată de stringenţa rezolvării situaţiei civile a fiului lor,
Eliazar, născut în 1905 la Paris. Iniţial, hotărârea fermă a lui Tudor Arghezi era de
a nu se căsători niciodată cu ea:
„Poate că şi-a mai aşezat mintea la loc şi a sfârşit prin a înţelege că o prostie
M. Călinescu, Arghezi şi universul copilăriei, in Steaua, XI, nr. 5, mai 1960, pag. 19.
M. Alexandrescu, Cu Tudor Arghezi sub vişinii din Mǎrţişor, în Confesiuni literare, vol. I,
Ed. Minerva, Bucureşti, 1971, pag. 167.
2
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făcută o dată nu se face de două ori. Avem amândoi un copil care trebuie îngrijit –
poate că a ajuns să priceapă că asta e singura noastră datorie şi că n-avem unul
faţă de celălalt nici una de alt soi. Dacă a înţeles – şi va sfârşi să înţeleagă – e
bine, şi vom rămâne, în chiar interesul lui Eliazar, prieteni. Dacă nu, nu vom
rămâne nici atât. Ce este sigur, e că mie nu-mi arde de nevastă şi că dacă strechia
puturoasă a căsătoriei mă va izbi – ferească Dumnezeu – vreodată, nu pe
domnişoara Zissu, licenţiată în Ş. Naturale, am s-o iau, dar pe-o fată care să ştie
să facă bucate, să coasă nasturi şi să ţie curată o casă, şi pentru asta licenţa şi
bacalaureatul de obicei e-o garanţie de murdărie şi de prostie.”4
Fiind plecat în Elveţia, îi scrie mamei sale că s-a săturat de „intelectuale”.
Ceea ce îl nemulţumeşte este că aceasta nu corespunde modelului de femeie pe
care o doreşte: gospodină, fără pretenţii intelectuale şi cu înclinaţie spre treburile
casnice. A întâlnit-o, în cele din urmă, pe Paraschiva Burda, cea care i-a devenit
soţie şi căreia i-a purtat mai mult decât respect: a venerat-o. Chiar spunea că
toată literatura pe care el a scris-o nu valora mai mult decât o ciorbă a
Paraschivei. Ea era asemenea mamei lui, Rozalia Arghezi5: o femeie simplă, care
nu şi-a depăşit statutul de menajeră (Tudor Arghezi chiar îi reproşează într-o
scrisoare că nu a avut alte aspiraţii în viaţă!), crescându-l pe el şi, mai târziu, pe
celălalt fiu al ei – Alexandru Pîrvulescu – în condiţii grele. Astfel explicăm
imaginea idealizată a mamei în opera argheziană. În acelaşi timp, scrierile cu o
componentă autobiografică pregnantă nu conţin multe referiri la imaginea
maternă. În amintirile sau evocările lui Tudor Arghezi, mama lipseşte aproape cu
desăvârşire. A vorbit despre ea doar trecător şi a oferit mereu informaţii lacunare
care au alimentat controversele în rândul istoricilor literari. A susţinut
întotdeauna că nu are mamă, declarând chiar că ea ar fi decedat prin 1895 şi că se
numea Maria Theodorescu. Cu toate acestea, a fost un iubitor şi devotat fiu, care a
vrut să o protejeze pe Roazlia de o lume nu întotdeauna binevoitoare.
În opera argheziană este conturat portretul unei mame sărmane, de condiţie
modestă, care suferă pentru copilul ei. Ea apare în visul fiului ca o bătrână
încărcată de ani şi gârbovită de suferinţă. Într-o tabletă inedită din anul 1954,
„doica” despre care Tudor Arghezi a spus întotdeauna că l-a crescut, îi acaparează
visul:
„Nu te mai văd de doi ani în drumul meu. Veneai la mine şi-ţi luai ajutorul
meu, pe care ţi-l dau din toată inima. De un timp n-ai mai venit. Aş fi auzit că ai fi
murit, biată bătrână, care ai fi putut să fii muica mea, care ai fost, poate, chiar
mama mea. Tu mă sărutai ca pe un copil al tău. Începuseră să-ţi tremure gura şi
braţele cu care mă cuprindeai (…)
Te caut şi nu te găsesc nicăieri. Şi te caut şi-n vis, unde încă n-am aflat că ai fi
murit. Visul ştie mai bine lucrurile neştiute, dar de tine totuşi nu ştie nimic.
Umblu în vis prin străzi neumblate, unde nu te cunoaşte nimeni şi întreb:
Unde-i bătrâna mea, care venea la capătul lumii să-şi ia ofrandele mele? Am
4 B. Cioculescu, Tudor Arghezi: Autoportret prin corespondenţă, Ed. Eminescu, Bucureşti,
1982, pag. 220.
5 C. Beldie, Oameni văzuţi de aproape, Ed. Roza Vânturilor, Bucureşti, 2005; C. PopescuCadem, Legendă şi adevăr în biografia lui Tudor Arghezi, în Manuscriptum, VI, nr. 2 (19), 1975,
pag. 157-162.
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întrebat în casele oarbe, în curţile înguste: Nu stă aici bătrâna mea care stă
sprijinită de un toiag? Cum şchiopătă dintr-un picior şi, în tăcere, îi curg lacrimile
tăcute?
Nu ştie, nu te-a văzut”6.
Astfel de scrieri, alături de poeziile pentru copii, reprezintă pentru Tudor
Arghezi eliberarea de chingile trecutului. Într-o analiză7 pe care o face biografiei
spirituale a lui Tudor Arghezi, Luc-André Marcel pune în prim-plan nevoia de
eliberare a poetului, prin opera sa, o modalitate de „exorcizare” şi un început de
„catharsis”. O permanentă „nevoie de mutaţie”, reflectată şi în multitudinea
pseudonimelor folosite.
Tudor Arghezi, cel a cărui copilărie era ca o prăpastie din care abia se
ridicase, era profesorul, doctorul şi cel mai bun prieten al copiilor săi. Îi menaja
întotdeauna, datorită iubirii sale excesive şi protectoare. Pe Galaction îl ruga în
1940 să intervină pe lângă D. Caracostea (cu care Tudor Arghezi nu era în relaţii
tocmai bune) pentru a-l ajuta pe Baruţu la şcoală. Fiul său era elev la Liceul
Gheorghe Lazăr, dar îl retrăsese din şcoală din cauza unui conflict cu profesorul
de istorie. Arghezi nu poate înţelege atitudinea perimată a unui astfel de profesor.
Este indignat de stilul şi de purtarea acestuia faţă de fiul lui, având, totodată
puterea de a recunoaşte unele lucruri şi se teme că fiul i-ar putea fi afectat negativ
de metodele neortodoxe folosite în şcoală:
„Dar m-a răzvrătit mai ales stilul profesorului de istorie, stil pe care îl
credeam în 50 de ani dispărut din şcoala românească. Individul lua la ochi de pe
catedră, cu o bucată de tibişir sau cu o nuia, un cap de elev – şi când îl nimerea se
cocoşa de râs. Ca să nu-mi nimerească din întâmplare băiatul, am luat băiatul
acasă şi l-am preparat «în particular»”8.
Căile încurcate ale copilăriei sale au făcut din Tudor Arghezi un căutător, în
încercarea de a-şi găsi propriul drum, întorcând în favoarea sa, până la urmă,
toate neajunsurile şi frustrările trecutului. Pe Tudor Arghezi îl poţi vedea cel mai
bine între ai săi, între soţie şi copii, remarca francezul Luc-André Marcel în 1963,
cu ocazia convorbirii pe care a purtat-o cu poetul la Mărţişor. Familia a fost
primul său critic. O altfel de literatură îi repugna:
„O literatură scrisă la bordel şi în cafenea a deprins pe cititori să evite
căutarea familiei şi să creadă în eroarea că dragostea e o aventură de circ şi de
hotel, un număr de varieteu, o scânteie efemeră de chibrit. Literatură de cocoşaţi,
de alcoolici, de neputincioşi, de masturbi. (…) Femeia a inspirat pe Crist, pe
Goethe, pe Dante, pe DaVinci – şi i-a născut. Dacă din mintea ei decorativă nu a
ieşit opera lor, din pântecul ei milostiv s-au ivit marii învăţători, artiştii,
călăuzitorii şi ţesătorii de lumină” 9.
El reprezintă un model de creator căruia niciodată nu i-a plăcut să trăiască în
promiscuitate şi mizerie. Literatura sa este una a plenitudinii, a unui trai
Arghezi inedit, în Tribuna României (număr omagial), nr. 181, 15 mai 1980, pag. 4.
L. André-Marcel, Tudor Arghezi (Poetes d’Aujourd’hui), Présentation par Luc-André Marcel,
Choix de textes, Bibliographie, portraits, fac-similés, Editions Pierre Seghers, 1963, pag. 9-66.
8 Muzeul Literaturii Române, Inv. 192, 30/III/3, 11670/fila 2.
9 T. Arghezi, Scrieri 21 (Proze). Pravilă de morală practică, vol. II, Ed. pentru Literatură
Publishing House, Bucharest, 1968, pag. 98, 100.
6
7
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burghez. Era fidel crezului că arta se împleteşte mai degrabă cu bunăstarea decât
cu neajunsurile materiale. Tudor Arghezi este poetul căruia îi place să stea într-o
turlă a casei sale şi să îşi privească întreaga gospodărie, împăcat cu sine şi cu
trecutul care a scos la iveală o operă de un neegalat zbucium sufletesc.
Concluzii
Efortul de mistificare depus de Tudor Arghezi în privinţa vieţii sale este unul
vizibil. El a încercat mereu să dărâme ceea ce istoricii literari clădeau pe baza
cercetărilor de arhivă. Viaţa lui Tudor Arghezi seamănă mai mult cu o operă
literară. În ea pot fi identificate mai multe puncte de răscruce care i-au configurat
decisiv literatura. Mama sa joacă un rol crucial atât pe plan biografic, cât şi pe cel
literar. Omul Tudor Arghezi încerca să se ferească de „indiscreţiile” literare, aşa
cum el însuşi le numea. Opera sa contribuie la conturarea portretului omului
ascuns. Viaţa lui Tudor Arghezi este un amestec de controversă şi imaginaţie, o
imaginaţie a propriei vieţi.
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Abstract: The present paper aims to illustrate the methods used by
linguists in order to best describe the meaning of words. As we are going to see,
several methods have been proposed, but only one managed to synthesize the
information from its predecessors and to offer the best description of words.
This is the generative lexicon and it comes with a novelty: the qualia structure.
It presents four essential characteristics of the meaning of a word which help to
explain why some phrases such as “bottle of wine” are accepted while others
such as “bottle of shoes” are not.
Keywords: structural semantics, transformational semantics, theta roles,
generative lexicon.
Încă din antichitate, cercetătorii au încercat să descopere legătura dintre
cuvinte şi sensul acestora. Diferite metode au fost folosite în descrierea semantică
a cuvintelor, dintre care cele mai importante sunt: metoda mărcilor semantice,
metoda structurii aspectuale, metoda rolurilor semantice şi metoda lexiconului
generativ. Prima metodă a fost folosită în semantica transformaţională (Katz şi
Fodor 1963), a doua, în teoria aspectului lexical (Vendler 1967), cea de-a treia în
cadrul versiunii extinse a teoriei generative extinse a lui N. Chomsky (în
principal, Fillmore 1968), iar ultima a fost folosită de James Pustejovsky (1995).
1. Semantica transformaţională
În semantica transformaţională, sensul lexical este descris ca fiind o
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structură conceptuală complexă, alcătuită din trei categorii de componente: mărci
semantice, mărci distinctive şi restricţii selecţionale.
1.1. Mărcile semantice
Mărcile semantice reprezintă unităţile minimale de descriere a sensului
cuvintelor. Acestea sunt folosite în descrierea sensurilor mai multor cuvinte şi
sunt echivalentele semelor din semantica structurală. De exemplu, fiind date
cuvintele câine şi lup, mărcile semantice corespunzătoare acestora sunt ilustrate
în (1):
(1) câine: animat, mamifer, carnivor, adult, mascul.
lup: animat, mamifer, carnivor, adult, mascul.
1.2.Mărcile distinctive
Mărcile distinctive sunt folosite în descrierea sensului unui singur cuvânt şi
evidenţiază unicitatea semantică a acestuia. De exemplu, cuvintelor câine şi lup,
le sunt comune mărcile semantice prezentate mai sus (1). Diferenţa dintre aceste
două cuvinte este dată de marca distinctivă domestic care apare în descrierea
cuvântului câine şi de marca distinctivă sălbatic care apare în descrierea
cuvântului lup.
(2) câine: animat, mamifer, carnivor, adult, mascul, domestic.
lup: animat, mamifer, carnivor, adult, mascul, sălbatic.
1.3.Restricţiile selecţionale
Restricţiile selecţionale oferă informaţii despre posibilităţile de combinare
semantică dintre două cuvinte. Prin urmare, restricţiile selecţionale specifică
subclasele semantice ale elementelor selectate de unitatea lexicală. De exemplu,
un verb precum a lătra cere un grup nominal subiect [+animat], iar un verb
precum a picta cere un grup nominal subiect [+ uman] şi un grup nominal obiect
din categoria [+ imagine]: peisaj, portret, etc.:
(3) a. Câinii latră.
*Uşa latră.
b. Ion pictează o casă/un câine.
*Creionul/*peştele pictează o casă.
În cadrul restricţiilor selective, atât mărcile semantice cât şi mărcile
sintactice sunt prezente şi încadrate în paranteze unghiulare. Restricţiile selective
ale verbelor a lătra şi a picta sunt prezentate în (4):
(4) a lătra < N[+animat], - >
a picta < N[+uman], N[+imagine] >
În funcţie de aceste trei componente, unitatea lexicală va apărea sub forma
unui simbol complex care prezintă mai multe trăsături. De exemplu, simbolul
complex câine are următoarele trăsături:
(5) câine [+ N, + numărabil, + comun, + animat, + animal, + domestic, +
mascul, +carnivor].
Toate aceste aspecte ale descrierii sensului sunt cuprinse în reprezentarea (în
arbore) de mai jos a sensului lexical câine (6):
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(6)

câine
nume
(animat)
(animal)
(mascul)
(domestic)

(uman)
Câinele care latră nu muşcă
[persoană care nu e periculoasă]

(carnivor)
[animal domestic,carnivor,
folosit pentru a-şi proteja stăpânul]
Trebuie menţionat că în reprezentarea semantică, mărcile semantice şi
restricţiile selective sunt obligatorii, dar mărcile distinctive pot lipsi. În cazul
cuvintelor care prezintă mai multe sensuri, precum cel din (6), reprezentarea va
avea un număr de ramificaţii direct proporţional cu numărul de sensuri.
În semantica transformaţională, în descrierea sensului lexical, componentele
de sens (mai ales mărcile semantice) sunt variate aspecte ale denotatului
cuvântului. Acestea prezintă aspecte referitoare la:
 structura denotatului
 felul în care a apărut el
 utilizarea lui
 apartenenţa lui la o clasă similară de entităţi
Aşadar, în cazul cuvintelor câine şi casă, informaţiile referitoare la structura
denotatului sunt: cap, picioare, coadă respectiv uşi, pereţi, camere, acoperiş.
Informaţiile referitoare la felul în care cele două entităţi au apărut sunt redate cu
ajutorul mărcilor semantice care se naşte, respectiv care se construieşte. În
legătură cu utilizarea lor, mărcile semantice specifice sunt crescut pentru a-şi
proteja stăpânul, respectiv construită pentru a fi locuită. Cât despre ultimul
aspect al denotatului, mărcile semantice specifice sunt animat (animal
domestic), respectiv non-animat (artefact).
2. Teoria rolurilor semantice (tematice)
O altă metodă folosită în caracterizarea sensului cuvintelor se referă la
rolurile semantice. Rolurile semantice descriu relaţia dintre participanţii la un
eveniment şi identifică argumentele în funcţie de relaţia semantică pe care o au
cu verbul. Un verb precum a ara implică doi participanţi, care primesc anumite
roluri (Agent şi Temă). De aici rezultă că verbul a ara cere două argumente (7):
(7) Ion ară câmpul.
(Agent)
(Temă)
GN1
GN2
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Fillmore1 este cel care a oferit o reprezentare lexico-semantică simplă a
predicatelor, concepută sub forma unui set de cazuri sau roluri semantice.
Conform acestuia, cazurile reprezintă un set de concepte universale, probabil
înnăscute, care identifică anumite tipuri de judecăţi pe care oamenii le pot face
despre evenimentele care au loc în jurul lor, şi anume judecăţi despre cine a
făcut acţiunea, cui i s-a întâmplat sau ce anume s-a schimbat2. Cel mai
important rol semantic îl are agentul (7), care este iniţiatorul sau cel care face
acţiunea. Acesta se caracterizează prin trăsătura /+Animat/, /+Intenţie/,
/+Responsabilitate/. Tema (8a) este asociată verbelor de mişcare sau de
localizare. Când avem verbe de mişcare, tema reprezintă ceea ce se mişcă (9a1),
iar când avem verbe de localizare, tema este entitatea a cărei localizare este
descrisă (8a2). Pacientul (8b) reprezintă entitatea care suferă o schimbare.
Experimentatorul (8c) este entitatea care experimentează o stare psihologică
sau un eveniment. Beneficiarul (8d) este entitatea care beneficiază de pe urma
unei acţiuni. Instrumentul (8e) reprezintă obiectul cu care s-a făcut acţiunea.
Locaţia (8f) prezintă locul acţiunii. Scopul (8g) reprezintă entitatea spre care
pleacă ceva, sursa (8h) reprezintă entitatea de la care se pleacă, iar
calea/traseul (8i) reprezintă traiectoria unui obiect.
(8) a.1. Cartea a căzut.
2. Cartea e pe bancă.
b. Ion a rupt cartea.
c. Ion e fericit.
d. Am gătit pentru tine.
e. Ion a tăiat copacul cu toporul.
f. Ion a pus cartea pe bancă.
g. Ion s-a dus la şcoală.
h. Ion a scos cartea din ghiozdan.
i. Ion a alergat prin tunel.
Din cele prezentate mai sus reiese că această selecţie este relevantă în
clasificarea verbelor. Astfel, pentru un verb precum a sparge rezultă următoarea
descriere lexicală:
(9) a sparge < (Agent), Pacient, (Instrument)>
Ion a spart balonul cu un ac. < Agent, Pacient, Instrument>
Acul a spart balonul. < Instrument, Pacient>
Balonul s-a spart. < Pacient >
Rolurile semantice sunt strâns legate de cadrul de subcategorizare:
(10)Ion a spart balonul cu un ac.
<Agent, Pacient, Instrument>
[ GN GPrep ]
Cornilescu (1995: 89-105) propune următorul cadru de subcategorizare:
(11) a. V → CS/ _ ≠
Câinii latră.
V → CS/ _GN
Ion bea bere.
V → CS/ _GN^GPrep
L-am informat pe John de sosirea ei.
1 Fillmore, C.J., The case for case, Universals in Linguistic Theory. E. Bach and R. Harms.
New York, Holt, Rinehart, and Winston, 1968, p. 48.
2
Fillmore, C.J., The case for case, Universals in Linguistic Theory. E. Bach and R. Harms.
New York, Holt, Rinehart, and Winston, 1968, p. 48.
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b. P → CS/ _GN
c. A → CS/ _GPrep
A → CS/ _Prop
d. N → CS/ _GPrep

El depinde de ea.
El e îndrăgostit de ea.
El e gata să plece.
El are credinţă în Dumnezeu.

O sinteză a cadrului de subcategorizare se întâlneşte în Gramatici formale
(Ionescu, 2007:61). Aici argumentele şi ordinea acestora este indicată prin
abrevierea ARG-ST (structura de argumente), urmată de lista elementelor
ordonate <...>. Rolurile semantice sunt specificate folosind simbolurile ≠...≠.
Constrângerile morfologice şi semantice apar între paranteze drepte ([...]) şi sunt
ataşate simbolurilor categoriale din lista de argumente.
(12) CS învăţa
HD: verb
ARG-ST: <GN[CAZ:nom], GN[CAZ:acc] >
SEM-ROL: ≠Cel care învaţă [UMAN: +], Ceea ce se învaţă [ANIM: -]≠3
Exemplul din (12) este interpretat astfel: cadrul de subcategorizare al
verbului a învăţa prezintă două argumente GN; unul din argumente este în
nominativ, iar celălalt este în acuzativ. În plus, denotatele celor două GN trebuie
să îndeplinească rolurile cel care învaţă (uman) şi respectiv ceea ce se învaţă
(nonanimat).
3. Teoria aspectului lexical
În timp ce Fillmore se ocupă de descrierea participanţilor la un eveniment,
Vendler (1967) şi Dowty (1979) se axează pe descrierea evenimentelor. Aceştia
prezintă evenimentele în funcţie de aspect, adică de felul în care vorbitorul
percepe situaţia: completă sau incompletă, începută sau terminată, repetitivă sau
unică. Ţinând cont de valoarea aspectuală a evenimentelor rezultă următoarele
clase de verbe: stări /states (13a), activităţi /activities (13b), îndepliniri
/achievements (13c) şi realizări/accomplishments (13d).
(13)a. a şti, a crede, a iubi
b. a alerga, a merge, a înota
c. a găsi, a recunoaşte, a pierde
d. a picta un tablou, a face un scaun, a desena un cerc4
Din exemplul (14) observăm că fiecare clasă prezintă proprietăţi unice: +/dinamic, +/- durativ, +/- telic.
(14)Stări
[-dinamic]
[+durativ]
[-telic]

Activităţi
[+dinamic]
[+durativ]
[-telic]

Îndepliniri
[+dinamic]
[-durativ]
[+telic]

Realizări
[+dinamic]
[+durativ]
[+telic]

Pe lângă aceste trăsături, cele patru clase de verbe mai prezintă câteva
deosebiri. Stările(states) nu pot apărea la imperativ, nu pot fi folosite împreună
cu adverbele în mod deliberat, cu grijă şi nu pot fi complementele verbelor a
3
4

Ionescu E., Gramatici formale. Ed. Universităţii din Bucureşti, 2007, pag. 61.
Dowty, D.R., Word meaning and Montague Grammar, Dordrecht: Reidel, 1979, pag. 54.
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forţa şi a convinge:
(15)*Ştii răspunsul!
*Ion a ştiut răspunsul în mod deliberat.
*Ion a forţat pe Maria să ştie răspunsul.
(Dowty, 1979: 55)
Activităţile (activities) nu pot apărea alături de adverbele de timp care încep
cu în:
(16)*Ion a mers într-o oră. Vs. Ion a mers (timp de) o oră. (Dowty, 1979: 56)
De asemenea, Dowty (1979: 58-59) menţionează că îndeplinirile
(achievements) nu se pot combina cu adverbe de timp durative sau cu adverbe
precum în mod deliberat, atent, vigilent, ascultător şi nu pot fi complementele
verbului a termina:
(17) *Ion a găsit greşeala o oră.
*Ion a găsit greşeala în mod deliberat.
*Ion a terminat de găsit greşeala.
Cât despre realizări (accomplishments), acestea devin ambigue când apar
alături de adverbul aproape. În (18) avem două interpretări: 1) Ion a avut intenţia
de a picta un tablou dar s-a răzgândit şi a făcut altceva şi 2) Ion a început să
picteze şi aproape a terminat.
(18)Ion aproape a pictat un tablou.
(Dowty, 1979: 58)
Categoria aspectului joacă un rol important atât în descrierea verbelor cât şi
a substantivelor care provin din acestea. Importanţa aspectului constă în
evidenţierea legăturii dintre verbe şi substantivele deverbale. De exemplu,
verbelor de stare precum a iubi le corespunde numele de stare iubire, verbelor de
activitate precum a dansa le corespunde numele de activitate, verbelor de
îndeplinire precum a pierde le corespunde numele pierdere, iar verbelor de
realizare precum a construi le corespunde numele construcţia.
4. Lexiconul Generativ
Pustejovsky propune un nou model pentru descrierea lexicală: lexiconul
generativ (LG). LG se remarcă printr-o reprezentare mai bogată a sensului
cuvântului decât cele uzuale. Reprezentarea este structurată pe următoarele
nivele: nivelul structurii de argumente (ARGSTR), nivelul structurii de
evenimente (EVENSTR) şi nivelul structurii de caracteristici (engl. qualia
structure – QUALIA)
Structura de argumente este anticipată de rolurile semantice/tematice
(distribuite de unităţile lexicale) ale lui Fillmore. Însă Pustejovsky nu e în
realitate interesat de tipurile de roluri semantice pe care le poate distribui o
unitate lexicală, ci de tipurile posibile de argumente pe care aceasta le poate
selecta. Pe scurt, pe Pustejovsky nu-l interesează numele atribuite elementelor
semantice (agent, temă, pacient, etc.), ci ocurenţa acestora. Sunt identificate
astfel trei tipuri de argumente şi un singur tip de nonargument: argumente
autentice (19a), argumente implicite (19b), argumente cvasi-pleonastice (19c) şi
adjuncţi (19d). Argumentele centrului a construi sunt ilustrate în (20).
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(19)Ion a alergat.
Ion a construit o casă din cărămidă.
Ion a şutat cu stângul.
Ion a mers la Ploieşti marţi.
construi



T  ARG1  x : uman  
(20) 
 ARGSTR : T  ARG 2  y : artefact  



 D  ARG1  z : material  


Structura de evenimente caracterizează tipul de bază al evenimentului şi
posibila structură internă (subevenimenţială) a acestuia. După cum am văzut la
Vendler, evenimentele sunt împărţite în patru categorii: states (stări), activities
(activităţi), achievements (îndepliniri) şi accomplishments (realizări). Însă în
lucrarea lui Pustejovsky sunt menţionate doar trei categorii: stări, procese şi
tranziţii. Acesta redefineşte cele patru categorii ale lui Vendler (cu excepţia
stărilor) în funcţie de conceptele de stare şi proces. Evenimentele de tipul
activities sunt definite ca procese, iar cele de tipul achievements şi
accomplishments (sunt denumite tranziţii şi considerate a fi structuri
evenimenţiale complexe) sunt definite prin combinaţia celor două concepte: un
proces plus o stare rezultată . Reliefarea unuia dintre subevenimentele unei
tranziţii se exprimă prin atributul accent (engl. head).


E1

 construi

E2
(21)  EVENTSTR  

 RESTR


 ACCENT







proces  

stare  
  

proces  

Structura de caracteristici (engl. qualia structure) constituie elementul
de mare originalitate din teoria lui Pustejovsky. Aceasta prezintă patru
caracteristici esenţiale ale sensului cuvântului: rolul constitutiv (relaţia dintre un
obiect şi părţile lui constituente: material, elemente componente), rolul formal
(cel care distinge obiectul într-un domeniu mai larg; caracteristicile fizice:
orientare, formă, dimensiune), rolul telic (scopul şi funcţia obiectului) şi rolul
agentiv (factorii implicaţi în originea obiectului sau „producerea acestuia”:
artefact, creator). După cum putem vedea în (22), structura de caracteristici de
ajută să distingem două cuvinte asemănătoare din punct de vedere semantic:
roman

CONSTIT
(22) 
 FORMAL


qualia


 TELIC



 AGENT


 naratiune  


carte  
 de citit  


scris  
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dictionar

CONSTIT

 FORMAL


qualia


 TELIC



 AGENT

 lista de cuvinte


carte


de consultat 


compilat 









De asemenea, structura de caracteristici ne ajută să înţelegem de ce unele
sintagme precum sticlă de vin sunt corect formate în timp ce altele, precum sticlă
de pantofi , nu pot fi. Motivul este că aceasta predictează grupul care urmează a fi
ataşat unui centru nominal. Cu alte cuvinte, nu putem ataşa la întâmplare orice
grup unui centru anume deoarece în sensul acelui centru se găsesc elemente care
interzic combinarea cu alte cuvinte. După cum vedem în (23), centrul sticlă
prezintă unele caracteristici care se potrivesc cu adjunctul vin: sticla conţine un
lichid (şi prin urmare obţinem rolul constitutiv al centrului) iar faptul că vinul
este un tip de lichid face posibilă unirea centrului cu adjunctul său. Alţi adjuncţi
compatibili cu centrul sticlă ar putea fi şi: de whisky, de şampanie, de ţuică, etc.
În plus, rolul telic al vinului devine rolul telic (scopul) întregului grup nominal
sticlă de vin şi anume de băut. Un adjunct precum pantofi nu s-ar putea alipi
niciodată centrului deoarece rolul telic al acestuia este de a fi purtaţi. De aici
rezultă că rolul telic al adjunctului nu este compatibil cu rolul telic al centrului.
(23)
 sticla

 ARGSTR 



ARG
1

x
:
sticla


 EVENSTR 

D  E1  stare

FORMAL

x


 QUALIA  


CONSTIT  de vin(e1, x, y ) 
vin


 ARG1
 ARGSTR 
 D  ARG1


 EVENSTR 
D  E1

 FORMAL 
 QUALIA  

 TELIC


de vin
 sticla


 ARGSTR

 Concluzii


 EVENSTR



 QUALIA
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 y : lichid  

 z : uman  

 proces 
y


a bea(e1, z , y ) 



x  
 ARG1
 D  ARG1  z : uman 

 

 D  E1  proces

 E2


stare




 ACCENT  stare 

x
 FORMAL 

CONSTIT 

y


 a bea(e1, z, x) 
 TELIC
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 pantofi

 ARG1
 ARGSTR 
 D  ARG1


 EVENSTR 
D  E1

 FORMAL 
 QUALIA  


 TELIC










purta (e1, z , y ) 


 z : uuman 
 stare
y
a

y

În acest articol am arătat că lexiconul generativ este cea mai bună metodă de
descriere a sensului cuvintelor. Tabloul schiţat mai sus nu este întâmplător:
fiecare dintre celelalte trei teorii este valorificată în proiectul lexiconului
generativ, chiar dacă în forme diferite şi cu ponderi diferite.
Importanţa proiectului lui Pustejovsky nu stă însă numai în sinteza pe care
lexiconul generativ o realizează. Finalitatea lexiconului generativ este diferită de
cea a teoriilor structurii lexico-semantice. Lexiconul generativ este destinat să
rezolve probleme pe care teoriile descrise aici mai sus nu puteau să le rezolve
pentru că nici măcar nu exista conştiinţa că astfel de probleme există.
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EUROPA CA „GEOGRAFIE FILOSOFICĂ” INVERSATĂ
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Abstract: The European social and cultural dynamics speaks for itself
when it comes to redistributing chances for tracing an identity, in a complicated
space prone to both centrifugal and centripetal pressures. Starting with Leibniz,
Saint-Simon or Hugo, Europe had been a way to become fused in “body” and
spirit. Recently, we found ourselves relinquishing the “European fraternity”
ideal, choosing the path of a hardened political contest instead. In the 18 th and
19th centuries, a “philosophical geography” had been contrived in order to
differentiate the civilized West in relation to a barbaric East. Could we simply
invert it, in order to better suit the idea of a European identity that transgresses
purely conventional space?
Keywords: Europe, identification, philosophical geography, synecdoche
ARGUMENT
Harta Europei nu constituie vreun subiect de controversă printre geografi.
Căci, geografia, ca știință a naturii, nu negociază cu propriile-i structuri, fie ele
teoretice ori empirice. Convenția continentală e înrădăcinată științific, istoric,
obiectiv uman. Geografia știe și ea că se ocupă de „omul-obiect”. De abia
conștiința omului primește într-însa structuri care se aglutinează ca „subiect”.
Cum ne percepem imaginea europeană, privind în „abisul” conștiinței noastre ca
într-o oglindă magică? – e întrebarea „omului-subiect”.
Această tensiune este prezentă aici, textual și subtextual. Desfășurată în
patru timpi tematici, plus o secțiune concluziv-speculativă, construcția pe care o
propun se deplasează de la intenția unui proiect unificaţionist general, la
simbolizarea spațiului geografic pe care „unificarea” și-l dispută. Destinului mai
vechi ori mai nou al spațiului european i se contrapun dificultățile ce se cer
depășite întru reușita proiectului. Religia, limba, felul-de-a-fi sunt cărămizile și
mortarul Marelui Zid Mental care separă ori apropie structuri de civilizație.
Identificarea de o parte sau alta a acestui zid e ea însăși o piesă din mecanismul
condiției istorice a europenității. Geografia iată că devine nu numai știință a
„fizicului”, ci și a „mentalului”. O Europă valorică, mentală și simbolică e ceea ce
caut, iar căutarea nu poate începe decât cu ceea ce alții – mai înțelepți decât noi,
europenii de azi și de mâine – au aproximat.
1. VECHEA ȘI NOUA INTENȚIE A UNIUNII
Uniunea Europeană nu reprezintă o preocupare recentă, limitată în orizontul
actualității mai mult sau mai puțin pasante, ci una generoasă sub raport istoric
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cultural, suportând „antecedente” extinse. Secolul XX e desigur un spațiu al
concretizărilor economico-politice prin care noua Europă se materializează, dar
condițiile ei psihologice și culturale de posibilitate sunt mult anterioare. Care sunt
acestea? Operăm un mănunchi de „alegeri” istorice, încercând să sculptăm un
profil european de anticipație.
Leibniz conecta Europa dezideratului triumfalist creștin. O alianță creștină
europeană ar fi funcționat în chip de front comun împotriva populațiilor
necreștine, barbare. Ambițiile sale politice, fie ele și conjuncturale1, probează o
idee unificaţionistă europeană, ca destin socio-uman al unui sublim regat al
creștinătății. „Geometrizarea” politicii, în care înscriem și pretențiile configurării
europene, lua în calcul o Europă creștină, autentică, vie, exemplu de concatenare
a spațiilor succesive, reunind specificul cu paneuropenismul. Căci construcția
europeană ar fi reprezentat un fel de panaceu și pentru imperfecțiunile modelelor
zonale, „naționale”, mai cu seamă pentru cel german. E și un substrat „ontologic”
aici, câtă vreme relația parte – întreg asumată de filosoful din Hanovra ar fi
presupus, prin translatare în socio-politic, și o nouă relație între o Europă unită și
o Germanie care să-și (re)găsească coloana vertebrală identitară. Un paradox?
Venind mai aproape, găsim un temei „revoluționar” european în rândul
socialiștilor utopici ori printre scriitori care au imprimat un ritm romantic,
umanist, eliberator, respirației europene cel mai adesea îngreunate prin ambiții
de dominație intracontinentală. „Aristocratul” Saint-Simon pleda pentru „unirea
popoarelor Europei într-un singur corp politic, conservându-şi fiecare
independenţa naţională”. Iar marele Victor Hugo profetiza că „va veni o zi când
naţiunile europene, fără să-şi piardă specificitatea şi glorioasa lor individualitate,
se vor uni într-o unitate superioară, constituind fraternitatea europeană”.
„Administrativul” secol XX schimbă accentele monumentale pe ceea ce
treptat devine o aritmetică zonală, a politicului încifrat economic, administrativ,
strategic. Cu toate acestea, oameni politici ai secolului XX confirmă, cel puțin în
intenție, „unificaționismul” ipotetic invocat sporadic de-a lungul secolelor XVIIXVIII. Aristide Briand lansa în 1923, la Liga Naţiunilor, din postura de ministru
de externe francez, un apel pentru crearea unei federaţii numite „Uniunea
Europeană” – o legătură federală între națiunile Europei. Winston Churchill
ţinea, în 1946, la Universitatea din Zürich, o conferinţă în care pleda pentru o
organizaţie europeană: un „Consiliu al Europei” sau chiar „Statele Unite ale
Europei”, idee înfiripată încă din perioada interbelică, dar în orice caz, în cea de-a
doua formă a sa, preluată tale quale de la un Victor Hugo.
Vom reţine din toate aceste atitudini seculare o juxtapoziție a câtorva
judecăți de principiu: o Europă configurată religios, ca formă de Respublica
Christiana; un model „central” proiectabil asupra oricărei „periferii”; unitatea
dintre specific și global, dintre națiune și comunitate supranațională. În esență,
toate acestea trimit către problema definirii – ca formă de cernere, prin sita
1 Ca de pildă propunerea de atacare a Egiptului din Consilium Aegyptiacum. Pentru detaliile
planului leibnizian și interpretarea lui în cheie strategică europeană, vezi textul meu Despre sursele
și ambiţiile aritmeticii politice din C. Tohăneanu (coord.), Teorii versus ideologii politice?, Iași, Ed.
Institutul European, 2012.
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dificultăților culturale inerente multiplicității europene, a unei naturi ce se cere
pătrunsă.
2. DIFICULTĂȚI CULTURALE EUROPENE
Geografiei Europei, ca proiect de unificare, îi corespunde o geografie
culturală. După Huntington o civilizație se definește prin factori obiectivi, dar și
subiectivi. Cei obiectivi corespund, de pildă, criteriilor în raport cu care atenieni îi
vor prefera pe spartani perșilor. „Sânge, limbă, religie, mod de viaţă, acestea au
fost ceea ce grecii aveau în comun şi ceea ce îi distingea de perşi şi de alţi
negreci.”2 Și totuşi „dintre toate elementele obiective care definesc civilizaţiile, cel
mai important este, în mod frecvent, religia”3. Marile religii sau confesiuni sunt
„focare” de civilizație și de unificare culturală. Trăsăturile etnice sau lingvistice
sunt adesea puse în umbră de concurența religios-confesională – ca în cazul
conflictului din fosta Iugoslavie între sârbii ortodocși și croații catolici. Dacă
acceptăm relația cultură–civilizație huntingtoniană și diferența de grad instituită
între acestea, atunci unificarea europeană e o chestiune de ansamblu civilizațional
și nu cultural. Căci înăuntrul civilizației europene („occidentale” spune el – cu
mențiunea datării volumului ca fiind 1993!) culturile sunt din cele mai diverse,
chiar și în interiorul aceluiași stat. Care sunt, după Huntigton, marile civilizații?
Vestică sau occidentală (Europa de Vest, America de Nord plus „derivatele”
Australia, Noua Zeelandă); ortodoxă; latino-americană (parțial inclusă în cea
occidentală, dar cu structuri non-europene și non-SUA); islamică sau
musulmană; sinică sau confucianistă; japoneză; africană.
Așadar, ce anume leagă, huntingtonian vorbind, Europa de azi în mod
„obiectiv”? Limba? Avem o multitudine de limbi, iar o tentativă vechi
unificaționistă ca Esperanto e artificială și desuetă. Sângele? Rasele sunt
amestecate și nu constituie oricum un criteriu acceptabil de (dis)cernere
civilizatoare, societală, umană. Modul de viață? Diferențele economice, de
mentalitate, de tradiție istorică fac aproape inutilizabil și acest criteriu. Mai
rămâne religia, dar vedem că, în logica lui Huntigton, civilizația occidentală (pe
care o putem azi suprapune Europei ca întreg) nu e singura căreia îi e specific
creștinismul. Există trei mari civilizații creștine: occidentală, ortodoxă, latinoamericană! Mai mult de la Ciocnire încoace, Europa a întins o mână și spre
ortodoxie; iar america latină, așa neeuropeană cum este sau doar cu afinități
europene, dă primul Papă din afara Europei. Și atunci despre ce Europă vorbim?
Poate una a autodefinirii? Căci Huntigton vorbește și de criteriile „subiective” ale
civilizațiilor, insistând asupra „autoidentificării”. Există niveluri diferite de
identificare, suprapuse și supra-conectate. Cum se poate, de pildă, defini pe sine
un locuitor al orașului București? Bucureștean, român, european, occidental,
ortodox, creștin sau, de ce nu?, pământean.4
Civilizaţia ca apartenență, spune Huntigton, este „cel mai răspândit nivel de
2 Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor și refacerea ordinii mondiale, Ploiești, Ed.
Antet, 1998, p. 59.
3 Huntington, p. 59.
4 Pentru definiţia „concentrică”, cf. Nicolae Râmbu, Comunicare interculturală, Iași,
Universitatea “Al. I. Cuza”, 2008, p. 33.
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identificare”. Căci „civilizaţiile sunt cel mai mare «noi» înăuntrul căruia ne
simţim din punct de vedere cultural acasă şi deosebiţi de toţi ceilalţi «ei» de
afară. Civilizaţiile pot identifica un mare număr de oameni, cum este cazul
civilizaţiei chineze, sau unul foarte mic, cum este cazul Caraibelor anglofone.”5
Dar până unde mergem cu identificarea? Unde se opresc cercurile concentrice ale
definirii și autodefinirii? În calitate de misionar te definești în raport cu religia pe
care o reprezinți. În relațiile instituționale, te definești prin profesie. Vizitând țări
străine, te definești ca „străin”, menționându-ți originea culturală ori teritorială.
Dacă Terra ar fi vizitată de o civilizație extraterestră, ne-am defini în chip de
oameni, homo sapiens, locuitori ai Pământului, pământeni, „terani”. Nu are sens
să te (re)prezinți ca om în fața altor oameni. Nu are sens să-ți atașezi o marcă
diferențială atunci când nimeni nu e diferit de tine. Dar ca „european” cum te poți
defini? Și presupune „marca europeană” o diferență fundamentală față de
neeuropeni?
3. EUROPA DIVIZATĂ: IDEEA EUROPEI DE EST
À propos de „identificarea” europeană, nu putem obnubila o întrebare-cheie:
există oare o diviziune fundamentală între două Europe aflate într-o relativă
competiție? Prezumtiva cezură ni se înfățișează fie numai și prin faptul că o
Europă de Est aspiră la un statut vestic ca putere politică, economică, culturală
(în sens larg, dar și specific). Dar ce este la origine „Europa de Est”? De unde vine
și pe ce se sprijină această differentia europeană? Ce fel de „rest” ne dau
conceptul și realitatea socio-mentală a Europei estice și centrale în istoria
ultimelor secole?
Aflat la Fulton, în statul american Missouri, Winston Churchill vestea în
1946 „umbra” europeană a unei frontiere de separație: „De la Stettin pe malul
Mării Baltice până la Trieste pe malul Mării Adriatice, o cortină de fier s-a lăsat
peste continentul nostru”. Metafora „cortinei de fier” exprima o diviziune
fundamentală pe sfere de influență – geografice, politice, valorice, mentale. În
spatele cortinei de fier, se aflau „acele state estice ale Europei”, reunite în ceea ce
Churchill numea „sfera sovietică”. O singură excepție geografică admitea linie de
demarcație a cortinei și anume Grecia cu „gloriile ei nemuritoare”6 (ceea ce va fi
întărit un an mai târziu prin preluarea americană de la englezi a „obligațiilor”
financiare concretizate prin planul Truman – libertatea Greciei, în toate
sensurile, trebuia, deci, prezervată). Churchill însuși pusese umărul la trasarea
cortinei de fier – și nu doar prin metafora comisă – atunci când, cu doi ani mai
înainte, împărțise „mica” Europă cot la cot cu Stalin, ca între învingători. Căci
„învingători” fiind, își revendicau „avutul” european.
Totuși, distincția între un „vest” și un „est” european nu e una specifică
exclusiv secolului XX, discursului lui Churchill și Războiului Rece ulterior.
Churchill reia implicit o problemă veche de câteva secole. Cum apare idee
„divizionistă”, a celor două jumătăți de continent, pe cât de înrudite pe atât de
Huntington, p. 60.
Vezi o „miniatură” interpretativă a discursului lui Churchill, în Larry Wolff, Inventarea
Europei de Est, București, Ed. Humanitas, 2000, pp. 15-16.
5
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antitetice? Istoricul american Larry Wolff pornește în identificarea ideii de
„separație” europeană de la Quattrocento-ul renascentist, de la Machiavelli și
opoziția fundamentală între Sud și Nord, anticipată și de către romani.7
Iluminismul – responsabil direct de articularea vest-est – schimbă ordinea
comparativă. Așa că „vechile teritorii ale barbariei și înapoierii din nord s-au
deplasat în mod corespunzător către est”8. Căci „Iluminismul a trebuit să
inventeze Europa de Vest și Europa de Est împreună, ca două concepte
complementare, care se defineau reciproc prin opoziție și contiguitate”9 – așadar,
o relație ambivalentă: „apropiere” și „depărtare”, deopotrivă. Materialul de
„lucru” al comparației s-a construit prin truda călătorilor și jurnalele lor „exotice”
de călătorii10, precum și prin articulări teoretice operând în sfera definirii
iluministe a civilizației.
Ce să fi fost, deci, inventarea Europei de Est? Mai cu seamă „un proiect de
sinteză filosofică și geografică”11 al Epocii Luminilor , un construct cultural
iluminist. El a produs asocierea țărilor estice în virtutea unor caracteristici
comune (reale și imaginare); dar a fost și un proiect de definire vest-europeană în
raport cu alteritatea estului (ori cu semi-alteritatea estului, dacă acceptăm că
alteritatea absolută era constituită de orient12).
Cum arată Uniunea Europeană, și procesul integrării estice, în lumina
acestor observații istorice? Două idei se cuvin expuse aici: 1. că inventarea estului
a creat un context cultural propice pentru apariția diverselor proiecte ulterioare
de dominație și subjugare13. Și 2. că dispariția cortinei de fier nu a presupus
neapărat un proces natural de reconciliere reală.14
Așadar, diviziunea e o formă de dominație (într-o logică de „clasă” a
civilizațiilor și culturilor); apoi diferențele politice, economice și culturale sunt
uneori prea semnificative spre a fi trecute cu vederea. E din aceste puncte de
vedere procesul integrării europene unul autentic? Și, mai ales, e istoric posibil?
4. GEOGRAFIA FILOSOFICĂ ȘI INVERSAREA EI
Printre numeroasele lui exemple extinse referitoare la Europa estică, Larry
Wolff îl pomenește pe americanul John Ledyard, care călătorise în jurul lumii cu
căpitanul Cook și care revenea în 1788 dintr-o „expediție solitară” în Siberia.15
Revenind în Europa „civilizată”, Ledyard își punea problema intrării în
„continent” între Polonia și Prusia, cu toate că geografia îl contrazicea. El invoca
în fapt un „sentiment geografic arbitrar” al apartenenței europene, pe care îl
numea „Geografie Filosofică”16. Cu alte cuvinte o geografie clasică încărcată de
distincții valorice – pe filieră iluministă – care depășeau cartografierea propriuWolff, pp. 19-20.
Wolff, p. 21.
9 Wolff, p. 21.
10 Vezi exemplele extinse discutate de Wolff.
11 Wolff, p. 464.
12 Vezi Wolff, pp. 466-467.
13 Vezi Wolff, pp. 471-472.
14 Vezi Wolff, p. 484.
15 Vezi Wolff, pp. 21-22.
16 Wolff, p. 22.
7
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zisă. Harta devenea, deci, subiect de analiza valorică, filosofică, umană, și nu
strict geografică.
Mutatis mutandis, aducând discuția în plan actual, ne-am putea întreba dacă
o asemenea geografie filosofică ori simbolică poate constitui, de pildă,
mecanismul unei viitoare extinderi ne-europene a Uniunii Europene? Căci dacă
„geografia filosofică” a putut servi la a trasa deosebiri, diferențe, distanțări, de ce
nu s-ar putea pune și constructiv în slujba afinităților și apropierilor? Avem, deci,
în vedere posibilitatea unei Uniuni Europene ca organism „post-geografic”,
activând valori care depășesc stricta cartografiere științifică. Dacă „Europa ar fi
acolo unde nu se vede cu ochiul liber”, anume „în lumea valorilor”17 atunci o
autentică geografie culturală, valorică, filosofică trebuie să se reorienteze către
ideea de „umanitate”.
Rădăcinile universale europene, axa Atena–Roma–Ierusalim, contactul cu
lumile semitice, coloniile, sau istoric vorbind, parțiala topire a iudaismului în
creștinism, dar și influența Africii negre și a Asiei asupra Atenei18 – toate acestea
sunt argumente istorice, sociale, culturale, valorice ale comunicării cu structuri
non-europene. Poate deveni, astfel, treptat, prin revizuiri istorico-simbolice,
Europa un „concept” ce se cere depășit? Cu alte cuvinte, se cuvine să depășim
barierele unui „spațiu mental” european care domină psihologia „diferenței” în
raporturi interculturale?
5. ÎN LOC DE ÎNCHEIERE: PARS PRO TOTO SAU EUROPA CA
SINECDOCĂ
„Lumea” a început cu Europa ca rampă de lansare culturală. Istoric, lumea
însăși s-a europenizat treptat, înghițind Europa prin diseminare socio-culturală.
Imperiile „europene” au reprezentat lampadoforii „europenizării”. Imperiul
macedonean a subjugat cultural imperiile egiptean și persan; „europeana”
Alexandria a contaminat nordul Africii, iar Babilonul a „căzut”, devenind ca și
„eurasiatic”.
Romanii,
devenind
treptat
posesorii
unui
imperiu
transmediteranean, au „supus” și Cartagina și Ierusalimul, pătrunzând cultural
atât în nordul Africii, cât și în Levant. Conchistadorii au distrus și reconstruit
orașele civilizațiilor aztecă și incasă. Treptat, Africa a fost parțial creștinată în
logică „europeană”. Până și China, mai diferită și poate mai solid independentă
cultural decât oricare alt spațiu, a fost destinația misionarilor. Iezuiții secolului al
XVII-lea, de pildă, au pătruns pe pământ chinez – prilej pentru un Leibniz de a
lua contact, prin corespondența purtată, cu elementele culturii chineze spre a-i
servi apoi la conturarea alfabetului său ideatic, universal. Britanicii au creat
„europeanul” Boston și au „europenizat” Calcutta. Și exemplele pot continua. Ce
ne spun ele?
Că „ideea europeană” nu poate fi una geografică. Ne putem opri la două
exemple de spații respirând „europenitate”: Turcia și Rusia. În secolul IV, Roma a
fost detronată în favoarea Constantinopolului. Turcia de astăzi poate emite tot
17 O. Pecican, S. Gherghina (ed.), România în UE: trei ani de la aderare, Cluj-Napoca, Ed.
Limes, 2010, p. 224.
18 Pentru ipoteza impurităţii culturii elene, vezi M. Bernal, Black Athena, Rutgers University
Press, 1987.
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atâtea pretenții europene, pe cât de european era orașul lui Constantin cel Mare.
Iar majoritatea musulmană a Turciei nu poate fi un simplu bilet necâștigător, al
„excluziunii” europene. Cât privește Rusia, în 1987, Gorbaciov declara: „Noi
suntem europeni. Istoria Rusiei este o parte organică a marii istorii europene”19;
iar cultura rusească, cu tot coloritul ei etnic și cultural, e parte a civilizației
europene. Rusia e tot atât de „europeană” ca majoritatea statelor estice. „Planul”
europenizării fusese trasat cu trei sute de ani în urmă. Căci atunci când Petru cel
Mare construiește Sankt-Petersburgul din nimic în mlaștinile Nevei, o face din
două motive fundamentale: ca formă de înfrângere treptată a dominației suedeze
în Marea Baltică, dar și pentru a deschide „o fereastră spre mare” cu vedere
europeană, o fereastră a importului cultural occidental în Rusia.20
Propun, deci, ideea „Europei ca sinecdocă” de tipul pars pro toto. Europa
denotă geografic, dar trebuie să conoteze dincolo de geografie. Geografia
filosofică nu e altceva decât o asemenea formă de conotație. Ea a fost pusă cel mai
adesea la lucru în scopul diferențierii între zone culturale. Astăzi avem șansa de a
o „inversa”, punând-o în slujba apropierilor cu structurile în mod tradițional noneuropene.
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Abstract: European Union gives a European Police Office role by Internal
Security Strategy, while giving them the opportunity to fulfill their mandate
better conditions in terms of operational support in the fight against organized
crime and terrorism.
Europol places at its center the idea of a security model agreed at European
level, which requires police intervention based on information.
This model will help define common EU priorities and better understanding
of the threats to the internal security of the Union. Police interventions based on
information constitutes an essential and fundamental principle in all activities
of Europol strategic assessment.
Keywords: crime prevention, control, organized crime, terrorism.
INTRODUCERE
Ideea unui Oficiu European de Poliţie a fost lansată pentru prima dată cu
ocazia Consiliului European de la Luxemburg din 28-29 iunie 1991, dar problema
constituirii Europolului s-a dezbătut în sesiunea plenară a Parlamentului
European din ianuarie 1993.
Planul de atunci avea în vedere înfiinţarea unui nou organism care să ofere
cadrul necesar pentru dezvoltarea colaborării organelor de poliţie din statele
membre ale Uniunii Europene pentru prevenirea şi combaterea pe plan
internaţional a crimei organizate, inclusiv a terorismului şi a traficului de
droguri1.
Această structură avea să aibă un caracter neoperativ şi să acţioneze ca o
echipă de analiză şi schimb de informaţii între două sau mai multe state,
informaţii legate de crimă organizată, spălarea banilor, traficul ilicit de droguri,
personalul trebuind să acţioneze conform prevederilor legilor naţionale şi
instrucţiunilor date de miniştrii de resort.
Oficiul European de Poliţie (Europol) este succesorul Unităţii de Droguri
Europol (EDU) care a avut sediul la Haga, unitate ce era alcătuită din ofiţeri de
poliţie ai statelor membre ce colaborau pentru soluţionarea cazurilor privitoare la
droguri. Din 1995 sfera de competentă a Unităţii de Droguri Europol s-a lărgit
cuprinzând şi traficul ilegal cu imigranţi, traficul ilegal cu substanţe radioactive şi
nucleare, precum şi furturile de vehicule.
Pentru prima dată despre Europol se vorbeşte în art. K1 al Tratatului de la


Lect. univ. dr., Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti.
Ilie Popescu, Nicolae Radulescu, Nicolae Popescu – “Terorismul internaţional flagel al lumii
contemporane”, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2003, pag. 184.
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Maastricht unde se arata printre domeniile de interes comun a statelor în cadrul
cooperării din domeniul justiţiei şi afacerilor interne (J.A.I.) şi cooperarea
poliţieneasca în vederea prevenirii şi combaterii terorismului, a traficului ilicit de
droguri şi a altor forme grave ale criminalităţii internaţionale şi organizarea la
nivelul Uniunii Europene a unui sistem de schimburi de informaţii în cadrul unui
Oficiu European de Poliţie (Europol).
Totodată, la 26 iulie 1995 a fost semnată Convenţia privind Europol precum
şi un Protocol Adiţional care dădea în competenţa Curţii de Justiţie dreptul de a
interpreta respectivă Convenţie. Convenţia a fost ratificată de toate statele
membre ale Uniunii Europene, astfel încât Europolul exercita ansamblul
misiunilor sale de la 1 iulie 1999. Sediul Europol este la Haga.
Înfiinţarea Europolului, este considerată de analiştii în domeniu, ca
reprezentând un simbol al unificării Europei2.
În cadrul Uniunii Europene au mai fost adoptate şi alte instrumente juridice
pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea Oficiul European de Poliţie: Statutul
personalului, Drepturile şi obligaţiile ofiţerilor de legătură, Reguli privind
transmiterea de date cu caracter personal de către Europol unor State şi instanţte
terţe, reguli relative la primirea de către Europol a unor informaţii provenite de la
State şi instanţe terţe, Regulamentul asupra protecţiei secretului.
Despre Europol se vorbeşte şi în art. II-276 din Constituţie, unde se prevede
că, Europol are misiunea de a sprijini şi consolida acţiunea autorităţilor
poliţieneşti şi a altor servicii de aplicare a legii din statele membre, precum şi
colaborarea acestora pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave care
afectează două sau mai multe state membre, a terorismului şi formelor de
criminalitate care aduc atingere unui interes comun ce face obiectul unei politici a
Uniunii. Totuşi, orice acţiune cu caracter operaţional a Europolului trebuie
desfăşurată în cooperare cu autorităţile statului sau statelor membre al căror
teritoriu este implicat şi cu acordul acestora.
ROLUL EUROPOL ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE
Legea europeană determină structura, funcţionarea, domeniul de acţiune şi
atribuţiile Europol, atribuţii care pot include:
a. strângerea, stocarea, prelucrarea şi analizarea informaţiilor, precum şi
schimbul de informaţii transmise în special de autorităţile statelor membre sau
de tari ori autorităţi terţe;
b. coordonarea, organizarea şi realizarea de acţiuni cu caracter de
investigaţie şi operaţional, derulate împreună cu autorităţile competente ale
statelor membre sau în cadrul unor echipe comune de investigaţie şi, dacă este
cazul, în colaborare cu Eurojust.
De asemenea, Europol contribuie la promovarea analizei cauzelor care
generează criminalitatea internaţionala şi la armonizarea metodelor de
investigare în statele membre.
Europolul a fost creat ca un oficiu de poliţie criminală interguvernamental
creat de cele 15 state membre ale Uniunii Europene de la acel moment pentru a
2
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spori securitatea în sânul spaţiului european prin facilitarea schimbului de
informaţii între politiile naţionale în domeniile unde securitatea europenilor este
tot mai ameninţată: traficul de stupefiante sau de materiale radioactive, spălarea
banilor, filiere de imigraţie clandestină, terorism, pedofilie, trafic de vehicule, etc.
Dacă până în ianuarie 2002 Europolul nu se putea ocupa decât de anumite
forme de activitate criminală, după decizia Consiliului din 6 decembrie 2001,
Europolul este competent pentru toate formele de criminalitate enunţate în anexa
de la Convenţie3.
Obiectivul Europol este de a îmbunătăţi cooperarea şi colaborarea dintre
autorităţile competente ale statelor membre în activitatea de prevenire şi
combatere a terorismului, a traficului ilegal de stupefiante şi altor forme
importante ale criminalităţii internaţionale acolo unde există indicii materiale
sigure că este implicată o structură criminală de tip organizat şi că două sau mai
multe state sunt afectate. Pentru îndeplinirea obiectivelor, Europol are un sistem
informaţional computerizat la care vor avea acces direct Unităţile Naţionale
Europol şi ofiţeri de legătură ai Europol.
Acest sistem informatizat este format din fise de lucru create pe o durată
variabilă, privind infracţiunile de competenţa sa, persoanele susceptibile a fi
martori sau care au fost victime ale infracţiunilor, persoanele care servesc ca
elemente de legătura sau însoţitoare şi persoane susceptibile să dea informaţii
asupra infracţiunilor de competenta Europol.
Organele Europolului sunt următoarele4:
1. Consiliul Managerilor, format dintr-un reprezentant al fiecărui stat
membru, care ia hotărâri în cele mai importante probleme privind activitatea
Europol, cu o majoritate de 2/3 în afara situaţiilor altfel prevăzute;
2. Consiliul mixt de supraveghere pentru protejarea datelor; este compus din
2 reprezentanţi ai fiecărui stat membru, numiţi pe o perioadă de 5 ani, fiecare
delegaţie având un vot şi obligaţia de a verifica dacă prin activităţile Europol
drepturile individuale nu au fost încălcate. Fiecare individ are dreptul de a cere
Consiliului să asigure modul în care datele sale personale au fost adunate, stocate,
procesate şi utilizate de către Europol şi că totul a fost conform legii;
3. Controlul (controlorul) financiar ;
4. Comitetul financiar - este compus dintr-un reprezentant bugetar al
fiecărui stat membru şi este responsabil cu stabilirea şi discutarea problemelor
bugetare şi financiare.
Europolul coordonează şi centralizează anchetele împotriva organizaţiilor
criminale de dimensiune europeană şi chiar internaţionala. În cadrul luptei
contra criminalităţii, Europolul îşi aduce concursul sau:
 la structura de legătură operaţională a responsabililor serviciilor de poliţie
europene (task-force) pentru a permite un schimb de experienţe şi practici contra
criminalităţii transfrontaliere;
 la facilitarea schimbului de informaţii;
Jurnal Oficial C 362 din 18 decembrie 2002.
Viorel Marcu, Nicoleta Diaconu – “Tratat de drept comunitar general”, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2002, pag. 330.
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 la echipele comune de anchetă prin intermediul Unităţilor Naţionale
Europol;
 la Colegiul European de Poliţie CEPOL care are ca misiune să formeze
înalţi responsabili ai serviciilor de poliţie ai statelor membre ale Uniunii
Europene şi ţărilor candidate la aderare. El are în mod special ca obiectiv să
aprofundeze cunoaşterea sistemelor şi structurilor naţionale ale statelor membre
ale Europol şi cooperarea transfrontalieră în Uniunea Europeană.
Fiecare stat membru al Europol va stabili şi desemna o unitate naţională care
va aduce la îndeplinire sarcinile acestui organism european de cooperare
poliţieneasca, unitatea naţionala fiind singurul corp de legătură dintre Europol şi
autorităţile poliţieneşti naţionale competente, iar cooperarea se va realiza cu
respectarea legislaţiei naţionale şi contribuţia statelor membre5.
Investigaţiile, informaţiile, analizele operaţionale şi rapoartele de tip
strategic sunt comunicate de Europol cu respectarea legislaţiilor naţionale,
conform instrucţiunilor date ofiţerilor de legătură de către miniştrii lor
competenţi.
Transmiterea datelor Statelor terţe se limitează la autorităţile competente să
prevină şi să lupte împotriva infracţiunilor. În plus, Europolul trebuie să refuze
orice transmitere care ar fi solicitată fără specificarea scopurilor pentru care
datele vor fi folosite.
Convenţia Europol prevede instalarea unui sistem informatizat permiţând
introducerea, accesul şi analiza datelor, sistem la care are acces o autoritate de
control alcătuită din doi experţi în protecţia datelor ce supraveghează conţinutul
şi utilizarea tuturor datelor cu caracter personal deţinute de Europol.
Un sistem de informaţii cuprinde date cu privire la persoanele care au comis,
au participat la comiterea sau sunt suspectate că ar fi comis fapte date în
competenţa Europol. Alte fişiere conţin date cu privire la persoanele care au fost
martori sau victime ale infracţiunilor respective, date folosite în scop de analiza.
Europol anchetează reţelele criminale în statele membre, creează echipe
comune de anchetatori (poliţişti, jandarmi, vameşi), cere politiilor naţionale să
ancheteze unele afaceri cu efecte în mai multe ţări. În acest sens, la 30 noiembrie
2000, Consiliul a adoptat o recomandare a statelor membre, concentrată pe sprijinul
Europolului prin echipele comune de anchetă instituite de statele membre.
Europol reprezintă astăzi o instituţie supranaţionala creată pe baza unor
acorduri interguvernamentale, având personalitate juridică6. Europol va da
socoteală de activitatea desfăşurată Consiliului Ministerelor Justiţiei şi Afacerilor
Interne, iar aceste ministere vor răspunde desigur faţă de Parlamentele lor
naţionale. Un Director va fi responsabil de activitatea zilnică a Europolului, dar el
va fi supravegheat de un Consiliu Director format din reprezentanţi ai statelor
membre.
Parlamentul va fi informat despre principalele aspecte ale activităţii
Europolului, iar opiniile exprimate de către Parlament vor fi luate în considerare
(art. K6 al Tratatului privind Uniunea Europeană).
S. Şerb si colab. – op.cit. pag. 268.
V. Marcu – “Drept instituţional comunitar”, Ed. a doua revăzută şi adaugită, Ed. Lumina
Lex, Bucureşti, 2001, pag.175
5
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Trebuie menţionată şi cea de a 29-a Conferinţa regională europeană
Interpol, conferinţă cu prilejul căreia a fost sugerat rolul Comitetului european
Interpol în realizarea unei cooperări strânse Europol – Interpol. Un moment
important al colaborării între cele două Organizaţii îl reprezintă vizita
directorului Europol la sediul OIPC, vizita ce a avut loc în luna iunie 2006 şi în
urma căreia s-a stabilit că încă din acea toamnă Interpolul să trimită un număr de
ofiţeri de legătură la cartierul Europol de la Haga pentru a completa activitatea
ofiţerului de legătură a Europolului aflat în post la Secretariatul General de la
Lyon, subliniindu-se în acelaşi timp rezultatele pozitive de până acum ale “Foii de
parcurs” privitoare la întărirea cooperării Interpol-Europol în domenii ale
criminalităţii internaţionale cum ar fi: terorismul, traficul de fiinţe umane sau
contrafacerea monedei euro.
De altfel, de la crearea Europolului şi până în prezent a existat şi continuă să
existe o strânsă şi benefică cooperare între cele două mari organizaţii de
cooperare poliţieneasca, Europolul şi Interpolul reuşind deseori acţiuni comune
încununate de succes în lupta cu criminalitatea internaţională.
România a devenit membră Europol în urma semnării “Acordului privind
cooperarea dintre România şi Oficiul European de Poliţie”, la Bucureşti la 25
noiembrie 2003, Guvernul aprobând la 1 aprilie 2004 “Proiectul de lege referitor
la ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi Oficiul European de
Poliţie semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2003”.
Convenţia de twinning referitoare la proiectul menţionat a fost aprobată la
data de 7 iunie 2004 de către Delegaţia Comisiei Europene.
La 3 septembrie 2004 s-a lansat proiectul de înfiinţare a Unităţii Naţionale
Europol şi de aliniere a legislaţiei româneşti în domeniu la acquis-ul comunitar.
În baza proiectului de înfrăţire instituţională între Delegaţia Comisiei
Europene, Punctul Naţional Focal, Centrul Olandez pentru Cooperare
Poliţieneasca Internaţională şi Ministerul Federal de Interne din Austria, la 22
iunie 2005 a fost înfiinţată şi a început să funcţioneze Unitatea Naţională
Europol.
Înfiinţarea Unităţii Naţionale Europol în România a avut ca scop alinierea
capacităţii instituţionale şi operaţionale a Poliţiei Romane la standardele Uniunii
Europene şi implementarea celor mai bune practici în domeniile cooperării
poliţieneşti şi luptei împotriva criminalităţii internaţionale.
Organele de cercetare ale poliţiei judiciare din România vor participa la
acţiuni comune Europol în cadrul unor echipe comune de anchetă şi investigaţie,
la schimbul de informaţii, dar şi la colaborarea privind pregătirea profesională.
De altfel, unităţile naţionale ale Europol au următoarele sarcini:7
- să furnizeze Europolului informaţiile şi datele necesare aducerii la
îndeplinire a atribuţiilor;
- să ţină la zi datele şi informaţiile cu caracter poliţienesc;
- să respecte cererile solicitate de Europol cu privire la informaţii şi date cu
caracter poliţienesc;
- să emită cereri către Europol, referitoare la informaţii, date, studii, etc.;
7
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- să furnizeze Europolului informaţiile necesare pentru a fi stocate în
sistemul computerizat;
- să asigure schimbul permanent de informaţii cu Europolul în conformitate
cu legislaţia naţionala, fără a leza siguranţa naţională sau securitatea persoanelor.
Schimbul de informaţii prin Unitatea Naţională Europol vizează infracţiuni
financiare, trafic de droguri, furturi, terorism, trafic de fiinţe umane, infracţiuni
contra mediului, etc. Cererile de asistenta către Unitatea Naţională Europol pot fi
făcute doar în cazul în care există informaţii certe despre asocierea unei grupări
criminale din România cu o grupare din ţară unde se solicita verificările.
Totuşi, până în prezent Europol rămâne structura cea mai bine organizată de
cooperare poliţieneasca în Europa. Veritabil organism continental de inteligenţă,
acesta lupta viguros împotriva criminalităţii transfrontaliere, afectează timp şi
resurse examinării riguroase a acestui fenomen periculos, furnizează asistenţa
tehnică şi contribuie efectiv la schimbul de informaţii de interes operativ, precum
şi la coordonarea investigaţiilor în ţările Uniunii Europene.
În 2010 a fost adoptată strategia de securitate internă a UE, document
esenţial de elaborare a politicii UE pe termen lung în domeniul aplicării legii.
Strategia de securitate internă prezintă diferitele aspecte de politica europeană în
domeniul securităţii interne şi oferă orientări strategice pentru acţiunile viitoare.
Strategia a fost completată de Comunicarea Comisiei Europene destinată să
susţină punerea în aplicare a strategiei.
Aceasta identifica cinci obiective în domeniul securităţii. Trei dintre acestea,
şi anume distrugerea reţelelor infracţionale, prevenirea terorismului şi
securitatea spaţiului informatic, sunt acoperite, în mare măsură, de mandatul
Europol. Acţiunile concrete propuse de către Comisie în scopul îndeplinirii
obiectivelor reflecta domeniile de competenta bine stabilite ale Europol.
Cele două documente conferă Europol un rol important de punere în
aplicare, oferind agenţiei o importanţă oportunitate de dezvoltare suplimentară
în următorii ani.
Documentele prezintă intervenţiile poliţieneşti bazate pe informaţii
operative drept unul dintre conceptele principale. În plus, strategia identifica în
mod corect rolul Europol, stabilind că obiectivele principale ale acestuia sînt
colectarea şi realizarea schimburilor de informaţii şi îmbunătăţirea cooperării
dintre autorităţile de aplicare a legii în combaterea crimei organizate şi a
terorismului.
Europol a fost creat ca o organizaţie interguvernamentală având ca scop
încurajarea cooperării judiciare între ţările UE, armonizarea dispoziţiilor
legislaţiei procesual penale şi a normelor de asistenta administrativă în materie 8.
În 2010, Europol a devenit agenţie a Uniunii Europene, de atunci fiind
finanţată de la bugetul UE. Consiliul de administraţie al Europol, Comisia
Europeană, Consiliul Uniunii Europene şi Parlamentul European joacă, fiecare,
un rol în stabilirea bugetului Europol. Iniţial, bugetul Europol pentru 2010 a fost
de 80,1 milioane EUR. Pentru facilitarea tranziţiei către statutul de agenţie,
8
Cristian Dumitrescu, Marcela Stoica – “Sistemul organizaţiilor internaţionale
guvernamentale şi al organizaţiilor internaţionale nonguvernamentale”, Ed. Sylvi, Bucureşti, 2005,
pag. 169.
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creditele reportate din 2009 în 2010 au fost integrate în bugetul pentru 2010. În
plus, la buget au fost adăugate subvenţii din partea Comisiei şi unele venituri
suplimentare. Suma suplimentară se apropie de 12,7 milioane EUR, ajungânduse, în urma modificărilor, la un buget total de 92,8 milioane EUR9.
Centrul operaţional permanent (24/7) al Europol este singurul punct de
efectuare a schimburilor de date dintre Europol, statele membre şi părţile terţe.
Centrul operaţional îndeplineşte cinci misiuni principale:
• Serviciu centralizat de comparare a datelor: datele introduse sunt
comparate rapid cu toate datele existente. Informaţiile operaţionale sunt
prelucrate în cadrul sistemului Europol, utilizând fişierele de lucru pentru analiză
(AWF) care vizează un anumit domeniu de criminalitate. În cazul în care există
indicii obţinute dintr-un număr de fi şi ere de lucru pentru analiza, aceste
informaţii sunt consolidate într-un raport analitic, oferindu-se părţii care le-a
furnizat un răspuns rapid, cu scoaterea în evidenţă a conexiunilor dintre date,
astfel încât să poată fi identificate noi tendinţe şi evoluţii în peisajul infracţional
din UE.
• Noul regim juridic al Europol face posibilă prelucrarea datelor cu caracter
personal, pentru a stabili dacă aceste date sunt relevante pentru misiunile
Europol şi pot fi incluse în sistemul informaţional al Europol sau în fişiere de
lucru pentru analiză.
• Asistenta analitică în dosare „tematice”: dosarele şi datele care trec prin
mai multe proiecte de analiza existente pot fi acum analizate imediat de către
Europol.
• Comunicarea cu părţile terţe: centrul operaţional prelucrează toate
schimburile de informaţii cu părţile terţe, asigurând comunicarea acestora spre
proiectul corespunzător pentru prelucrare suplimentară şi primirea de către
furnizorul iniţial a unui răspuns rapid şi exact.
• Asistenţă pentru activităţile poliţieneşti legate de evenimente importante:
centrul operaţional coordonează asistenţa pe care Europol o poate oferi pentru
activităţile poliţieneşti desfăşurate în cazul unor evenimente importante, de
exemplu evenimente sportive, economice, politice sau culturale internaţionale de
anvergură, care reprezintă o ţintă sau o ocazie pentru producerea unor infracţiuni
sau acte de terorism.
CONCLUZII
Misiunea Europol, în calitate de agenţie de aplicare a legii a Uniunii
Europene, este de a sprijini statele membre în prevenirea şi combaterea tuturor
formelor grave de criminalitate internaţională şi a terorismului. Rolul său este de
a contribui la realizarea unei Europe mai sigure, în beneficiul tuturor cetăţenilor
din UE, prin sprijinirea autorităţilor UE de aplicare a legii, prin schimbul şi
analiza de informaţii privind criminalitatea. Reţelele infracţionale şi teroriste la
scară largă reprezintă o ameninţare importantă pentru securitatea internă a UE şi
pentru siguranţă şi bunăstarea cetăţenilor Uniunii. Cele mai mari ameninţări la
Analiza Europol 2011, Raport General privind activităţile Europol, Haga, 2012, Dosar nr.
1423-74r2
9
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adresa securităţii sunt terorismul, traficul internaţional de droguri, de fiinţe
umane, falsificarea monedei euro şi a cardurilor de plată, fraudă, corupţia şi
spălarea banilor, precum şi alte activităţi legate de prezenţa grupurilor de crimă
organizată în economie. De asemenea, se acumulează noi pericole, sub forma
criminalităţii informatice, a fraudei în materie de TVA şi a altor infracţiuni
sofisticate care abuzează de tehnologiile moderne şi de libertăţile oferite de piaţa
internă a UE. Toate acestea au fost declarate domenii prioritare de către Consiliul
de Miniştri al Uniunii Europene.
Viziunea Europol este de a contribui la o Europă mai sigură, oferind cea mai
bună asistenţă posibilă autorităţilor de aplicare a legii din statele membre.
Poziţia Europul în centrul arhitecturii securităţii europene permite oferirea
unei game unice de servicii. Europol este un pol de sprijin pentru operaţiunile de
aplicare a legii, un nod pentru informaţiile privind criminalitatea şi un centru
pentru expertiza privind aplicarea legii.
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VIAŢA POLITICĂ EUROPEANĂ SAU ESTE EUROPA
PREGĂTITĂ SĂ AIBĂ UN PREŞEDINTE ALES POLITIC AL
COMISIEI EUROPENE?
Victor Negrescu
victornegrescu@gmail.com
Abstract: The confidence in the European institutions is decreasing
constantly. The erosion is due mostly to the lack of information regarding the
working mechanisms of the European Union but also to the lack of explicit
control of the European administration by the European citizens. Basically,
Europeans vote every five years for the European elections but very few
actually understand the effects of their vote and are capable to evaluate the
results of the former political administration. The current situation pushed the
European political families to demand more powers for the European
Parliament and an increasing politicization of the European debate in order to
implicate more the European Citizens. My article is going to elaborate on the
need of a stronger European Political Life by also evaluating the degree in
which Romanians, as European citizens, are prepared to have a political elected
president of the Commission. The results of my study are based on a survey
realized on 500 Romanian students.
Keywords: European politics, public debate, public policies, European
elections.
Introducere
Instituţiile europene sunt din ce în ce mai distante faţă de nevoile poporului
european dacă privim constanta scădere a încrederii europenilor în instituţiile
europene. Eroziunea a fost declanşată de accentuarea prăpastiei dintre
administraţiile europene şi nevoile oamenilor. Pentru cei mai mulţi, dezbaterile
de la Bruxelles sau Strasbourg sunt destul de lipsite de importanţă în comparaţie
cu grijile cotidiene ale europenilor.
Totuşi dezbaterile politice europene nu par să implice prea mult europenii.
Temele, deşi au un mare impact asupra multor europeni, nu sunt capabile să
intereseze îndeajuns oamenii sau să fie îndeajuns de atrăgătoare. Acest gol este
generat de faptul că europenii nu par să aibă nici un control asupra instituţiilor
europene. Deşi ne invită să votăm o dată la fiecare cinci ani pentru alegerile
europarlamentare, campaniile partidelor politice fac referire mai degrabă la
problemele naţionale decât la problemele sau soluţiile europene.
Această situaţie este cauzată mai ales de faptul că există o mare lipsă de
informaţii privind structura şi mecanismele de lucru ale Uniunii Europene dar şi
din cauza faptului că în realitate este o lipsă de control a administraţiilor şi
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conducerilor europene de către cetăţenii europeni sau chiar de către de membrii
Parlamentului European. Mai întâi de toate asta înseamnă că pentru partidele
politice este mai uşor să dezbată problemele naţionale pentru că acest lucru poate
genera implicarea şi suportul populaţiei naţionale. În al doilea rând, structura
europeană împiedica membrii Parlamentului European precum şi instituţia să
aibă un control direct asupra Comisiei Europene şi, chiar dacă rolul ei a crescut în
ultimii ani, asupra deciziilor europene. În al treilea rând, nominalizarea
preşedintelui Comisiei Europene de către Consiliul European scade
personificarea dezbaterilor politice şi reduc mizele în termenii dezbaterilor
politice la nivel european.
Astăzi, din ce în ce mai mulţi oameni, partide politice europene şi grupurile
din Parlamentul European cer cu înverşunare o dezbatere politică europeană şi
acest lucru se traduce pentru cei mai mulţi dintre ei prin alegerea preşedintelui
Comisiei Europene.1 Mai exact, fiecare grupare politică europeană va propune un
şef de listă pentru întreaga Europă care va fi nominalizat de fiecare grup politic
pentru a deveni următorul preşedinte. Această persoană va fi ulterior aprobată de
state în Consiliul European, schimbând astfel mecanismul european.
Articolul meu doreşte să abordeze această situaţie prin analiza a trei mari
ipoteze. În primul rând, analizăm dacă există într-adevăr o agendă politică a reformei
dezbaterii politice europene. În al doilea rând, dacă informaţia privind Uniunea
Europeană nu este suficientă. În al treilea rând dacă oamenii sunt pregătiţi pentru o
dezbatere politică europeană mai puternică şi mai exact alegerea preşedintelui
Comisiei în condiţiile menţionate anterior. Pentru a răspunde la aceste întrebări am
elaborat un studiu, pe care l-am aplicat pe un eşantion de 500 de studenţi români,
conceput să ilustreze cele trei ipoteze diferite.
Astfel, articolul meu va începe prin a prezenta curenta dezbatere despre nevoia
reformei vieţii politice europene destinată să crească puterea cetăţenilor europeni şi a
Parlamentului European. După aceea voi prezenta rezultatele studiului meu referitor
la nivelul de informaţie al populaţiei privind structura şi mecanismele europene. În
final voi prezenta ajutorul primit de către populaţie în eşantion meu pentru o
reformă politică a UE şi a alegerii noului preşedinte al Comisiei.
Reforma vieţii politice europene
Scăderea credibilităţii instituţiilor europene a împins decidenţii europeni să
ceară o reformă capabilă să acorde un sprijin mai mare pentru cetăţeni, pentru
construcţiile europene. Astfel, o soluţie a fost introdusă de către amendamentul
adus de către Tratatul de la Lisabona în articolul 17 al Tratatului Uniunii
Europene2. Articolul face referire la procedurile prin care Parlamentul European
alege preşedintele Comisiei Europene, şef al Executivului Uniunii Europene, şi
specifică faptul că Consiliul European alege prin majoritate calificată un candidat
pentru funcţia de preşedinte, ţinând cont de ultimele alegeri europene.
1 Mahony, Honor (28 februarie 2008). "Barroso admits legitimacy problem for commission
president post", EU Observer, http://euobserver.com/political/25740, accesat în data de 2.05.2013
2 Articolul 17 din Tratatul Uniunii Europene (amendat la Lisabona), Eur-Lex, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF, accesat în data
de 3.05.2013
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Parlamentul European are după aceea datoria să aprobe cu majoritate
absolută candidatul sau să voteze împotriva lui. După alegerea preşedintelui,
Parlamentul European trebuie să aprobe în unanimitate noua Comisie care este
iarăşi numită din nou cu majoritate calificată de Consiliul European.
Acest mecanism a fost creat pentru a asigura un control unanim între cele
două instituţii asupra persoanei nominalizate în Comisie. Alegerile din 2014 sunt
totuşi primele care pun accent pe ultimele alegeri europene chiar dacă au fost
folosite şi în trecut ca o practică neoficială. Trei partide europene şi-au manifestat
dorinţa de a nominaliza un candidat: Partidul Popular European, Partidul
Socialiştilor Europeni şi Partidul Verde European.3
Între timp dezbaterile sunt încă deschise asupra persoanelor care vor fi
nominalizate dar şi asupra metodelor de desemnare a acestora. Astfel avem mai
multe opţiuni: o decizie centralizată a partidului luată cu uşile închise de către
corpusul decizional, o decizie centralizată a partidului în care candidaţii se
angajează într-o dezbatere înainte să fie nominalizaţi de către aceeaşi structură de
conducere, alegeri închise, care permit tuturor membrilor de partide individual să
desemneze candidatul partidului chiar ei însuşi, un alegeri deschise, care va
permite cetăţenilor europeni să-şi aleagă candidatul lor prezidenţial şi în cele din
urmă alegeri descentralizate bazate pe elementele americane a voturilor pe state.
Au fost discuţii şi despre posibilitatea de a nominaliza candidaţi şi pentru alte
posturi ca cel de vice-preşedinte sau ca cel de Înalt Reprezentant al Uniunii
pentru Afaceri Externe.4
Privind numărul de mandate în Parlamentul European articolul 14 al Tratatului
de la Lisabona spune că sunt în total 751 la care am mai adăugat încă 15 după
acceptarea Croaţiei în Uniunea Europeană care urmează să aibă loc pe 1 iulie 2013.
Însă discuţiile privitoare la repartizarea mandatelor sunt încă deschise, dar pentru a
lua o decizie Parlamentul European trebuie să aibă o iniţiativă care va fi adoptată în
unanimitate de către Consiliul European. Totuşi, există două condiţii: 6 membri ai
Parlamentului European pentru statele membre mai mici si 96 membri ai
Parlamentului European pentru statele membre mai mari.
Discuţii despre reformă încă au loc în mod activ în cadrul Parlamentului
European. Nominalizatul pentru reforma legii electorale UE este membrul britanic al
Parlamentului European, Andrew Duff, din Partidul Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor pentru Europa, care din 2008 încearcă să facă presiuni pentru o
reformă a sistemului. Propunerea lui constă în alegerea a 25 de membrii ai
Parlamentului European de o singură circumscripţie formată din întreg teritoriul
Uniunii Europene. Alegerile într-o singură circumscripţie ar respecta următoarele
criterii:
- alegeri pe baza unor liste pan-europene compuse din candidaţi din cel
puţin o treime din State
- reprezentare adecvată a genului
3 Mahony, Honor (27 iunie 2007). "European politics to get more political". EU Observer.
http://euobserver.com/political/24370, accesat în data de 3.05.2013
4 Les Brefs de Notre Europe, Des réformes institutionnelles à la politisation - Ou comment
l’Union européenne du Traité de Lisbonne peut intéresser ses citoyens, October 2010,
http://www.notre-europe.eu/media/Bref18-GRN.pdf, accesat în data de 2.05.2013
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- fiecare elector va putea acorda un vot pentru lista de la nivelul întregii UE
pe lângă votul lor pentru lista naţională sau regională
- să se devanseze perioada alegerilor europene din iunie în mai
- amendamentele la Protocolul 1965 privind privilegiile şi imunităţile în
vederea stabilirii unui regim suprastatal uniform pentru membrii Parlamentului
European. 5
Cu toate acestea propunerea este departe de a avea sprijinul necesar pentru a
putea fi aprobată înainte de alegerile europene din 2014.
Cunoaşterea mecanismelor europene
Pentru a înţelege impactul acestor dezbateri asupra reformei sistemului politic
european, am decis să fac o cercetare asupra 500 de studenţi din diferite universităţi
bucureştene compusă din două părţi: prima concentrându-se pe gradul de
cunoaştere despre instituţiile europene iar cealaltă pe ajutorul pentru reformele
politice diferite. Am ales acest eşantion din mai multe motive: deţin dreptul la vot,
sunt un grup compact, educat, cu perspective şi viitor în Uniunea Europeană.
Primul pas în evaluarea impactului oricărei reforme politice trece prin
analiza gradului de informaţie a grupului eşantion privind mecanismele europene
şi structura europeană. Pentru a înţelege dimensiunea nivelului de informaţie am
comparat-o cu nivelul de cunoştinţe a mecanismelor şi structurilor româneşti.
Prima întrebare simplă adresată participanţilor sondajului a fost dacă ei ştiu
numărul de membrilor Parlamentului European şi am comparat răspunsul cu
întrebare similară referitoare la membrii Parlamentului român. Rezultatele au
demonstrate ca grupul eşantionat nu cunoştea răspunsul corect privind numărul
membrilor Parlamentului European sau numărul membrilor Parlamentului
român.

5 Legislative observatory of the European Parliament, Procedure files on the Proposal for a
modification of the Act concerning the election of the Members of the European Parliament by
direct universal suffrage of 20 September 1976,
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/2134(INI)&
l=en, accesat în data de 2.05.2013

102

Vol. V, nr. 2/iunie, 2013

Puteţi spune câţi
europarlamentari are
România?

Puteţi spune câţi parlamentari sunt
în Parlamentul României?

Răspunsuri corecte

11

Răspunsuri corecte

14

Răspunsuri greşite

89

Răspunsuri greşite

86

În al doilea rând, am decis să adresez încă o întrebare simplă despre altă
instituţie, Comisia Europeană şi am descoperit că nivelul de informaţie nu diferă
prea mult faţă de informaţiile privitoare la Parlamentul European. Doar 14%
dintre participanţii la interviu ştiu numărul exact al comisarilor din Comisia
Europeană.

Puteţi spune câţi comisari sunt în Comisia Europeană?
Răspunsuri corecte

14

Răspunsuri greşite

86

În al treilea rând, am considerat adecvat să analizez nivelul de cunoştinţe
privind atribuţiile instituţiilor europene şi româneşti. Am descoperit că grupul
eşantion era bine informat despre atribuţiile instituţiilor româneşti dar nu erau
foarte sigur despre atribuţiile instituţiilor europene. Aceasta se explică prin faptul
că instituţiile europene sunt departe, făcând astfel dificil pentru cetăţeni să
perceapă activităţile administraţiei europene.
Menţionaţi una dintre atribuţiile
Comisiei Europene

Menţionaţi o atribuţie a
Guvernului României

Răspunsuri corecte

43

Răspunsuri corecte

73

Răspunsuri greşite

57

Răspunsuri greşite

27
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Menţionaţi una dintre atribuţiile Menţionaţi
o
atribuţie
Parlamentului European
Parlamentului României
Răspunsuri corecte

62

Răspunsuri corecte

89

Răspunsuri greşite

38

Răspunsuri greşite

11

Menţionaţi una dintre atribuţiile Menţionaţi
o
atribuţie
preşedintelui Comisiei Europene: primului-ministru
Răspunsuri corecte

42

Răspunsuri corecte

71

Răspunsuri greşite

58

Răspunsuri greşite

29

a

a

Prima etapă a studiului meu indică faptul că există o lipsă severă de
informaţie şi cunoştinţe privind instituţiile în genere, care este mult mai clară
atunci când vine vorba despre administraţia europeană. Mai mult putem observa
diferenţe între nivelul de informaţie privind instituţiile europene: un bun nivel de
înţelegere al atribuţiilor Parlamentului European şi un nivel scăzut de cunoaştere
privind atribuţiile Comisiei Europene precum şi ale preşedintelui Comisiei
Europene.
Suport pentru un preşedinte politic ales al Comisiei
După evaluarea cunoştinţelor instituţionale ale participanţilor la sondaj am
verificat nivelul de informaţie politică. Pentru a determina acest nivel am început
prin a adresa două întrebări privind partidele europene şi grupurile pe care le-am
comparat cu informaţia pe care oamenii o au despre politica românească.
Rezultatele arată că grupul eşantion are un nivel scăzut de informaţie privind
politicile europene. Mai exact deşi 47% dintre participanţii la sondaj ştiu cel puţin
un grup politic european, numai 21% ştiu care este cel mai puternic grup politic
din cadrul Parlamentului European. Dacă încercăm să comparăm acest rezultat
cu informaţiile privind cel mai puternic partid din Parlamentul României suntem
de acord că există un decalaj mare între informaţiile politice naţionale şi
informaţiile politice europene.
Puteţi să menţionaţi
politic european:
Răspunsuri corecte

47

Răspunsuri greşite

53

un

partid

Puteţi să precizaţi care este cel mai Puteţi să precizaţi care este cel
puternic politic din Parlamentul mai
puternic
politic
din
European?
Parlamentul României?
Răspunsuri corecte

21

Răspunsuri corecte

81

Răspunsuri greşite

79

Răspunsuri greşite

19
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Pentru a determina nivelul acestui decalaj de informaţii, am întrebat
participanţii despre numele preşedintelui Comisiei Europene şi am comparat
rezultatul cu cel dat privind prim-ministru român. Chiar dacă mai mult de 50%
ştiu numele Preşedintelui Comisiei Europene acest rezultat este de fapt foarte
departe de cei 91% care ştiu numele prim-ministrului român.
Aceste diferenţe pot fi explicate prin faptul că prim-ministrul român este mai
prezent în dezbaterea politică naţională şi în mass-media naţională, dar, de
asemenea, şi prin faptul că el este preşedintele unuia dintre cele mai puternice
partide politice româneşti şi a fost candidatul acceptat de actuala majoritate
pentru această poziţie.

Puteţi
să
precizaţi
numele Puteţi spune cum se numeşte
preşedintelui Comisiei Europene? prim-ministru român?
Răspunsuri corecte

55

Răspunsuri corecte

91

Răspunsuri greşite

45

Răspunsuri greşite

9

Ca un follow-up la ultima întrebare am considerat relevant să văd dacă
românii ştiu de fapt cine îi reprezintă în Comisia Europeană. Rezultatele au fost
dramatice, doar 27% dintre respondenţi ştiu efectiv numele Comisarului român.
Acest lucru poate fi explicat, de asemenea, prin faptul că participarea sa publică la
dezbaterile româneşti a fost în mare măsură administrativă şi birocratică.
Puteţi să precizaţi numele Comisarului român?
Răspunsuri corecte

27

Răspunsuri greşite

73
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În cele din urmă, analiza noastră se concentrează pe opţiunea politică a
participanţilor la sondaj privind politica europeană. În primul rând le-am cerut să
evalueze susţinerea pentru activitatea de europarlamentarilor români şi am
comparat-o cu sprijinul acordat parlamentarilor naţionali. Contrar tuturor
aşteptărilor, am descoperit că participanţii la sondaj sunt mai critici cu membrii
Parlamentului European.
Acest rezultat este generat de lipsa de informaţii privind activitatea
parlamentarilor europeni, de informarea mass-media cu privire la veniturile
membrilor Parlamentului European, comparativ cu nivelul salarial a românilor şi
prin participarea scăzută a europarlamentarilor români la cele mai importante
dezbateri europene.

Sunteţi mulţumi de performanţa
Parlamentarilor Europeni
români?

Sunteţi mulţumit de
performanţa Parlamentarilor
români?

Foarte mult

2

Foarte mult

10

Mult

11

Mult

13

Mai mult sau mai puţin 41

Mai mult sau mai 37
puţin

Nu

32

Nu

23

Deloc

14

Deloc

17

Totodată i-am rugat pe participanţii la sondaj să emită păreri cu privire la cel
mai bun mod de a vota pentru preşedinte a Comisiei Europene pentru a compara
rezultatele cu discuţia privitoare la reforma politică de alegerile europene.
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Cum ţi-ar plăcea să fie ales Preşedintele Comisiei Europene?
De către reprezentaţii ţărilor (Consiliul European)

22

De către membrii Parlamentului European (Parlamentul 31
European)
De către cetăţenii europeni (vot direct)

44

Printr-un concurs european (proceduri administrative)

3

Chiar dacă în acest punct, cea mai bună opţiune disponibilă şi discutată de
politicienii europeni este cea privitoare la alegerea preşedintelui pe baza
alegerilor europene, oamenii sprijină mai mult votul direct pentru următorul
preşedinte al Comisiei Europene. Mecanismul curent al alegerilor europene este
susţinut de 31% dintre participanţi, în timp ce 44% sprijină votul direct de către
cetăţeni europeni.
Concluzie
Obiectivul articolului nostru a fost de a da mai multe răspunsuri la curenta
dezbatere politică europeană în ceea ce priveşte reforma mecanismelor de alegeri
europene şi în special la discuţiile privitoare la alegerea următorului preşedinte al
Comisiei Europene.
Alegerile din 2014 vor introduce o nouă procedură de alegeri, care vor
menţine rolul Consiliului European, dar vor creşte greutatea alegerilor europene
în desemnarea viitorului preşedinte. Aceasta nouă realitate este de aşteptat să
consolideze dezbaterea publică şi politica europeană şi de a atrage mai multă
atenţie şi sprijinul pentru problemele şi instituţiile europene.
Pentru a evalua impactul acestei reforme v-am prezentat curenta dezbatere
politică europeană şi am realizat un sondaj de opinie pe 500 de studenţi români
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în universităţile bucureştene. Studiul meu a fost conceput pentru a ilustra nivelul
de informare cu privire la instituţiile europene şi politică şi pentru a indica
suportul acordat pentru politica europeană şi noua reformă electorală.
Concluzia studiului nostru este că dezbaterea privind reforma alegerilor
europene este încă o discuţie în curs, care este departe de a se finaliza. Acest lucru
poate fi văzut în curentele dezbateri politice europene, dar şi în rezultatele
sondajului nostru care arată că, în realitate, cetăţenii europeni cer o participare
mai directă la politica europeană decât cea propusă de reforma curentă a
alegerilor europene. În acest sens, lipsa de informaţii cu privire la instituţiile
europene şi politică este atât o cauză cât şi un efect al sistemului european actual,
care pare să genereze o creştere a dezamăgirii cu privire la viitorul construcţiei
europene. Astfel, decidenţii europeni trebuie să continue reforma alegerilor
europene, politică şi administraţie pentru îmbunătăţirea participării cetăţenilor
europeni.
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UN CONSTRUCT DISTOPICO-TURBIONAR: FUNDAȚIA
CATALITICĂ EUROPEANĂ
Viorella Manolache*
vio_s13@yahoo.com
Abstract: This study – with a stake in the appeal to dialogical swirling of
Morinian import, aims at offering a meaning to the statements selected from the
European press with relevance either to philosophical-political perspective
launched by Aleksandr Kožev following Giorgio Agamben (a "Latin Empire"
against German superpower) or to the (Byzantine) historical interventions
situated at the limit delivered as an economic alternative for the European
“blind alleys”. Hence the connection to the meaning of dystopia matured as a
way of demolition (by radiography and story) of the good manner of reaction –
in terms of declared intentions deriving a sort of utopian landscape within
apparent scenarios that entertain an alternative hypothesis: the European
space as empire and / or foundation, actually pleading for an intermediatecatalytic formula preserving the active centers.
Keywords: Imperium, Foundation, Dystopia, Swirling
Catalytic Effect, European Political and Philosophical Projects.

Dialogue,

Introducere-avertisment: logica turbionar-europeană
Prezentul studiu își declară intenția-la-vedere de a specula recursul dialogicii
turbionare1 de import morin-ian, pentru a oferi un sens afirmațiilor decupate din
presa europeană, cu recul fie în abordarea filosofico-politică lansată de Aleksandr
Kožev și relivrată de Giorgio Agamben (un “Imperiu Latin” împotriva
supraputerii germane), fie în intervențiile, la limită, istorice (bizantine), traduse
ca alternativă economică pentru impasul în care este captiv spațiul european. De
altfel, nevoia de a conferi kundera-nian, un spațiu minim maximei diversități a
Europei, declanşează o serie de intervenții conceptuale în tentativa de a deferi
spațiului european un mod catalitic de construcție/o arhitectură de proiect.
În sens istorico-filosofic, pentru Jean-Marie Le Breton2, construcția
europeană ar reprezenta un element de noutate, diferit de concertul european și
de utopiile și proiectele de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial. La
fundamentul acesteia, pe dimensiune franco-germană, ar exista o repliere a
viziunii europenilor asupra Europei, un mod de construcție a Europelor cu limite
geografice neconturate definitiv, cu precizări istorice incerte, cu iluzorii
intersectări cultural-religioase, private de limbi comune. Aceste ancorări
*Cercetător ştiinţific III, dr., Institutul de Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale,
Academia Română, București.
1 E. Morin, Gândind Europa, Ed. Trei, București, 2002.
2 Jean-Marie Le Breton, Măreţia și destinul Bătrânei Europe 1492-2004, Ed. Humanitas,
București, 2006.
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conceptuale ezitante se resimt dinspre anii'50, atunci când școala gaullistă
avertiza asupra faptului că acordul/voința asupra vocației Europei – în accepţia
lui R. Schuman – este efemeră dacă nu se sprijină pe instituții coercitive. De aici
și o ipotetică manieră (ezitantă) de a identifica în constructul european, aproape
imperativ, fie un pilon de echilibru, fie un mijloc concertant. În cheie
clarificatoare, echilibrul european deconspiră ritmul istoric prin care statele
moderne au dislocat societatea medievală dominată de sistemul de relații vasalsuzerane, ansamblu marcat de dubla putere a Papalității și a Imperiului, trecând,
prin depășire, de experiența secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea, atunci când
noțiunea de echilibru era susținută de relațiile de putere, iar legăturile dinastice
confereau resortul liniștii europene.
Modul turbionar de depășire/convertire a stazelor istorice se resimte și în
acceptarea concertului european drept mijloc de a reglementa conflicte prin
autoritatea consensuală, echilibrul inserându-se în această ecuație, în situaţia în
care un stat nu își poate impune supremația/hegemonia asupra ansamblului
european3.
Remorcând sistemul arhitectural european constructelor postmoderne,
Robert Cooper4 consideră Uniunea Europeană un imperiu postmodern,
cooperativ, ”cel mai evoluat exemplu de sistem politic postmodern, mai degrabă
unul de natură transnațională decât supranațională” (prevăzând puțin probabilă
transformarea UE într-un superstat hegemonic, iar, pe de altă parte, avansând
părerea că evoluția UE este departe de a se fi încheiat). Un atare recurs de plasare
a UE în lumea postmodernă – înlăuntrul unei arhitecturi tri-mundane – opune,
în esență, UE-imperiului (ultima fiind privită ca o formă depășită, inaptă de
schimbare, bazată pe stiluri politice autoritariste, antagonice, sfidând inovaţia).
Deloc imun la astfel de reactivări, spațiul românesc rezonează și el la analiza
în dublet a ,,structurii democratice şi fără precedent”, UE-imperii, decretând
Uniunea Europeană drept construct ce nu este absolut inedit, dar care poate fi
încadrat categoriei imperiilor-organizație (de integrare), în ciuda unei
originalităţi conferite de ritmul saeculum-ului, care, prin riscul global, reclamă
alte tipuri de reacţii politice structurilor imperiale.
Afirmația se justifică (doar) dinspre acceptarea imperiilor drept entităţi
flexibile, capabile să se adapteze schimbărilor structurale ale mediului
internaţional, aproape indiferente la dezagregarea dictată temporal; imperiile îşi
apără propria lor viaţă, luptă pentru ea precum indivizii5.
Înlăuntrul aceleiași logici turbionare, studiul de față va accepta ipoteza
potrivit căreia, imperiul /statul, în oricare dintre formele/formulele sale,
reprezintă un instrument politico-istoric, dispunând exclusiv de o autoritate
Idem, p.374.
Robert Cooper, The Postmodern State, in Mark Leonard (ed.), Re-ordering the World: The
Long Term Implications of September 11, Foreign Policy Centre, London, 2002,
www.esiweb.org/pdf/ esi_ europeanraj_debate_id_2.pdf (accesat la 17 aprile 2013).
5 Vezi, în acest sens, Mădălina Virginia Antonescu, Uniunea Europeană, Imperiile antice și
imperiile medievale. Studiu comparativ, Lumen Publishing House, Iași, 2008, sau Uniunea
Europeană, un imperiu al sec. XXI? Spre o civilizaţie unional-europeană, Ed. Cartea Universitară,
București, 2004.
3
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geografico-geopolitică minoră și de o evoluție restrânsă, minor-seculară6.
Evidența are în vedere fie modul consolidant al imperiului cu recul în arhitectura
entității socio-umane, a identității unei etnii, civilizații, religii și/sau a unei
culturi, fie perspectiva reformatoare de structurare/ exprimare a autorității, cu
efect în instituirea echilibrelor de forță7.
Cu consecinţe în dihotomia operantă (pe terenul filosofiei politice)
între/dintre țările continentale și țările anglo-saxone (recte "bătrâna Europă“ –
țările din Europa Centrală, candidate la adeziune) sau în opoziția dintre statele
care reclamă o veritabilă aprofundare a UE și cele preocupate constant de
conservarea formulei de administrare interguvernamentală, Jűrgen Habermas şi
Jacques Derrida8 propuneau o modalitate armonizantă a interesului propriu
european, drept contrapondere a dezagregării europene – efect uşor de revăzut şi
în funcţionabilitatea mecanismului de „cooperare consolidată“ decis la Nisa – cu
toate aparentele disjuncţii ale vitezelor inegale/partiturilor pe tonuri diferite ale
vocii-nucleului tare vs. ale „micii Europe“.
Deschiderile identităţilor europene întortocheate ar viza transcenderea
perspectivei potrivit căreia, Europa este compusă din state-națiune care nu
încetează să se demarcheze unele de altele în mod polemic, decretând faptul că
„Occidentul“, drept configurație intelectuală, depășește Europa. De aici şi
evidenţa că fiecare din marile națiuni europene a cunoscut efervescenţe de
imperialism, supravieţuind sucombării propriului imperiu; se poate vorbi de o
experienţă a declinului adnotată de pierderea imperiilor coloniale, cu toată
distanța reflexivă stabilită în raport cu ele însele, cu impact direct în alimentarea
eurocentrismului şi a speranței de import kant-ian a unei politici internmondiale.
Câteva note/ semințe distopice: despre Fundația Europeană
Studiul de față racordează dimensiunea maturizată a distopiei, ca modalitate
de demolare (prin radiografiere și reportaj) a modului bun9, a semnificaţiei
pozitive, la perimetrul intențiilor declarate de a defini peisajul utopic şi
republica10, dinlăuntrul unor aparente scenarii care întrețin tocmai acea
„construcţie a unei comunităţi aparte unde instituţiile socio-politice, normele şi
relaţiile între oameni sunt organizate conform unui principiu radical”, de fapt,
sugerează acesteia o ipoteză alternativă11.
Aproape de o acceptată metodă utopică – exercițiu mental cu recul în
posibilitățile laterale de construcție/deconstrucție a lumilor posibile –
interpretarea distopică susține (aici) supoziţia că formula Europei, ca imperiu,
Robert Aldrich, Epoca imperiilor, Ed. All, București, 2008.
Caius Traian Dragomir, Imperiul ca instrument, Convorbiri literare, http://convorbiriliterare.dntis.ro/CAIUSmar12.htm (accesat la 10 mai 2013).
8 Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Europa: pledoarie pentru o politică externă comună,
Idea Artă+Societate, nr. 17, 2004.
9 H. Marcuse, Five lectures, Psychoanalysis Politics and Utopia, London, Allan Lane, 1970.
10 A. Ciorănescu, Viitorul trecutului. Utopie şi literatură, Cartea Românească, București,
1996.
11 D. Suvin, Thesis on Dystopia 2001, Dark Horizons, Science Fiction and the Dystopian
Imagination, NY&London, Routledge, 2003.
6
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ține de un registru distopic, adnotat doar filosofico-politico-economic, asaltul
resimțit dinspre arhitectura europeană, ca fundație, confirmând ceea ce R.
Nozick12 denumea prin sustragerea influenţelor utopiei și deturnarea finalității
sale prin spargerea integralităţii. Se cuvine să menţionăm că unele lumi pot
deveni stabilizante, efect denumit de Nozick drept atomizare a lumilor stabile
(asociaţii) în comunităţi la nivel micro-social. Utopia însumează, de fapt, utopiile
comunităţilor diferite şi divergente, drept metautopie – mediul de laborator al
experimentelor utopice.
Demontând ideea de Europă-Imperiu, E.Morin13 actualizează perspectiva
comunității de destin, uniune meta-națională, nu numai confederativă, ci și
federativă, cu identitate, unitate şi voință de a trăi tolerant, în ciuda diversităților
etnice și naționale din zona europeană.
Proiectul a devenit stare de fapt în anii 1960-1980, pregătind faza aleatorie,
cu o cauzalitate de consolidare în cerc, de asumare a poziției provinciale în raport
cu imperiile, reclamând două convertiri: metamorfozarea în același timp a
Europei în Provincie și meta-națiune şi preschimbarea aproape de modelul
distopic a vocației de a deveni Fundație, în sensul conferit de Isaac Asimov14,
drept conservare/prezervare a zestrei culturale, de civilizație a trecutului și de
pregătire a transformărilor viitoare.
De altfel, asimov-ian, Imperiul Galactic (condus de ultima dintre figurile
imperiale) intrat în colaps, dar încă cu resurse, asaltează Fundația, pe fondul
împărțirii galaxiei între regatele barbare, al intrării Imperiului rezidual într-o
accelerată etapă de război civil, puterea dominantă revenind Fundației care
controlează regiunile (planetele agricole), prin intermediul rețelei comerciale. Sub
semnul războiului de secesiune al planetelor aflate sub jurisdicția Fundației și al
anihilării Catârului15 – amenințare externă, în/prin abilitatea de a simți și
manipula emoțiile, dând naștere terorii sau devotamentului total și operând
controlul plenar al sistemelor independente situate la granița Fundației – A Doua
Fundație conține în sine nucleul de regenerare tocmai prin centrarea pe factorul
psihologic, în defavoarea funcționării după legea științelor fizice ale Primei
Fundații.
Refăcând distopic o atare alternativă galactică şi transplantând-o spațiului
european mundan, E. Morin16 o denumea a doua Renaștere, cea care
subsumează, pornind de la experiența nihilismului, dialogica europeană și
aporturile cultural – exterioare, prin civilizarea ideilor barbare și elaborarea
principiilor ascunse care guvernează invizibil gândirea, modalitate de a proteja,
regenera, revitaliza, dezvolta și reîncarna democrația şi de a recomanda o Europă
R. Nozick, Anarhie, stat și utopie, Humanitas, București, 1997.
E. Morin, Gândind Europa, Ed. Trei, București, 2002.
14 Isaac Asimov, A doua fundaţie, Ed. Nemira, București, 1994.
15 Parabola galactică poate fi uşor transpusă înlăuntrul a ceea ce Bruno Drweski și Claude
Karnoouh denumeau măgar troian, asociere swift-iană cu recul în miza raporturilor transatlantice
generate de războiul împotriva Irakului şi de denunţarea mediatică – aproape la unison – a ţărilor
din Est, candidate la aderare, de deghizarea în „cai troieni“ (Suveranitatea popoarelor și «măgarii
troieni», Idea Artă+Societate, nr. 17, 2004).
16 E. Morin, Gândind Europa, Ed. Trei, București, 2002.
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capabilă să elaboreze puncte de vedere meta-europene și să integreze coordonate
extra-europene.
Din perspectiva aplicațiilor concret-distopice, spațiul european rezonează la
modul de (re)construcție (re-fondare, re-naștere), prin lansarea de pe teren
economic a Raportului Forumului Economic Mondial17, a proiectului “Riscurile
globale în 2012. Semințele distopiei”, ce decretează, referindu-se la
incertitudinea/insecuritatea economică și financiară a reducerilor bugetare care,
pe plan european, nu fac decât să adâncească recesiunea, că distopia este
termenul care descrie cel mai bine lumea de azi. Tratamentul oferit ar reclama
adaptabilitatea imperativului mai puțină austeritate, investiţiilor mai mari în
creșterea economică, implantarea semințelor distopiei pe sol economic, cu efect
în dezechilibrele fiscale cronice, în adâncirea decalajelor dintre venituri – riscuri,
dublate politic de forțele motoare ale naționalismului, populismului și/sau
protecționismului.
Temerile comunității globale par augmentate de semnalele de alarmă
transmise de populațiile masive de tineri cu perspective reduse şi orizont incert,
de numărul în creștere al pensionarilor care depind de state îndatorate
(accentuând dezechilibrele fiscale), de decalajele bogați – săraci, realităţi care
alimentează și întrețin resentimentele generale.
Deferind lumii contemporane oportunitatea de depășire a duplicității de
instituţii legale, dar imorale, un filosof politic precum Thomas Pogge stabilea prin
raportul 10/90 din sfera sectorului farmaceutic (ca decupaj care îmbină
monopolul cu ideea de supravieţuire), statutul dezavantajaţilor drept „persoane
care deţin mai puţin de jumătate din venitul şi bogăţia medie”. O atare definiție
de import rawls-ian este reînvestită de Pogge, cu suma nedreptăţilor ce pot fi
considerate drept «radical inequalities», disfuncții imposibil de ajustat de pe
poziţia celor care propun menținerea sărăciei globale dintr-o nevoie de ordin
moral. Acest argument este întreținut de istoria recentă, prin false moralităţi care
au funcţionat (mimat s.n.) ca reale moralităţi18 şi este exacerbat de istoriile
fictive, prin decizii care au permis distribuţia economică inegală, indiferent de
moralitate şi de reglementările instituţional – globale şi care, de fapt,au condus la
instituirea unei ordini modelate de către «cei buni» şi impuse «celor răi» 19.
Schițe distopice pentru o contrabalansare imperială
Recuperând intervențiile formulate de presa europeană, cu impact filosoficopolitic fie în relansarea ideii unei uniuni între țările din Sudul Europei, fie în
propunerea unui model de ieşire din recesiune şi de negociere a unor uniuni
politice şi fiscale într-o societate multilingvistică și multietnică, putem ușor
17 Iniţiativa proiectului aparţine Reţelei de Răspuns la Risc a Forumului Economic Mondial,
prin oferirea liderilor din sectorul privat și public a platformei independente pentru o mai bună
identificare, monitorizare, gestionare și atenuare a riscurilor globale. Vezi, în acest sens,
http://ro.marsh.dppl.com/news/stiri/RiscuriGlobale2012-RaportalWorldEconomicForum.htm.
18 Thomas W. Pogge, World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities and
Reforms, Cambridge: Polity Press, 2002, p. 203.
19 Thomas W. Pogge, Symposium.World Poverty and Human Rights, Ethics & International
Affairs 19, no. 1, 2005.
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observa că Europa pare a se autolivra drept formulă fragilizantă, în căutarea
reactivărilor care să îi întărească/salveze arhitectura.
Pe urmele eseului lui Aleksandr Kožev, Imperiul Latin. Schiţă a unei
doctrine a politicii franceze (1945)20, Giorgio Agamben21 translatează pe terenul
filosofiei politice, modul previzionistic kojève-ian, potrivit căruia Germania avea
să devină principala putere economică europeană, reducând Franţa la rangul de
putere secundară în Europa Occidentală. Potrivit lui Kožev, statele-naţiune erau
somate să cedeze locul unor formaţiuni politice transnaţionale – acele "imperii"
moderne incapabile de a se mai revendica de la o unitate abstractă, indiferente
faţă de legăturile reale de cultură, limbă, stil de viaţă şi religie ale acestora
(statelor-naţiune), care se vor justifica drept "unităţi politice transnaţionale, dar
alcătuite din naţiuni asemănătoare".
De aici și alternativa (imperativă) livrată Franței de a se plasa în fruntea unui
"imperiu latin", unire economico-politică a Franţei, Spaniei şi Italiei, cu
deschidere la Marea Mediterană, urmând tradiţia Bisericii Catolice. Proiectul
contracara poziţia hegemonică a Germaniei protestante ca naţiunea cea mai
bogată şi mai puternică din Europa, inexorabil atrasă de vocaţia extra-europeană,
și, astfel, tributară formelor/formulelor Imperiului Anglo-Saxon. Ipoteza ar fi
readus Franţa şi naţiunile latine în ipostaza unui corp străin22, cu rol periferic de
satelit.
Într-o notă comparativă UE – Imperiul Bizantin, Peter Frankopan 23
constata coincidența dintre comunitatea de state multilingvistică şi multietnică şi
diferitele climate şi economii locale (cazul Imperiului Bizantin), de la oraşul
animat la târgurile prospere, de la micile porturi la izolatele localităţi rurale, o
comunitate cu monedă unică, a cărei valoare s-a menținut constant nefluctuantă.
Re-analizând atributul de “bizantin” resimțit dinspre reacțiile Camerei
Comunelor cu privire la reglementările (actuale) excesive şi legile prea complexe,
Imperiul Bizantin își confirmă statutul de model sofisticat, dar funcțional, privat
de ineficiența impozitării, susţinând un stil de guvernare convenabil (în sensul
simplu și eficient), armonizând aceleași reguli fiscale diferitelor regiuni cu
repercursiuni directe în monedă unică, uniune bugetară, economică şi politică.
Cele două decupaje – supralicitate prin preluarea lor excesivă în presa
internațională – par a insista ricœur-ian, (doar) pe faza explicaţiei şi a
Florence De Lussy (ed.), Hommage à Aleksandr Kojève, Acte de la «Journée A. Kojève», du
28 janvier 2003, Bibliotéque nationale de France, 2007.
21 Giorgio Agamben, Un “Imperiu Latin” împotriva supraputerii germane, Libération, Paris,
26
martie
2013,
http://www.presseurop.eu/ro/content/article/3593581-un-imperiu-latinimpotriva-supraputerii-germane.
22 Cu referire la întrebarea lansată pe Ask Philosophers, vizând translatarea corpului mort
înlăuntrul problemelor etice ale necrofiliei, Pogge considera că etica rămâne preocupată cu/de viaţa
bună, tradusă în cheie habermas-iană, drept angajarea într-o arie largă de interacţiuni
comunicative. De aici și acceptarea limitelor eticii seculariste bazate pe teoriile liberale asupra
contractului și pe lipsa ultragiului adus altor persoane, cu toată discuţia lăsată deschisă de Pogge cu
referire directă la neputinţa eticii seculariste de a conferi un răspuns acceptării necrofiliei printr-un
contract anterior morţii și prin consumarea sa într-un spaţiu privat.
23 Peter Frankopan, Lecţiile bizantine pentru Europa, The Guardian, Londra, 18 martie 2013,
http://www.presseurop.eu/ro/content/article/3544991-lectiile-bizantine-pentru-europa.
20
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comprehensiunii, ca formulă interpretativă, cu toată acceptarea insertului
factorului subiectiv-evaluator care poate, istoric, să își asume rolul de dare de
seamă.
Dacă această coincidență evaluativă poate fi utilizată ca mod ofertant de
laborator/alternativă, scenariile eludează ceea ce P. Ricœur24 desemna prin faptul
că nu se poate gândi o istorie înglobantă, căci orice istorie trădează (în manieră
cartografică) scările în funcţie de care se articulează, observând că, atunci când se
schimbă scara, nu mai sunt valabile aceleaşi înlănţuiri, ci conexiunile rămase
neobservate trec la nivel macroistoric. Referentul istoric exclude procesul de
copiere, mizând pe reconstrucţie – arhitectură echidistantă faţă de trăirea
nemediată, dar și de indiciar.
În concluzie: o Fundație Catalitic Europeană
Înlăuntrul unor mutații distopice, nu putem ignora sensul catalitic pe care
Linda Weiss25 (pe urmele lui M. Lind26) îl deferea statului care armonizează
modul indispensabil (în sensul succesului/direcționării anumitor coaliții
strategice), cu menținerea independenței vizavi de alte elemente ale coaliției.
Rezultatul ar exprima ancorarea definitivă în sfera semantică a cuvântului
catalitic – ca opus celui de stat integral, prin transplantarea sa logicii europene
ca tendință a statelor de adaptare la noile provocări globale (recte
internaționalizare), prin renunțarea la modul solitar de poziționare, prin
crearea/întărirea parteneriatelor la nivel regional/internațional, sau la nivel
intern între statele și actorii corporativi. De altfel, pentru Linda Weiss, statele
catalitice au capacități diferite, cu tot avertismentul resimțit dinspre oscilațiile de
delegare/concentrare a puterii, cu posibilitatea echivalenței catalitic ═ conservare
a poziției de centru activ.
Biosintetic, statele cu cel mai mare succes vor fi acelea care, din punct de
vedere eterogenic, vor fi capabile să alăture resursele convenționale de putere
celor rezultate din colaborare, prin omogenizarea (situarea catalizatorului în
aceeași fază cu reactivii) parteneriatului guvern-firme, model de laborator
considerat de L. Weiss, drept esența capacității statului.
Depășind sensul tare al scenariilor distopice cu recul în spațiul european –
imperiu și/sau fundație, demersul nostru acceptă Fundația Europeană ca formulă
intermediară, recuperată chimic în sensul ireversibil, turbionar al relației enzimăsubstrat, cu rezultat în producerea efectului de reacție și de regenerare a
catalizatorului. De aici și recursul presei europene în/spre schițele imperiale,
tradus chimic de saturarea enzimei cu substrat, de slăbire a vitezei de reacție,
modelul distopic al Fundației putând deferi eliberarea modului inhibant, prin
formarea/acumularea și folosirea sa în reacții (mai mult sau mai puțin abrupte)
ulterioare.

Paul Ricoeur, Memoria, istoria, uitarea, Ed. Amarcord, Timişoara, 2001.
Linda Weiss, Mitul statului fără putere. Guvernarea economiei în era globalizării, Ed.
Trei, București, 2002.
26 M. Lind, The Catalytic State, National Interest, Spring, 27, 3-12.
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CRIZA RAPORTULUI DINTRE LEGE ŞI MORALĂ ÎN
DOMENIUL STATULUI DE DREPT ŞI AL DREPTURILOR
OMULUI
Anca Păiuşescu
ancamili@yahoo.com
Abstract: An authentic democracy is essential for people’s evolution, and
it’s value rests in the power of it’s symbols, symbols that a democracy represents
and promotes: human dignity, respect for human rights, general welfare of the
people. Nevertheless, by the continuous recognition of several “new”rights to
several categories of people the modern concept of democracy not only that it is
no longer definied by it’s formal mechanisms, as in 19’th century, bat it is also
defined by the exacerbation in protection an respect towards individual rights
and human dignity. What once was considered “imoral” can become “moral”
and inforced through law. The legalization of immorality becomes a challenge
to the great and beautiful democracies in the world, a challenge that puts into o
test an entire system of Christian values and traditions of their own people.
Keywords: morality – immorality; legal-illegal, human rights, democracy.
Democraţiile lumii se confruntă cu o serie de provocări diverse, probleme
intrinseci şi extrinseci cărora trebuie să le facă faţă, începând cu cele referitoare la
gradul de reprezentare politică, problema tehnocraţiei, a oligarhiei în cadrul
partidelor puternice, şi până la problemele de ordin instituţional. O nouă
provocare pentru democraţiile occidentale o reprezintă presiunile ce vin dinspre
escaladarea cererilor de recunoaştere a diverselor tipuri de drepturi ale omului
precum şi din cerinţa legalizării a tot mai mult din sfera considerată a
“imoralităţii”. Din cele doua zone prezentate se desprinde ca o provocare generală
raportul dintre legea civila, a statului, şi legea moralei.
1. Statul de drept şi societatea civilă în legătura indisolubilă dintre
drept şi morală.
Statul este cel care edictează o parte a normelor juridice, desigur ţinând cont
de o mulţime de factori. Cele pe care nu le elaborează el îşi trag forţa juridică tot
de la stat, validitatea lor – efectul obligatoriu – depinzând de recunoaşterea
acestuia. Statul le “dotează”, aşadar, cu forţa sa de constrângere. Aceasta rezultă
din faptul că, aşa cum am mai arătat, puterea de stat este unică în societate,
deţinând monopolul constrângerii legitime. Aşadar, specificul normelor de drept
în raport cu alte tipuri de norme existente într-o societate este conferit de
originea sau recunoaşterea statală. Pe de altă parte, dreptul îi este necesar
statului în acţiunea sa de conducere şi organizare a societăţii. Prin norme juridice
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se stabilesc organele statului şi competenţele lor, relaţiile dintre ele şi cu
cetăţenii, drepturile şi libertăţile acestora. Dreptul este cel care-i conferă puterii
de stat legitimitate şi capacitatea de a conduce sistemul social, de a asigura ceea
ce în ultimă instanţă a fost şi este scopul creării statului – pacea socială. Această
sintagmă reflectă interdependenţa dintre cele două fenomene sociale, fiecare
având tendinţe opuse: statul (puterea) de dominaţie şi supunere, dreptul de
ordonare şi frânare. Un renumit jurist francez, L. Duguit, spunea că “dreptul fără
forţă e neputincios dar forţa fără drept este o barbarie”. Statul de drept
presupune armonizarea, echilibrarea raporturilor celor două componente, în
sensul domniei legii, adică a supremaţiei ei absolute în scopul prezervării
drepturilor şi libertăţilor individuale. El a apărut în secolele XVII-XVIII, în cadrul
revoluţiilor din ţările occidentale îndreptate împotriva arbitrariului feudal. În
epoca noastră conceptul a fost reactualizat, în urma experienţelor totalitare din
mai multe ţări europene.
Prin trăsăturile sale, vom observa că, de fapt, statul de drept se identifică cu
statul liberal-democratic. Oricum, reprezintă stadiul cel mai avansat de
organizare social-politică, validat de experienţa istorică, ceea ce nu înseamnă însă
că nu este perfectibil.
Statul de drept se caracterizează prin unele principii proprii lui, dintre care
de bază sunt următoarele:
 În primul rând, predominarea legii în toate sferele vieţii publice. În
acest sens, statul de drept este o structură organizată social cu relaţii stabile
economice, culturale, juridice şi politice, care, prin intermediul legii şi puterii de
stat, se limitează la formarea şi asigurarea dezvoltării libere a societăţii civile.
Drepturile şi libertăţile cetăţenilor în statul de drept se examinează în
strânsă legătură cu drepturile şi libertăţile tuturor membrilor societăţii, ca
fundament pentru construirea relaţiilor dintre om şi autorităţi. Aici, scopul
principal al autorităţilor este să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor,
crearea condiţiilor necesare pentru realizarea lor plenară. Statul, fiind parte a
societăţii democratice civile, soluţionează conflictele care apar în momentul
exercitării drepturilor şi libertăţilor. Tot el este cel care trebuie sa realizeze
armonizarea relaţiilor dintre cetăţeni, pe de-o parte şi între aceştia şi organizaţiile
publice, pe de alta parte precum şi între instituţiile publice şi însuşi statul.
 În al doilea rând, importanţa primordială a societăţii civile pentru
funcţionarea statului de drept. Crearea unei societăţi civile deschise, libere,
democratice, bazate pe lege, pe responsabilitatea, informarea şi spiritul
întreprinzător al cetăţenilor face ca omul şi cetăţeanul să fie elementul central al
unui stat de drept.
Societatea civilă şi statul de drept − acestea sunt două părţi ale unui tot
întreg. Acolo unde lipseşte statul de drept, lipseşte şi societatea civilă. Şi invers −
în cazul în care nu există nicio societate civilă, nu există nici un stat de drept1.
Numai o astfel de abordare poate crea condiţii pentru auto-exprimare, autorealizare a personalităţii, dar şi a libertăţii creaţiei şi gândirii în diferite domenii,
ceea ce ar permite dezvăluirea valorilor, iniţial inerente societăţii umane.
1
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Statul de drept este, indiscutabil o condiţie a civilizaţiei, dar nu singura. Este
interesant de menţionat că unul dintre cei mai apreciaţi filosofi contemporani ai
dreptului, Joseph Raz, atrage atenţia că „domnia legii este esenţialmente o
valoare negativă, întrucât ea poate doar micşora răul pe care legea îl aduce
libertăţii şi demnităţii în urmărirea scopurilor ei, oricât de lăudabile ar putea fi
ele.”2 În acest sens, el precizează că supunerea absolută faţă de guvernarea legii
poate conduce in anumite cazuri la realizarea unor scopuri pe care legea nu le
avea în vedere. Pe de altă parte, nu această subordonare absolută reprezintă
scopul ultim al legii. Altfel spus, Raz pune în evidenţă deopotrivă forţa legii ca şi
limitele în interiorul cărora ne putem bizui pe lege. Căci, domnia legii are menirea
de a face legea capabilă să promoveze scopuri sociale, iar „sacrificarea prea
multor obiective sociale pe altarul domniei legii poate face legea sterilă şi goală”. 3
Fiecare om îşi are idealul său de a atinge perfecţiunea, fericirea, binele
suprem. După cum spune Hegel: „Ceea ce îi nemulţumeşte pe oameni din punct
de vedere moral [...] este faptul că prezentul nu corespunde scopurilor pe care ei
le socotesc drepte şi bune”. Uneori, în explicarea lipsei reperelor morale, a
conştiinţei morale, în particular, se invocă neîndeplinirea rolului educativ de
către şcoală, familie, biserică, mass-media. De foarte puţine ori se atribuie vreo
vină oamenilor politici, managerilor, patronilor sau chiar oamenilor de ştiinţă.
Totuşi, aceştia sunt obligaţi moral ca, fiecare în domeniul său, să iniţieze strategii
şi politici educaţionale, să echilibreze pe cât posibil performanţele economice cu
cele sociale, să-şi manifeste permanent răspunderea şi responsabilitatea morală,
socială, profesională, pe măsura funcţiilor deţinute.
Situaţii în care apar probleme de ordin moral au existat dintotdeauna.
Societatea umană fiind în continuă transformare, problemele cu care ne
confruntăm sunt diferite, obligându-ne să reflectăm şi să înţelegem noile situaţii,
astfel încât acţiunile noastre să fie juste.
Cioran şi-a asumat misiunea de judecător al trecutului şi de profet al
viitorului în lucrarea sa Schimbarea la faţă a României. Chiar dacă „nu este aşa
de plăcut a mai adăuga un plus de cunoaştere imensităţii de lucidităţi autohtone”,
totuşi trebuie să avem tăria de a ne asuma limitele şi „defecte” pentru a şti ce
trebuie să depăşim şi să devenim. Adevăratul naţionalism trebuie să pună
problema „ce trebuie să devenim?” şi nu „ce trebuie să rămânem?”4
2. Interpretarea in extenso a drepturilor omului şi crearea
artificială a unor noi drepturi
Epoca exploziilor (informaţională şi comunicaţională) face praf reperele
politice şi democratice5. Sunt mai multe explicaţii. Una dintre ele se leagă de
caracterul oximoronic al democraţiilor liberale: valorile fundamentale ale
2 Joseph Raz, „The Authority of Law: Essays on Law and Morality”, Oxford, Oxford University
Press, 1979, p.221 în Cecilia Tohǎneanu, “Ambivalenţa morală a „domniei legii"- tensiunea
potenţială între politică şi moralitate”, în Sfera Politicii, nr. 134, anul XVII, 2009, p.31.
3 Joseph Raz, The Authority of Law: Essays on Law and Morality …
4 Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Ed. Vremea, 2009, p. 106.
5 Dan Pavel, “Comunicare fǎrǎ participare şi democraţie fǎrǎ popor”, în Sfera Politicii, nr.135,
anul XVII, 2009, p.49.
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democraţiei şi liberalismului sunt contradictorii. Egalitatea şi libertatea intră în
contradicţie, mai ales când una dintre ele sau ambele sunt exagerate. Libertatea
este în contradicţie şi cu ordinea. De aici şi cele două dileme fundamentale ale
modernităţii: cea între libertate şi egalitate; cea dintre libertate şi ordine (or, în
altă exprimare, dintre libertate şi securitate)6:
- Legalizarea căsătoriei între persoanele homosexuale este un exemplu al
interpretării largi (in extenso) a dreptului persoanei la viaţă privată şi la
întemeierea unei familii. De asemenea, prin interpretarea şi mai largă se ajunge la
dreptul pentru aceste persoane de a adopta copii.
- Legalizarea avorturilor provine din firescul drept al femeii de a dispune de
propriul corp (de propria persoană) şi a rezultat în urma amplelor mişcării
feministe de la sfârşitul sec. XX. Acest drept la avort câştigat cu greu prin
interpretarea Declaraţiei Universale Drepturilor Omului în sfera feminină a
aplicării sale vine în contradicţie cu nivelul ideatic moral sau religios al celor care,
tot în temeiul aceluiaşi document remarcabil, invocă dreptul la viaţă al
embrionului uman;
- Dreptul la viaţă al embrionului uman;
-Legalizarea pilulei contraceptive, realizată pentru prima dată în SUA, a
generat proteste din partea bisericii catolice;
- Legalizarea eutanasierii, dreptul omului la viaţă şi la existenţă primind prin
interpretarea sa in extenso şi o variantă a dreptului omului de a-şi alege viaţa şi
moartea, promovându-se legalizarea eutanasierii.
Caracterul democratic sau mai puţin democratic al unui stat care se doreşte
modern din acest punct de vedere este catalogat şi de varietatea de astfel de
drepturi recunoscute, sau de legalizări ale diverselor aspecte ale socialului
considerate, până de curând, periculoase pentru ordinea publică. Poate fi Olanda
considerată mai democratică decât Marea Britanie sau Franţa prin faptul că a
legalizat consumul de narcotice uşoare sau prostituţia? Pot fi SUA considerate
mai puţin democratice prin faptul că au introdus pentru o perioada prohibiţia
consumului de alcool?
3. Paradoxul proliferării regulilor de drept şi imposibilitatea
cunoaşterii dreptului
Principiul "nemo censetur ignorare legem", nimeni nu se poate apăra
invocând necunoaşterea legii, a fost întotdeauna o ficţiune juridică, necesară
funcţionării sistemului, prin asigurarea unei egalităţi teoretice în faţa legii. "Dar
dacă acest principiu a putut până aici să producă efecte fără să rănească prea mult
bunul simţ, în măsura în care el exprimă <<credinţă în cunoaşterea unui drept
accesibil tuturor>>, el tinde din ce în ce mai mult astăzi să descrie o situaţie de
<<science - fiction>>." Astăzi, aşa cum am văzut, activitatea normativă, în efortul
de a acoperi toate acţiunile administrative necesare, devine galopantă; normele
sunt produse într-un ritm infernal. Multiplicarea regulilor de drept este rodul
unei complicări crescânde a vieţii sociale, însoţită de necesitatea coordonării, în

6
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scopul protecţiei mediului natural şi social, a milioane de decizii individuale 7. Dar
această multiplicare este şi rodul unei autonomizări crescânde a structurii sociale.
Societatea se perfecţionează astfel, de multe ori, nu în folosul, ci in detrimentul
individului.
Înţelegerea limitată a fiinţei umane este depăşită de această inflaţie
normativă8; capacitatea limitată de absorbţie a creierului uman şi cantitatea de
timp limitată pe care omul o poate cheltui pentru cunoaşterea normelor juridice
ne face să asistam la o "indigestie a corpului social." 9 Aceasta este accentuată şi de
faptul că activitatea de aplicare a normei juridice este o activitate combinatorie;
aproape întotdeauna normele trebuie combinate pentru a fi aplicate; ori creşterea
numărului de norme atrage după sine creşterea exponenţială a posibilităţilor de
combinare10. Nici chiar specialiştii nu mai pot urmări cu adevărat toate aceste
modificări, revizuiri, abrogări de texte, din ce în ce mai frecvente. Relaţia
tradiţională dintre drept şi realitate se modifică: nu dreptul constrânge realitatea,
ci realitatea, prin mobilitatea ei excesivă, constrânge dreptul. Aceasta duce şi la o
mai slabă calitate a textelor, căci dreptul, constrâns să se modifice, prea rapid, nu
are timpul unei reale elaborări11. Dinamica uimitoare a sistemului normativ este
aproape imposibil de urmat de cunoaştere. Nimeni nu mai poate fi astăzi
prezumat a cunoaşte toate legile12. Nici chiar specialiştii, căci ei devin din ce în ce
mai specializaţi, nemaiavând propriu-zis o viziune globală asupra sistemului
juridic13. "Pentru cetăţean, dreptul este la fel de absurd, incomprehensibil,
insesizabil ca în epocile barbare în care dreptul era cunoaşterea secretă a
pontifilor sau a înţelepţilor”14.
4. Concluzie
O democraţie autentică, deci, este esenţială şi valoarea ei "rezistă sau se
prăbuşeşte împreună cu valorile pe care ea le reprezintă şi le promovează:
fundamentale de neîncălcat sunt, desigur, demnitatea fiecărei persoane umane,
respectarea drepturilor sale intangibile şi inalienabile, precum şi asumarea
binelui comun ca scop şi criteriu care reglează viaţa politică. [...] Este, deci,
imperios necesară, pentru viitorul societăţii şi dezvoltarea unei democraţii
sănătoase, descoperirea valorilor umane şi morale esenţiale şi native, care
izvorăsc din adevărul însuşi al fiinţei umane şi exprimă şi apără demnitatea
persoanei; valori, pe care, de altfel, nici un individ, nicio majoritate şi nici un stat

J.Carbonier, „L'hypothèse de non-droit”, Archives de philosophie du droit, no.8, Sirey, 1963, p.18.
F.Terré, „Le rôle actuel de la maxime <<nul n'est censé ignorer la loi>>”, Etude de droit
contemporain, XXX, 1966 în Dan Claudiu Dănişor, http://academos.ro/document/sfarsitulstatului-de-drept;
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 G.Debord, La société du spectacle, Buchet Chastel, 1972, p.9.
12 Ibidem.
13 R.G.Schwarzenberg, L'Etat spectacle, Editura Flammarian, 1977, p.32.
14 G.Debord, La société du spectacle, Paris, Buchet Chastel, 1972, p.10.
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nu le vor putea vreodată crea, modifica sau distruge, ci vor trebui să le
recunoască, să le respecte şi să le promoveze."15
În lumea juridică, într-adevăr, se percepe deja de câtva timp necesitatea de a
aduce la lumină argumentul etico-axiologic al dreptului, în căutarea nu atât a
originilor sale, cât mai ales a fundamentelor sale, prin recuperarea acelor valori
obiective şi universale care o sprijină normativ şi care se bazează pe structura
ontologică a omului care este persoană16. Deci, este obligaţia Constituţiilor să
apere valorile fundamentale indispensabile pentru a garanta o convieţuire civilă
ordonată şi chiar pentru supravieţuirea vieţii sociale 17.
Legislatorului nu i se cere să creeze, ci să interpreteze exigenţele omului în
societate, în căutarea nu atât a consensului, cât mai ales a legii morale obiective,
care "înscrisă în inima fiecărui om, constituie un punct de referinţă normativ al
legii civile"18. Numai pe baza acestor premise, dreptul îşi poate regăsi funcţia
intrinsecă, la adăpost de pericolele relativismului etic, care prea des în istorie a
permis justificarea opţiunilor abuzive ale puterii politice şi a făcut să coincidă
dreptatea şi libertatea cu autoritarismul şi arbitrajul, mai ales în privinţa celor
mai slabi. De aceea, Magisteriul Bisericii catolice, în enciclica Evanghelium Vitae,
face apel în mod expres la legislatori să respecte "adevărul dreptului", invitându-i
să spună un curajos "nu" oricărei violenţe şi abuz contra vieţii umane.
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ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE ALE ADMINISTRĂRII
PROBELOR ÎN MATERIE CIVILĂ – INTERPRETAREA
REGULAMENTULUI CE NR. 1206/2001
Vlad Mihai Dorel
vladmdorel@yahoo.com
Abstract: Regulation (EC) no. 1206/2001 has emerged as a factual
necessity, given that the European Union has set itself the objective of
maintaining and developing the European Union as an area of freedom,
security and justice in which the free movement of persons is ensured in the
sense that measures relating to judicial cooperation in civil matters were
considered necessary for the proper functioning of its internal market.
For proper functioning of the internal market, cooperation between courts
in gathering evidence appreciated that needs to be improved and in particular
simplified and accelerated.
The need for a new procedural legislation in cross-border cases, in
particular in what concerns the taking of evidence was recalled to the Tampere
European Council of 15-16 October 1999, the area covered by Article 65 TEU.
Keywords: probation, witnesses, cooperation, evidence, community
legislation.
INTRODUCERE
Preambulul Regulamentului nr. 1206/2001 prevede ca buna funcționare a
pieței interne necesită ameliorarea, în special simplificarea și accelerarea
cooperării între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe.
Dat fiind faptul că, în materie civilă și comercială, pentru a se pronunța o
hotărâre într-o cauză pendinte înaintea unei instanțe judecătorești dintr-un stat
membru, este adesea necesar să se procedeze la un act de cercetare într-un alt
stat membru […]. De aceea este necesar să continue ameliorarea cooperării între
instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe. Pentru ca o procedură
judiciară în materie civilă sau comercială să fie utilă, trebuie ca transmiterea și
executarea cererilor de îndeplinire a unui act de cercetare să se facă direct și prin
cele mai rapide mijloace posibile între instanțele statelor membre.
Pentru a facilita obținerea probelor, este necesar ca o instanță a unui stat
membru să poată, în conformitate cu legislația statului membru din care face
parte, să procedeze direct la un act de cercetare într-un alt stat membru, în cazul
în care acest lucru este acceptat de către acesta din urmă și în condițiile definite
de organismul central sau de autoritatea competentă a statului membru solicitat.
Regulamentul nr. 1206/2001 urmărește să lupte împotriva acestei separări a
puterilor în cadrul Uniunii prin facilitarea circulației persoanelor care trebuie să
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ia parte la efectuarea unor acte de cercetare și, prin acest mijloc, a transmiterii
probelor de la un stat membru la altul pe baza unei încrederi reciproce. În special,
rezultă că efectuarea unei expertize într-un alt stat membru în afara acestui cadru
s-ar putea lovi de faptul că anumite legislații naționale limitează participarea
activă a unui membru sau a unui reprezentant al instanței solicitante1.
Având în vedere cele două obiective principale ale acestui regulament, și
anume, în primul rând, simplificarea cooperării dintre statele membre și, în al
doilea rând, accelerarea obținerii de probe2, apreciem că, atunci când în concret
nu este necesar să se facă uz de puterea judiciară într-un alt stat membru pentru
a se obține un mijloc de probă, nu este obligatoriu ca o instanță care dispune
efectuarea unui act de cercetare să pună în aplicare unul dintre cele două
mecanisme de asistență judiciară reciprocă simplificată prevăzute de
regulamentul menționat3.
Convenţia de la Haga din 1970 privind obţinerea de probe nu a fost ratificată
de toate statele membre UE. De aceea, în cazul obţinerii de probe în străinătate,
nu exista un temei legal comun, pentru cooperarea cu unele state membre UE.
Era necesară o reglementare unitară, care să fie aplicabilă tuturor statelor
membre. Regulamentul privind obţinerea de probe nu numai că umple acest gol,
ci înlocuieşte în acelaşi timp haosul creat de multitudinea convenţiilor bi-şi
multilaterale, printr-o reglementare unitară şi trece pe planul al doilea
cooperarea în temeiul normelor generale de drept internaţional.
INTERPRETAREA REGULAMENTULUI CE NR. 1206/2001
Deoarece Regulamentul nr. 1206/2001 aduce cu sine, prin dispoziţiile
referitoare la simplificarea şi accelerarea cooperării dintre instanţe, o remediere
considerabilă a celor două probleme notorii privind asistenţa judiciară
internaţională, respectiv căile sinuoase de transmitere şi problemele legate de
traducere, nu este de mirare că, în ciuda unor critici, au existat reacţii pozitive
faţă de regulamentul susmenţionat4.
Scopul regulamentului este acela de a facilita o cooperare între instanţele
care trebuie să aplice norme procedurale de drept intern foarte diferite,
determinând în acelaşi timp şi tehnica reglementărilor. Prin intermediul
dispoziţiilor facultative, alternative şi trimiteri la lex fori, se ţine seama de dreptul
procesual intern. Deşi Regulamentul privind obţinerea de probe reprezintă, pe
baza caracterului normelor sale, o normă de drept direct aplicabilă, în lipsa
legilor naţionale, el ar fi incomplet şi parţial inaplicabil.
Regulamentul privind obţinerea de probe reglementează cooperarea în
materie civilă şi comercială între instanţele diferitelor state membre privind
Astfel, în Italia, în Luxemburg și în Suedia se refuză această participare activă, potrivit notei
Consiliului din 28 iulie 2000 care face o sinteză a răspunsurilor date de delegaţiile statelor membre
la chestionarul privind un eventual instrument al Uniunii de ameliorare a cooperării dintre
instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă și comercială (10651/00
JUSTCIV 85, p. 10, punctul 9).
2 Avizul Comitetului Economic și Social publicat la 11 mai 2001 (JO C 139, p. 10).
3 Astfel cum se amintește în raportul Comisiei sus-menţionat [COM(2007) 769 final]
4
Cooperarea
judiciară
în
materie
civilă
şi
comercială.
Manual,
http://www.just.ro/Portals/0/CooperareJudiciara/Doc%201_Manual%20Civil.pdf , pag. 43
1
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obţinerea probelor şi alătură modelului de asistenţă judiciară tradiţională, prin
intermediul instanţei străine (asistenţa judiciară pasivă), obţinerea directă a
probelor din străinătate de către instanţa solicitantă. (asistenţa judiciară activă).
Ca o nouă variantă flexibilă a asistenţei judiciare pasive este considerată şi
participarea instanţei solicitante la obţinerea de probe de către instanţa solicitată
din străinătate (obţinerea directă a probelor). O participare a părţilor implicate
şi/sau a instanţei solicitante poate avea loc şi fără a fi necesară o deplasare, cu
ajutorul mijloacelor de comunicare moderne (de ex. Prin videoconferinţă). Orice
instanţa va acţiona conform propriei lex fori, dar va ţine cont, după caz, de
normele de drept procesual al celeilalte instanţe implicate. De asemenea sunt
reglementate explicit condiţiile-cadru (de exemplu, Competenţa şi modalităţile de
transmitere) ca şi întrebările cu potenţial conflictual (drepturile minime al
părţilor, motivele de refuz).
Regulamentul este aplicabil in toate statele membre (Austria, Belgia, Marea
Britanie, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia,
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, cu excepţia Danemarcei) în
conformitate cu Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
Regulamentul permite unei instanţe romane :
-să ceară unei instanţe din alt stat membru să procedeze la un act de
cercetare în acel stat
-să procedeze direct la un act de cercetare intr-un alt stat membru .
În prima ipoteză cererea se transmite direct de către instanţă înaintea căreia
procedura este angajată denumită instanţa solicitantă (în speţa cea română) –
instanţei competente a altui stat membru (instanţa solicitată), în vederea
îndeplinirii actului de cercetare solicitat.
În acest scop fiecare stat membru întocmeşte o listă a instanţelor pentru a se
proceda la actul de cercetare in conformitate cu regulamentul. Lista indică şi
competenţa teritorială şi, dacă e cazul şi cea specială acestor instanţe.5
Fiecare stat îşi desemnează un organism central care răspunde de:
-furnizarea de informaţii instanţelor ;
-căutarea de soluţii la dificultăţile ce pot apărea în legătură cu o cerere;
-înaintarea unei cereri către instanţa competentă, în cazuri excepţionale, la
cererea unei instanţe solicitante.
Regulamentul prevede care sunt informaţiile pe care trebuie să le conţină
cererea adresată de instanţa solicitantă, cât şi necesitatea transmiterii acesteia şi
a actelor ataşate traduse în limba oficială a statului solicitat.
Transmiterea cererilor şi a comunicărilor prevăzute de regulament se face
prin orice mijloc rapid pe care statul solicitat le-a indicat ca fiind acceptate.
Instanţa competentă solicitată este obligată să transmită instanţei solicitante
o confirmare de primire in termen de 7 zile de la primirea cererii.
5 Monica Livescu, - Aspecte teoretice şi practice ale administrării probelor în materie civilă.
Aplicabilitatea Regulamentului (CE) Nr.1206/2001 al Consiliului Uniunii Europene privind
cooperarea intre instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe in materie civila,
http://www.livesculegal.com/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=116&Ite
mid=192&lang=en
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Ea va proceda la executarea cererii fără întârziere şi în termen de maxim 90
de zile de la primirea cererii, executarea făcându-se în conformitate cu dreptul
statului membru din care face parte instant solicitată.
Instanţa solicitantă poate cere instanţei solicitate să folosească tehnologia
comunicaţiilor pentru îndeplinirea actului de cercetare, în special folosind
videoconferinţa şi teleconferinţa
Dacă legislaţia statului membru al instanţei solicitante prevede aceasta,
părţile şi reprezentanţii lor au dreptul să fie prezenţi atunci când instanţa
solicitată îndeplineşte actul de cercetare. De asemenea şi magistraţii statului
solicitant au dreptul de a fi prezenţi la îndeplinirea actului de cercetare de către
instanţa solicitată – dacă acest drept este compatibil cu legislaţia statului
membru al instanţei solicitante. Instanţa solicitantă poate desemna şi un expert
care să participe la actul de cercetare.
Legea nr. 44/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003
privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială stabileşte
regulile pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28
mai 2001.
Cererile de obţinere a probelor prin comisie rogatorie internaţională se
efectuează după cum urmează:
a) instanţele române transmit cererile direct către instanţele solicitate
competente din statele membre ale Uniunii Europene, iar o copie a cererii de
obţinere de probe se transmite unei Ministerului Justiţiei, pentru evidenţă;
b) de către judecătoria în a cărei circumscripţie urmează a se obţine proba
solicitată din statele membre ale Uniunii Europene. La restituirea actelor,
judecătoria trimite o copie Ministerul Justiţiei, pentru evidenţă.
Pentru a obţine informaţii privind atât limba folosită pentru completarea
formularelor, cât şi limba folosită pentru traducerea actelor anexate acestora,
acceptate şi notificate Comisiei Europene de către statele membre ale Uniunii
Europene, autorităţile române competente accesează pagina specializată de
internet a Comisiei Europene şi consultă punctele de contact ale Reţelei Judiciare
Europene în materie civilă şi comercială.
Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 a apărut ca o necesitate faptică, având în
vedere că Uniunea europeană şi-a propus ca obiectiv menţinerea şi dezvoltarea
Uniunii Europene ca spaţiu al libertăţii,securităţii şi justiţiei în care libera
circulaţie a persoanelor este asigurată, sens în care măsurile referitoare la
cooperarea judiciară în materie civilă au fost considerate ca necesare pentru
funcţionarea adecvată a pieţei sale interne.
În scopul funcţionării corespunzătoare a pieţei interne, cooperarea între
instanţe în culegerea probelor s-a apreciat că trebuie să fie îmbunătăţită şi în
special simplificată şi accelerată. Necesitatea elaborării unei noi legislaţii
procedurale în cauzele transfrontaliere, în special în ceea ce priveşte
administrarea probelor a fost reamintită la reuniunea Consiliului European de la
Tampere din 15-16 octombrie 1999, domeniu care intră sub incidenţa articolului
65 din Tratat.
La momentul adoptării Regulamentului nr. 1206/2001 nu exista niciun
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instrument obligatoriu între statele membre privitor la administrarea probelor 6.
Convenţia de la Haga din 18 martie 1970 referitoare la comunicarea probelor în
străinătate în cauzele civile şi comerciale se aplica numai între 11 state ale Uniunii
Europene.
Astfel, având în vedere că adesea pentru soluţionarea unei cauze civile sau
comerciale aflată pe rolul unei instanţe a unui stat membru era esenţială
administrarea de probe în alt stat membru, se impunea îmbunătăţirea cooperării
între instanţele jurisdicţionale ale statelor membre în materia administrării
probelor.
După s-a menţionat şi în preambulul acestui Regulament, eficienţa
procedurilor jurisdicţionale în materie civilă sau comercială necesită ca
transmiterea şi executarea cererilor de administrare de probe să fie realizată
direct şi prin cele mai rapide mijloace posibile între instanţele statelor membre,
prin folosirea tuturor mijloacelor adecvate, cu condiţia respectării anumitor
condiţii referitoare la lizibilitatea şi credibilitatea documentului primit.
Pentru a facilita administrarea probelor, trebuie să existe posibilitatea ca o
instanţă dintr-un stat membru, în conformitate cu legislaţia propriului său stat
membru, să poată administra probele direct într-un alt stat membru, dacă acesta
din urmă este de acord şi cu respectarea condiţiilor impuse de organul central sau
autoritatea competentă a statului membru solicitat. Tot pentru facilitarea
demersului pentru obţinerea de probe s-a statuat că îndeplinirea cererii, în
conformitate cu articolul 10, nu trebuie să dea naştere la dreptul de a cere
rambursarea unor taxe sau cheltuieli.
Cu toate acestea, prin excepţie, instanţa solicitată poate cere rambursarea
onorariilor plătite experţilor şi interpreţilor, precum şi cheltuielile ocazionate de
aplicarea articolului 10 (3) şi (4), respectiv când se solicită folosirea unei anumite
tehnologii de comunicaţii la administrarea probelor, în special prin folosirea
videoconferinţelor şi a teleconferinţelor, precum şi atunci când se solicită ca
cererea să fie îndeplinită în conformitate cu o procedură specială. În acest caz,
instanţa solicitantă trebuie să ia măsurile necesare pentru asigurarea rambursării
fără întârziere a cheltuielilor.
Mijloacele moderne de comunicare sunt de o importanta considerabila in
vederea aplicării fără probleme a Regulamentului, pentru ca acesta să-şi atingă
obiectivul de a garanta o administrare a probelor rapidă şi eficientă în Uniunea
Europeană. Regulamentul stipulează că instanţa solicitanta poate cere instanţei
solicitate sa folosească tehnologia comunicaţiilor în vederea administrării
probelor, în special folosind conferinţa video si teleconferinţa (Articolul 10 (4)).
Dacă, însă, instanţa solicitantă doreşte să îşi asume responsabilitatea în privinţa
administrării probelor, se aplica regulile din Articolul 17 privind administrarea
directă a probelor şi este necesară autorizaţia statului membru7.
6 Carmen Tamara Ungureanu, Aplicarea regulamentelor europene în dreptul privat.
Competenţa jurisdicţională şi competenţa legislativă, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al.I.
Cuza”, Iaşi, Tomul LVI, Ştiinţe juridice, 2010, pag. 22
7 GHID PRACTIC DE APLICARE A REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA
PROBELOR
(Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 privind cooperarea dintre
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Regulamentul stipulează că autoritatea centrală sau autoritatea competentă
vor încuraja folosirea tehnologiei comunicaţiilor (Articolul 17 (4)).
De exemplu, in cazul audierii unui martor, tehnologia comunicaţiilor poate fi
utilizata de către instanţa care are responsabilitatea administrării probelor (de
exemplu, de către instanţa solicitată în conformitate cu Articolul 10(4) sau de
către instanţa solicitantă, în conformitate cu Articolul 17). În acel caz, o altă
instanţă care nu are responsabilitatea administrării probelor (de exemplu,
instanţa solicitantă în conformitate cu Articolul 12(3) sau instanţa desemnată de
către autoritatea centrală sau autoritatea competentă în conformitate cu Articolul
17(4) poate participa la audiere prin intermediul tehnologiei comunicaţiilor. Aşa
cum a fost specificat înainte (§ 14), aceasta poate de asemenea presupune ca
instanţa care nu are responsabilitatea administrării probelor să pună întrebări
martorului, daca instanţa căreia îi revine responsabilitatea administrării probelor
este de acord cu aceasta.
Statele membre vor furniza în viitor informaţii în care pot fi utilizate
conferinţe video şi teleconferinţe ale instanţei. Aceste informaţii vor fi puse la
dispoziţie în Atlas.
Instanţa solicitată trebuie să respecte cererea de a utiliza tehnologia
comunicaţiilor, cu excepţia situaţiei în care aceasta este incompatibilă cu
propria-i lege sau din motive de dificultăţi majore de ordin practic. Al doilea
motiv al refuzului este practic cel mai relevant pentru ca majoritatea instanţelor
din Statele membre nu au obţinut încă facilităţile de a administra probe
folosindu-se de mijloace moderne de comunicaţie, în special de conferinţa video
sau teleconferinţa. Regulamentul stipulează însă că, dacă nu există acces la aceste
mijloace tehnice în cadrul instanţei solicitante sau al instanţei solicitate, astfel de
mijloace pot fi puse la dispoziţie de instanţe printr-un acord reciproc.
CONCLUZII
Raportat la aporturile noului cod de procedură civilă în completarea
reglementarilor vechiului cod se pot face multe precizări privind voinţa
legiuitorului, însă principalele aspecte noi se regăsesc privind înscrisurile pe
suport electronic, copiile făcute pe microfilme, a contractelor întocmite utilizând
formulare tipizate ori standardizate, a timbrelor, a biletelor, cât şi a documentelor
imprimate sau neimprimate ce sunt folosite la realizarea unor contracte urmând a
avea regimul înscrisurilor sub semnătură privată, precum şi alte modificări ori
adăugiri privind dispoziţiile reglementate în actualul Cod de procedură civilă
Este necesară o abordare concretă a acestuia, o invocare repetată a
dispoziţiilor acestuia atunci când nevoia administrării probelor şi a
soluţionării unei cauze o impune.
Este necesara spargerea inerţiilor sistemului, refractor la
aplicarea acestor dispoziţii normative a căror aplicare nu mai poate fi
pusă la îndoială.

instanţele Statelor membre în administrarea probelor în domeniul civil sau comercial),
http://europa.eu.int/civiljustice
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PARTIDELE TRANSNAȚIONALE ȘI ALEGERILE PENTRU
PARLAMENTUL EUROPEAN. CE VA FI ÎN 2014?
Dan Mihalache
dan.mihalache@senat.ro
Abstract: Part of the political science literature defines the European
elections as „second order”, in the sense that there is less at stake around them,
which ultimately causes certain electoral behaviour patterns, as well as a
reaction of the political parties in approaching this kind of elections. Inside this
context, and considering also other tendencies which describe the European
elections and the political dynamics at the level of the EU, the article rises a
series of questions around the 2014 European elections and their possible or
predictable outcome. The European competition has been characterized so far
by successive attempts to strengthen the transnational actions and the common
effort of the political families, including in negotiating inside the institutional
structures of the Union. The European political parties have started to develop a
more coherent and consistent political and ideological profile, while organizing
pan-European campaigns and promoting common ideas throughout Europe.
These conclusions were validated by the previous electoral rounds, especially
2009. However, the main questions around 2014 elections arewhether the
“second order” elections model and the above described patterns will be
confirmed or 2014 will rather bring a strengthening of the national approach.
Keywords: first order elections, second order elections, transnational
parties, 2014 European elections, pan-European campaigns.
Anul 2014 pune întreaga Europă în fața unei noi runde de alegeri. Caracterul
diferit al acestui scrutin în raport cu cele precedente derivă nu doar din
acumularea de experiență politică şi instituțională la nivelul Uniunii Europene, ci
mai cu seamă dintr-un context politic, economic și social particular. Alegerile din
2014 vor veni după un ciclu electoral marcat de criză profundă, de dileme
economice și măsuri de austeritate, de mișcări și proteste sociale, toate ridicând
întrebări fără precedent legate de funcționarea Uniunii Europene. În acești ani,
pe fondul crizei pe care Europa a traversat-o, instituțiile europene și-au făcut mai
puternic și mai direct simțită prezența, la fel ca și beneficiile sau constrângerile
apartenenței la o structură paneuropeană, care funcționează după aceleași reguli.
Impactul pe care deciziile luate la nivel european îl au asupra statelor naționale și
asupra cetățenilor a început să fie conștientizat mai mult, la fel ca și prezența
unor lideri de anvergură europeană, a căror acțiune politică își pune amprenta
asupra parcursului comun al statelor europene.
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În aceste condiții, alegerile din 2014 vor reprezenta o provocare, ce va
măsura nu doar forța unor partide naționale, reunite în cadrul Parlamentului
European în familii politice, ci și reacția față de deciziile luate la nivel european,
precum și față de instituțiile comunitare. Metaforic vorbind, s-ar putea spune că
tocmai confruntarea cu criza a făcut mai pregnantă ideea de Europa în conștiința
și percepția indivizilor, iar tematica europeană, considerată secundară în raport
cu cea națională, a intrat mai mult pe agenda media, dar și pe agenda publică de
interes imediat. Europa a devenit dintr-o idee relativ abstractă, dintr-un concept
mai mult sau mai puțin străin marii majorități a corpului electoral, o realitate
concretă, sub aspect politic, dar mai ales economic și social.
Ce ne așteaptă așadar în 2014? Va fi acest scrutin o confirmare a tendințelor
care au caracterizat alegerile europene până acum sau va constitui o ruptură de
paradigmă? Acestea sunt temele pe care le abordează articolul de față. Fără a
încerca formularea unor răspunsuri categorice sau predicții, ne propunem să
analizăm mai în detaliu tiparele ce au marcat până acum alegerile europene, cu
accent pe ultima rundă, cea din 2009 și să explorăm variantele posibile de
evoluție în perspectiva anului 2014.
Tiparele alegerilor europarlamentare
Intrate relativ recent în practica electorală democratică, alegerile europene,
prin natura lor, au un statut aparte și unele particularități care le individualizează
în raport cu celelalte tipuri de alegeri. Miza lor diferită, cadrul instituțional în care
se desfășoară precum și actorii politicii europene, fac din scrutinul pentru
Parlamentul European unul atipic.
Teoria alegerilor de tip „first order”, respectiv „second order”, elaborată
imediat după primele alegeri europene, desfășurate în 1979, separă scrutinele în
două categorii distincte în funcție de relevanță și miză. Pe baza observațiilor
empirice, Karlheinz Reif și Herman Schmitt1 au creat un model explicativ
aplicabil alegerilor europene, model testat și ajustat ulterior de către Reif, odată
cu desfășurarea următoarei runde electorale în 1984. Principalele ipoteze ale
acestui model s-au verificat cu ocazia tuturor scrutinelor europene care au avut
loc ulterior.
Cu toate că se desfășoară în același cadru insituţional şi la ele participă
aceiași actori, respectiv partidele politice, alegerile „second order” se deosebesc
de cele considerate „first order” (de prim rang), prin importanță și prin percepția
alegătorilor cu privire la semnificația lor. Dat fiind că teritoriul național rămâne
cea mai relevantă arie de competiție politică, alegerile pentru parlamentul
național sau cele pentru președinte în regimuri prezidențiale și semiprezidențiale2, care se reflectă în distribuția puterii în stat și formarea guvernului,
sunt considerate de tip „first order”. Ele au impact mai mare asupra cetățenilor și
1 Karlheinz Reif, Hermann Schmitt (1980), "Nine Second-Order National Elections.
A Conceptual Framework for the Analysis of European Election Results", European
Journal of Political Research, 8, pp. 3-44.
2 Vezi Michael Marsh, „Testing the Second Order Election Model after Four
European Elections,” British Journal of Political Science, 28, 1998, pp. 591-607.
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în consecință suscită un interes sporit în comparație cu alte alegeri. De cealaltă
parte, scrutinele pentru administrațiile locale și regionale sau cele pentru o
structură supranațională, așa cum este Parlamentul European, au o miză directă
mai mică și sunt considerate a fi de tip „second order.”
Chiar dacă au loc în cadrul aceluiași sistem de partide, alegerile „second
order” generează practici și comportamente electorale diferite. Astfel, Reif și
Schmitt atribuie alegerilor europene, prin prisma acestui model, patru
caracteristici.
În primul rând, alegerile pentru Parlamentul European determină o prezență
la vot mai redusă decât cele pentru Parlamentul național. Altfel spus, participarea
la vot este mai scăzută în cazul scrutinelor „second order”, comparativ cu cele de
tip „first order.” La ultimele alegeri europene, în 2009, media prezenței la vot a
fost de 43%, în timp ce media participării la cele mai recente alegeri naționale în
statele membre ale Uniunii Europene a fost de 69,2%. Putem da câteva exemple
relevante, reflectând diferența de participare la alegerile europene comparativ cu
cele naționale: Marea Britanie 34,7% față de 61,3%; Germania 43,3% față de
70,8%; Olanda 36,78% față de 80,4%; Polonia 24,5% față de 53,9%; Cehia 28,2%
față de 64,5%.3
La începuturile experienței electorale europene interesul scăzut pentru aceste
alegeri, concretizat în nivelele de participare la vot, a fost explicat prin prisma
rolului redus al Parlamentului European. Cu toate acestea, chiar și după întărirea
atribuţiilor Parlamentului în structura instituțională a Uniunii, prezența la urne a
continuat să scadă. Pornind de la această stare de fapt, preocupările cele mai
recente s-au îndreptat către „încurajarea apariției unei sfere politice europene” și
către schimbarea percepției asupra Uniunii Europene dintr-o mașinărie
birocratică într-un spațiu „caracterizat de conflicte ideologice și partizane,
similare celor familiare din politica națională.”4
A doua caracteristică a alegerilor de tip „second order” se referă la faptul că
partidele aflate la guvernare în statele naționale pierd masiv procente. Hix şi
Marsh5 vorbesc despre un „efect antiguvernamental” în cadrul alegerilor
europene, guvernele pierzând în medie 7,5% în comparație cu performanța lor
electorală din alegerile pentru Parlamentul național. Potrivit acestora, teoria
alegerilor de tip „second order” impune câteva predicții în ce privește rezultatele
scrutinului pentru Parlamentul European. Și anume „partidele aflate la
guvernare la momentul unor alegeri europarlamentare vor primi un număr
mai mic de voturi decât în alegerile naționale anterioare; cu cât un partid este
mai mare în termeni de număr de voturi în alegerile naționale anterioare, cu
atât va pierde mai multe voturi la alegerile europarlamentare ce urmează;
3 Cifrele sunt furnizate în Wojciech Gagatek, European Political Parties as
Campaign Organisations: Towards a Greater Politicisation of the European Parliament
Elections, Center for European Studies, 2009, p. 18
4Idem, p.19.
5 Simon Hix, Michael Marsh, „Second-order Effects plus Pan-European Political
Swings: An Analysis of European Parliament Elections across Time,” Electoral Studies,
30, 2011, pp. 4-15.
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momentul alegerilor europene în interiorul ciclului electoral național va
determina mărimea acestui efect.”6 Cu alte cuvinte, cu cât distanța în timp dintre
alegerile naționale și cele europene este mai mare, cu atât efectul
antiguvernamental se va resimţi mai acut. Hix și Marsh arată că după 1979 acesta
a crescut constant până în 1994, iar după o diminuare a sa în 1999, și-a reluat
trendul ascendent în 2004 și 2009. Faptul că în cadrul lor nu se alege un guvern
”eliberează” alegătorul de nevoia de a lua în calcul alte consecințe ale votului său,
respectiv operează în mai mică măsură teoria votului raţional.
A treia caracteristică a alegerilor „second order” este aceea că încurajează
partidele mici, în detrimentul celor mai mari și chiar apariția unor partide noi.
Formațiuni marginale, chiar radicale, care în alegerile naționale nu performează,
obțin rezultate semnificativ mai bune în alegerile europarlamentare. Exemple în
acest sens sunt Frontul National în Franţa în 1984, UK Independence Party în
2004, Partidul Piraţilor în Suedia în 2009. Teoria se verifică şi în spațiul politic
românesc, prin PLD în 2007 și PRM în 2009.
În fine, caracterul secundar al alegerilor pentru Parlamentul European se
reflectă şi în alte câteva componente. Astfel, dezbaterea în campaniile pentru
alegerile europene este puternic „contaminată” de temele naţionale, iar
mobilizarea sub toate aspectele este semnificativ mai redusă – cea de resurse
financiare, umane şi mediatice.
Sintetizând, conform teoriei alegerilor ”second order”, votul pentru Parlamentul
European conține o componentă de „sancţionarea” a guvernelor naţionale.
Literatura de specialitate propune însă şi o altă explicaţie7, considerând votul la
alegerile europarlamentare nu unul punitiv la adresa politicii naționale, ci unul de
protest împotriva Uniunii şi a politicilor europene. Această teorie contrazice ideea
potrivit căreia alegerile europene nu au legătură de fapt cu problematica europeană şi
susține, dimpotrivă, creșterea importanței temelor europene în opțiunea de vot.
Chiar înainte de izbucnirea crizei economice şi a creșterii influenței deciziilor luate la
nivel european asupra guvernelor naționale, cercetările empirice au observat o
corelație între prezența la votul şi atitudinea faţă de integrare. „Protestul” este acela
care ar explica sprijinul sporit pentru partide radicale, extremiste şi cu viziuni
eurosceptice în raport cu alegerile naționale. Pornind de la aceste observații există un
set de predicţii pe care această abordare le propune: „cu cât mai anti-europeană este
poziția unui partid în materie de politici, cu atât numărul său de voturi va crește
între ultimele alegeri naționale şi cele europene următoare; cu cât un partid este
situat mai la extremă, în termeni de distanță stânga – dreapta faţă de centru, cu
atât va câştiga mai multe voturi între alegerile naționale şi cele europene
următoare; partidele verzi prezintă o creştere mai mare în număr de voturi la
alegerile europene comparativ cu alte partide; partidele anti-europene prezintă o
creștere mai mare în număr de voturi la alegerile europene comparativ cu alte
partide.”8
6Idem,

p.5
Simon Hix, Michael Marsh, ”Punishment or Protest? Understanding European
Parliament Elections,” The Journal of Politics, vol.69, no.2 (May 2007), pp. 495-510.
8 Idem, p. 497.
7
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Întărirea acţiunii transnaționale și politizarea – tendințe în
competiția europeană
De-a lungul rundelor succesive de alegeri am asistat la o creștere treptată a
coerenței și relevanței partidelor politice europene. Deși dezbaterea despre
existența unui sistem de partide transnaţional este una complicată, iar
argumentele sunt mai degrabă în defavoarea unei asemenea afirmații,
intensificarea eforturilor comune, coerente ale familiilor politice la nivel
european nu poate fi negată. De asemenea, nu poate fi negată creșterea treptată a
relevanței apartenenței la o familie europeană sau alta.
În campaniile care au precedat-o pe cea din 2009, strategia partidelor
europene s-a axat mai degrabă pe promovarea unor manifeste politice comune și
pe asumarea rolului partidelor europene de „furnizori” de servicii pentru
partidele naționale.9 Redactarea manifestelor europene a fost de cele mai multe
ori o provocare, atât din punctul de vedere al conținutului, care trebuia să
armonizeze perspectivele partidelor naționale membre, cât şi din punctul de
vedere al promovării, respectiv al asumării lor la nivel național. De asemenea,
ideea unei campanii pan-europene a fost una relativ târzie, începând cu 2004,
prin acțiunea verzilor şi abia apoi extinzându-se în 2009.
La nivelul anului 2009 putem vorbi de o creştere a rolului şi importanței
partidelor transnaţionale în plan european. Familiile europene au dorit să asume
o putere sporită care s-a reflectat într-o poziționare comună, inclusiv în campanii
din ce în ce mai omogene. Pe lângă elementele campaniilor anterioare în 2009 au
existat însă o serie de diferențe.
În termeni de conținut, 2009 a adus o schimbare de accent. Problematica
extinderii, mai familiară partidelor europene, dat fiind că permite o abordare
unitară, a rămas în plan secundar. Realitatea unei crize economice, care începuse
a-şi face simțite efectele timpurii, a permis şi chiar impus o dezbatere pe teme
economice. Cum răspund partidele europene la criză, ce soluții economice şi
sociale au, cum poate acționa unitar Europa în fața acestei realităţi fără precedent
au fost întrebări care au înlocuit temele de dezbatere consacrate anterior. 10 Din
punctul de vedere al campaniei, această situaţie a permis partidelor europene atât
o mai vizibilă diferențiere în materie de declaraţii şi soluţii (spre deosebire de alte
subiecte, precum extinderea, în privința cărora marile familii se regăsesc cu
abordări similare), cât şi o mai puternică poziționare ideologică diferențiată sau
chiar antagonică. Campania a căpătat la nivel european accentele unei competiții
politice de tipul celei care se desfășoară de regulă la nivel național. În acest
context am asistat la o intensificare a atacurilor între grupurile europene mari,
care au început să-și contrapună ideile și programele direct şi mai pronunțat în
comunicarea publică. Gagatek remarcă, spre exemplu, „nivelul fără precedent de
critică directă exprimată de PES împotriva oponentului său”.11 Dacă anterior
manifestele politice făceau referire lapidar și tangențial la adversarii politici, anul
2009 a marcat o schimbare de raportare, justificabilă pe fondul crizei. Critica PES
Gagatek, op.cit., p. 33.
Idem, p.37.
11 Idem, p.48.
9
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în raport cu PPE a pornit de la constatarea că popularii s-au aflat la putere în
multe state membre, ceea ce ridică o serie de întrebări cu privire la performanța la
guvernare și capacitatea de a gestiona în mod eficient criza: „Au gestionat criza
financiară globală? S-au ocupat de creșterea prețurilor la mâncare și energie?
Au luptat împotriva sărăciei și inegalităților? Este societatea mai dreaptă decât
era acum cinci ani? Au sprijinit inițiativa noastră de a crea locuri de muncă mai
multe și mai bune? Ei urmează piața. Noi ne urmăm convingerile.”12
Răspunsul popularilor s-a conturat şi el într-o anumită măsură în termeni
ideologici, aşa cum se poate observa din Manifestul prezentat în 2009:
„Socialiștii văd criza financiară și economică drept șansă pentru a-și promova
agenda învechită despre naționalizare, protecționism și cheltuieli care duc la
perpetuarea deficitului…Cu alte cuvinte, aceste alegeri sunt despre o opțiune
fundamentală: între rețetele periculoase ale socialiștilor și naționaliștilor și un
viitor sigur, bazat pe valori, responsabilitate, competență și acțiune
coordonată.”13
La fel ca și în campaniile precedente, elaborarea unor manifeste electorale
comune ale partidele europene a reprezentat o constantă. Totuși, familiile politice
au optat pentru strategii diferite de creare și promovare a acestora, atât din
perspectivă temporară, cât și a actorilor chemați să contribuie la redactarea lor.
Liberalii au preferat o lansare timpurie a manifestului, care a rezultat însă în
urma unui proces elaborat și îndelungat de pregătire de cca un an. În octombrie
2008, liberalii europeni au prezentat publicului „European Liberals Top 15 for
EP Elections”, un document a cărui concizie (3 pagini) era menită să-l facă mai
atractiv pentru public și mai ușor de asumat și utilizat de activiști și membri.
Pornind de la rolul pe care liberalii l-au jucat la nivel european, manifestul era
structurat pe patru zone de interes pentru care au fost enunțate poziții politice:
libertățile civile; piața unică europeană, creștere și locuri de muncă; politica de
mediu și energie; politica externă, de extindere, securitate și apărare.14
PES a optat pentru consultări largi, renunțând la modul tradițional de
adoptare, și pentru un document mai amplu și elaborat. Cu 18 luni înainte de
alegeri au fost implicate în elaborare nu doar partidele membre, ci și sindicate,
fundații și reprezentanți ai publicului. Sub denumirea „People first: A New
Direction for Europe”, socialiștii își propuneau să ofere publicului „o nouă
Europă socială”, un nou acord mai echitabil, o nouă direcție progresistă, care să
răspundă provocărilor vizibile la nivel european: recesiune economică, șomaj,
creșterea costurilor de viață, a inegalităților sociale, a sărăciei.15
People First: A New Direction for Europe”, PES Manifesto, 2009, disponibil pe
site-ul oficial al PES http://www.pes.eu/en/about-pes/pes-documents.
13 „Strong for the People”, EPP Manifesto – European Elections 2009,
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/Commissions/InstitutionalAffairs/EventsAn
dMeetings/2009/Regions_cross_examine_Europe/en-epp-manifesto-europeanelections-final_copy_3.pdf.
14 „European Liberals Top 15 for EP Elections”, ELDR Manifesto for the European
Elections 2009, adopted at the Stockholm Congress, 31 October 2008.
15 Vezi PES Manifesto, 2009.
12
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PPE a preferat amânarea momentului prezentării unui asemenea document
până foarte aproape de alegeri, strategie justificată prin nevoia de oferi publicului
un răspuns ancorat în evaluarea la zi a crizei și determinat de înțelegerea realității
curente. Prin urmare, popularii europeni au adoptat manifestul intitulat „Strong
for the People” („Puternici pentru oameni”) la finele lui aprilie 2009. Acesta
pornea de la recunoașterea nevoii unui răspuns coerent la criză și afirma patru
priorități ale PPE la nivel european: crearea prosperității pentru fiecare,
transformarea Europei într-un loc mai sigur, combaterea schimbărilor climatice,
gestionarea provocării demografice.16
Verzii au optat încă din 2004 pentru o campanie pan-europeană, iar în 2009
au încercat să construiască pe aceeași bază. Elaborarea manifestului a durat mai
mult de un an și a inclus trei runde de amendamente din partea formațiunilor
membre. Adoptat în martie 2009, sub denumirea „Green New Deal”, manifestul
își propunea să ofere generațiilor următoare „un viitor bazat pe stabilitate,
abundență și sustenabilitate.”17
În afara stabilirii componenței Parlamentului European şi raportului de forțe
din interiorul acestuia, alegerile europarlamentare au căpătat recent o miză
politică suplimentară, legată de alegerea Preşedintelui Comisiei Europene.
Apariția unei relații directe între câştigarea alegerilor de către o familie europeană
și nominalizarea acestuia constituie una dintre evoluțiile care conduc la întărirea
partidelor transnaționale, la creşterea relevanței lor politice și la o schimbare de
accent în competiția electorală, care iese practic din cadrul exclusiv național.
„Politizarea” competiției pentru Președinția Comisiei Europene este o
tendință sesizabilă încă din 2004, când liderul popularilor europeni, Hans Gert
Pottering, anunța că nu va accepta un candidat aparținând unei familii politice
care a pierdut alegerile. Anunțul venea pe fondul înțelegerii franco-germane, între
președintele Jacques Chirac și cancelarul Gerhard Schroeder care căzuseră de
acord să susțină candidatura liberalului belgian Guy Verhofstadt. Opoziția
popularilor a avut drept consecință renunțarea la această înțelegere și găsirea
unei soluții de compromis, în persoana lui Jose Manuel Barroso.
2009 a însemnat confirmarea acestei tendințe. Încă din martie 2009,
popularii şi-au reafirmat susținerea pentru ca mandatul lui Jose Manuel Barroso
să fie reînnoit, ceea ce a redeschis discuția cu privire la nominalizarea unor
contracandidați din partea celorlalte familii europene. Verzii au dus o întreagă
campanie sub sloganul „Stop Barroso”, ceea ce a subliniat caracterul paneuropean al acestei competiții. Faptul că acesta se bucura însă și de susținerea
unor guverne naționale a stopat demersurile găsirii unui contracandidat, în
special din zona socialiștilor europeni. Postelectoral însă, alegerea lui Barroso n-a
fost un proces facil, ci rezultatul unor negocieri politice între grupurile din
Parlamentul European. Susținut inițial de populari şi conservatori, Barroso avea
nevoie de un număr suplimentar de voturi. Numirea sa a fost amânată în mai
multe rânduri, în condițiile în care socialiștii și liberalii s-au opus, venind cu
EPP Manifesto, 2009.
„A Green New Deal for Europe”, Manifesto for the European Election Campaign
2009, United Green Parties of Europe, http://europeangreens.eu/content/egp-manifesto.
16
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propria listă de solicitări în schimbul acceptării.18
O încercare aparte de întărire a competiției transnaționale a reprezentat-o
așa-numitul Raport Duff, care prevedea alegerea unui număr de 25 de
europarlamentari pe liste transnaționale, la propunerea partidelor europene.
După o lungă de perioadă de discuții și amânări, Raportul a fost abandonat, ceea
ce în sine indică o reticență față de accentuarea tendințelor de „europenizare” a
competiției politice, dincolo de cadrul deja existent.
Ce va fi în 2014?
Așa după cum am arătat anterior, 2009 a fost anul care a confirmat şi chiar
accentuat cel puțin două tendințe de comportament politic la nivel european,
ambele direct legate de întărirea rolul partidelor transnaționale. Astfel, primul
dintre ele priveşte mecanismele de alegeri, incluzând aici încercările de
omogenizare a campaniilor electorale, precum şi elemente de strategie. Cel de-al
doilea tipar se referă la miza politică a Preşedinţiei Comisiei Europene şi la
bătălia din jurul acesteia. Dat fiind că Tratatul de la Lisabona corelează numirea
Președintelui Comisiei de rezultatul alegerilor europarlamentare, politizarea
procesului de desemnare a Preşedintelui a devenit o tendință firească. Ceea ce în
urmă cu câțiva ani părea o utopie, şi anume existența unei competiții politice la
nivel european concretizată prin nominalizarea unor candidați proprii ai
familiilor europene la Preşedinţia Comisiei, este astăzi o realitate.
În perspectiva anului electoral 2014, întrebarea este dacă aceste tendințe,
precum și teoriile referitoare la alegerile europene, se vor confirma sau nu. În anii
care s-au scurs de la precedentul exercițiu electoral experiențele statelor membre
în raport cu instituțiile europene şi cu măsurile luate la nivel european au fost
diferite, chiar disonante. De aceea putem formula o serie de întrebări, care
constituie tot atâtea necunoscute în perspectiva anului 2014. Cât de mare este
impactul crizei asupra percepţiei publice privitoare la instituţiile europene? Sub
efectul problemelor economice la care s-a răspuns cu măsuri de austeritate, care
va fi reacţia electorală faţă de actorii europeni? Pe fondul disparităţilor şi crizei,
de pildă, dreapta din Grecia sau Cipru va asuma public apartenenţa la aceeaşi
familie politică alături de lideri precum Angela Merkel, ca parte a unui demers
politic comun sau va prefera tematica naţională evitând asocierile directe de acest
tip? Vor putea gestiona în mod coerent familiile europene o campanie unitară sau
mai degrabă partidele vor fi nevoite să adopte strategii naţionale diferite?
Pornind de la contextul economic şi politic în care ne aflăm, a face o predicție
într-un sens sau altul devine dificil. Prin urmare, anul electoral 2014 s-ar putea
înscrie pe una dintre următoarele direcții. Pe de o parte, am putea asista la
menţinerea trendului ultimelor alegeri care ar însemna creștere importanței
demersurilor transnaţionale, precum şi o competiție mai politizată şi mai bine
nuanțată ideologic. Recent, Comisia a recomandat partidelor politice să
nominalizeze în avans candidaţi pentru Preşedinția acestui for, iar estimările şi
speculațiile cu privire la posibilele nume şi-au făcut loc deja în dezbaterea publică.
Această recomandare s-a bazat şi pe rezultatele cercetărilor sociologice potrivit
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cărora 62% dintre cei chestionați consideră că participarea la alegerile europene
ar creşte dacă ar exista candidați ai partidelor pentru şefia Comisiei. Din această
perspectivă alegerile europarlamentare din 2014 ar putea fi despre stânga vs.
dreapta, respectiv soluţiile lor la nivel european în termeni de politici şi oameni.
Cealaltă direcţie posibilă este regruparea perspectivelor la nivel naţional,
pornind de la realitatea crizei şi consecinţelor sale. În acest caz, alegerile
europene ar putea fi despre interesele statelor naționale şi alianțele dintre ele.
Anul 2014 va reprezenta o provocarea şi pentru verificarea modelul „second
order elections,” respectiv a celui care afirmă relevanța problematicii europene în
opțiunea de vot. Pe fondul crizei şi al evoluţiilor din diferite state europene, s-ar
putea să asistăm fie la creşterea interesului şi a participării pentru alegerile
europene, fie a reacţiilor anti-sistem, a euroscepticismului şi suportului electoral
pentru partide marginale. Din perspectiva „sancţiune” (a guvernelor naţionale)
vs. „protest” (împotriva Uniunii Europene) scrutinul de anul viitor ne va arăta
cine decontează efectele crizei şi dacă electoratul va sancţiona în continuare
guvernele naționale sau familiile politice.
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