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Liberalismul postmodern american 

între abordarea antropologică și 

sociologică 

  

The Postmodern American liberalism between 

the anthropological and sociological  approach 

 

Abstract: This article discusses two major 

approaches of the American, contemporary 

liberalism became traditions in the 

contemporary, political thinking. The first type of 

approach is the pragmatism and the relativism 

specific to the analitic philosophy as we find it in 

R. Rorty’s thinking. The second type is that of 

Fukuiama and it is a socio-historical and 

economic analysis of the political problems.   



 

 

1. A vorbi despre liberalism în 

America, în afara cercurilor științifice, este 

oarecum riscant, ținând cont de receptarea 

populară a acestei vechi doctrine politice în 

vecinătatea extremismului de neînțeles. Este 

adevărat că aceast tip de „înțelegere‖ a și fost 

mult facilitat de curentul libertarian și de 

excentricitățile lor cu privire la adresa statului, 

legii, moralei, raporturilor economice etc.  

Totuși, ceea ce ne interesează în acest articol este 

altceva: liberalismul american în viziunea marilor 

teoreticieni. În mod ciudat, ceea ce aduce nou 

liberalismul zilelor noastre vine din America, 

locul unde liberalismul este neînțeles, unde nu 

există un partid liberal, dar toate partidele sunt 

liberale.  

Ne vom referi aici la două dintre curentele 

majore de gândire în mediul de gândire anglo-

saxonă al lumii contemporane. Primul este cel de 

factură postmodernă, înţesat de pragmatismul şi 

relativismul caracteristice filosofiei analitice 

practicate cu obstinaţie în ultima jumătate de 

secol, iar cel de-al doilea este cel de latura cvasi-
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economică, structurat pe noile premiante ale 

ştiinţelor sociale: antropologia şi sociologia. Vom 

face pentru aceasta o scurtă trecere în revistă a 

ideilor importante, cu referinţe principale la două 

lucrări grăitoare în privinţa caracteristicilor 

fundamentale ale acestor curente: eseul lui 

Richard Rorty intitulat Liberalismul burghez 

postmodern şi lucrarea - mai vastă, dar nu cu 

mult mai bogată din punct de vedere teoretic - lui 

Francis Fukuyama, Marea ruptură. Natura 

umană şi refacerea ordinii sociale. Scopul 

urmărit este sublinierea unei compatibilităţi 

depline între aceste două curente, compatibilitate 

menită să releve un concept dificil de 

conceptualizat, dar uşor de constatat în filosofia 

ultimului secol: coborârea moralei într-o piaţă 

dominată de reguli de sorginte economică, 

funcţionale în spaţiu delimitat şi la un moment 

dat, care asigură individului doar acele 

instrumente deliberative care îi sunt necesare 

pentru a trăi în comunitatea din care face parte. 

Rorty numeşte liberalism burghez 

postmodern încercarea de a apăra instituţiile 

democraţiilor nord-atlantice fără ajutorul unei 



moralităţi transculturale şi anistorice, iar 

rezonanţa expresiei o justifică prin necesitatea de 

a defini cât mai cuprinzător acest curent; şi 

anume, menţionând că acest curent acordă 

exclusivitate justificării practicilor şi 

organizărilor sociale numai în anumite condiţii 

istorice (şi deci poate fi numit burghez) şi că 

manifestă o totală neîncredere faţă de 

„metapovestiri" (şi deci, conform sensului dat de 

Lyotard termenului, poate fi numit postmodern). 

Rorty îşi propune să sugereze „cum ar putea 

convinge aceşti liberali societatea noastră că 

loialitatea faţă de ea însăşi este moralitate 

îndeajuns şi că o asemenea loialitate nu mai are 

nevoie de un fundament anistoric"
1
 Ar rezulta, 

după Rorty, că cele mai multe dileme morale sunt 

urmări ale faptului că ne identificăm cu mai 

multe grupuri şi că ezităm să renunţăm la una sau 

alta dintre aceste identificări, sau să favorizăm 

semnificativ vreuna dintre ele. Diversitatea 

identificărilor creşte odată cu educaţia, iar 

                                                 
1
 Richard Rorty. Liberalismul burghez postmodern, în 

Eseuri filosofice: Obiectivitate, relativism şi adevăr (vol. 

1), Bucureşti, Editura Univers, 2000, p. 349; 
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numărul comunităţilor cu care o persoană se 

poate identifica creşte odată cu civilizaţia
1
. 

Discursul politic al democraţiilor constă în 

enunţarea efectelor practicilor şi în construirea 

predicţiilor în legătură cu ce s-ar întâmpla dacă 

practicile ar fi modificate. Un astfel de discurs 

constituie expresia deliberării morale a 

liberalului burghez postmodern, astfel încât se 

evită formularea unor principii generale, „cu 

excepţia situaţiilor în care e necesară această 

tactică specială - de exemplu atunci când se scrie 

o constituţie sau în cazul regulilor de memorare 

pentru copii"
2
. Acestea sunt manifestările 

liberalismului burghez postmodern in domeniul 

moralei. Obiecţiile principale asupra acestui mod 

de a vedea lucrurile ar fi, după Rorty: 1) 

neputinţa acordării demnităţii umane unui individ 

izolat de comunitate (copilul pierdut în pădure) şi 

2) posibilitatea de a identifica postmodernismul 

cu un relativism care se autoinfirmă. Prima este 

înlăturată prin stipularea capacităţii (înscrise în 

                                                 
1
 Ibidem, p. 350; 

2
 Ibidem; 



tradiţia comunităţii) de a „reînzestra cu demnitate 

o fiinţă umană străină"
1
. Cea de-a doua este 

înlăturată cu ajutorul observaţiei că 

postmodernismul nu poate fi acuzat de relativism 

decât dacă se atribuie o metapovestire. Or, acesta 

este un mod vicios de definire a 

postmodernismului, ceea ce presupune că relaţia 

postmodernismului cu filosofia trebuie să fie 

redefinită. 

Să lămurim acum ce înseamnă 

metapovestire, pentru a determina mai exact 

poziţia lui Rorty. Probabil că mult mai corect ar 

fi fost să se numească povestire cu 

metapersonaje; Divinitatea, Necesitatea istorică 

sau imperativul categoric sunt metapersonaje. Nu 

ne interesează care anume sunt personajele - dacă 

povestirea iese din reţelele şi comunităţile cu care 

ne identificăm, punând chiar şi o simplă relaţie 

deasupra acestora, prin intermediul căreia să 

judece comunităţi diferite, atunci avem de-a face 

cu cel mai simplu caz de povestire cu 

metapersonaj. Relaţia este metapersonajul, iar 

povestirea este una contemplatoare, devenind 

                                                 
1
 Ibidem, p. 351; 
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astfel o metapovestire. Astfel, postmodernismul 

cu metapovestire devine un relativism care se 

autoinfirmă (prin inconsistenţa dintre relaţia 

istorică - intracomunitară - şi cea care stă ca 

metapersonaj). Eroarea, indică Rorty, vine din 

aceea că postmodernii nu propun nici un 

metapersonaj şi deci nici o metapovestire. Dacă 

se insistă asupra necesităţii relaţiei de identitate 

dintre metapovestire şi poziţie filosofică, „atunci 

postmodernismul este postfilosofic"
1
. Dar, afirmă 

Rorty, ar fi mult mai bine să se renunţe la această 

relaţie de identitate. Trebuie să renunţăm deci la a 

atribui o metapovestire postmodernilor şi să 

coborâm semnificaţia unor termeni ca „raţional" 

şi „moral" în interiorul comunităţii. 

Abordând tema Liberalismului burghez 

postmodern, Richard Rorty face distincţia între 

oamenii kantieni şi oamenii hegelieni. Primii sunt 

cei care „cred că există lucruri ca demnitate 

umană intrinsecă, drepturi umane intrinsece şi o 

distincţie anistorică între cerinţele moralităţii şi 

                                                 
1
 Ibidem, p. 352; 



cele ale prudenţei"
1
. Ceilalţi, hegelienii, spun că 

„umanitatea este mai degrabă o noţiune biologică 

decât una morală, că nu există nici un fel de 

demnitate umană care să nu derive din 

demnitatea unei comunităţi specifice şi nici un 

apel la criterii imparţiale dincolo de meritele 

relative ale diferitelor comunităţi actuale sau 

posibile, criterii care ne nor ajuta să evaluăm 

aceste merite"
2
. 

Astfel, filosofia socială a „lumii vorbitoare 

de limbă engleză" se împarte, după Rorty, între 

poziţiile kantienilor şi cele ale criticilor acestora. 

Rezultatul? O dispută asupra responsabilităţii 

sociale. Avem însă aici o dispută fictivă: 

kantienii critică orice tentativa de a clădi morala 

pe interesul comunităţii, în timp ce hegelienii 

neagă necesitatea raportării la un „interes comun 

al umanităţii". 

2. Demersul lui Fukuyama vizează 

relaţia dintre ordinea socială şi natura umană, aşa 

cum apare ea (sau cum este construită, clacă 

refuzăm să acceptăm existenţa ei) în cadrul larg 

                                                 
1
 Ibidem, p. 344; 

2
 Ibidem, p. 345; 
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al ştiinţelor sociale: prin intermediul schelelor 

statistice ale sociologiei, la care se adaugă 

explicaţii cvasi-fabulatorii ale antropologiei. 

Premisa majoră a acestui demers este marea 

ruptură produsă la nivelul valorilor sociale (cu 

accent pe acele valori care intră în sfera moralei) 

în a doua jumătate a secolului XX. Fukuyama 

este părintele celebrei teze expuse în Sfârșitul 

istoriei și ultimul om după care instituţiile 

democraţiilor liberale ale sfârşitului de secol XX 

reprezintă forma de organizare socială suficientă 

sfârşitului istoriei, înţeleasă nu ca desfăşurare a 

evenimentelor, ci în sensul hegelian al dialecticii 

tensiunilor sociale, considerate atât la nivelul 

indivizilor ci și la nivelul grupurilor (indiferent 

de criteriul de agregare al acestora). Autorul nu 

abandonează definitiv teza proprie privitoare la 

sfârşitul istoriei şi nici nu îşi modifică radical 

discursul. Nu există alternativă la democraţia 

liberală, deci orice societate care tinde spre o 

ordine care să-i asigure prosperitatea trebuie să 

adopte instituţiile societăţilor democrate liberale, 

în schimb, dacă ipoteza sfârşitului istoriei era 

clădită pe conceptul de echilibru social optim 



(asigurat, în opinia lui Fukuyama, de instituţiile 

democraţiei liberale), teza marii rupturi are în 

spate conceptul de capital social, adus în prim 

plan în ultimul sfert al veacului XX de sociologul 

James Coleman. Avem de-a face cu un concept 

vechi, reprezentând un fenomen social perceput 

ca atare de toţi gânditorii care s-au aplecat asupra 

organizării sociale, dar niciodată cuprins sub un 

singur nume. Definit succint, capitalul social este 

un set de reguli informale care îmbunătăţesc 

cooperarea în cadrul unui grup social, creând 

astfel ceea ce în termenii gândirii economice 

numim externalităţi - efecte pozitive sau negative 

în afara grupului, în funcţie de vectorul 

dominant: raza de încredere sau dimensiunea 

grupului. 

Acest concept permite o tratare a 

problematicii normelor informale prin 

intermediul unor parametri deveniţi exponenţi 

tradiţionali ai ordinii sociale: delincventa, 

devianţa familiei (perturbări de natalitate şi rate 

ale divorţurilor) şi încrederea. Marele necaz pe 

care îl poartă cu sine acest concept este însă 

imposibilitatea cuantificării, fie şi ca valoare 

aparţinând unui moment istoric trecut. Totuşi, 



Filosofie politică și administrație 

 

17 

 

există nenumărate cazuri în care, pentru 

justificarea existenţei unui astfel de concept, sunt 

folosite statistici. Aceasta se întâmplă nu atât 

pentru a determina capitalul social sau conceptul 

asemănător care este în cauză, cât pentru a 

deosebi între un capital bogat şi unul sărac. 

O observaţie la care se ajunge însă aproape 

invariabil este aceea că în societăţi diferite 

aceeaşi instituţie funcţionează diferit. Robert 

Putnam conchide în studiul său asupra 

administraţiilor locale din regiunile Italiei
1
 că 

reţelele de reciprocitate şi solidaritate nu sunt 

produsul modernizării socio-economice, ci 

condiţii ale acesteia. Douglass North, în analiza 

istorică a relaţiei dintre instituţii şi comerţ
2
, 

găseşte o discrepanţă relevantă între instituţiile 

Europei occidentale şi cele ale Americii Latine şi 

o pune pe seama relaţiilor dintre indivizi: în 

Europa acestea sunt impersonale - permiţând şi 

                                                 
1
 Vezi și Robert O. Putnam. Making Democracy Work; 

Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, Princeton 

University Press. 1993; 
2
 Douglass C. North. Institutions, Journal of Economic 

Perspective, volume 5, Number 1. 1991; 



chiar încurajând interacţiunea între indivizi care 

nu aparţin aceluiaşi grup —, iar în America 

Latină sunt „personalizate"
1
, fapt care împiedică 

formarea unui cadru instituţional corelat cu 

necesităţile tehnico-economice. De reținut că 

North numeşte instituţii ansamblul de 

constrângeri informale (obiceiurile)  şi de reguli 

formale (Constituţia) proiectate de indivizi pentru 

a crea ordine. 

În termenii capitalului social, aceste 

observaţii (pe care avem suficiente motive să le 

numim ipoteze nefalsificate)
2
 pot fi însumate şi 

reformulate astfel: acolo unde raza de încredere 

nu acoperă grupul (şi deci există chiar membri ai 

grupului cărora nu li se acordă încredere şi faţă 

de care normele infórmale nu sun: respectate), iar 

acest lucru se petrece într-un număr semnificativ 

de grupuri, nu se poate crea un cadru instituţional 

care să conducă la o „modernizare 

socioeconomică, în sensul dezvoltării 

                                                 
1
 Ibidem, p. 111; 

2
 Idee susținută și de Viorel Zaicu, Liberalismul 

postmodern în viziunea lui Rorty și Fukuyama, în 

Construcție și deconstrucție în filosofia americană 

contemporană, București, Eitura Academiei Române, 2006, 
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interacţiunilor între indivizii societăţii în acelaşi 

ritm cu dezvoltarea tehnologică şi economică ce 

acţionează în mod obişnuit asupra societăţilor 

contemporane; externalităţile sunt preponderent 

negative şi nu permit evoluţia instituţiilor şi 

progresul socio-economic. Ideea principală este 

că statul nu mai este capabil să menţină o ordine 

prin sistemul juridic, nu mai poate susține o 

orindine cu caracter de moralitate, nici nu mai are 

nevoie de această ordine pentru legitimarea sa şi, 

implicit, nu mai dorește să aibă si acest rol. 

Astfel, în scenă intră neotriburile: grupuri 

agregate pe criterii funcţionale care tind 

înlocuiască stalul-naţiune. 

Consideraţiile lui Fukuyama asupra ordinii 

sociale constituie o analiză amănunţită asupra 

structurii atomice a ordinii sociale. Din această 

perspectivă, Putnam, Coleman, Mancur Olson et. 

al. au efectuat analize asupra unor structuri 

moleculare. Noutatea ar fi deci acest salt către un 

nivel structural inferior, care are o relevanţă 

deosebită în contextul actual, în care 

multiculturalismul și globalizarea, elixirele 

chimiei moral-politice contemporane, tind să 



orienteze discursul filosofiei sociale mai degrabă 

spre un nivel structural superior. 

Paşii făcuţi de Fukuyama sunt următorii: 

1) Parametrii ordinii sociale ne arată 

că aceasta trece printr-o criză. 

2) Cauzele reale ale crizei sunt de 

găsit la nivelul capitalului social care, din 

diverse cauze, a scăzut drastic (producând 

externalităţi negative). 

3) În istorie au mai avut loc astfel de 

rupturi, de obicei ca urmare a salturilor 

tehnologice, depăşite cu ajutorul 

mecanismelor biologice de socializare (e.g. 

natura umană), dar şi cu cel al mecanismelor 

non-biologice de socializare (e.g. practica 

încrederii); o concluzie intermediară ar fi 

aceea că relaţia dintre sat şi capital social (cu 

implicaţii directe asupra ordinii sociale) a 

urmat de-a lungul istoriei un traseu sinusoidal 

- aceasta infirmă ipoteza care pune 

capitalismul în ipostaza de consumator ce 

epuizează capitalul social.  

4) Pornind de la datele istorice (care 

ne arată că mecanisme biologice şi non-

biologice care nu pot fi afectate semnificativ 
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de această criză conlucrează pentru refacerea 

ordinii sociale) şi parametrii ordinii sociale 

care pot fi măsuraţi în timp real (e.g., 

adaptarea la noile cerinţe de care ordinea 

socială trebuie să țină seama, cum ar fi 

creşterea fără precedent a fluxului 

informaţional), trebuie să fim optimişti: 

reconstrucţia ordinii sociale este posibilă (şi 

poate chiar a început, dar nu putem avea 

această certitudine decât după scurgerea 

intervalului de timp care să permită 

cuantificarea anumitor parametri). 

3. Ne interesează aici numai 

implicaţiile acestei analize asupra moralei, iar 

acestea sunt însemnate, pentru că această 

perspectivă operează cu normele 

comportamentale pe care se sprijină ordinea 

socială. Fundamentul moral este pe deplin 

compatibil cu cel pe care Rorty îl foloseşte în 

construirea noţiunii de liberalism burghez 

postmodern, fiind alcătuit din norme ale unei 

moralităţi mtraculturale şi istorice. Am putea 

spune chiar că demersul lui Fukuyama este un 

exerciţiu de etică aplicată, care probează 



validitatea concluziei că fundamentele 

transculturale şi anistorice ale moralei sunt iluzii 

(metapovestiri) filosofice. Problema? Optimismul 

în jurul căruia este constituită această perspectivă 

morală se sprijină pe o alegere după un criteriu 

arbitrar, care face necesar un sistem deliberativ 

mult prea complex pentru individul sau grupul 

care trebuie să aleagă. 

Rorty este pe deplin consecvent în 

optimismul său, aplicând, în buna tradiţie 

pragmatistă, acelaşi criteriu chiar şi pentru 

clasificarea iluziilor folositoare: între Noul 

Testament şi Manifestul Partidului Comunist, 

ambele profeţii ratate, dar dătătoare de speranţe, 

care nu pot influenţa decât în bine 

comportamentul moral, cel mai puţin nociv nu 

poate fi decât al doilea, pentru că promisiunea pe 

care o face are aplicabilitate în viaţa reală, de 

aici, nu în cea de dincolo
1
. La acest nivel se poate 

observa cel mai bine problema despre care 

vorbim: optimismul în privinţa unei alegeri 

potrivite între Noul Testament şi Manifestul 

                                                 
1
 Vezi Richard Rorty, Phatted Prophecies, Glorious Hopes, 

în Philosophy and Social Hope, London, Penguin Books. 

2000, p. 171-177;  
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Partidului Comunist ca surse de inspiraţie pentru 

un comportament adecvat moral presupune o 

alegere din partea individului. Dar chiar şi 

această alegere simplă presupune un efort 

important, care ar trebui sa conducă mai întâi la 

observaţia ca aceste scrieri nu sunt doar profeţii 

ratate; că ele au, dincolo de promisiunile 

interpretabile, elemente care pot constitui valori 

morale între care trebuie să alegem. 

Am putea să scoatem în evidenţă câteva 

principii generale (eventual unul singur, ca în 

cazul utilitarismului) pornind de la care să putem 

delibera în cazurile particulare. Numai că aceste 

principii generale nu pot fi ridicate dincolo de 

nivelul grupului, date fiind condiţiile de 

posibilitate ale deliberării morale a liberalului 

burghez postmodern, iar instituirea lor are în 

vedere doar situaţiile speciale (cum ar fi scrierea 

Constituţiei). Dilemele morale nu vin din faptul 

că „cei mai mulţi dintre noi ne identificăm cu un 

număr de comunităţi diferite şi suntem la fel de 

refractari la ideea de a ne marginaliza în relaţie 



cu oricare dintre ele"
1
, ci din faptul că, în absenţa 

principiului, efortul deliberativ este semnificativ 

mai solicitant. Rorty însuşi lasă astfel, din nou 

consecvent în optimismul său, aceste eforturi 

deliberative pe seama tradiţiei, fără a observa că 

tradiţia se sprijină pe principii. Eventualitatea ca 

un intrus în cadrul grupului faţă de care individul 

are responsabilitate morală să fie tratat conform 

demnităţii sale de om este pusă de Rorty pe 

seama tradiţiei
2
. E drept, autorul face referire 

exclusiv la tradiţia comunităţii care este parte a 

lumii anglo-saxone, restrângând astfel aria de 

aplicabilitate a optimismului sau numai la această 

lume şi obţinând astfel o premisă puternică în 

sprijinul celor susţinute de el, dar tocmai aici ar fi 

de observat că tradiţia respectivă este dată de un 

fundament moral anistoric, de care el beneficiază 

în demonstraţia sa. Nimic rău în acest beneficiu, 

dar ce facem acolo unde tradiţia este depăşită? 

Care sunt reperele pentru deliberare în cazuri 

noi? (Să spunem, în cazul identificării cu o 

                                                 
1
 Richard Rorty. Liberalismul burghez postmodern, în 

Eseuri filosofice: Obiectivitate, relativism şi adevăr (vol. 

1), Bucureşti, Editura Univers, 2000, p. 350; 
2
 Ibidem, p. 351; 
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comunitate lipsită de tradiţie - şi aici probabil ca 

primul şi cel mai elocvent exemplu este acela al 

comunităţii virtuale.) 

Revenind la aplicaţia lui Fukuyama, 

observăm aceeaşi problemă: credinţa că 

încrederea între indivizi se va restabili şi va 

reconstrui capitalul social pentru că istoria ne-a 

arătat că se întâmplă astfel. Există o singură 

modificare: de această dată nu numai saltul 

tehnologic către societatea postindustrială a stat 

la baza rupturii, ci şi acele dileme despre care 

amintea Rorty, provocate de identificarea 

individului cu mai multe comunităţi. Individul 

este pus să delibereze fără a avea repere. Vechile 

surse pentru repere şi norme comportamentale au 

fost puse în faţa unor situaţii pentru care nu aveau 

răspuns sau au fost pur si simplu înlăturate. 

Opinii asemănătoare sunt destul de des întâlnite 

în gândirea morală contemporană, ceea ce îl face 

pe Zygmunt Bauman să conchidă că ne aflăm în 

faţa unui „divorţ postmodern" (Bauman, 2000, 

151 et sqq.) între stat ca actor social principal şi 

existenţa morală a cetăţenilor. In urma acestui 

divorţ s-a creat o piaţă morală în care bunurile au 



un etalon variabil, cu valabilitate locală. Aceasta 

constituie rezultatul reconstrucţiei care a 

intenţionat o trecere mai uşoară printre coarnele 

dilemei morale create de răspunsurile la 

întrebarea ce trebuie să fac?, trecere care la 

rândul său ne conduce la noi dileme, create de 

răspunsurile la întrebarea ce să fac? 

Altfel spus, problema este aceea că în 

societăţile contemporane - şi anume în cele mai 

dezvoltate din punct de vedere economic, pe care 

îndeobşte le considerăm ca exponente ale unei 

ordini sociale dezirabile - responsabilitatea 

morală se opreşte, parafrazânu-l pe Pascal, în faţa 

Pirineilor! Cum se face atunci că suntem atât de 

optimişti încât credem că piaţa morală de dincolo 

este compatibilă cu cea de dincoace? Mai 

devreme sau mai târziu, pentru justificarea 

acestei compatibilităţi se va recurge la un etalon 

comun, ceea ce presupune cel puţin un principiu 

care să treacă graniţa oricărei comunităţi şi faţă 

de care va avea responsabilităţi fiecare individ 

care este responsabil faţă de comunitatea sa. Iar 

această operaţiune nu presupune acordarea unui 

calificativ, ci găsirea unui reper, altul decât 

comunitatea din care facem parte. Observaţia că 
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nici până acum nu am avut certitudinea unui 

comportament moral izvorât din norme, ci ar fi 

putut fi conform normelor, dar bazat pe interes nu 

este suficientă pentru renunţarea la repere. 

Aspectul regretabil al doborârii fundamentelor 

transculturale şi anistorice de pe soclul moralităţii 

nu constă în chiar această doborâre, ci în faptul 

că s-a renunţat la fundamente. Mai mult. această 

renunţare este considerată un progres, dat fiind că 

optimismul celor ce încearcă reconstrucţia 

edificiului moralei indică o convingere fermă că 

s-a renunţat la ceva complet inutil, de vreme ce 

noile baze erau sădite în individ, care nu va 

întârzia să le utilizeze. Astfel, „povestea 

progresului e spusă de învingători"
1
. Adevărat, 

dar nu trebuie să uităm că este doar o povestire 

istorică. 
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Abordarea istorico-sociologică a 

democratizării 

 

THE HISTORICAL AND SOCIOLOGICAL 

APPROACH  

OF THE DEMOCRATISATION 

 

 

 

Abstract.  An important direction of the historical 

sociology is the attempt to identify the different 

trajectories of the states’ development. The 

historical and sociological approach of 

democratization is unclear, having as purpose 

the explaining of the phenomenon, not the facts’ 

prediction 

 

 

Abordarea istorico-sociologică a 

democratizării este abordarea aşa numitei 
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sociologii istorice. Sociologia istorică este un tip 

de „macroistorie", în care istoria este 

„instrumentul prin care se descoperă că 

structurile sunt invizibile pentru ochiul 

necunoscătorului". Din cauza acestui accent 

asupra structurilor, abordarea este uneori 

denumită „structuralism". În studiile 

democratizării, adeseori, „sociologia istorică" şi 

„structuralismul" sunt consideraţi termeni 

interşanjabili.  

Perspectiva istorico-sociologică priveşte 

democratizarea fie ca modernizare, fie sub 

aspectul structurii sale. Modernizarea, privită ca 

o evoluţie în valuri presupune gândirea unei 

structuri a evoluţiei sociale din perspectivă 

istorică. Abordarea dezvoltării societăţii 

democratice în valuri îi aparţine lui Samuel 

Huntington şi reprezintă o modalitate de 

explicare a extinderii democratizării în decursul 

timpului. Aceasta sugerează cel puţin că 

democratizarea din ţările cuprinse într-un val are 

cauze comune. În 1991 Samuel Huntington a 

afirmat că valurile democratizării au fost urmate 

de valuri contrare de autoritarism, întrucât unele 



societăţi nu au reuşit să consolideze democraţia, 

iar altele au cunoscut un colaps al democraţiei. În 

prezent, teoria valurilor a devenit convenţională 

în explicarea democratizării, dar are şi numeroşi 

critici. Ea este foarte sugestivă prin forţa 

metaforei valurilor, dar nu descrie şi nu explică în 

mod concret fenomenul democratizării.  

Huntington descrie un val de democratizare 

după cum urmează: un val de democratizare este 

un grup de tranziţii de la regimuri nedemocratice 

la regimuri democratice, care apar într-un interval 

de timp delimitat şi care depăşesc semnificativ ca 

număr tranziţiile în direcţia opusă din acelaşi 

interval de timp. De asemenea, un val implică 

liberalizarea sau democratizarea parţială a 

sistemelor politice care nu devin pe deplin 

democratice. Fiecare dintre primele două valuri 

ale democratizării a fost urmat de un val contrar, 

în care unele dintre ţările care făcuseră tranziţia la 

democraţie, dar nu toate, au revenit la o 

conducere nedemocratică. 
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Pentru Huntington
1
, primul val are cea mai 

lungă durată, de la începutul secolului al XIX-lea, 

până în jurul anului 1930. Descrierea valului este 

după tiparul stabilit în definiţie: democraţia 

liberală s-a aflat într-un proces de extindere în tot 

acest interval, deşi ea a fost contestată prin 

noţiunea alternativă a democraţiei socialiste, care 

lega conceptul de conducere populară de o 

organizare socialistă a societăţii şi economiei; 

valul de reflux a fost reprezentat de mişcarea 

fascistă cu relevanţă politică din Germania şi 

Italia, mişcare ce a şi pus capăt primului val. 

Valul contrar va dura până spre sfârşitul celui de-

al doilea război mondial (Huntington stabileşte 

anul 1942 pentru sfârşitul valului) şi este 

caracterizat prin prăbuşirea sistemelor 

democratice din Italia, Germania, Spania şi 

Europa de est şi afirmarea dictaturilor de tip 

fascist. Chiar dacă au fost învinse în cele din 

urmă în Italia şi Germania, dictaturile apărute în 
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Portugalia şi Spania în anii 1930 au supravieţuit 

până în anii 1970. 

Al doilea val, mult mai scurt, va dura de la 

sfârşitul celui de-al doilea război mondial, până 

în anul 1974. Modelul democraţiei americane s-a 

răspândit în Europa şi în unele ţări ale Americii 

Latine. Un alt fenomen al acelei perioade este 

decolonizarea celei mai mari părţi a Africii, chiar 

dacă aici nu putem vorbi de instaurarea 

democraţiei. Africa şi state ale Americii Latine 

precum Argentina şi Guatemala au cunoscut în 

continuare regimuri autoritare din lipsa unei 

tradiţii democratice şi a mentalităţilor populare 

încă neformate pentru a riposta politic.  

Huntington identifică un al treilea val 

începând cu democratizarea din Portugalia în 

1974, urmată la scurt timp de Grecia şi Spania. În 

anii 1980, un număr de ţări latino-americane au 

început să se democratizeze. Democratizarea a 

debutat în 1989 în Europa Centrală şi de Est, în 

fosta Uniune Sovietică şi în unele părţi din 

Africa. Mişcări democratice au apărut în aceeaşi 

perioadă şi în Asia, iar în Taiwan şi Coreea de 

Sud s-au declanşat tranziţii de la conducerea 

autoritară. 
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Huntington a afirmat că valurile de 

democraţie pot fi separate cu suficientă claritate 

în timp şi spaţiu pentru a sugera cauze comune 

atât pentru răspândirea democraţiei, cât şi 

pentru reversul ei.  

Teoria valurilor presupune existenţa ideii 

de globalizare, adică existenţa anumitor factori 

politici, economici, sociali globali care forţează 

manifestări politice similare la nivel global.  

„Al treilea val, afirmă Huntington, este 

produs de cinci factori-cheie: 

• adâncirea problemelor de 

legitimitate ale sistemelor autoritare. Această 

situaţie a fost agravată de faptul că regimurile 

nedemocratice tind să depindă excesiv de 

legitimarea prin performanţă. Un număr de 

regimuri nedemocratice a fost subminat fie de 

performanţele economice slabe, ca urmare a 

creşterii preţului petrolului în anii 1970, fie de 

înfrângerea militară; 

• creşterea aşteptărilor în urma 

boom-ului economic din anii 1960, care a dat 

naştere la cereri pentru creşterea nivelului de trai 



şi de educaţie, mai ales din partea claselor de 

mijloc; 

• liberalizarea Bisericii Catolice 

în urma celui de-al doilea Conciliu de la Vatican 

din 1963-1965, ce a determinat transformarea 

Bisericilor naţionale (şi a liderilor individuali ai 

acestora) şi a făcut posibil ca ele să acţioneze ca 

susţinătoare ale reformei; 

• schimbarea politicilor 

organizaţiilor internaţionale, cum ar fi Uniunea 

Europeană, şi ale unor actori precum Gorbaciov, 

alături de orientarea politicii Statelor Unite către 

sprijinirea agendei democratizării şi a drepturilor 

omului; 

• efecte demonstrative sau 

efectul bulgărelui de zăpadă, rezultatul creşterii 

globale a reţelelor de comunicaţii.‖
1
 

Constatăm că abordarea valurilor prezintă 

câteva probleme empirice. Folosită ca metaforă, 

ideea de val surprinde foarte grăitor sub aspect 

vizual felul în care democraţia se răspândeşte în 

spaţiu şi timp. Dar la o analiză mai atentă, 

                                                 
1
 Grugel, Jean, Democratizarea. O introducere critică, Iaşi: 

Polirom, 2008, p. 46; 
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valurile se dovedesc a fi mai curând neclare şi 

chiar suprapuse, scrie J. Grugel. Nu este clar şi 

convingător valul care cuprinde laolaltă 

democratizarea Portugaliei, Greciei, Spaniei şi a 

statelor din Europa de Est, fosta Uniune Sovietică 

şi Africa de Sud. În statele enumerate, realităţile 

politice sunt atât de diferite şi de îndepărtate, 

încât se poate cu greu vorbi despre acelaşi val al 

democratizării.  

Huntington se face vinovat şi de o 

înţelegere limitată a democratizării pe care o vede 

doar ca procesul prin care state autoritare adoptă 

metode electorale democratice, fără să ia în 

considerarea adevăratele cauze ale schimbării 

regimului politic.  

Se presupune că globalizarea este o 

explicaţie suficientă. În realitate, în timp ce 

factorii globali pot fi semnificativi în emergenţa 

democraţiilor, ei nu sunt suficienţi pentru a 

explica de ce democraţia prinde (sau nu prinde) 

rădăcini în toate zonele lumii. 

Istoria democraţiei este relativ scurtă. Chiar 

dacă Huntington îi plasează începutul în anul 



1928
1
, iar R. Dahl, mai generos, în anul 1776, 

putem afirma că democratizarea nu începe decât 

după 1870, odată cu apariţia sufragiului 

universal. Până atunci, pe un sistem de vot 

censitar, considerat şi acela prea revoluţionar şi 

democratic, pe fondul unei participări extrem de 

limitate a populaţiei la treburile politice, până şi 

elitele se opuneau unor paşi mai îndrăzneţi pe 

cale a democratizării. Abia secolul al XX-lea 

aduce cu sine adevăratele democraţii funcţionale 

bazate pe asentimentul şi pregătirea demos-ului. 

Democratizarea a început în Marea Britanie, în 

anumite părţi din Europa Occidentală, în SUA şi 

în unele colonii britanice, şi anume Canada, 

Australia şi Noua Zeelandă. Procesul a fost 

înlesnit prin existenţa unor graniţe teritoriale bine 

definite, ceea ce a permis dezvoltarea statelor-

naţiuni consolidate şi extinderea graduală a 

funcţiilor şi capacităţilor statale. Totuşi, la fel de 

important a fost faptul că sistemul capitalist a 

avansat rapid în aceste ţări. Capitalismul a 

generat structuri care au permis dobândirea 
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treptată a puterii de către nonelite sau clasele 

subalterne - deseori prezentate ca „poporul" -, 

ducând în cele din urmă la recunoaşterea 

drepturilor lor politice. Acesta a dezlănţuit lupte 

sociale aprinse şi a declanşat conflicte noi în 

societate, care uneori au fost violente. 

Democraţia a apărut ca o consecinţă a acestora. 

Structuraliştii, uşor marxişti ca ideologie, 

sunt interesaţi de modul în care relaţia 

schimbătoare dintre clase şi stat modelează 

sistemul politic. Se observă cum structuralismul 

gândeşte societatea prin cheie marxistă, adică 

prin conceptele de clasă socială şi stat care 

înlocuiesc conceptele de relaţie de producţie şi 

forţă de producţie. Structura socială este dată tot 

de conflictul de clasă generat de schimbările 

economice. Cum evoluţia economiei e difertă de 

la un stat la altul, sctructuraliştii vor permite 

posibilitatea explicării individualizate a evoluţiei 

fiecărui stat, ideea de evoluţie globală fiind lăsată 

la o parte. Ceea ce trebuie păstrat este doar 

structura dezvoltării, particularităţile înscriindu-

se în ea. 



În anul 1996,  Barrington Moore, în urma 

unei analize asupra regimurilor democratice din 8 

ţări, schimbă structura de origine marxistă cu una 

care va fi formată din elemente precum:  

ţărănimea, clasa funciară superioară şi burghezia 

– care modifică regimul politic prin interacţiunile 

dintre ele. „In esenţă, democraţia a apărut atunci 

când :  

•  „chestiunea ţărănimii" a fost rezolvată 

prin eliminarea treptată a agriculturii practicate 

de ţărani şi afirmarea oportunităţilor de 

transformare a ţărănimii în muncitori urbani, prin 

extinderea micilor oraşe şi a oportunităţilor de 

angajare în industrie;  

• clasa funciară a fost învinsă şi 

transformată, în luptele ei pentru controlul asupra 

statului, de către burghezia în afirmare. 

Cea din urmă situaţie a fost crucială pentru 

stabilirea democraţiei sau a unei forme de 

dictatură‖
1
. 

Structura propusă de Moore a fost uşor 

îmbrăţişată pentru că nu mai avea un caracter atât 

de profund ideologic în analiza democraţiilor şi a 
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fost continuată de el şi de discipolii săi 

(Rueschmeyer, Stephens). Continuatorii lui 

Moore consideră că privesc sistemul politic dintr-

o anumită ţară în relaţie cu aspectele mai 

generale ale puterii sociale fixând „cele trei 

structuri de putere": puterea relativă de clasă, 

rolul statului şi impactul structurilor 

transnaţionale de putere. Aceşti autori pornesc de 

la perspectiva marxistă potrivit căreia clasa 

socială şi conflictul de clasă reprezintă punctul de 

plecare în analiza puterii şi a statului. Ei adaugă 

la schema cu trei clase a lui Moore, ce punea 

accentul asupra schimbării rurale, o dezbatere 

privind alte clase inferioare, în particular clasa 

muncitoare urbană pe care o găsesc mult mai 

capabilă să reformeze statul decât ţărănimea. Cu 

alte cuvinte, ei consideră democratizarea drept 

impunerea reformelor asupra unui stat capitalist, 

şi nu un efect automat al dezvoltării relaţiilor 

capitaliste de producţie. Fără strategii reformiste 

de succes susţinute în mod conştient de clasele 

subordonate, statele capitaliste vor fi aproape 

inevitabil autoritare. Printr-o interpretare în cheie 

marxistă, este afirmată importanţa clasei 



muncitoare urbane pentru democratizare: „Clasa 

muncitoare organizată a apărut pretutindeni ca un 

actor-cheie în dezvoltarea democraţiei depline 

[...] în majoritatea cazurilor, organizaţiile 

muncitoreşti au jucat un rol important şi în 

dezvoltarea democraţiei restrânse. Clasa 

muncitoare latino-americană [...] a jucat un rol 

mai redus în evenimentele istorice din regiune: în 

mod cert, relativa fragilitate a clasei muncitoare a 

contribuit la discontinuitatea democraţiei depline 

în regiune şi la instabilitatea ei, acolo unde a 

apărut. [...] Totuşi, în toate regiunile, doar 

presiunea clasei muncitoare organizate a fost 

insuficientă pentru a determina introducerea 

democraţiei; clasa muncitoare avea nevoie de 

aliaţi. [...] Democraţia putea fi instituită numai 

dacă (1) proprietarii funciari erau o forţă 

nesemnificativă sau (2) ei nu depindeau de o 

rezervă mare de forţă de muncă ieftină sau (3) nu 

controlau statul"
1
. Este sugerată şi o altă 

dimensiune care influenţează natura statului: 

contextul transnaţional. Cu toate că părea o 
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 Rueschmeyer, D; Stephens, E; Stephens, J, Capitalist 

Developement and Democracy, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1992, p. 270. 
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dimensiune a structurii sociale valabilă numai în 

cazul statelor subdezvoltte şi dependente, astăzi 

se dovedeşte a fi generalizată deoarece în lupta 

pentru democratizare, modelele se pot impune şi 

din state mai puţin dezvoltate. De aceea, în 

contextul internaţional contemporan, nu mai este 

clar dacă dependenţa politică şi economică faţă 

de un alt stat sprijină sau împiedică 

democratizarea.  

Am oferit unele aplicaţii ale abordării 

istorico-sociologice. Este evident că abordarea 

are avantajul unei vaste fundamentări a 

fenomenului social, este explicativă şi oferă 

posibilitatea unor comparaţii între perioade de 

timp şi între ţări sau regiuni.  

Totuşi, abordările istorice şi structurale au 

fost ţinta unor critici. „Sociologia istorică nu mai 

este de actualitate, asemenea tuturor explicaţiilor 

structuraliste ale schimbării sociale. În general, 

structuralismul a devenit desuet prin 

redescoperirea agenţilor şi a voinţei individuale 

în politică, prin contestarea analizei marxiste de 

clasă şi prin ideea postmodernă potrivit căreia 

puterea este un concept prea vag pentru a fi 



înţeles într-un sens static, ea localizându-se în 

schimb în relaţii schimbătoare şi fluide.‖
1
  

Critica structuralismului viza asfel atât 

aspecte epistemologice, cât şi ontologice, 

considerându-se că ciziunea asupra lumii este 

prea simplistă sau, mai probabil, greşită în 

întregime, deoarece este greu de spus că lumea, 

societatea sau fenomenul social al democratizării 

poate fi înţeles în ansamblul său printr-o structură 

cu trei elemente. Mai mult, abordarea marxistă, 

preluată pe filieră franceză, îşi dovedise eşecul 

fie prin insuccesul modelului social al statului şi 

regimului economic şi politic propus, fie prin 

eşecul interpretării sociologice. Totuşi, este 

greşită abandonarea completă a sociologiei 

istorice. Ea este o interpretare a societăţii şi, în 

cazul nostru, a fenomenului democratizării, 

folosind numai elemente de natură socială şi o 

perspectivă diacronică. Recunoaşte astfel, un rol 

semnificativ agenţilor în transformarea politică, 

iar principalii agenţi ai schimbării sunt clasele, 

sau chiar statul, însă nu ia în considerare şi 
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 Grugel, Op. cit, p. 64-65; 
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indivizii care ar putea fi interpretaţi ca agenţi ai 

schimbării.  

Din perspectiva diacronică ce are în veere 

schimbări pe termen lung, devine evident că 

transformările bruşte, intervenţiile indivizilor ca 

agenţi sunt mai greu explicabile. De aceea, 

structuralismul s-a lovit de problema incapacităţii 

interpretării fenomenelor sociale produse de 

„instalarea bruscă a democratizării în societăţi 

precum cele din Europa Centrală şi de Est şi în 

ţările din fosta Uniune Sovietică, unde existau 

aparent puţine dovezi ale tulburărilor de clasă sau 

ale luptei pentru democraţie, cu excepţia unui 

interval scurt de timp, anterior colapsului 

autoritarismului‖. De asemenea, era greu de 

cuprins din punct de vedere teoretic, rolul jucat 

de personalităţi precum M. Gorbaciov sau H. 

Kohl. De aceea răspunsul teoretic la  sociologia 

istorică a fost afirmarea unei noi teorii despre 

comportamentul politic bazată pe agenţi.  

Analiza structurilor a contribuit în 

particular la dezbaterea privind consolidarea 

democraţiei.  



Ideea că lupta şi confruntarea după tranziţia 

imediată pot fi semnele democratizării provine 

din structuralism. Aşadar este un instrument 

potrivit pentru analiza sistemelor posttranziţie. 

Analiza structurală recunoaşte antagonismele de 

clasă fundamentale din societăţile capitaliste şi 

sugerează că înfruntarea este o componentă 

„normală" a democraţiei. Cercetătorului îi sunt 

oferite astfel instrumentele cu care să conteste 

ideea că democratizarea presupune subordonarea 

intereselor de clasă şi de sector pentru ca 

democraţia să prindă rădăcini.  

Legând democraţia de conflict, 

structuralismul consideră confruntarea o parte 

normală din tiparul emergenţei ordinii 

democratice.  

O perspectivă structuralistă, cu accent 

asupra istoriei, conflictului, clasei şi statului, 

poate, de asemenea, să contribuie la explicarea 

democratizărilor parţiale sau incomplete. A 

apărut ideea că şansele consolidării democratice 

sunt afectate de „factori socioeconomici legaţi de 

dezvoltare, de efectul de contagiune al vecinilor 

democratici şi de inflaţia ridicată". Toate 

explicaţiile democratizării trebuie încadrate într-o 
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perspectivă structurală mai largă, pentru ca 

procesul de schimbare politică să fie înţeles în 

totalitate. În cele din urmă, structuralismul este 

important pentru contextualizarea şi localizarea 

dezbaterii privind democratizarea. Permite 

identificarea structurilor globale ce condiţionează 

şi modelează mediul în care are loc 

democratizarea şi subliniază importanţa 

„condiţiilor economice de bază şi a forţelor 

sociale" pentru democratizare. 

Teoriile tradiţionale ale democratizării s-au 

concentrat fie asupra structurilor naţionale, fie 

asupra actorilor naţionali implicaţi în crearea 

condiţiilor pentru apariţia democraţiei, fie în 

formularea înţelegerilor care o fac posibilă. 

Teoria modernizării identifică capitalismul, 

educaţia şi consumul ca standarde de referinţă ale 

modernităţii, precum şi ca semne ale apariţiei 

ordinii democratice. Sociologia istorică 

evidenţiază importanţa structurilor invizibile de 

clasă pentru înţelegerea oricărei ordini politice. 

Apariţia democraţiei se corelează în particular cu 

dezvoltarea unei clase muncitoare articulate, 

conştiente de sine şi organizate sau cu 



dezvoltarea altor mişcări sociale ale categoriilor 

inferioare. Pe de altă parte, specialiştii care pun 

accent pe rolul agenţilor au respins ideea că 

democraţia este o ordine politică excepţională, 

privind-o ca pe un efect posibil al căderii 

regimurilor autoritare, dacă elitele şi liderii sunt 

capabili să se angajeze constructiv, raţional şi 

înzestraţi cu dorinţa de a face compromisuri. 

Democraţia devine posibilă atunci când 

instituţiile se pot forma astfel încât interesele 

vitale ale elitelor să fie garantate. 

 

 
Publicat în volumul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale 

‖Rolul şi locul dreptului în societatea bazată pe 

cunoaştere‖, organizată de Facultatea de Ştiinţe Juridice 

Târgu-Jiu în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul 

Universităţii din Masarik, Târgu-Jiu, 27-28 martie 2009 cu 

titlul Abordarea istorico-sociologică a democratizării.  
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Democraţia în postmodernitate 

 

 

 

Abstract: Sistemul democratic nu mai împlineşte 

azi speranţele popoarelor care au crezut în el. 

Exportarea democraţiei parlamentare clasice cu 

separarea puterilor si pluralism politic se 

dovedeşte greoaie şi trece printr-o uriaşă criză 

de încredere. „Noile democraţii” sunt puse în 

situaţia de a alege o soluţie originală care 

pendulează între valorile democraţiei şi cele ale 

autoritarismului luminat. 

 

 

Căderea comunismului a însemnat victoria 

universală a democraţiei: după victoria asupra 

fascismului de la mijlocul secolului,  că a venit şi 



ora victoriei asupra comunismului
1
.  Recunoştem 

la Ramonet modelul propus de F. Fukuyama în 

Sfârşitul istoriei şi ultimul om. Dar, în timp ce 

Fukuyama vedea în această victorie zorii unei noi 

epoci de prosperitate, garantată de impunerea 

democraţiei în toate colţurile lumii, pentru 

Ramonet acesta e începutul sfârşitului. În primul 

rând, bipolaritatea SUA - URSS (altfel zis, 

„războiul rece‖) nu garanta numai existenţa a 

două blocuri politice concurente, ci şi a două 

ideologii: neoliberalismul şi marxismul. Căderea 

comunismului nu a însemnat numai începutul 

hegemoniei incontestabile a democraţiei, ca 

formă de guvernare, dar şi confirmarea 

„valabilităţii‖ incontestabile a modelului 

economic neoliberal. Acest model economic 

neoliberal, care crede cu sfinţenie în faptul că 

„piaţa‖ va regla toate problemele de ordin social, 

indiferent de amploarea lor (contrar, de pildă, 

doctrinei keynesiene a statului intervenţionist în 

blocajele pieţei) stă la baza globalizării.  

                                                 
1
 Ignacio Ramonet: Geopolitica haosului, Editura Doina, 

1998, p.63 
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Globalizarea, aşadar, nu ar fi fost posibilă fără 

căderea comunismului, care a permis extinderea 

pieţelor către jumătatea cealaltă a lumii. 

Globalizarea are la baza ei o gândire economică 

de tip neoliberal. 

Unde este însă sfârşitul democraţiei, pe care 

Ramonet nu-l pomeneşte explicit, dar pe care i-l 

sugerează în mod evident? Ei bine, sfârşitul 

democraţiei se vede în sfârşitul noţiunii de 

suveranitate. Globalizarea obligă ţările ca, pe 

plan politic, să devină membre a fel de fel de 

organizaţii internaţionale, iar pe plan economic, 

să asculte de fel de fel de politici financiare 

dictate de Fondul Monetar Internaţional sau de 

Banca Mondială. Suveranitatea naţională intră 

într-o fază de descompunere, fiindcă o parte a ei 

este transferată acestor organisme suprastatale 

sau, în cazul economicului, organismelor bancare 

internaţionale şi trusturilor internaţionale. Cu alte 

cuvinte, celor care domină „piaţa‖ mondială, 

actorilor financiari care domină financiar 

tranzacţiile bursiere de pe întreg globul. 

Unde duce pierderea suveranităţii naţionale (nu 

numai în cazul statelor insignifiante, precum 



România, ci şi în cazul marilor democraţii 

occidentale)? În primul rând, acest lucru este 

echivalent cu o aruncare la gunoi a temeiului 

clasic al democraţiei, ideea „contractului social‖. 

Fără îndoială stupidă din punct de vedere 

ştiinţific, demontată de antropologi politici 

precum Georges Balandier sau Jean-William 

Lapierre, această idee continuă să ne fascineze 

dintr-un motiv foarte simplu: ea reprezintă primul 

model coerent de explicare a suveranităţii printr-

un act de exprimare a voinţei democratice a 

membrilor comunităţii, nu prin vreun nebulos act 

de investitură „divină‖, sau ceva asemănător. Aşa 

ne-au învăţat Grotius, Hobbes, Locke şi 

Rousseau; pornind de la această idee, din patru în 

patru ani semnăm între noi un nou „pact social‖ 

care să îi numească pe cei ce ne reprezintă. Este 

chiar ideea care a stat la baza democraţiei. Dar ea 

a dispărut, în clipa în care cei care întruchipează 

suveranitatea, respectiv guvernanţii aleşi 

democratic, încetează a mai fi supuşi 

infrastructurii votanţilor, adică dorinţelor şi 

aspiraţiilor acestora, devenind supuşii 

suprastructurii economic-financiare: „O putere 

care apare din ce în ce mai mult ca fiind 
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executantul, suplinitorul, lacheul adevăraţilor 

stăpâni ai lumii: pieţele financiare.‖
1
  Guvernele 

încetează să mai conteze, de fapt ele îşi pierd şi 

diferenţele doctrinare, deoarece oricum un 

guvern „de stânga‖ va aplica aceleaşi politici ca 

unul „de dreapta‖, şi invers: „...adesea, 

guvernanţii, aleşi după nişte bătălii electorale 

homerice, se trezesc neputincioşi în faţa unor 

forţe redutabile, de anvergură planetară ... care 

lucrează după bunul lor plac, graţie unei aplicări 

stricte a bibliei neoliberale...‖
2
 Acest fapt îi 

obligă pe toţi guvernanţii nou-aleşi, indiferent de 

meridian, să îşi uite promisiunile electorale, sau 

să şi le încalce, de îndată ce ajung la putere. 

Pentru că oricum nu ei decid ce măsuri să aplice, 

cum, când şi unde. Asta va decide „piaţa‖, mai 

precis - cei care au puterea de a influenţa evoluţia 

ei. 

Noua putere, trimite spre „le pouvoir-savoir‖ de 

care vorbea Michel Foucault în Surveiller et 

punir: o putere fără chip, nevăzută, mai mult 

                                                 
1
 idem, p. 78 

2
 Idem, p. 70 



orizontală decât verticală, dar nu mai puţin 

coercitivă decât puterea reprezentată simbolic de 

un Rege sau un corp legiuitor puternic: „Suntem 

pe cale să trecem de la formele de putere 

autoritare, ierarhice, verticale, la forme negociate, 

reticulare, orizontale, mai civilizate, dar mai 

complexe.‖
1
. 

             

Lui Winston Churchill i se atribuie fraza: 

„Democratia, desi imperfecta si criticabila, este 

totusi indiscutabil cea mai putin rea dintre toate 

sistemele de guvernare―. Cu 60 de ani in urma 

cand erau rostite aceste cuvinte, lumea abia iesise 

din razboiul contra fascismului si se parea ca este 

si o victorie a democratiei. Dar chiar daca ar fi 

cea mai buna dintre toate formele rele de 

conducere, asta nu e deajuns pentru a subscrie la 

toate defectele ei. S-a prabusit si comunismul 

sovietic, dar sperantele puse in epoca ce s-a 

deschis nu s-au confirmat. China si Rusia au 

preluat capitalismul vestic, dar nu inteleg sa preia 

si modelul democratiei occidentale. Libertatea de 

opinie, drepturile omului, alegerile democratice, 

                                                 
1
 Idem, p. 9 
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capata o serioasa concurenta in formula statului 

autoritar, care economic este o solutie plina de 

succes. Si tot mai multe tari din Africa si Asia, 

dar si din alte colturi ale lumii, sunt atrase de un 

asemenea model. 

In acelasi timp in tarile occidentale are loc o 

scadere continua a participarii electoratului la 

urne, partidele traditionale isi reduc numarul 

membrilor, se duce lipsa de candidati competenti 

pentru posturile eligibile, interesul oamenilor 

pentru politica s-a micsorat. La marea provocare 

ce se profileaza la orizont, democratia 

occidentala se arata incapabila sa dea o riposta 

convingatoare. Iar exportul modelului societal 

american s-a dovedit un esec pe toata linia.  

Definitia democratiei, in acceptia ei moderna, se 

poate reduce la doua caracteristici : respectarea 

drepturilor omului, asa cum sint inscrise in Carta 

ONU, si gradul de participare al poporului la 

exercitarea puterii in tara respectiva. Dar despre 

ce „participare a poporului― reala poate fi vorba 

acolo unde fortele economice exercita din umbra 

o presiune irezistibila asupra celor politice, desi 

acestea afirma ca au fost liber alese ? Am fost 



martorii unei vaste campanii electorale in SUA, 

unde fiecare dintre candidati arata public sumele 

impresionante pe care le-au primit, in mod 

perfect legal, din partea diferitelor companii si 

persoane. 

Organizatia „Freedom House―, finantata partial 

de guvernul american, iar partial din fonduri 

private, considera ca dupa doua decenii de 

progres, „lumea libera― inregistreaza de vreo doi 

ani un regres. Harta pe care o publica pe site-ul 

sau internet arata cca.40 % din mapamond 

colorat in rosu (tari ce nu sunt libere), aproape 40 

% colorat in verde (tari libere) si cca. 20 % – in 

galben, tari ce sunt numai partial libere. In opinia 

acestei organizatii de tendinta conservatoare, 

printre „tarile nelibere―, alaturi de China, Cuba, 

Coreea de nord, Vietnam unde sunt la putere 

regimuri comuniste, mai figureaza Rusia, 

Belorusia, Birmania, Iran, Siria, Sudan, Algeria, 

Tunisia, Libia, Angola, Congo, cateva tari 

asiatice din CSI, o serie de tari africane, s.a. In 

tarile „semi-libere― sunt considerate Albania, 

Turcia, Georgia, Rep. Moldova, Afganistanul, 

Tailanda, Filipine, Nepal, Etiopia, Maroc, 

Nigeria, Mozambic, Columbia, Bolivia, 
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Paraguay, Ecuador, Haiti, s.a. S-ar parea ca drept 

principal criteriu al acordarii calificativului 

libertatii este atitudinea guvernului respectivei 

tari fata de Statele Unite sau Israel, caci de pilda 

pe harta sunt „libere― Mongolia si Ucraina, dar 

„nelibere― - Arabia Saudita si Egipt. 

Democratia primeste astazi lovituri si de alta 

natura. Intr-o serie de tari din lumea a treia au loc 

alegeri libere, dar ele sunt castigate de  partide 

radicale, ca de pilda in Palestina (Hamas) sau in 

Nepal (maoistii),  fapt ce ridica occidentului 

dilema daca vocea poporului, liber exprimata, 

legitimeaza recunoasterea unor regimuri 

autoritare sau chiar cu trasaturi extremiste. In 

Rusia, Putin a jucat si joaca cu maestrie rolul 

principal in piesa democratiei (alegerile au fost 

castigate „doar― cu 70 % din voturi), dar 

rezultatul este o „democratura―. Indeosebi in 

Africa si Asia oamenii au devenit cinici, deoarece 

chiar unde valorile occidentale sunt laudate in 

gura mare (de pilda in Filipine), democratia nu a 

adus nici o imbunatatire in viata populatiei. 

Preturile la alimente, dictate de piata mondiala, 

au condus - acolo unde guvernele sunt incapabile 



si coruptia e regula generala – la neincredere 

generala in institutiile statului. Peste tot acolo in 

aer pluteste dorul dupa un autoritarism pragmatic, 

de tip chinezesc, lucru ce l-a inteles si batranul 

om de stat, Lee Kuan Yew, care ani de zile a 

condus Singapore in mod patriarhal, dar eficient 

si care spune : „Democratia occidentala nu e 

potrivita pentru noi. Noi mergem pe drumul 

propriu, o cale mult mai buna pentru noi―.  

Si in vest a inceput sa se inteleaga ca democratia 

nu poate fi impusa, ci trebuie castigata prin 

eforturi de fiecare popor. Chiar Statele Unite au 

avut de parcurs o cale lunga pana cand, abia pe la 

mijlocul anilor 1960, negrii au obtinut drepturi 

egale prin lupta lui Martin Luther King. Dar 

atractia modelului american a pierdut mult din 

forta chiar in occident, indeosebi prin cazul 

torturii din inchisoarea Guantanamo, incalcarea 

regulilor internationale in atacarea Irakului, 

bruscarea aliatilor prin rapirea unor cetateni si 

închiderea lor in lagare secrete ale CIA s.a. Nu 

asa trebuie sa arate idealurile democratice ale 

vestului. În luna aprilie 2008, un sondaj al 

institutului Gallup a aratat ca peste 70 % dintre 

americani cred ca tara lor merge acum intr-o 



Filosofie politică și administrație 

 

59 

 

directie gresita. Imaginea simplista a 

neoconservatorilor despre politica externa 

americana ca solutie miraculoasa pentru toate 

relele omenirii este acum sfaramata in tandari. 

Nici macar candidatul republican la presedintie, 

McCain, nu mai amintea nimic in campania sa 

despre un mars triumfal al valorilor americane, şi 

preconizeaza multilateralismul, consultarea 

celorlalte tari ale lumii in problemele grave ale 

omenirii. 

In revista germana „Der Spiegel“ (5 mai 2008) 

se arata ca democratia nu mai este, in ochii celor 

ce ii cantaresc lipsurile si avantajele, un ―non-

plus-ultra― spre care trebuie tins, iar autocratia nu 

mai e, mereu si pentru toti, o sperietoare. Atat 

timp cat democratia ramane un sistem impus din 

afara, ea se pune pe sine in discutie, mai ales 

cand in practica este redusa la aspectele formale. 

A fi tolerant cu experienta altora si intelegator cu 

ele, este si aceasta o dovada de spirit democratic. 

„Good governance―, adica conducerea spre 

binele poporului, nu e desigur posibila fara 

participarea acestuia; dar nu neaparat prin 

interventia occidentului. In Nigeria, tara de peste 



120 milioane locuitori, s-au creat o multime de 

partide dupa modelul occidental, dar repede ele 

au devenit niste instrumente ale diferitilor oameni 

de afaceri. Indeosebi acolo unde intervin si 

partide etnice, competitia electorala 

„democratica― se ascute pana la ciocniri armate. 

Printre oamenii ce se simt nefericiti astazi, cei 

mai multi sunt cei din tarile ce au apartinut 

spatiului sovietic si in Irak, care sunt nostalgici 

dupa fostul regim. Democratia nu face in mod 

automat pe oameni fericiti, dar mai curand 

oamenii fericiti sunt cei ce fac democratia. 

Coreea de sud sau Taiwanul, au fost dictaturi 

cateva decenii, dar odata cu cresterea nivelului de 

trai si a educatiei populatiei, ele si-au putut 

permite si libertatea politica. Exemplul Chinei 

contrazice insa si aceasta formula. Dintr-o tara 

aflata in saracie absoluta, ea s-a desvoltat cu pasi 

uriasi in numai 30 de ani, iar populatia este in 

mare majoritate satisfacuta. Presedintele Hu 

Jintao declara pe drept cuvant : „Noi suntem cei 

ce in realitate garantam drepturile omului, atunci 

cand asiguram hrana pentru 1,3 miliarde de 

cetateni ai statului !―. Se dezvolta rapid si India, 

cel mai mare stat democratic din lume, desi nu in 
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ritmul Chinei, deoarece are probleme complicate 

cu numeroasele minoritati etnice si religioase. 

Este dificil sa se traga o concluzie ferma despre 

avantajele unui sistem democratic fata de cele al 

unui regim autoritar intelept condus. Democratia 

parlamentara de tip Westminster, cu separarea 

puterilor si pluralism politic, trece in acesti ani 

printr-o criza de incredere si este greu 

exportabila. Multi oameni politici ai unor tari 

mici, confruntati cu dificultati greu de depasit, 

viseaza sa puna mana pe putere cu forta sau prin 

alegeri trucate si sa instaleze un regim autoritar, 

indepartandu-si cat mai mult timp adversarii, nu 

atat pentru obtinerea de avantaje pentru ei si 

cercul de sustinatori, ci pentru a proceda 

neturburati la reforme economice si sociale 

radicale menite sa ajute starea celor multi. Cu 

asemenea promisiuni pline de sperante, puterea o 

pot cuceri atat aventurieri, preocupati de interesul 

propriu, cat si idealisti cinstiti si talentati, 

devotati propasirii natiunii. Important este ca 

electoratul sa nu confunde promisiunile false, cu 

cele sincere si veritabile. Dar si mai important 

este sa evite a acorda increderea lor celor pe care 



ii banuiesc ca doresc o democratie doar de fatada, 

pentru uzul strainatatii, la interior aplicand insa 

regimul autoritar al conducatorului unic, cu 

sufocarea vocii opozitiei. 
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Democraţia în criză? 

DEMOCRACY IN CRISIS? 

 

 

 

Abstract: Sistemul democratic nu mai împlineşte 

azi speranţele popoarelor care au crezut în el. 

Exportarea democraţiei parlamentare clasice cu 

separarea puterilor si pluralism politic se 

dovedeşte greoaie şi trece printr-o uriaşă criză 

de încredere. „Noile democraţii” sunt puse în 

situaţia de a alege o soluţie originală care 

pendulează între valorile democraţiei şi cele ale 

autoritarismului luminat. 

Abstract: The democratic system no longer 

fulfills people’s expectations today who believed 

in it. Exporting classical parliamentary 

democracy with separation of powers and 

political pluralism is proving difficult and is 



going through a huge crisis of confidence. "New 

Democracies" are placed in a position to choose 

an original solution that moves between the 

values democracy and of enlightened 

authoritarianism.   

  

 

 

1. Ce este democraţia? În societate vedem mai 

mulţi oameni răi decât buni, mai mulţi ignoranţi 

decât educaţi… de aceea decizia democratică a 

majorităţii aparţine celor răi şi ignoranţi, iar cei 

buni şi educaţi trebuie să i se supună.  Marea 

problemă a democraţiei este să facem pe cei 

mulţi, ignoranţi, răi să ia decizii bune care să 

mulţumească pe toată lumea. 

O democraţie bazată pe conceptul de egalitate nu 

este normală pentru ca nu are suport ontic. 

Egalitatea nu există. Atunci pe ce se bazează 

democraţia?  

Este surprinzător cum popoare vechi au 

descoperit la inceputurile civilizaţiei ceea ce noi 

vedem abia după multe secole de bâjbâieli. 

Intuiţia lor este surprinzătoare.  Democraţia 

vechilor greci elimină largi categorii de oameni 
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de la viaţa politică: femei, minori, sclavi, străini 

etc., accesul la decizie fiind în mâna a 5% din 

locuitorii cetăţii.   

Cei mai buni sunt cei care decid: cel mai bun 

vânător să conducă vânătoarea, cel mai curajos să 

conducă lupta, cel mai experimentat să dea 

sfaturi. Şi atunci de unde ideea egalităţii între 

indivizi, de unde ideea de a decide prin vot ce 

este bine şi cum trebuie făcut?  

Aceasta este democraţia: decid fii maturi şi 

educaţi ai patriei. Între ei este egalitate, dar şi 

aceea pe ranguri. Ei sunt liberi să decidă.  

Cercul democratic trebuie să fie exclusivist, cei 

ce au drept decizional sunt bine alesi iar criteriile 

nu au legătură cu egalitatea, echitatea, 

reprezentarea celor mulţi etc.  În cercul lor, cei ce 

decid sunt egali între ei, dar nu sunt egali cu 

restul lumii asupra careia se revarsă decizia lor.  

Din cine poate fi format acest cerc democratic?  

Platon propunea aristocraţia intelectuală, dar 

distingerea indivizilor după intelect sau educaţie 

este neoperaţională, mai ales că nu ia în seamă pe 

cei care vor să participe într-adevăr la viaţa 

cetăţii.  



Este democraţie ceea ce înţelegeau vechii greci 

sau democraţia este invenţia modernă: vot 

universal, separaţia puterilor în stat, drepturile 

omului, egalitatea etc.? Cu siguranţă democraţia 

aparţine inventatorilor ei. Ceea ce numim azi 

democraţie este falsificarea unui concept care nu 

ne aparţine şi care se atinge rareori cu cel originar 

în aşa fel încât bătrânul Socrate ar refuza să 

spună că regimul nostru politic este democratic.  

Singurul sistem funcţional de a păstra inegalitatea 

naturală, dar şi democraţia a fost sistemul 

censitar. Aici ni se relevă clar cei care vor să 

participe, dar şi cei care au reuşit, aici vedem 

competitorii, învingătorii şi perdanţii. De aici 

trebuie să alegem pe cei care fac lumea să 

progreseze.  

Problema drepturilor omului este inventată foarte 

târziu şi legată de ideea de democraţie în mod 

artificial. Actorii politici interesaţi au facut ca 

cele două problematici să pară una singură şi să 

transfere atribute de la una la alta după bunul plac 

sau interesele conjunctuale.  

 

2. Sensul antic are relevanţă pentru conceptul de 

democraţie în relaţiile internaţionale.  
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Altfel spus, relaţiile internaţionale sunt 

democratice pentru că sunt inegale: marile 

democraţii impun democraţia statelor sărace şi se 

vor comporta în viitor foarte democratic, adică de 

la superior la inferior, de la stăpân la sclav. 

Sistemul censitar este folosit tacit în relaţiile 

internaţionale. Când un stat se dezvoltă şi devine 

bogat ridică imediat pretenţii şi cere participarea 

la concertul democratic al statelor lumii 

(Huntington).  

Cultura popoarelor poate să fie un bun indiciu 

pentru acceptarea democraţiei contemporane. Nu 

toate popoarele doresc şi pot suporta cultural un 

regim democratic. De ce acest vis contemporan 

de a impune democraţia şi acolo unde nu e 

dorită? De unde această credinţă că doar 

democraţia e bună?  

De fapt, marea provocare democratică este legată 

de decizia politică aflată în mâna celor multi, 

needucaţi, influenţabili. Ei nu decid niciodată 

după propriile lor idei pentru că nu au idei. Ei 

gândesc cu gândurile celor puţini şi bogaţi care-i 

manipulează. De aceea interesul marilor puteri 

este ca toate statele să fie democratice în felul 



acesta, pentru că pot să le sugereze calea spre 

fericirea colectivă, pot să le-o inducă mult mai 

uşor decât unei elite aristocratice. 

Impunerea democraţiei este sfârşitul democraţiei.  

Vom exemplifica cum conceptul de democraţie, 

aşa cum îl înţelegem azi este o himeră, un 

construct intelectual rupt de realitatea politică. 

Democraţia este un nomina, nu este o realia.  

 

3. Pentru mulţi căderea comunismului a însemnat 

victoria universală a democraţiei: după victoria 

asupra fascismului de la mijlocul secolului, iată 

că a venit şi ora victoriei asupra comunismului
1
. 

Profeţia lui Fr. Fukuyama părea că se împlineşte: 

suntem la sfârşitul istoriei pentru că lumea e 

nivelată ideologic prin impunerea universală a 

democraţiei liberale. Dacă pentru Fukuyama 

vedea în această victorie zorii unei noi epoci de 

prosperitate, garantată de impunerea democraţiei 

în toate colţurile lumii, pentru Ignacio Ramonet 

acesta e începutul sfârşitului. În primul rând, 

bipolaritatea SUA - URSS (altfel zis, „războiul 

                                                 
1
 Ignacio Ramonet: Geopolitica haosului, Editura Doina, 

1998 
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rece‖) nu garanta numai existenţa a două blocuri 

politice concurente, ci şi a două ideologii: 

neoliberalismul şi marxismul. Căderea 

comunismului nu a însemnat numai începutul 

hegemoniei incontestabile a democraţiei, ca 

formă de guvernare, dar şi confirmarea 

„valabilităţii‖ incontestabile a modelului 

economic neoliberal. Acest model economic 

neoliberal, care crede cu sfinţenie în faptul că 

„piaţa‖ va regla toate problemele de ordin social, 

indiferent de amploarea lor (contrar, de pildă, 

doctrinei keynesiene a statului intervenţionist în 

blocajele pieţei) stă la baza globalizării.  

Globalizarea, aşadar, nu ar fi fost posibilă fără 

căderea comunismului, care a permis extinderea 

pieţelor către jumătatea cealaltă a lumii. 

Globalizarea are la baza ei o gândire economică 

de tip neoliberal. 

Unde este însă sfârşitul democraţiei? Ei bine, 

sfârşitul democraţiei se vede în sfârşitul noţiunii 

de suveranitate. Globalizarea obligă ţările ca, pe 

plan politic, să devină membre a fel de fel de 

organizaţii internaţionale, iar pe plan economic, 

să asculte de fel de fel de politici financiare 



dictate de Fondul Monetar Internaţional sau de 

Banca Mondială. Suveranitatea naţională intră 

într-o fază de descompunere, fiindcă o parte a ei 

este transferată acestor organisme suprastatale 

sau, în cazul economicului, organismelor bancare 

internaţionale şi trusturilor internaţionale. Cu alte 

cuvinte, celor care domină „piaţa‖ mondială, 

actorilor financiari care domină financiar 

tranzacţiile bursiere de pe întreg globul. 

Unde duce pierderea suveranităţii naţionale (nu 

numai în cazul statelor insignifiante, precum 

România, ci şi în cazul marilor democraţii 

occidentale)? În primul rând, acest lucru este 

echivalent cu o aruncare la gunoi a temeiului 

clasic al democraţiei, ideea „contractului social‖. 

Fără îndoială stupidă din punct de vedere 

ştiinţific, demontată de antropologi politici 

precum Georges Balandier sau Jean-William 

Lapierre, această idee continuă să ne fascineze 

dintr-un motiv foarte simplu: ea reprezintă primul 

model coerent de explicare a suveranităţii printr-

un act de exprimare a voinţei democratice a 

membrilor comunităţii, nu prin vreun nebulos act 

de investitură „divină‖, sau ceva asemănător. Aşa 

ne-au învăţat Grotius, Hobbes, Locke şi 
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Rousseau; pornind de la această idee, din patru în 

patru ani semnăm între noi un nou „pact social‖ 

care să îi numească pe cei ce ne reprezintă. Este 

chiar ideea care a stat la baza democraţiei. Dar ea 

a dispărut, în clipa în care cei care întruchipează 

suveranitatea, respectiv guvernanţii aleşi 

democratic, încetează a mai fi supuşi 

infrastructurii votanţilor, adică dorinţelor şi 

aspiraţiilor acestora, devenind supuşii 

suprastructurii economic-financiare: „O putere 

care apare din ce în ce mai mult ca fiind 

executantul, suplinitorul, lacheul adevăraţilor 

stăpâni ai lumii: pieţele financiare.‖
1
  Guvernele 

încetează să mai conteze, de fapt ele îşi pierd şi 

diferenţele doctrinare, deoarece oricum un 

guvern „de stânga‖ va aplica aceleaşi politici ca 

unul „de dreapta‖, şi invers: „...adesea, 

guvernanţii, aleşi după nişte bătălii electorale 

homerice, se trezesc neputincioşi în faţa unor 

forţe redutabile, de anvergură planetară ... care 

lucrează după bunul lor plac, graţie unei aplicări 

                                                 
1
 Ibidem, p. 78; 



stricte a bibliei neoliberale...‖
1
 Acest fapt îi 

obligă pe toţi guvernanţii nou-aleşi, indiferent de 

meridian, să îşi uite promisiunile electorale, sau 

să şi le încalce, de îndată ce ajung la putere. 

Pentru că oricum nu ei decid ce măsuri să aplice, 

cum, când şi unde. Asta va decide „piaţa‖, mai 

precis - cei care au puterea de a influenţa evoluţia 

ei. 

Noua putere, trimite spre „le pouvoir-savoir‖ de 

care vorbea Michel Foucault în Surveiller et 

punir (A supraveghea si a pedepsi): o putere fără 

chip, nevăzută, mai mult orizontală decât 

verticală, dar nu mai puţin coercitivă decât 

puterea reprezentată simbolic de un Rege sau un 

corp legiuitor puternic: „Suntem pe cale să 

trecem de la formele de putere autoritare, 

ierarhice, verticale, la forme negociate, reticulare, 

orizontale, mai civilizate, dar mai complexe.‖
2
. 

4. Lui Winston Churchill i se atribuie fraza: 

„Democratia, desi imperfecta si criticabila, este 

totusi indiscutabil cea mai putin rea dintre toate 

sistemele de guvernare―. Cu 60 de ani in urma 

                                                 
1
 Ibidem, p. 70; 

2
 Ibidem, p. 9; 
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cand erau rostite aceste cuvinte, lumea abia iesise 

din razboiul contra fascismului si se parea că este 

şi o victorie a democraţiei. Dar chiar daca ar fi 

cea mai buna dintre toate formele rele de 

conducere, asta nu e deajuns pentru a subscrie la 

toate defectele ei. S-a prabusit si comunismul 

sovietic, dar sperantele puse in epoca ce s-a 

deschis nu s-au confirmat. China si Rusia au 

preluat capitalismul vestic, dar nu inteleg sa preia 

si modelul democratiei occidentale. Libertatea de 

opinie, drepturile omului, alegerile democratice, 

capata o serioasa concurenta in formula statului 

autoritar, care economic este o solutie plina de 

succes. Si tot mai multe tari din Africa si Asia, 

dar si din alte colturi ale lumii, sunt atrase de un 

asemenea model. 

In acelasi timp in tarile occidentale are loc o 

scadere continua a participarii electoratului la 

urne, partidele traditionale isi reduc numarul 

membrilor, se duce lipsa de candidati competenti 

pentru posturile eligibile, interesul oamenilor 

pentru politica s-a micsorat. La marea provocare 

ce se profileaza la orizont, democratia 

occidentala se arata incapabila sa dea o riposta 



convingatoare. Iar exportul modelului societal 

american s-a dovedit un esec pe toata linia.  

Definitia democratiei, in acceptia ei moderna, se 

poate reduce la doua caracteristici: respectarea 

drepturilor omului, asa cum sint inscrise in Carta 

ONU, si gradul de participare al poporului la 

exercitarea puterii in tara respectiva. Dar despre 

ce „participare a poporului― reala poate fi vorba 

acolo unde fortele economice exercita din umbra 

o presiune irezistibila asupra celor politice, desi 

acestea afirma ca au fost liber alese? Am fost 

martorii unei vaste campanii electorale in SUA, 

unde fiecare dintre candidati arata public sumele 

impresionante pe care le-au primit, in mod 

perfect legal, din partea diferitelor companii si 

persoane. 

Organizatia „Freedom House―, finantata partial 

de guvernul american, iar partial din fonduri 

private, considera ca dupa doua decenii de 

progres, „lumea libera― inregistreaza un regres. 

Harta pe care o publica pe site-ul sau arata cca. 

40 % din mapamond colorat in rosu (tari ce nu 

sunt libere), aproape 40 % colorat in verde (tari 

libere) si cca. 20 % – in galben, tari ce sunt 

numai partial libere. In opinia acestei organizatii 
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de tendinta conservatoare, printre „tarile 

nelibere―, alaturi de China, Cuba, Coreea de 

nord, Vietnam unde sunt la putere regimuri 

comuniste, mai figureaza Rusia, Belorusia, 

Birmania, Iran, Siria, Sudan, Algeria, Tunisia, 

Libia, Angola, Congo, cateva tari asiatice din 

CSI, o serie de tari africane, s.a. In tarile „semi-

libere― sunt considerate Albania, Turcia, Georgia, 

Rep. Moldova, Afganistanul, Tailanda, Filipine, 

Nepal, Etiopia, Maroc, Nigeria, Mozambic, 

Columbia, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Haiti, s.a. 

S-ar parea ca drept principal criteriu al acordarii 

calificativului libertatii este atitudinea guvernului 

respectivei tari fata de Statele Unite sau Israel, 

caci de pilda pe harta sunt „libere― Mongolia si 

Ucraina, dar „nelibere― - Arabia Saudita si Egipt. 

5. Democratia primeste astazi lovituri si de alta 

natura. Intr-o serie de tari din lumea a treia au loc 

alegeri libere, dar ele sunt castigate de  partide 

radicale, ca de pilda in Palestina (Hamas) sau in 

Nepal (maoistii),  fapt ce ridica occidentului 

dilema daca vocea poporului, liber exprimata, 

legitimeaza recunoasterea unor regimuri 

autoritare sau chiar cu trasaturi extremiste. In 



Rusia, Putin a jucat si joaca cu maestrie rolul 

principal in piesa democratiei (alegerile au fost 

castigate „doar― cu 70 % din voturi), dar 

rezultatul este o „democratura―. Indeosebi in 

Africa si Asia oamenii au devenit cinici, deoarece 

chiar unde valorile occidentale sunt laudate in 

gura mare (de pilda in Filipine), democratia nu a 

adus nici o imbunatatire in viata populatiei. 

Preturile la alimente, dictate de piata mondiala, 

au condus - acolo unde guvernele sunt incapabile 

si coruptia e regula generala – la neincredere 

generala in institutiile statului. Peste tot acolo in 

aer pluteste dorul dupa un autoritarism pragmatic, 

de tip chinezesc, lucru ce l-a inteles si batranul 

om de stat, Lee Kuan Yew, care ani de zile a 

condus Singapore in mod patriarhal, dar eficient 

si care spune : „Democratia occidentala nu e 

potrivita pentru noi. Noi mergem pe drumul 

propriu, o cale mult mai buna pentru noi―.  

Si in vest a inceput sa se inteleaga ca democratia 

nu poate fi impusa, ci trebuie castigata prin 

eforturi de fiecare popor. Chiar Statele Unite au 

avut de parcurs o cale lunga pana cand, abia pe la 

mijlocul anilor 1960, negrii au obtinut drepturi 

egale prin lupta lui Martin Luther King. Dar 
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atractia modelului american a pierdut mult din 

forta chiar in occident, indeosebi prin cazul 

torturii din inchisoarea Guantanamo, incalcarea 

regulilor internationale in atacarea Irakului, 

bruscarea aliatilor prin rapirea unor cetateni si 

închiderea lor in lagare secrete ale CIA s.a. Nu 

asa trebuie sa arate idealurile democratice ale 

vestului. În luna aprilie 2008, un sondaj al 

institutului Gallup a aratat ca peste 70 % dintre 

americani cred ca tara lor merge acum intr-o 

directie gresita. Imaginea simplista a 

neoconservatorilor despre politica externa 

americana ca solutie miraculoasa pentru toate 

relele omenirii este acum sfaramata in tandari. 

Nici macar candidatul republican la presedintie, 

McCain, nu mai amintea nimic in campania sa 

despre un mars triumfal al valorilor americane, şi 

preconizeaza multilateralismul, consultarea 

celorlalte tari ale lumii in problemele grave ale 

omenirii. 

6. Când importul nu e asimilat. În Nigeria, tara de 

peste 120 milioane locuitori, s-au creat o multime 

de partide dupa modelul occidental, dar repede 

ele au devenit niste instrumente ale diferitilor 



oameni de afaceri. Indeosebi acolo unde intervin 

si partide etnice, competitia electorala 

„democratica― se ascute pana la ciocniri armate. 

Printre oamenii ce se simt nefericiti astazi, cei 

mai multi sunt cei din tarile ce au apartinut 

spatiului sovietic si in Irak, care sunt nostalgici 

dupa fostul regim. Democratia nu face in mod 

automat pe oameni fericiti, dar mai curand 

oamenii fericiti sunt cei ce fac democratia.  

Coreea de Sud sau Taiwanul, au fost dictaturi 

cateva decenii, dar odata cu cresterea nivelului de 

trai si a educatiei populatiei, ele si-au putut 

permite si libertatea politica. Exemplul Chinei 

contrazice insa si aceasta formula. Dintr-o tara 

aflata in saracie absoluta, ea s-a dezvoltat cu pasi 

uriasi in numai 30 de ani, iar populatia este in 

mare majoritate satisfacuta. Presedintele Hu 

Jintao declara pe drept cuvant : „Noi suntem cei 

ce in realitate garantam drepturile omului, atunci 

cand asiguram hrana pentru 1,3 miliarde de 

cetateni ai statului!―. Se dezvolta rapid si India, 

cel mai mare stat democratic din lume, desi nu in 

ritmul Chinei, deoarece are probleme complicate 

cu numeroasele minoritati etnice si religioase. 



Filosofie politică și administrație 

 

79 

 

In revista germana „Der Spiegel“ (5 mai 2008) 

se arată ca democratia nu mai este, in ochii celor 

ce ii cantaresc lipsurile si avantajele, un ―non-

plus-ultra― spre care trebuie tins, iar autocratia nu 

mai e, mereu si pentru toti, o sperietoare. Atat 

timp cat democratia ramane un sistem impus din 

afara, ea se pune pe sine in discutie, mai ales 

cand in practica este redusa la aspectele formale. 

A fi tolerant cu experienta altora si intelegator cu 

ele, este si aceasta o dovada de spirit democratic. 

„Good governance―, adica conducerea spre 

binele poporului, nu e desigur posibila fara 

participarea acestuia; dar nu neaparat prin 

interventia occidentului.  

7. Este dificil sa se traga o concluzie ferma 

despre avantajele unui sistem democratic fata de 

cele al unui regim autoritar intelept condus.  

Democratia parlamentara de tip Westminster, cu 

separarea puterilor si pluralism politic, trece in 

acesti ani printr-o criza de încredere si este din ce 

în ce mai greu exportabilă.  

Multi oameni politici ai unor tari mici, 

confruntati cu dificultati greu de depasit, viseaza 

sa puna mana pe putere cu forta sau prin alegeri 



trucate si sa instaleze un regim autoritar, 

indepartandu-si cat mai mult timp adversarii, nu 

atat pentru obtinerea de avantaje pentru ei si 

cercul de sustinatori, ci pentru a proceda 

netulburati la reforme economice si sociale 

radicale menite sa ajute starea celor multi. Cu 

asemenea promisiuni pline de sperante, puterea o 

pot cuceri atat aventurieri, preocupati de interesul 

propriu, cat si idealisti cinstiti si talentati, 

devotati propasirii natiunii.  
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Administrație publică și globalizare 

 

 

Abstract. Globalization with the revolution of 

information technology has been dramatically 

changing human behavior, management of 

corporations, and governance of states much 

more than the industrial revolution transformed 

the agricultural society. Public administration 

systems appear to help some countries to have 

far more benefits than others, even if many social 

scientists believe that international economic, 

trade, and political systems have played more 

significant role in helping some countries to get 

far more benefits than others. 

Globalization and public administration are 

enmeshed in a complex pattern of 

interdependence that cannot easily be untangled, 

but the World Wide Web provides a transparent 

window through which to take a closer look at 

these linkages.  The Internet may be viewed both 
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as a cause and consequence of globalization, and 

as an interactive link to connect it with 

administrative phenomena.  

 

1. Ce este globalizarea?  

Ultimul deceniu al secolului XX ne-a pus in fața 

a două evenimente de mare importanță: 

revoluţiile din Europa din anii 1989-1990 precum 

şi negocierea şi lansarea monedei unice europene. 

Acestea au dclansat dezbateri si au condus la 

regândirea relațiilor internaționale și a 

conceptelor din domeniul politic, administrativ, 

economic și financiar
1
. 

Astfel, finalul secolului şi începutul noului 

mileniu au fost caracterizate de o competiţie 

încinsă între forţele şi metodele clasice de 

organizare a societăţii (stat, naţiune) şi noile 

apariții (integrare, internaţionalizare, 

globalizare)
2
, aşa încât, în sistemul internaţional 

ce se configurează, câteva concepte, prin 

                                                 
1
 Mazilu, D., Dreptul comerţului internaţional, Bucureşti: 

Lumina Lex, 1999, p.3; 
2
 Bibere, O., Uniunea Europeană între real şi virtual, 

Bucureşti: All Beck, 1999, p. 267; 



frecvenţa cu care apar, părând a se impune: 

integrare, mondializare, globalizare, concepte 

majore, considerate de unii drept moduri de 

reașezare a lumii, iar pentru alţii fiind 

imprevizibile surse de necazuri
1
. 

Statul, ca factor major tradițional al relațiilor 

internaționale, este concurat de o diversitate forţe 

economice, politice, culturale intr-o nouă formulă 

ce poartă numele de guvernanță. O civilizație 

globală pare a fi soluția spre care se îndreaptă 

societatea în care trăim. Globalizarea obligă 

statele să își restructureze economiile naționale, 

să le interconecteze cu fluxurile economice 

globale, făcându-le, totodată, mai vulnerabile la 

evoluţiile şi oscilaţiile fluxurilor din economia 

mondială. Noile moduri de gestiune economică a 

statelor, diversele concurenţe între competenţele 

                                                 
1
 Procesul globalizării economice a cunoscut deja în epoca 

modernă două mari valuri de afirmare: primul între 1870-

1914, ce a luat sfârșit odată cu primul război mondial, iar 

cel de-al doilea (în curs) declanșat în ultimul sfert al 

secolului XX antrenează o transformare fundamentală a 

sistemului mondial instaurat prin realităţile aferente celui 

de-al doilea război mondial şi consacrat juridico-

instituţional prin ONU şi constitutivă din 1945 (M. Duțu) 
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statelor, plus o serie de factori specifici locali (în 

genul curentelor secesioniste) înlesnesc o 

fragmentare a societăţii. Statul-naţiune încetează 

mai fie un manager economic efectiv
1
. Deşi 

statele continuă să e actorii principali în afacerile 

internaţionale, ele suferă deja pierderi de 

suveranitate, de funcţii, de putere
2
. Numeroase 

instituții internaționale preiau din prerogativele 

statelor, în aproapte toate cazurile cu acordul 

acestora, și au dreptul de a judeca și a constrânge 

ceea ce statele fac pe propriul teritoriu, chiar și să 

exercite jurisdicție și control asupra subiectelor 

de drept intern. Statele-națiune primesc asttfel o 

dublă lovitură, pe de o parte dinspre instituțiile 

internționale din ce în ce mai puternice și mai 

influente, care le stirbesc controlul asupra 

propriilor economii, sistem juridic etc. și le fac 

tot mai incapabile să-şi menţină specificul 

naţional şi omogenitatea culturală, iar pe de altă 

parte, piața globală şi mecanismele proprii 

                                                 
1
 Hirst, P., Thompson, G., Globalizarea sub semnul 

întrebării, Bucureşti: Ed. Trei, 2002, p. 361; 
2
 Huntington, S., Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea 

ordinii globale, Ed. Antet, 1998, p. 187-189; 



globalizării ce dizolvă autoritatea statelor 

naţionale, modelând deciziile la nivel naţional în 

funcţie de parametrii supranaţionali
1
 printr-o 

multitudine de actori internaționali mai mult sau 

mai puțin instituționalizați.  

„Denumită în franceză mondializare, globalizarea 

este înţeleasă uneori în sens restrâns ca rezultat al 

progreselor în domeniile transporturilor şi 

comunicaţiilor care au creat reţele din ce în ce 

mai eficiente şi mai rapide, acoperind toată 

suprafaţa Terrei. Într-un sens mai larg, 

globalizarea semnifică universalizarea 

economiei, prin reducerea barierelor naţionale 

faţă de comerţ şi investuții, dezvoltarea 

sistemelor de telecomunicaţii şi informații, 

creşterea pieţelor financiare situate în afara 

frontierelor naționale, creşterea rolului 

companiilor multinaţionale, integrarea 

economică regională, în esenţă, crearea unei 

pieţe mondiale unice‖
2
. 

                                                 
1
 Trocan, L., Regimul juridic al teritoriilor submarine, 

Bucureşti: CH Beck, 2008, 367; 
2
 Diaconu, I., Drepturile Omului în dreptul internaţional 

public, Bucureşti: Hyperion, 1993, p.413; 
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Deşi, la nivel naţional şi regional, diverse ţări se 

confruntă cu o multitudine de probleme specifice 

ale procesului economic și social, cele esenţiale 

dezvoltării sunt comune, indiferent de regiunea 

geografică sau gradul de dezvoltare al ţărilor. 

Aşadar, procesele globalizării sunt procese ale 

interdependenţei crescute în lumea modernă, 

generate de cooperarea internaţională economică, 

politică şi culturală extinsă, cât şi de nevoia de a 

raspunde împreună la probleme globale care nu 

pot fi rezolvate decât la scară planetară.
1
 

Societatea contemporană a generat o serie de 

probleme cu caracter global, al căror 

management depăşeşte frontierele naţionale şi 

care necesită o largă cooperare a statelor cadrul 

relaţiilor internaţionale. Fenomene economice şi 

sociale, precum internaţionalizarea producției, 

intensificarea fără precedent a comerţului 

internaţional, formarea pieţelor globale ale 

capitalului financiar, persistenţa subdezvoltării și  

sărăciei, ratele înalte ale şomajului, traficul şi 

consumul ilicit de stupefiante, epuizarea 

                                                 
1
 Ibidem, p.368; 



resurselor şi degradarea mediului sunt unele din 

principalele subiecte ale interacțiunii interacţiunii 

economiilor şi statelor la nivel internațional
1
. 

Globalizarea se doreşte a fi răspunsul la acţiunea 

de definitivare a noii ordini internaţionale, 

întrezărită încă din anii '70, marcată însă, după 

1990 de o serie de elemente de instabilitate, 

lumea contemporană confruntându-se astăzi, în 

continuare, cu decalajul economic între ţările 

dezvoltate şi cele în curs de dezvoltate, cu criza 

de resurse energetice şi de materii prime, cu cea 

apă de potabilă, cu criza ecologică, precum şi cu 

încercările de diminuare a efectelor conflictelor 

armate din ultimii ani, dar şi cu posibilitatea de 

declanşare a unor noi conflicte.  

 

2. Globalizare și regionalizare – fenomene 

corelative? 

Se nasc numeroase întrebări cu privire la 

fenomenul globalizării sunt: Ce se globalizează? 

Ce scapă globalizării?  Cum se relaţionează 

procesul globalizării cu procesul regionalizării? 

                                                 
1
 Badrus, Gh., Rădăceanu, E., Globalitate şi management, 

Bucureşti: All Beck, 1999, p. 4; 
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În mod obișnuit, se consideră că dezbaterea 

asupra globalizării cuprinde sectoare precum: 

economia (comerț, finanțe, producție), migrațiile, 

domeniile ecologic, militar, cultural și politic
1
, 

administrația publică având tangență cu acesta 

din urmă dar fiind departe de a se identifica. 

Pe bună dreptate, Tiberiu Brăilean declară că 

globalizarea este evenimentul evenimentelor 

contemporaneităţii deoarece presupune o 

schimbare de percepție în care administraţiile 

naţionale, statul naţional nu mai este cel mai bun 

furnizor de bunuri şi servicii pentru regiunile 

sale
2
 rolul său fiind înlocuit de alte entități.  ―Dar, 

cum orice acţiune naşte reacţiune, globalizarea 

este însoţită de un proces contrar de 

regionalizare, de localizare, de organizare a vieţii 

economico-sociale cât mai aproape de individ şi 

de nevoile sale, proces ce poate lua uneori chiar 

forme extreme de tribalizare, degenerînd în 

                                                 
1
 Held, D. (s.a.), Transformări globale. Politică, economie 

şi cultură, Iaşi: Polirom, 2004, 487-488; 
2
 Brăilean, T., Globalizarea. Nenumele nimicului, Iaşi: 

Institutul European, 2005, p. 231; 



naţionalisme şi fundamentalisme de tot soiul‖
1
. 

Fără să fie fenomene noi, globalizarea şi 

regionalizarea cunosc astăzi forme accentuate de 

evoluţie. Din intersecţia lor derivă o serie de 

implicaţii importante pe multiple planuri: 

economic, social, moral, politic, cultural-

filosofic, apariţia de noi mentalităţi, de unde 

necesitatea unor noi acţiuni, a unui cadru 

instituţional reformat, a unor noi categorii de 

gândire, politici şi legiferări, care să dea contur 

unei noi ordini internaţionale. Locomotiva 

globalizării este economia carea a reușit mult mai 

profund decât politica sau administrația să devină 

globală, obligându-ne să ne actualizăm în egală 

măsură conceptele şi comportamentele. 

„Globalizarea conduce la o polarizare accentuată 

a bogăţiei, la apariţia bogăţiei fără naţiuni şi a 

naţiunilor fără bogăţie. Urmare a acestor evoluţii, 

în special a dereglementării, liberalizarea pieţelor 

şi circulaţiei capitalurilor, încet dar sigur, dispare 

legătura dintre stat, teritoriu, populaţie şi avuţie, 

de unde o erodare semnificativă a suveranităţii 

naţionale, a fundamentelor fiscalităţii, a 

                                                 
1
 Ibidem, p. 225; 



Filosofie politică și administrație 

 

91 

 

politicilor economice şi sociale. Cel puţin din 

punct de vedere economic, războiul cu spaţiul a 

fost câştigat.‖
1
 Graţie şi unui suport tehnic 

deosebit, tranzacţiile se desfăşoară la mari 

distanţe cu viteze tot mai accelerate. 

Dinamicitatea a devenit spiritul lumii actuale şi 

unul dintre aspectele cele mai semnificative care 

ilustrează paradigma globalizării, factor de 

dezechilibru şi, în acelaşi timp, de trecere spre un 

nou echilibru. Creşterea complexităţii 

organizaţiilor internaţionale, a rolului şi forţei 

acestora, a venit pe cale de consecinţă. Deşi 

vorbesc mult despre flexibilitate, ele au adoptat 

tipare de lucru oarecum standardizate, 

uniformizate, pentru toate ţările, pe care le aplică 

cu ajutorul puterii şi centralizării sistemului 

informaţional, susţinând hegemonia celor 

puternici pe piaţa mondială. Astfel a crescut fără 

precedent forţa şi dominaţia firmelor 

multinaţionale, a marilor concerne şi 

conglomerate economice. Globalizarea 

semnalează deci apariţia unei noi economii. 

                                                 
1
 Ibidem, p. 236; 



Sistemul tradiţional al economiilor naţionale 

relativ închise, sau cel puţin protejate, entităţi 

care stabilesc între ele relaţii economice prin 

comerţ şi investiţii străine, lasă locul unor forme 

de integrare-cooperare tot mai extinse, unor 

specializări noi şi unor interdependenţe crescute, 

întreprinderile îşi modifică strategiile 

internaţionale, dezvoltând reţele extinse la scară 

globală, ce utilizează resursele, capacităţile şi 

potenţialităţile de piaţă ale diferitelor ţări sau 

zone geografice, absorbindu-le în interiorul unei 

strategii globale unice. „Vremea unei lumi 

unipolare a trecut. Doar preţ de o generaţie au 

dominat SUA lumea ca unica putere globala. 

Viitorul va aparţine blocurilor continentale, 

regionale şi concurenţei acestora. In ultimii ani s-

a produs o regionalizare şi o internaţionalizare 

crescândă a producţiei si a finanţelor, deci atât a 

economiei reale cât şi a celei monetare.‖
1
 

Echilibrul puterii economice s-a deplasat în mod 

semnificativ, fiind repuse în discuție 

suveranitatea naţională si chiar legitimitatea 

statelor-naţiune, autonomia guvernamentală şi 

                                                 
1
 Ibidem, p. 227; 
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rolul Statului. Au apărut alţi actori importanţi 

sub- sau supranaţionali, cum sânt FMI, Banca 

Mondiala, Organizaţia Mondială a Comerţului, 

precum şi numeroşi actori regionali şi locali, 

actori aparent disparaţi, dar legaţi prin fire 

nevăzute într-o reţea de interdependenţe şi 

potenţialităţi. Aceasta a făcut să se vorbească 

despre un nou medievalism, o nouă organizare 

politică, fragmentară si descentralizată, similară 

celei din Evul mediu şi opusă sistemului statal 

westfalian, ce a dominat epoca modernă, mai 

precis ultimele trei sute de ani. Acest "nou 

medievalism" nu este decât o metaforă ce vrea să 

evidenţieze mai bine faptul că Statul nu mai are 

acelaşi rol în sistemul internaţional, că el se 

confruntă cu emergenţa autorităţilor concurente 

la nivel local, regional, mondial, cu redefiniri de 

identităţi comunitare
1
. Mondializarea şi 

regionalizarea nu sunt procese şi fenomene 

contradictorii, ci complementare, ele se susţin 

mutual. S-ar putea spune chiar că mondializarea 

incită la regionalizare, atât actorii publici 

                                                 
1
 Ibidem, p. 228; 



(mergându-se până la nivelul statului) cât şi cei 

privaţi căutând să se integreze în diferite formule 

noi, pentru a deveni mai credibili pe piaţă, mai 

puternici în lupta de concurenţă şi mai atrăgători 

pentru potenţiale investiţii sau plasamente ale 

capitalului. Construcţiile regionale pot fi 

considerate laboratoare pentru elaborarea unor 

instituţii mai bine adaptate la contextual 

mondializării, dar fiecare experienţă are interesul 

să-şi identifice cât mai bine ambiţiile, dacă vrea 

să reuşească, inclusic UE
1
. Există chiar şi o 

tendinţă de exacerbare a regionalismului, chiar a 

separatismului, fenomen ce poate fi întâlnit chiar 

în ţări dintre cele mai implicate în procesul 

mondializării: Canada, Spania, Belgia, Italia, 

Irlanda s.a. Fenomenul a condus, după căderea 

comunismului, la dezintegrarea URSS-ului, 

Yugoslaviei şi Cehoslovaciei, cazuri diferite şi 

extrem de interesante pentru analişti. Această 

tendinţă de regrupare sau separare a regiunilor 

are, în principal, cauze de natură economică. 

Astfel, integrarea supranaţională permite actorilor 

                                                 
1
 Cordelier, S. (coord.), Mondializarea dincolo de mituri, 

Bucureşti: Ed. Trei, 2001, p. 131; 
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în cauză accesul la o piaţă mai vastă, permite o 

structură mai diversificată a producţiei, deschisă 

diferitelor compensări sau complementarităţi 

între provincii şi între diferitele sectoare 

economice, asemenea entităţi sau reţele pot 

furniza avantaje superioare în materie de bunuri 

colective, infrastructură şi ameliorarea 

raporturilor de forţă cu exteriorul. Atitudinile 

regionale sau chiar naţionaliste au în vedere 

fenomenul corelativ al globalizării de 

nerepartizare uniform a bogăţiei lumii, diferenţe 

de dezvoltare a statelor, diferenţieri importante în 

structura pieţei muncii, salarizarea etc. Care este 

rolul statului și al administrațiilor naționale 

pentru a face față fenomenului de neevitat al 

globalizării? Răspunsul îl dă Joseph Stiglitz: „În 

activitatea mea - atât în lucrările, cât şi în 

calitatea mea de consilier economic al 

preşedintelui SUA şi de economist-şef al Băncii 

Mondiale - am susţinut necesitatea adoptării unei 

concepţii echilibrate cu privire la rolul statului, 

unei concepţii care să ţină seama atât de limitele 

şi neajunsurile pieţei, cât şi de cele ale statului, 

dar în care cele două să fie văzute ca acţionând 



împreună, ca într-o asociere, natura exactă a 

acestei asocieri având să fie diferită de la o țară la 

alta, în funcţie de stadiul dezvoltării politice şi 

economice în care se află fiecare. Indiferent însă 

de stadiul de dezvoltare politică şi economică al 

unei ţări, statul joacă un rol important, guvernele 

slabe, ca şi cele prea dure au influenţat negativ 

atât stabilitatea, cât şi creşterea economică. Criza 

financiară din Asia a fost provocată de 

reglementarea inadecvată a activităţii din sectorul 

financiar, iar capitalismul de tip mafiot din Rusia 

a luat naştere din cauza lipsei legislaţiei şi ordinii 

fundamentale. Privatizarea fără existenţa 

infrastructurii instituţionale necesare a dus în 

ţările aflate în tranziţie la eludarea activelor, nu la 

crearea avuţiei. În alte ţări, în condiţiile 

inexistenţei reglementărilor, monopolurile 

privatizate i-au putut exploata pe consumatori 

mai bine decât o făcuseră monopolurile de stat. În 

schimb, privatizarea însoţită de adoptarea unor 

reglementări, restructurarea întreprinderilor şi o 

solidă administrare a acestora a dus la accelerarea 

creşterii economice‖
1
 Așadar, rolul statului ar 

                                                 
1
 Stiglitz, J., Globalizarea, Bucureşti: Ed. Economică, 
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trebui să se limiteze la adaptarea propriului 

sistem socio-economic la condițiile impuse de 

piețele globale, la asigurarea dreptății sociale. 

Nemulțumirile față de procesul globalizării nu 

vin neapărat din faptul că teoria economică este 

pusă mai presus de orice, cât mai ales din faptul 

că teoria economică este pusă mai presus de 

orice, cât mai ales din faptul că o anumită 

concepție economică – fundamentalismul de 

piață – este pusă înaintea tuturor celorlalte 

concepții
1
, poate chiar a intereselor naționale. 

Opoziția față de globalizare manifestată în multe 

părți ale lumii nu vizează globalizarea în sine – 

noile surse de fonduri destinate promovării 

creșterii economice sau noile piețe de export – ci 

un anumit set de doctrine, politicile cuprinse în 

Consensul de la Washington pe care le-au impus 

instituțiile financiare internaționale, mai 

precizează Stiglitz. 

În acest context global, administraţiile publice 

suferă puternice influenţe, chiar dacă acestea au 

                                                                                 
2005, p. 337; 
1
 Ibidem, p. 338; 



fost caracterizate prin identitate cu interesele 

proprii ale statelor. De remarcat, în majoritatea 

statelor UE, o condiţie obligatorie pe care trebuie 

să o îndeplinească orice candidat pentru o funcţie 

publică este apartenenţa acestuia numai la 

cetăţenia statului, apartenența la Uniunea 

Europeană fiind insuficientă; de asemenea, 

jurământul pe care îl depune funcţionarul public 

la învestire este o dovadă a considerării acestuia 

ca aparţinând statului, subînţelegându-se opoziţia 

cu altfel de interese, fie ele și globale. 

Administrațiile publice rămân puternic legate de 

statele-naționale, deseori de administrațiile 

regionale și locale, servindu-le interesele în mod 

exclusiv și în opoziție cu interesele globale. 

 

 

3. Globalizare și administrație publică – 

influențe 

Administrațiile publice ale statelor dezvoltate fac 

eforturi continue de adaptare la piața globală cu 

scopul de a profita de avantajele și oportunitățile 

pe care le oferă globalizarea. De aceea își 

adaptează mecanismele de funcționare folosind 

ca model managementul corporatist în încercarea 
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de a folosi în interesul bunăstătii publice fluxurile 

financiare și procesele economice globale. De 

asemenea, mai mult la nivelul specialiștilor, s-a 

pus problema uniformizării activității 

administrative pentru o compatibilizare globală. 

Și acest proces a avut succes regional, în general 

determinat de barierele ideologice, nici astăzi 

neexistând un acord asupra organizării 

administrației publice și persistând atât sisteme 

centralizate și descentralizate. Cu toate că, la 

nivel practic, era de așteptat ca proiectele politice 

să fie motorul globalizării fenomenelor 

administrative s-a constatat ca un fenomen 

tehnologic a generat feedback-ul necesar pentru 

reformarea administrațiilor pentru a răspunde 

nevoilor globale. Este vorba de apariția site-urilor 

instituțiilor publice, devenită treptat cerință 

obligatorie impusă prin lege, si traducerea 

acestora în limba engleză sau mai multe limbi de 

circulație internațională. Practic, din orice colț al 

lumii se poate observa activitatea și eficacitatea 

unei instituții publice, iar instituțiile au fost 

nevoite să se prezinte în maniere reciproc  

comprehensibile. Un alt fenomen care sprijină 



globalizarea administrației publice este apariția 

insituțiilor de învățământ superior în domeniul 

administrativ care vor crea specialiști în 

administrație publică cu competențe 

asemănătoare - atâta vreme cât învățământul 

superior răspunde unor exigențe globale. La o 

cercetare sumară, se observă că în aproape toate 

statele lumii, de pe continentul american, până în 

statele arabe există instituții de învățământ 

superior și instituții specializate în formarea 

funcționarilor care au o activitate transparentă, cu 

programe de formare afișate pe site-urile proprii, 

observându-se totodată și tendința de a-și le 

compatibiliza. Totuși, tendința generală a acestor 

instituții de învățământ superior este accentul pus 

pe administrația națională a statelor suverane, 

fiind necesar ca, sub impactul globalizării, 

noțiunea de administrație publică să se lărgească 

spre domenii care au fost ocolite de specialiștii în 

administrație publică în ciuda faptului că 

administrațiile s-au confruntat mereu cu 

problemele acestora. Ne referim la domenii de 

cercetare precum: lacune în aria de acoperire a 

statelor cu mijloace de comunicare în masă, rolul 

patronatelor, fortele armate în administrația 
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public, administrațiile internaționale, politicile 

publice, „al treilea sector‖ – ONG-urile, 

organizațiile non-statale, intervenții externe și 

asistență tehnică
1
. Este atât de neexplorat 

domeniul de cercetare că și numai enuțarea unor 

posibile direcții de cercetare este un progres. 

Globalizarea a schimbat radical prioritățile 

administrației publice prin modificarea și 

extinderea acțiunilor administrative în interiorul 

statelor și în afara lor. Chiar dacă birocrașțiile 

statale rămân fundamentale, funcșiile lor au fost 

modificate semnificativ de către strucurile nou 

create de extinderea globalizării. 

Pentru a înţelege impactul globalizării asupra 

administraţiei publice, în general, avem nevoie sa 

ne uitam nu numai la ceea ce se întâmplă în 

birocraţia de stat, ci şi la alte multe alte nivele, 

inclusiv trans-statale sau organizații interne ori 

administrații private. 

 Lacune în aria de acoperire a statelor cu 

mijloace de comunicare în masă 

                                                 
1
 Riggs, F., Globalization and Public Administration, 

http://www2.hawaii.edu/~fredr/glopa.htm; 



Multe state nu își permit luxul de a avea 

racordată administrația publică la un sistem de 

comunicare globală prin site-uri ale instituțiilor 

postate pe internet. Pentru acestea este mai 

dificila organizarea administrației pe baze 

științifice iar influența globalizării este mai 

redusă. Există și situațiile în care, din lipsa unei 

culturi administrative, situ-rile insituțiilor publice 

nu au conținut relevant, adică în loc să posteze 

problematici administrative, așa cum ar fi de 

așteptat, sunt pline de discursuri ale decidențolor 

politici, adică sunt folosite în scop de 

propagandă. Administrațiile publice din orice colț 

al lumii trebuie să conștientizeze că, aparținând 

unei lumi globale, utilizarea site-urilor conduce la 

mobilizarea mai ușoară a resurselor care le-ar 

putea ajuta să facă față problemelor uriașe cu 

care se confruntă. 

 Influența politicului 

În general se vorbește despre birocrații de carieră 

și este necesar ca această idee să fie consolidată 

pentru o funcționare optimă a sistemelor 

administrative compuse din funcționărime 

profesionalizată.  
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Cu toate acestea, se menține în diferite 

organizații publice, în special cele sub-statale 

(cazul statelor federale) sau non-statale anumite 

tipuri de preferințe care, pot fi la angajare, la fel 

de importante precum aptitudinile tehnice. Avem 

în vedere acele discriminări specifice 

administrațiilor regionale sau ONG-urilor (care 

pot discrimina etnic, sexual, rasial etc.). Cu mult 

mai rău este dacă astfel de preferințe se întâlnesc 

și în administrațiile publice, la acest nivel 

existând un grad de influență politică, dar o 

influență negativă considerabilă, astfel că se 

poate spune că nu numai în țările industrializate 

occidentale recrutarea se face pe merit. Din 

păcate, decidenții din administrațiile publice, 

fiind oameni politici, nu au competențele 

necesare posturilor pe care le ocupă și, la o 

privire sumară a procesului de punere în aplicare 

a politicilor publice, devine clar că tocmai ei sunt 

încă beneficiarii favoritismelor. 

Interesant, statele din Asia de Est şi Europa 

răsăriteană, în ţări europene, aşa-numitele ţări în 

curs de dezvoltare, care au beneficiat de pe urma 

globalizării, au încercat să raţionalizeze birocraţia 



publică prin liberalizarea, privatizarea, reducerea 

funcţiilor guvernamentale şi serviciilor, precum 

şi mobilizarea tehnologiei informaţiei în 

administraţia publică. Sistemele de tranziţie ale 

administraţiei publice din Singapore, Taiwan, 

Coreea de Sud, Ungaria, Polonia, Bulgaria, 

Cehoslovacia au ajutat ţările lor pentru a obţine 

beneficii din globalizare. De exemplu, Guvernul 

din Coreea a instituit "Sistemul deschis al 

posturilor competitive" în 1999, care a fost 

conceput pentru a recruta talente remarcabile din 

sectoarele public şi privat şi aprox. 20% din 

posturile sale au fost alese prin intermediul 

acestui sistem; în plus, Guvernul a introdus 

sistemul de salarizare în funcţie de performanta, 

cât şi programul de performanţă bonus pentru a 

încuraja concurenţa în rândul funcţionarilor 

publici
1
. Guvernul din Singapore a instituit 

Portalul eCitizen în 1997 ca o poarta de acces 

unic la serviciile guvernamentale şi informaţii 

prin integrarea de servicii guvernamentale şi 

                                                 
1
 Kamarck, E. C., 2004. Government Innovation around the 

World. John F. Kennedy School of Government. Harvard 

University (Faculty Research Working Articles Series: 

RWP04-101, p.30; 
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informaţii, în funcţie de categorii intuitive, cum 

ar fi "educaţie", "locuinţă" etc.
1
 În plus faţă de 

sistemele publice de tranziţie, aceste ţări par să fi 

beneficiat de globalizare, datorită conducerii 

politice puternice, planurilor tehnocrate de 

dezvoltare economică şi eforturilor cetăţenilor. 

Managementul public în ţările din Asia de Est şi 

Europa de Răsărit este într-adevăr de aşteptat să 

fie mai raţional, eficient, receptiv, responsabil şi 

transparent pe motiv că raţionalitatea şi 

profesionalismul nu sunt în prezent stabilite din 

punct de vedere comportamental şi instituţional 

în această paletă largă de birocraţii
2
. 

 Forțele armate în administrația publică 

O altă categorie de funcţionari publici care sunt, 

de obicei, ignorați de către specialiştii în 

administraţia publică implică personalul militar. 

În mod tradiţional, au fost analizate numai la 

                                                 
1
 Ibidem, p.34; 

2
 Chon-Kyun Kim, Public Administraţion in the Age og 

Globalizaţion, in International Public Management Review 

- electronic Journal at http://www.ipmr.net, Volume 9 Issue 

1 2008 ©International Public Management Network, p.41-

42; 



serviciile civile şi ignorate forţele armate. Acest 

lucru, nu numai denaturează înţelegerea modului 

în care statele gestionează treburile publice cu 

toate că acum, din ce în ce mai mult vedem 

personalul militar implicat în menţinerea păcii, 

acțiuni umanitare, militare şi funcţii ale ONU şi 

organizații internaţionale şi regionale sau alte 

organizaţii. școlile militare sunt chiar mai vechi 

decât cele de administrație publică și este 

necesară această componentă educațională 

deoarece se întâmplă frecvent ca militarii să fie 

nevoiți să administreze regiuni, să fie implicați în 

managementul funcțiilor publice sau chiar să 

devină o elită conducătoare.   

 Administrațiile internaționale: ONU, 

FMI, OMC, Banca M, UNESCO etc. 

 Politicile publice.  

În general au fost percepute ca parte a actului de 

administrare și subsumate acestuia. Există o nouă 

abordare a politicilor publice din perspectivă 

globală desprinse de comportamentele naționale 

specifice administrațiilor publice. De aceea se 

atrage atenția că domeniul administrației publice 

și a politicilor publice nu se identifică. În acest 

sens, în SUA diferențele dintre politicile publice 
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și administrația publică a fost instituționalizată 

prin crearea Asociației pentru Analiza Politicilor 

Publice, APPAM, cu obiective principale: a 

produce instrumente și tehnici adecvate pentru 

luarea deciziilor publice precum și comunicarea 

rezultatelor analizelor politicilor și studii de 

management pentru organizații publice și 

organizații non-profit în scopul de a sprijini 

factorii de decizie. La nivel internațional nu 

există o instituție asemănătoare APPAM, poate în 

viitor este posibilă, mai ales că bunele practici 

americane au fost importate și în multe alte state. 

 Al treilea sector – ONG-urile 

Din ce în ce mai puternic și mai important se 

remarcă la nivel mondial acest al treilea sector al 

administrației care preia din ce în ce mai multe 

activități publice, de la protecția mediului, a 

persoanelor defavorizate, până la învățământ de 

toate nivelurile, cercetare și diferite servicii 

publice. Pornind de la ideea că statul este un 

administrator mult prea scump, al treilea sector 

preia treptat din ce în ce mai multe atribuții ale 

administrației. Acest lucru nu este lipsit de 

pericole deoarece nivelul de responsabilitate al 



ONG-urilor ca, de altfel, și controlul statului este 

mult mai redus. Aceste organizații mai prezintă și 

dezavantajul că au forme de organizare extrem de 

diferite. Fără îndoială, au în comun caracteristici 

administrative, indiferent dacă acestea sunt de 

orientate sau nu spre piață. Din punct de vedere 

al învățământului, aceste organizații sunt tratate 

mai ales în instituțiile cu profil economic și mai 

puțin în cele cu profil administrativ, ceea ce este 

o mare scăpare. Globalizarea a creat cel de-al 

treilea sector prin accesul liber la resursele 

financiare mondiale, iar acest tărâm este în 

crestere. Despre acest al treile a sector se poate 

afla mai mult prin intermediul Societății 

Internaționale de cercetare Al Treilea Sector din 

ale cărei declarație de intenții cităm: „ În această 

eră de schimbări profunde în modul în care 

societăţile sunt organizate, al treilea sector joacă 

un rol critic şi a câştigat în mod semnificativ 

importanţa în multe ţări. Cercetarea 

internaţională spre o mai bună înţelegere a 

implicațiilor din perspectivă economică, 
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sociologică, culturală, juridică şi politica ale 

acestor schimbări continuă să se amplifice.”
1
 

Este obligatoriu ca sectorul ONG să fie luat în 

serios în considerare și nu doar sub aspectul său 

economic, ci mai ales sub cel administrativ și 

politic întrucât are și o mare capacitate de lobby.  

 organizațiile non-statale. 

Administrația publică, orientată spre problemele 

interne, are tendința să ignore organizațiile 

internaționale ale autorităților publice. De 

asemenea, și acum ne referim mai ales la statele 

federale și la cele cu o componentă regională mai 

puternică, guvernele naționale, sub-statale și 

regionale dau puțină atenție specificului 

administrației la acest nivel. Există deja cu 

privire la acest subiect Uniunea Internațională a 

Autorităților Locale, IULA, înființată cu scopul 

de a fi sursă de informații cheie, la nivel mondial, 

pentru nivelul sub-statal de guvenrare și 

administrație locală și pentru a fi, la nivel 

mondial, sursă de învățare, de schimb și 

programe de consolidare a capacităților pentru 

                                                 
1
 http://www.jhu.edu/ 



guvernarea locală democratică 

(http://www.iula.org/). 

 intervenții externe și asistență tehnică. 

ONU are cea mai mare vizibilitate dintre 

numeroasele organizații internaționale care caută 

să ofere asistenţă tehnică în cadrul administraţiei 

publice în ţările în curs de dezvoltare. Aceste 

organizații care oferă asistență tehnică sunt 

adevăratele creații ale globalizării. Ele au apărut, 

în general, în a doua jumătate a secolului 20, 

multe guverne apelând la sprijinul lor. Spectrul 

activităților este extern de larg: de la consultanța 

în domeniul financiar și economic până la cea în 

domeniul politic sub forma asistenței tehnice 

pentru trecerea la regimuri democratice sau chiar 

consultanță electorală.  

 

4. Concluzii  

Încheiem această prezentare cu constatarea că în 

ciuda rezistențelor naționale și regionale, 

globalizarea a avut déjà un impact profund asupra 

domeniului administrației publice, iar acest lucru 

este evident și numai dacă am cerceta site-urile 

guvernelor, universităților, asociațiilor și altor 

actori interesași de peste tot din lume.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ro&sl=en&tl=ro&u=http://www.iula.org/&rurl=translate.google.ro&usg=ALkJrhhP8tMx9plkHFoiXqidwC5l6oX9gg
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Globalizarea continuă să schimbe administraţia 

publică în statele non-occidentale, precum şi 

naţiunile occidentale şi face mai uşor de 

comparat similitudinile dintre statele non-

occidentale şi statele occidentale cu privire la 

sistemele administraţiei publice şi de guvernare. 

Impactul globalizării asupra administraţiei 

publice în statele non-occidentale şi naţiunile în 

curs de dezvoltare, cu toate acestea, nu este încă 

remarcabil, spre deosebire de Vest şi ţările 

dezvoltate. De asemenea, sistemele de 

administraţie publică în multe ţări în curs de 

dezvoltare nu sunt încă, în mod semnificativ, 

proactive sau pozitive la globalizare. Sistemele 

puternice de administraţie publică par a-şi ajuta 

ţările lor în a avea mai multe beneficii din 

globalizare decât altele, în ciuda faptului că mai 

multe sisteme sociale şi politice limitează rolul 

proactiv al administraţiei publice. Administraţia 

publică în statele din Europa de Vest si America 

de Nord au simplificat în mod semnificativ 

sistemele inclusiv personalul, bugetul şi 

organizaţiile în întregul lor prin privatizare, 

externalizare, subcontractare, liberalizarea, 



reducerea personalului sau restructurare funcţiilor 

guvernamentale şi servicii şi astfel au devenit mai 

eficiente, eficace, productive, receptive şi 

transparente. Aceasta, la rândul său, ar putea juca 

un rol important în a ajuta aceste ţări să se 

menţină puternice dpdv economic, financiar şi a 

sistemelor de comerţ, în timp ce ţările dezvoltate 

au avantaje remarcabile în ceea ce priveşte 

corporaţiile transnaţionale sau multinaţionale şi 

organizaţiile globale supranaţionale sau 

organizaţiile neguvernamentale.  

Cu toate acestea, rămâne sub semnul întrebării 

dacă sistemele slabe de administraţie publică îşi 

conduc ţările lor în a avea beneficii mai reduse 

din globalizare decât altele, deoarece sistemele de 

administraţiei publice şi de guvernare în multe 

ţări în curs de dezvoltare, inclusiv state din 

Africa, Asia, şi America de sud, sunt cu 

precădere determinate de comportamentul şi 

structura politică instabilă, de sistemele 

economice subdezvoltate, tehnologie 

neperformantă, infrastructura slabă şi educaţia 

precară. Naţiunile sărace au considerabile 

dezavantajele pe piaţa mondială, datorită 

resurselor reduse, inclusiv forţă de muncă 
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calificată şi tehnologie. În plus, naţiunile sărace şi 

cetăţenii lor sunt unilateral sub influenţa naţiunile 

bogate ale căror interese naţionale corporative 

sunt favorabil realizate în detrimentul intereselor 

şi naţiunilor defavorizate din punct de vedere 

economic şi tehnologic. În această situaţie, 

autonomia administraţiei publice şi rolul 

administraţiei publice de a răspunde forţelor 

globale sunt susceptibile de a fi limitate.  

 

 
Articol publicat în Proceedings of the 4th International 

Conference on Finance, Accounting and Law (ICFA '13), 

Chania, Crete Island, Greece, august 2013, RECENT 
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titlul Public Administration and Globalisation. 

 

  



 

 

Aspecte comparative le sistemelor  

politico-administrative locale din Italia 

si Franta in perioada interbelica 

 

Abstract:  

The difficult postwar economic context made the 

idea of decentralization and regionalization seem 

a panacea for all problems: it could revitalize the 

people, it will discharge the institutions of the 

cumbersome and expensive bureaucracy, it will 

eliminate in great part the sterile political games 

and will protect the population against 

dangerous government improvisation. We can 

conclude from these points, that there is a 

similarity between the interwar debate on 

regionalization in two European countries and 
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the current Romania; we also discuss the same 

problematic socio-economic context. 

 

KEY WORDS: public administration, 

decentralization, regionalization reform, fascism, 

centralization. 

 

I. FRANȚA 

 

Discuțiile din cadrul partidelor politice asupra 

reformei administrative începute înainte de 

primul război mondial  au continuat după 

finalizarea lui devenind un obiectiv public 

general în care francezii își puneau mari speranțe. 

Revenirea Alsaciei și Lorenei în cadrul statului 

francez va genera dezbateri intense asupra 

regionalizării deoarece s-a înțeles de la bun 

început că asupra acestei populații vorbitoare de 

limbă germană acțiunea politico-administrativă 

trebuie să fie aproape invizibilă pentru a nu 

inflama o populație favorabilă care nu refuza 

autoritatea franceză. Originalitățile provinciale 

aveau ocazia acum să se afirme pe tot teritoriul 

statului, nu doar în cele două provincii. 



Din punct de vedere al popularității ideilor de 

descentralizare și regionalizare, acestea au 

devenit cuvinte la modă în atât în mediile 

publice, cât și științifice, dezbaterile politice și 

revistele de specialitate acordând spații largi 

acestei problematici. Națiunea iubitoare de 

libertate vedea în extinderea libertăţilor locale, în 

cadrul circumscripţiilor teritoriale tradiţionale ale 

comunei şi departamentului, o contribuție 

importantă la prezervarea libertăţilor oamenilor. 

În programele electorale ale candidaţilor la 

alegerile din noiembrie 1918, atât la dreapta cât şi 

la stânga spectrului politic, cuvintele 

descentralizare şi regionalism revin invariabil. 

Dezbaterea mai veche asupra descentralizării se 

transformă într-o dezbatere asupra regionalizării, 

asupra necesității existenței unui nou nivel de 

administraţie – regional – în cadrul sistemului 

teritorial francez. Reformele din anii 1871 şi 

1884 au satisfăcut o parte importantă a 

obiectivelor teoriei descentralizării tradiţionale. 

Obstacolele care limitează acţiunea aleşilor locali 

sunt acum de o altă natură. Mai ales existenţa 

controalelor tehnice şi problema resurselor 

financiare restrâng sfera de acţiune a autorităţilor 
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locale. De acum înainte, ameliorarea puterii 

instanţelor locale presupune în primul rând 

realizarea unor reforme foarte complexe şi 

tehnice, mai ales în privinţa finanţelor locale. 

Astfel, pierzându-şi dimensiunea politică 

originară şi devenind în primul rând o problemă 

tehnică, descentralizarea administraţiei comunale 

şi departamentale va ocupa un loc secundar pe 

agenda opiniei publice şi a dezbaterii politice. 

Reculul descentralizării tradiţionale este 

evidenţiat mai ales de avântul regionalismului şi 

a proiectelor de reorganizare administrativă pe 

baze regionale. Acestea indică o transformare a 

obiectivelor. Problema principală o reprezintă 

crearea unor noi structuri teritoriale, 

indispensabile, din cauza inadaptării teritoriale a 

departamentului. Regionalismul nu pune în 

discuţie regimul juridic al colectivităţilor 

(transferul competenţelor), ci subliniază aspectul 

geografic, necesitatea elaborării unei noi hărţi 

administrative; astfel, urgenţa nu o reprezintă o 

nouă împărţire a autorităţii, ci o nouă organizare 

a exercitării acesteia. Dorinţa respectării 

originalităţilor provinciale, raţionalizarea 



administraţiei, o organizare mai eficientă a vieţii 

economice, i-a determinat pe susţinătorii 

regionalismului să urmărească nu atât o 

redistribuire a puterilor între agenţii statului şi 

cetăţeni sau reprezentanţii acestora, cât o 

decongestionare a statului şi o reîmpărţire a 

administrării serviciilor publice în cadrul unor 

circumscripţii teritoriale adecvate
1
. 

Dezbaterea teoretică este realizată în jurul 

Federaţiei regionaliste franceze (Fédération 

régionaliste française) înfiinţată în anul 1900 de 

către Jean Charles-Brun care a reunit 

personalităţi aparţinând întregului spectru politic, 

de la stânga până la dreapta republicană sau 

monarhică, oameni de litere şi artişti, geografi, 

jurişti, etc. Federaţiei i-a lipsit un curent de 

opinie comun, bazându-se în primul rând pe 

membrii şi personalităţile excepţionale ale 

acesteia. Federaţia s-a prezentat ca o mişcare 

                                                 
1
 Jean-Michel Guieu, Régionalisme et idée européenne 

dans la première moitié du XX
e  

siècle : le cas de Jean 

Charles-Brun,  (1870-1946),  in  Marie-Thérèse  Bitsch  

(dir.),  Le  fait  régional  et  la  construction  européenne, 

Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 31-44; Bourjol, op. cit., pp. 

123-124. 
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apolitică, preşedintele acesteia, Charles-Brun, 

afirmând că „le régionalisme n'était pasune 

question de régime politique‖. Programul 

Federaţiei regionaliste franceze s-a bazat pe 

următoarele principii: împărţirea Franţei în 

regiuni omogene; crearea de centre regionale; 

administrarea afacerilor comunei de către 

comună, ale regiunii de către regiune ale naţiunii 

de către stat; crearea unei jurisdicţii responsabile 

pentru a judeca conflictele între individ, comună, 

regiune şi stat; libertatea iniţiativelor comunale şi 

regionale; concilierea intereselor economice ale 

fiecărei regiuni; adaptarea învăţământului la 

nevoile regionale şi locale; dezvoltarea iniţiativei 

private în domeniile literelor, ştiinţei şi artelor.  

 

1. Acțiuni politice - Proiecte parlamentare 

şi guvernamentale de organizare regională 

 

Grupurile politice vor accepta ideea regionalizării 

ca validată public, dar există nuanțări in ce 

privește punctele de vedere. 

Socialiştii susţin extinderea puterilor comunale şi 

reforma regională însă, la fel ca radicalii, rămân 



precauţi în ceea ce priveşte rolul regiunii. 

Socialiştii au susţinut şi promovat doar regiunea 

economică. Comuniştii se declară şi ei în 

favoarea descentralizării. În anii 1920, comuniştii 

promovează  un  program de  emancipare  a  

administraţiei  locale  care-şi propunea  să  

elimine „servitutea  politică  şi  administrativă‖  a  

comunelor  şi  departamentelor,  să  le  ofere  

acestora autonomie politică şi administrativă, 

controlul asupra propriilor bugete, colectării 

veniturilor şi stabilirii cheltuielilor,  controlul 

poliţiei şi libertatea de a interveni  în economia  

locală,  prin dezvoltarea capacităţii industriale şi 

comerciale a municipalităţii
1
. Spre deosebire de 

radicali, comuniştii au susţinut autonomia 

regională în Alsacia
2
. 

                                                 
11

 Yves Mény, Centralisation et décentralisation dans le 

débat politique français, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1974, p. 248. 
2
 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire de France des 

Régions. La périphérie française des origines à nos jours, 

Seuil, Paris, 2001, p. 36; Bernard Reimeringer, ―Un 

communisme régionaliste? Le communisme alsacien‖, în 

Christian Gras, Georges Livet, Régions et régionalisme en 

France du XVIIIe siècle à nos jours , Paris, PUF, 1977, pp. 

454-455. 
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La  rândul  lor,  republicanii  îşi  afirmă  

ataşamentul  faţă  de  descentralizare,  însă  sunt 

sceptici faţă de instituirea regiunii. Partidul 

republican acceptă doar o regiune foarte 

specializată, deoarece obiectivul principal îl 

reprezintă stabilitatea şi consolidarea Republicii. 

La dreapta spectrului politic, diferitele partide se 

pronunţă ferm în favoarea descentralizării şi 

regionalizării, însă proiectele acestora, sunt foarte 

diferite între ele, uneori chiar antagonice. 

Parlamentarii de dreapta şi de stânga au depus pe 

birourile camerelor parlamentare proiecte de 

reformă noi sau le-au reluat pe cele propuse 

înaintea Războiului, proiecte care promovau atât 

extinderea prerogativelor autorităţilor locale, cât 

şi crearea regiunilor administrative sau 

economice
1
.  

Potrivit analizei efectuate de Maurice Bourjol pot 

fi identificate trei categorii de propuneri de 

proiecte parlamentare de regionalizare. Primul 

                                                 
1
 Numărul proiectele de reformă regională depuse în 

parlament este impresionant. Între anii 1890 şi 1926 au fost 

propuse patruzeci şi unu de proiecte de reformă regională şi 

şase în perioada 1926 – 1934. 



tip, regionalismul administrativ cu vocaţie 

federală, grupează o serie de proiecte care 

promovează un sistem foarte descentralizat. 

Proiectele din această categorie pun bazele unei 

colectivităţi teritoriale unitare foarte  

descentralizată. Acest tip de regionalism prezintă 

un caracter administrativ, însă dispoziţiile 

proiectelor realizează o descentralizare profundă, 

atât în ceea ce priveşte alegerea organelor, rolul 

reprezentantului puterii centrale cât şi 

competenţele noilor autorităţi. 

A doua categorie, regionalismul administrativ 

mixt, se caracterizează printr-un control puternic 

al puterii centrale asupra instituţiilor regionale şi 

prin combinarea descentralizării şi a 

deconcentrării.  Această  formă  de  regionalism  

administrativ  tinde  să  alinieze  instituţiile 

regionale cu cele departamentale şi, uneori, se 

limitează la a realiza o simplă deconcentrare 

administrativă. 

A treia categorie,  regionalismul  economic, este 

caracterizat  mai mult  prin  modul de numire a 

organelor regionale, decât prin atribuţiile 

acestora.  

Guvernele succesive au propus la rândul lor 
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diferite proiecte de descentralizare administrativă 

şi au instituit mai multe comisii de studiu asupra 

descentralizării. Trebuie precizat faptul că 

proiectele guvernamentale de descentralizare şi, 

mai ales, regionalizare, au fost timide, neavând 

urmări concrete. 

 

2. Eşecul dezbaterii privind reforma 

regională 

 

Deși au existat numeroase proiecte de reformă 

regională, acestea nu au fost materializate politic. 

Electoral, ideea regionalizării a fost uzitată, dar 

partidele ajunse la putere se vor dezice de 

promisiunile electorale, cea mai puternică 

opoziție a regionalismului fiind cea politică. De 

asemenea, juriştii au  fost  foarte ostili  faţă de  

regionalism.  Conform opiniei  lui H. 

Berthélémy, problema se punea în felul următor: 

descentralizarea economică nu trebuie să devină 

una administrativă deoarece va conduce la un 

regim federal care a fost discreditat total în 



Franța de către girondini
1
. Mai mult decât atât, 

„ce problème du régionalisme administratif est 

un de ceux qui donne le plus l’impression d’une 

agitation à vide et d’un bluff électoral
2
‖. 

Un alt motiv esenţial al opoziţiei faţă de 

regionalism îl constituie pericolul pe care, aşa 

cum am văzut mai sus, o anumită parte a dreptei, 

monarhică şi reacţionară, l-a reprezentat pentru 

regimul politic al republicii parlamentare. În 

contextul acestui climat politic şi cultural pot fi 

înţelese mai bine reticenţele liberalilor şi 

rezervele stângii faţă de regionalizare. Aceştia, în 

majoritatea cazurilor, au perceput regionalizarea 

administrativă ca o inovaţie mai degrabă 

periculoasă decât utilă, reprezentând o 

ameninţare serioasă la adresa Republicii. În 

viziunea republicanilor  moderaţi,  dezirabilă  era  

doar  regionalizarea  economică.  De  asemenea,  

atât radicalii cât şi socialiştii s-au opus planurilor 

de descentralizare regională
3
. 

De asemenea, opoziţia faţă de regionalism şi 

                                                 
1
 H. Berthélémy, Traite élémentaire de droit administratif, 

Paris, 1930, p. 364. 
2
 Ibidem, p. 213. 

3
 Burdeau, op. cit.,  p. 251-252. 
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eşecul acestuia au fost favorizate de tensiunea şi 

contradicţiile interne ale regionalismului francez. 

Aceste contradicţii s-au manifestat între partizanii 

descentralizării şi cei ai unui regim deconcentrat 

şi autoritar; între regionalismul corporatist şi cel 

administrativ; între regionalismul moderat, 

susţinător al menţinerii nivelului departamental şi 

regionalismul care promova desfiinţarea 

departamentului
1
. 

În pofida dezbaterii intense asupra 

descentralizării, în plan legislativ rezultatele au 

fost modeste. Măsurile legislative au vizat mai 

degrabă descentralizarea decât regionalizarea:  

- Decretele-lege din 1 octombrie, 5 

noiembrie şi 28 decembrie 1926, adoptate în 

timpul primului-ministru Poincaré au 

desconcentrat controlul capitalei asupra afacerilor 

departamentale şi comunale, în domeniile creării 

societăţilor de servicii comunale şi a înfiinţării 

serviciilor departamentale comune în scopuri 

economice şi sociale. În special decretul- lege din 

5 noiembrie, intitulat „decret de descentralizare şi 

                                                 
1
 Bourjol, op. cit., pp. 180-181. 



deconcentrare administrativă‖ a extins 

considerabil puterile consiliilor generale, ale 

comisiilor departamentale şi ale comunelor. 

Puterile consiliilor generale au fost de asemenea 

extinse: aveau dreptul de a se pronunţa definitiv 

asupra tuturor problemelor de interes 

departamental. 

- reforma regională, în 5 Aprilie 1919 s-au 

create aşa-numitele „regiuni Clémentel‖ (numite 

după M. Clémentel, ministrul comerţului), 

grupuri economice regionale conduse de 

camerele de comerţ. Nu au reprezentat instituţii 

descentralizate, ci mai curând o formă de 

regionalism economic, grupând camerele de 

comerţ ale unei anumite regiuni, care de acum 

înainte îşi coordonau activitatea pe baze 

regionale. 

 

Pe parcursul deceniului trei şi în anii care preced 

cel de-al doilea Război Mondial nu se mai  pune  

problema  extinderii  şi  dezvoltării  autonomiilor  

comunale  şi  departamentale.  Din contră, criza 

finanţelor locale va determina întărirea tutelei 

asupra colectivităţilor locale, limitându-se 

libertatea de creaţie şi organizare a acestora. În 
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comparaţie cu creşterea competenţelor statului, 

care s-a dezvoltat uneori în detrimentul 

administraţiilor locale, părea puţin. Statul a 

invadat sfera de activitate a administraţiei locale 

în diferite moduri, proces care a determinat un 

anumit grad de recentralizare în relaţiile centru-

periferie.  

Alături de aceste  măsuri,  numărul mare de  legi  

şi decrete adoptate după începutul secolului XX, 

care au dus la înmulţirea serviciilor teritoriale ale 

statului în periferie, i- au determinat pe 

susţinătorii descentralizării să promoveze şi să 

ceară noi reforme descentralizatoare. Diminuarea 

puterilor oficialilor locali aleşi s-a datorat mai 

degrabă creşterii puterilor autorităţilor statale 

centrale şi teritoriale, decât unei tentative 

legislative deliberate de a reduce puterea 

acestora. Doar în anii '30 s-au înregistrat câteva 

încercări deliberate de a restrânge puterile locale, 

iar criza finanţelor locale a determinat întărirea 

tutelei asupra colectivităţilor locale
1
. 

Reputaţia pe care a primit-o sistemul 

                                                 
1
 Schmidt, op. cit., p. 68; 



administrativ francez, ca unul dintre cele mai 

centralizate din lume, deşi la prima vedere, 

analizând cadrul juridic formal, pare meritată, ea 

a fost totuşi exagerată de către diferiţi cercetători 

de-a lungul vremii. Studiile asupra sistemului 

administrativ-local francez din ultimele decenii, 

care adoptă o metodologie politologică, în dauna 

celei juridice, au demonstrat că, în realitate, 

politicienii şi administratorii locali au găsit 

diferite căi de a ocoli sistemul centralizat formal 

şi au obţinut astfel o autonomie locală şi o putere 

mai mare decât le permitea cadrul legal. Sistemul 

foarte centralizat din punct de vedere formal îşi 

va găsi echilibrul în planul relaţiilor informale 

care s-au stabilit între reprezentanţii birocraţiei 

centrale şi notabilii  locali/departamentali, mai 

ales după ce autoritatea primarului a fost întărită 

prin cumulul de mandate (numărul primarilor 

care dețineau și funcția de parlamentar fiind în 

creștere). Mai putem aminti și relaţia de 

complicitate între aleşii locali şi prefecţi, 

recunoscută decât în ultimele decenii, ca 

modalitate informală de promovare a intereselor 

locale și regionale. 

În acest mod, secretul vitalităţii 
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departamentale, în ciuda inadecvării sale  

teritoriale  şi  a  resurselor  financiare  

limitate,  se  regăşeste  în  dimensiunea  

informală  a relaţiilor de putere locale, în 

interdependenţa sferei naţionale şi a celei 

locale. Fără a-l elimina, particularitatea 

funcţionării relaţiilor centru-periferie în cadrul 

sistemului politico-administrativ francez au 

atenuat greutatea centralismului. Cu siguranţă 

această sferă informală a fost favorizată de  

cumulul  de  mandate  elective,  fenomen  

constant  al  vieţii  politice  franceze  din  timpul 

Monarhiei din Iulie (1830-1848) până la a V-a 

Republică (1958)
1
. 

 

 

 

II. ITALIA 

 

 

1. Dezbaterea  asupra  reformei  

                                                 
1
 Vezi pe larg Mannoni, op. cit., pp. 365-366; Burdeau, op. 

cit., pp. 229-239; Schmidt, op. cit., pp. 181-263. 



administrative  după  Primul  Război  

Mondial  până  la preluarea puterii de către 

fascişti 
 

În ceea ce priveşte descentralizarea şi organizarea 

autonomiei locale, în perioada imediat următoare 

războiului dezbaterea asupra regionalizării şi a 

autonomiei au cunoscut o manifestare puternică. 

Cererile în favoarea autonomiei regionale s-au 

multiplicat, aceasta fiind percepută ca o condiţie 

necesară pentru o profundă reînnoire a 

structurilor statului liberal. De asemenea, discuţia 

asupra autonomiei a fost favorizată de anexarea 

de către statul italian a unor teritorii noi, cu 

tradiţii administrative diferite, unele dintre 

acestea bucurându-se de o autonomie locală mai 

dezvoltată decât cea a statului italian. 

După Primul Război Mondial, Luigi Sturzo, un 

exponent al lumii catolice şi unul dintre 

fondatorii Partidului Popular Italian în ianuarie 

1919, va continua reflexia asupra temelor 

autonomiei şi regionalismului. La începutul 

secolului, Sturzo promovase în principal 

consolidarea autonomiei comunale. Acum, în 

noul context politic, economic şi social din 
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perioada imediat următoare războiului, afirma 

Sturzo, problemele descentralizării 

administrative, autonomiilor locale şi ale creării 

regiunii aveau o importanţă fundamentală şi îşi 

puteau găsi rezolvarea doar în cadrul unei 

reforme generale a sistemului administrativ 

italian
1
. Regiunea promovată de Sturzo nu are 

valenţe federaliste; dimpotrivă, el afirma că statul 

italian este unitar, nu federal. De asemenea, 

considera autorul, crearea regiunii în Italia, în 

pofida a ceea ce susţineau adversarii 

regionalismului, nu reprezenta un pericol pentru 

unitatea naţională.
2
 Sturzo respingea în mod 

categoric afirmaţiile potrivit cărora regiunile sunt 

construcţii artificiale, fără precedente istorice; în 

opinia sa, în Italia regiunea reprezintă o unitate 

specifică de limbă, istorie, cutume şi tradiţii; 

regiunea corespunde unei realităţi pe care 

unitarismul birocratic, în şaizeci de ani de 

                                                 
1
 Luigi Sturzo, La regione,  apud Claudia Petraccone (a 

cura di), Federalismo e autonomia in Italia dall’unità a 

oggi, Editori Laterza, 1995, p. 188. 
2
 Ibidem, p. 187. 



existenţă, nu a înlăturat-o. 
 

Regiunea urma să 

aibă în primul rând o funcţie economică şi să fie 

un organism electivo-reprezentativ. Autorităţile 

regionale nu erau alese de către comune şi 

provincii şi nici nu erau numite de către guvernul 

central; acestea urmau să fie alese direct, pe baza 

sufragiului universal, drept acordat şi femeilor. În 

competenţa autorităţiilor regionale intrau 

următoarele domenii: lucrările publice, şcolile, 

mai ales cele medii şi profesionale, industria, 

comerţul, agricultura, igiena şi serviciile statale 

care, datorită caracterului mixt sau pentru 

simplificarea lor puteau fi delegate la nivel 

regional
1
.  

În opoziție cu cu L. Sturzo, Oliviero Zuccarini, 

membru al Partidului Republican Italian 

manifesta opinia, în revista Critica Politica, că 

autonomia şi federalismul erau soluţia optimă 

prin care Italia putea depăşi criza de după război 

şi care putea oferi premisele dezvoltării şi 

bunăstării generale. Obiectivul principal urmărit 

de Zuccarini era trecerea de la statul centralizat, 

care îndeplinea funcţii complexe şi multiple, la 

                                                 
1
 Ibidem, pp. 189-190. 
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un stat care să păstreze şi să exercite doar 

funcţiile esenţiale la nivel central, de la 

intervenţionismul exercitat pe scară largă la un 

sistem de autonomii, libertăţi şi independenţe 

economice. Pentru Zuccarini, termenul 

descentralizare se integra în conceptul mai larg al 

uniunii federale, care va da naştere unei unităţi 

calitativ superioare. Organizarea federală, 

argumenta autorul, nu se opunea unităţii 

naţionale ci, din contră, oferea acesteia o garanţie 

mai sigură.
1 

În ciuda efervescenţei dezbaterii şi a  ideilor  

privind  o  nouă organizare a  sistemului 

administrativ local şi regional, diferitele proiecte 

şi propuneri de reformă care s-au vehiculat în 

această perioadă nu  s-au bucurat  de o  largă 

audienţă.  Vor rămâne departe atât  de evoluţia 

efectivă a structurii instituţionale cât şi de 

proiectele de reformă care vor reapărea în cadrul 

Parlamentului. 

 

                                                 
1
 Oliviero Zuccarini, Il federalismo come rimedio alla 

dissoluzione, in Petraccone, op. cit., pp. 176-183. 



2.  Sistemul politico-administrativ local în 

timpul regimului fascist 
 

Unul dintre primele obiective urmărite de 

regimul fascist a fost extinderea în teritoriu a 

puterii câştigate la centru. Instrumentele 

administrative folosite în acest scop au fost 

intervenţiile prefecţilor, controalele Comisiei 

Provinciale Administrative şi dizolvările 

consiliilor comunale. 

Cea mai importantă inovaţie a centralismului 

fascist în domeniul administraţiei locale a fost 

renunţarea la principiul electivităţii autorităţilor 

locale, realizată în cursul anului 1926. Il sindaco 

(primarul) a devenit podestà
1
, care a  asumat 

toate funcţiile exercitate anterior de către 

consiliul comunal, delegaţia comunală şi primar. 

Acesta era numit de către autoritatea centrală, la 

propunerea prefectului. Au fost numiţi mai întâi 

în comunele cu mai puţin de 5.000 de locuitori, 

iar apoi în toate celelalte. Alături de podestà, 

legea din 1926 a instituit aşa-numitele consulte 

                                                 
1
 În timpul regimului fascist, şeful administraţiei comunale, 

numit de guvern, purta denumirea de podestà. 
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municipali, organe consultative, facultative 

pentru comunele cu mai puţin de 20.000 locuitori 

şi obligatorii pentru celelalte două categorii de 

comune nou create: comunele cu până la 100.000 

locuitori sau capitalele  de  provincie  şi  cele  

care  depăşeau  acest  număr  de  locuitori.  Organ  

consultativ, consulta municipale era alcătuită 

dintr-un număr de membri care varia în funcţie 

de mărimea comunei (nu puteau fi mai puţin de 

şase), numiţi de către prefect: 1/3 dintre aceştia 

erau numiţi după bunul plac al prefectului şi 2/3 

erau numiţi de către prefect la propunerea 

autorităţilor economice, sindicatelor şi 

asociaţiilor locale. O dată cu diversificarea 

regimului juridic al oraşelor,  guvernul  fascist  a  

înlăturat  unul  dintre  elementele  fundamentale  

ale  sistemului precedent, şi anume acela al 

uniformităţii organizării comunale. 

În anul 1925 Roma a fost transformată în 

governatorato (guvernatorat), administrată de un 

guvernator şi doi viceguvernatori numiţi prin 

decret regal. Guvernatorul era ajutat de zece 

retori, numiţi de guvern şi de optzeci consultori, 

o parte dintre aceştia fiind aleşi dintre cetăţenii cu 



competenţe speciale şi o parte fiind numiţi de 

către organismele economice, tehnice şi 

profesionale ale oraşului. 

În ceea ce priveşte administraţia provincială, în 

anul 1928 s-a adoptat  o reformă analoagă celei 

realizate la nivel comunal. Organele 

administrative provinciale vor fi numite de acu m 

înainte de către guvern: conform legii din 27 

decembrie 1928, provincia era condusă de un 

preşedinte numit de centru pe o perioadă de 4 ani 

şi cu posibilitatea de a fi reconfirmat în funcţie; 

alături de preşedinte se mai instituia un organ 

colegial de administraţie, compus din membri 

numiţi de ministrul de interne tot pentru o 

perioadă de 4 ani. Tot în acest an, comprimarea 

autonomiei locale a fost completată odată cu 

etatizarea celor mai înalţi funcţionari ai 

comunelor şi provinciilor, secretarii, care de 

acum înainte nu vor mai depinde de comune şi 

provincii, ci vor deveni funcţionari statali.
1 

Trăsătura principală care a caracterizat 

intervenţia regimului fascist asupra organismelor 

teritoriale a fost negarea principiului democratic. 

                                                 
1
 Melis, Storia dell’amministrazione italiana, pp. 345-348;  
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Fasciştii au susţinut că renunţarea la principiul 

electiv în ceea ce priveşte constituirea 

autorităţilor locale, nu prejudicia şi nu trebuia să 

prejudicieze  autonomia  locală,  ci  doar  depăşea  

identificarea  –  considerată  o  preconcepţie 

teoretică – între autonomie şi electivitate. 

Reforma urmărea instaurarea unei autonomii 

non- elective, care trebuia să răspundă mai bine 

unei concepţii a reprezentanţei înţeleasă ca 

desemnare a competenţelor, nu ca mandat.  

Funcţiile comunelor şi ale provinciilor au fost 

limitate, în mod continuu, prin intermediul 

legislaţiei statale. În această perioadă s-a 

dezvoltat fenomenul administraţiilor paralele şi a 

controalelor care complicaseră şi în timpul 

perioadei liberale linaritatea centralismului 

italian. Un raport al Adunării Constituante 

referitor la problema autonomiei locale, realizat 

după război, a evidenţiat aproximativ 130 de 

tipuri de controale la care erau supuse comunele 

în 1945. 

În concluzie, în perioada fascistă a dispărut orice 

urmă de democraţie locală, autorităţile locale 

devenind mult mai dependente faţă de centru 



decât în perioada precedentă. În 1934 s-a elaborat 

o nouă lege de organizare comunală şi 

provincială care a consolidat, reorganizat şi 

modificat  legile  precedente,  codificând  în  

acelaşi  timp  rolul  minor  acordat  comunelor  şi 

provinciilor în noul sistem. 

 

Concluzii 

1. Problema regionalizării s-a dovedit a fi 

una de termen lung care, în pofida dezbaterilor 

teoretice aprinse, nu s-a materializat politic în 

perioada interbelică. Acest lucru dovedește că 

sisteme politico-administrative mature, precum 

cele din Franța și Italia, nu s-au grăbit la o 

inovație administrativă imediată până nu a existat 

o reflecție suficient de matură asupra 

problematicii. În România de azi problema 

regionalizării a apărut „peste noapte‖ și se 

incearcă o rezolvare rapidă a ei, tot „peste 

noapte‖. Experiența celor două state, prezentată 

mai sus, arată că este nevoie de decenii de 

dezbateri pentru a realiza un proiect fezabil și 

realist. Este adevărat că erorile administrative pot 

fi îndreptate tot pe cale administrativă, unei 

regionalizări greșite putându-i urma o re-
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regionalizare, dar costurile economice și sociale 

sunt foarte mari. 

2. Ambele state europene au optat pentru 

sisteme politico-administrative mai centralizate 

din cauza crizei economice, a problemelor interne 

și a specificului istoric. Astfel, Italia, din cauza 

regimului politic fascist, a cunoscut unul dintre 

cele mai centralizate sisteme administrative, chiar 

dacă, tradițional era un stat format de provincii, 

unite cu doar câteva decenii în urmă, care aveau 

cutume administrative proprii. Franța se 

recentralizează după o perioadă de autonomie 

administrativă din cauză crizei finanțelor. Pentru 

ambele state era nevoie de un mare eveniment 

politic care să reprezinte un nou început și să dea 

șanse noi ideii de regionalizare, iar acesta a fost 

cel de-al doilea război mondial. 
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Regionalizarea 2013 – act ratat al 

guvernului României 

 

2013 Regionalization – failed act of the 

Romanian government 

 

Abstract. În condițiile globalizării se manifestă o 

reacție tot mai puternică pe plan european și în 

România spre regionalizare și dezvoltare locală, 

ca tendință. Accesul României la fondurile 

structurale se realizează prin intermediul 

politicilor regionale, astfel că țara are nevoie de 

o regionalizare coerentă. La nivelul Uniunii 

Europene coexistă mai multe tipuri de 

regionalizare, însă România, stat unitar și 

centralizat nu ar putea adopta decât o 
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regionalizare administrativă, tipul cel mai dur și 

mai lipsit de autonomie locală. Pentru că 

autoritățile politice nu au reușit să pregătească 

din timp acest proces, noua perioadă de 

programare financiară a politicilor Uniunii 

Europene găsește România fără nivelul 

administrativ regional consacrat legal, urmând 

încă o perioadă de șapte ani în care 

implementarea politicilor regionale din fondurile 

structurale vor avea de suferit. 

 

Keywords: culture, identity, regionalization, 

territorial unit, globalization, development 

regions 

 

 

1. Într-o lume care se globalizează 

cea mai absurdă discuție pare, la prima vedere,  a 

fi cea despre regionalizare și autonomie. Cine 

mai dorește regionalizare, provincializare, acest 

nou medievalism când avantajele globalizării 



sunt atât de evidente și de rapide? Economia 

globalizată a câștigat demult războiul cu spațiul și 

timpul, produsele ajung aproape instantaneu în 

orice colț al lumii, mai ales dacă avem în vedere 

că cel mai important produs este informația. 

Totuși, în această lume globalizată în care avuția 

circulă tot așa de rapid dintr-o parte în alta, 

oamenii simt nevoia de pământ sigur, de avuție a 

locului, regiunii sau națiunii. De aici tendința 

complementară spre regionalizare și ne așteptăm 

ca această tendință să fie cu atât mai intensă, cu 

cât procesul globalizării este mai intens. 

Regionalizarea are astfel un fundament 

psihologic, dar unul subtil, înrădăcinat în 

psihologia absconsă a mulțimilor. Regionalizarea 

asigură dezvoltarea economică sănătoasă și 

punerea la adăpost de fluctuațiile permanente ale 

economiilor. Valurile de crize distrug zonele 

nedezvoltate regional și le ocolesc pe celelalte 

așa „cum zdrobește un puhoi podurile de lemn 



Filosofie politică și administrație 

 

143 

 

puse de-a curmezișul, lăsînd intacte pe cele de 

piatră‖
1
. 

În mod obișnuit, se consideră că 

dezbaterea asupra globalizării cuprinde sectoare 

precum: economia (comerț, finanțe, producție), 

migrațiile, domeniile ecologic, militar, cultural și 

politic
2
, administrația publică având tangență cu 

acesta din urmă dar fiind departe de a se 

identifica. 

Pe bună dreptate, Tiberiu Brăilean declară 

că globalizarea este evenimentul evenimentelor 

contemporaneității deoarece presupune o 

schimbare de percepție în care administrațiile 

naționale, statul național nu mai este cel mai bun 

furnizor de bunuri și servicii pentru regiunile 

                                                 
1 Vulcănescu, M., Spre un nou medievalism economic. 

Scrieri economice,  București, Editura Compania, 2009, p. 

325; 
2
 Held, D. (s.a.), Transformări globale. Politică, economie 

și cultură, Iaşi: Polirom, 2004, pp. 187-188; 

 



sale
1
, rolul său fiind înlocuit de alte entități.  

―Dar, cum orice acțiune naște reacțiune, 

globalizarea este însoțită de un proces contrar de 

regionalizare, de localizare, de organizare a vieții 

economico-sociale cât mai aproape de individ și 

de nevoile sale, proces ce poate lua uneori chiar 

forme extreme de tribalizare, degenerând în 

naționalisme și fundamentalisme de tot soiul‖
2
. 

Fără să fie fenomene noi, globalizarea și 

regionalizarea cunosc astăzi forme accentuate de 

evoluție. Din intersecția lor derivă o serie de 

implicații importante pe multiple planuri: 

economic, social, moral, politic, cultural-

filosofic, apariția de noi mentalități, de unde 

necesitatea unor noi acțiuni, a unui cadru 

instituțional reformat, a unor noi categorii de 

gândire, politici și legiferări, care să dea contur 

                                                 
1
 Brăilean, T., Globalizarea. Nenumele nimicului, Iaşi: 

Institutul European, 2005, p. 231;  
2
 Ibidem, p. 225;  
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unei noi ordini internaționale
1
. Locomotiva 

globalizării este economia care a reușit mult mai 

profund decât politica sau administrația să devină 

globală, obligându-ne să ne actualizăm în egală 

măsură conceptele și comportamentele. 

„Globalizarea conduce la o polarizare accentuată 

a bogăției, la apariția bogăției fără națiuni și a 

națiunilor fără bogăție. Urmare a acestor evoluții, 

în special a dereglementării, liberalizarea piețelor 

și circulației capitalurilor, încet dar sigur, dispare 

legătura dintre stat, teritoriu, populație și avuție, 

de unde o erodare semnificativă a suveranității 

naționale, a fundamentelor fiscalității, a 

politicilor economice și sociale‖.
2
 Grație și unui 

suport tehnic deosebit, tranzacțiile se desfășoară 

la mari distanțe cu viteze tot mai accelerate. 

                                                 
1
 Purec, S.,1, Public Administration and Globalisation, 

Recent Researches in Law Science and Finances, 

Proceedings of the 4th International Conference on 

Finance, Accounting and Law (ICFA '13), Chania, Crete 

Island, Greece, august 2013, p. 162;  
2
 Brăilean, T., Op. cit., p. 226; 



 

2. Există o interdeterminare între 

normele juridice și realitățile sociale, „dreptul 

având chiar o relativă autonomie care poate 

influența pozitiv sau negativ evoluția socialului 

sau se poate transpune în element frenatoriu (ex: 

legea funcționarului public induce depolitizarea 

funcției publice; legea finanțelor publice 

deocamdată frânează dezvoltarea liberei 

inițiative)‖
1
 și acțiunile administrative sunt 

creatoare de realități administrative noi. Totuși, 

acțiunea administrativă este mai complexă. Ea își 

are izvoarele în cultura și cutumele 

administrative locale, dar o acțiune 

administrativă nouă va produce noi elemente 

culturale și cutumiare. Regionalizarea devine, 

astfel, o decizie politico-administrativă care 

încearcă să se origineze în cultura regională și 

care va fi creatoare de cultură regională. 

Niciodată regiunile administrative nu pot 

                                                 
1 Gorun, A., Fundamentele filosofice ale dreptului, Ed. 

Bibliotheca, Târgovişte, 2006, p. 83; 
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respecta, în mod perfect, granițele culturale, mai 

ales în condițiile interferențelor culturale; 

întotdeauna va exista un rest. Dacă instituțiile 

administrative vor regiona teritoriul, noi tendințe 

culturale se vor forma în viitor, adică această 

acțiune administrativă este creatoare de noi 

realități culturale, dacă ea este stabilă: oamenii se 

vor atașa de noul teritoriu, de noul spațiu 

geografic, vor apărea noi relații interumane, va 

apărea fie fenomenele aculturației sau asimilației, 

fie subculturile acceptate zonal etc. În final, 

raporturile dintre oameni au tendințe 

negentropice mediate de cultură. Aceste lucruri 

se petrec în timp, fiind nevoie cel puțin de 

decenii pentru apariția unei conștiințe regionale, a 

sentimentelor de apartenență la regiune. De 

aceea, este profund greșit ceea ce auzim frecvent: 

dacă regionarea nu își dovedește beneficiile 

economice, avem pârghia administrativă și putem 

retrasa granițele regiunilor.  Dacă acțiunea de 

regionare este iresponsabil de frecventă, efectul 



produs va fi o dezintegrare culturală a regiunilor, 

ruperea de rădăcinile culturale, dezorientare, 

uniformizare etc. deoarece valorile culturale 

locale și regionale estompează și se relativizează.  

Acest lucru s-a întâmplat în perioada regimului 

comunist când permanentele reorganizări 

administrative i-au făcut pe locuitori să piardă 

legăturile culturale atât cu ceea ce reprezenta 

cultura regională, cât și cu cea locală (excepții 

fiind zonele izolate unde schimbările erau mai 

greoaie). De exemplu, asistăm la redesenări ale 

hărții administrative a României în 1944 când 

România pierde Basarabia, în 1950 când dispar 

județele, înlocuite cu unități administrative mai 

mari numite regiuni, în 1952 când regiunile sunt 

comasate, numărul lor scăzând aproape la 

jumătate, în 1956 când asistăm la o nouă 

schimbare a granițelor regiunilor, în 1968 când 

regiunile dispar, revenindu-se la  împărțirea 

administrativă în județe și în 1981 când se 

stabilește actuala hartă administrativă. Acțiunea 

regimurilor comuniste a fost premeditată 
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deoarece doreau crearea unui „om nou‖, o 

mentalitate comunistă; acțiunile haotice la care 

asistăm azi nu mai au nici acest suport ideologic, 

fiind doar iresponsabile. 

 

3. Un studiu al Parlamentului 

European realizat de profesorul Gerald Marcou
1
 

de la Universitatea Sorbona, consideră că, în 

prezent, în Europa, pot să fie identificate cinci 

tipuri de regionalizare: Regionalizarea 

administrativă, Regionalizarea prin intermediul 

autorităților locale, Descentralizarea regională, 

Regionalizarea politică sau autonomie regională 

(regionalism instituțional), Regionalizarea de tip 

federal. „Regionalizare administrativă care se 

caracterizează prin faptul că statul creează 

autorități subordonate Guvernului sau instituții ce 

activează sub controlul său, sau în numele său. 

Astfel de exemple sunt oferite de țări precum 

                                                 
1 Marcou, G., La régionalisation en Europe, P.E, L-292, 

Luxembourg, 1999; 



Grecia, Portugalia, Anglia, Suedia, Bulgaria, 

Estonia, Ungaria, Lituania, Slovacia, Slovenia. 

Regionalizarea prin intermediul autorităților 

locale - în acest caz autoritățile locale existente 

îndeplinesc și funcții specifice regionale, fie prin 

extensia responsabilităților inițiale sau prin 

cooperarea într-un context mai larg. Țări precum 

Germania, Danemarca, Finlanda și Irlanda 

oferind acest exemplu.  Descentralizarea 

regională - acest sistem presupune crearea sau 

substituirea unei noi autorități teritoriale la un 

nivel situat peste nivelul autorităților teritoriale 

existent, considerat ca fiind regiunea. Exemplu 

tipic în acest caz este Franța iar în estul Europei 

avem ca exemplu al acestui sistem țări precum 

Polonia și Cehia, Slovacia, Bulgaria și Slovenia 

au introdus mai nou un sistem de descentralizare 

regională. Regionalizarea politică sau autonomie 

regională este un model care trimite spre 

autonomia regională. Din punct de vedere juridic, 

acest tip de regionalizare se deosebește de cel al 

descentralizării regionale prin faptul că o 
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structură regională este înzestrată cu putere 

legislativă, având competențe mai vaste, care 

sunt prevăzute și garantate de Constituție (sau 

text de natura constituțională); astfel, la nivel 

regional exista un executiv sub forma unui 

guvern regional. Acest model are efecte asupra 

structurii statale și a asupra Constituției
1
. Acest 

tip de regionalizare este  considerat un model 

care tinde spre autonomia regională și se 

regăsește numai în anumite arii din Portugalia și 

Marea Britanie mai exact în Scoția și Țara 

Galilor. Deosebirea esențială constă în puterile 

legislative acordate prin constituție acestui tip de 

regiuni. Regionalizarea de tip federal - 

regionalismul, prin el însuși nu este o formă de 

regionalizarea, deși instituțiile sale sunt 

influențate de tendința de regionalizare. De 

                                                 
1 Sienerth A.K., Aspecte teoretice privind regionalizarea, 

POLIS, Revistă de științe politice, nr. 1 (3), Serie nouă, 

decembrie 2013-februarie 2014, Editura Institutul 

European, Iași, 2014, p. 40; 



asemenea, regionalizarea nu este uniformă. În 

unele state pot exista mai multe tipuri de regiuni
1
. 

În România procesul dezvoltării regionale 

presupune îmbinarea a două componente și 

anume: componenta economică care cuprinde 

totalitatea politicilor economice care vor fi 

întreprinse de către Uniunea Europeană precum 

și de către statele membre pentru a veni în 

sprijinul dezvoltării economice și  componentă 

administrativă. 

Componenta administrativă se referă la 

toate modificările pe care statele care vor să pună 

în aplicare politica de dezvoltare regională și care 

nu au sistemul administrativ perfect compatibil 

                                                 
1 Oltean, I, Politica regională în România. Implicaţii 

pentru procesul de aderare la Uniunea Europeană, în 

lucrarea: Dezvoltarea Euroregională. Programe de 

Cooperare din Europa Centrală și de Est. Friedrich-Ebert-

Stiftung, Editura InterGraf, 2004, p. 27; 
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cu cerințele Uniunii Europene vor trebui să le 

facă pentru a obținute rezultatele scontate
1
. 

Cele cinci modele pot fi puse pe o scală a 

descentralizării de la 1 la 5, primul model fiind 

cel mai puțin descentralizat, iar  ultimul modelul 

reprezintă maximul posibil de descentralizare. 

România modernă nu are o tradiție administrativă 

descentralizată și toate proiectele de până acum 

au vizat o regionalizare a unui stat unitar 

centralizat administrativ în care, maximum, poate 

funcționa autonomia locală.  

 

4. Walter Isard, părintele științei 

regionale, considera că o regiune sau un sistem 

de regiuni reprezintă un organism viu ce conține 

numeroase și diverse unități - politice, 

economice, sociale și culturale - al căror 

comportament este condiționat de factori 

                                                 
1 Dincă, D., Regionalizarea administrativă, revista Cadran 

politic, 19 dec., 2013, 

http://www.cadranpolitic.ro/?p=4885#_ftn6; 



psihologici, instituționali, de interdependență etc. 

Astfel, există numeroase considerente de la care 

se poate porni pentru a regionaliza o țară, dar 

România a invocat mereu ca ultim argument pe 

cel mai neserios: absorbția fondurilor structurale. 

Experiența perioadei de programare 2007-2013 a 

arătat că Uniunea Europeană nu are pretenția 

regionalizării în forma dură a împărțirii în unități 

administrative. Este suficient să se identifice 

regiunile de dezvoltare ale țării, care au o 

structură economică și socială asemănătoare 

astfel încât sprijinul acordat acestora din 

fondurile structurale să fie bine țintit pe realități 

economice deficitare pentru că, prin această să se 

elimine discrepanțele economice dintre regiuni. 

Perioada 2007-2013 a arătat că regionalizarea, 

așa cum fusese gândită de România a avut 

numeroase defecte: discrepanțe mari de 

dezvoltare economică în interiorul regiunilor 

(județe slab dezvoltate economic laolaltă cu unele 

foarte slab dezvoltate, județe industrializate și 

județe agricole în aceeași regiune etc.) care a 
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făcut ca sprijinul venit din fondurile structurale să 

pară incoerent și insuficient. Prin urmare, pentru 

perioada de programare 2014-2020 ar fi trebuit 

gândită o nouă regionare a țării, însă doar pentru 

acest scop Comisia Europeană nu avea pretenția 

ca regiunile să aibă și relevanță administrativă, 

fiind suficientă doar trasarea unor granițe corecte 

care să delimiteze zonele de dezvoltare 

economică mai omogenă. Executivul de la 

București a venit în întâmpinarea acestei 

recomandări într-un mod exagerat: în anul 2012, 

președintele României a lansat ideea 

regionalizării în forma reîmpărțirii 

administrative, regiunile păstrând denumirea de 

județe, dar rezultând din comasarea județelor 

existente. Așa cum era de așteptat reacțiile din 

toate direcțiile au fost foarte dure, atât nivelul 

civic cât și cel politic fiind în puternic dezacord 

cu această variantă. Legăturile culturale ale 

cetățenilor cu nivelul departamental (județean) s-

au dovedit atât de puternice, încât pe fondul 



nemulțumirii de guvernare și a unor astfel de 

gafe, sancțiunea electorală a fost pe măsură. Noul 

guvern instalat a preluat acest cartof fierbinte, 

trecându-și în agendă problema regionalizării. 

Variantele de lucru au fost numeroase, o parte 

fiind inserate pe parcursul acestui volum, dar din 

noianul dezbaterilor niciuna nu a reușit să 

învingă. Era de așteptat acest lucru deoarece 

experiența altor state a arătat că nu poți regiona 

contra cronometru, că acest lucru nu se poate face 

în pripă și că poate dura decenii
1
 până când 

forțele politice, dar mai ales societatea civilă 

asupra căreia se răsfrânge fenomenul 

administrativ cad de acord.  

Acțiunea este cu atât mai dificilă pentru 

că României nu i se potrivește nici aplicarea 

Nomenclatorului unităților teritorial statistice 

                                                 
1
 Purec, S., Comparative Aspects of the Local Political 

Administrative Systems From Italy and France in the 

Interwar Period, Research And Science Today, Issue 

2(6)/2013; 
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(NUTS) propusă de Eurostat, deoarece are o 

structură regională aparte care nu are legătură 

directă cu împărțirea administrativă: zone 

tradiționale cu o cultură puternică, ocupații 

moștenite bazate pe resurse locale, cum ar fi Țara 

Moților, Țara Făgărașului etc. Cei mai mulți 

specialiști în domeniul cred că România ar trebui 

să facă o opțiune pentru alte forme de organizații 

regionale, adică pe baza descentralizate, eficiență, 

subsidiaritate.  În ceea ce privește România, 

Legea 151 din 1998 privind regionalizarea a 

eliminat total elementele de istorie națională, 

cultură, tradiție și geografie și principii 

economice, iar acest lucru e o eroare adevărată și 

o sfidare a istoriei prin care s-a consolidat statul 

român.
1
  

                                                 
1 Otiman P.I., Mateoc-Sîrb N., Mănescu C., Mateoc T., 

Goșa V., Băneș A., A Study of Romania’s Territorial 

Division and Regional Development, Revista de cercetare 

și intervenție socială, 2013, vol. 43, p. 82. 

 



În prezent, România a ratat șansa 

regionalizării în orice formă ar fi fost ea făcută 

dar având în vedere scopul absorbției fondurilor 

structurale. Pentru că autoritățile politice nu au 

reușit să pregătească din timp acest proces, noua 

perioadă de programare financiară a politicilor 

Uniunii Europene găsește România fără acest 

nivel administrativ regional consacrat legal, 

urmând încă o perioadă de șapte ani în care 

implementarea politicilor regionale din fondurile 

structurale vor avea de suferit. Regionalizarea 

este un proces îndelungat care, început în prezent 

sub forma dezbaterilor, ar trebui sa continue la 

nivel politic și academic pentru ca în următorii 

ani să se convină asupra tipului de regionalizare 

pe care îl dorim și asupra elementelor de 

geografie regională. 

 

 
Articol publicat în volumul Regionalizare și politici 

regionale, coord: Dumitru-Cătălin Rogojanu, Iași: Editura 

LUMEN. 
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Ideea de cenzură la Jean-Jacques 

Rousseau 

 

 

Abstract:  The idea of censure from Rousseau is 

released along with the dictatorship, but 

although the French thinker separates it from the 

dictatorship, placing it in a democratic regime, 

non-totalitarian,  so it becomes dangerous by 

ambiguity. In the view of Rousseau, censorship is 

necessary in the society, for the preservation of 

good habbits without which  the written law has 

no longer power. 

 

Key words: Jean-Jacques Rousseau, censorship, 

dictatorship, social contract, law. 

 



 

Jean-Jacques Rousseau este considerat, pe bună 

dreptate, părintele tuturor opiniilor politice 

moderne, ceea ce a şi generat revendicarea lui de 

către toate curentele politice.  

Opera lui de căpătâi, Contractul social, este atât 

cel mai bun exemplu de guvernare declarat 

democratică, dar conţine şi sâmburii 

autoritarismului etatic. Lucrarea a fost 

controversată dintotdeauna şi, cu toate că este 

considerată o lucrare a democraţiei, există şi 

exegeţi contemporani care o plasează între textele 

de căpătâi ale tiraniei. „Contractul social este, 

nici mai mult nici mai puţin decât Leviathanul, 

un breviar al despotismului.‖
1
, scrie Simone 

Goyard-Fabre. 

Ideea de voinţă generală, în numele căreia 

suveranul are libertatea de a decide, deschide 

calea spre dictatură, justificând-o. Ideea este într-

atât de prolifică, încât interpretată de liberali este 

pârghia prin care dictatorul poate fi înfrânat în 

ambiţiile sale personale. De asemenea, ideea de 

                                                 
1
 Simone Goyard-Fabre, Politique et philosophie dans 

l’oeuvre de Jean-Jacques Rousseau, PUF, Paris, 2001, p. 

98; 



Filosofie politică și administrație 

 

161 

 

contract social care poate fi reziliat de cetăţenii 

care consideră că reprezentanţii învestiţi şi-au 

depăşit mandatul este profund democratică şi 

liberală. Tot în spirit liberal, revoluţia este 

repudiată fiind considerată un eveniment care 

tulbură societatea, riscând să o destrame. 

Demersul autorului, în toate scrierile politice, 

este de a teoretiza un guvernământ care să 

preîntâmpine şi să facă inutilă orice revoluţie care 

nu poate fi acceptată nici ca soluţie extremă. 

Totuşi, situaţia extremă a existenţei dictaturii este 

posibilă, dar dictatura este ultima soluţie pentru a 

preveni revoluţia. Revoluţia este precedentul 

periculos care conduce la destabilizarea totală a 

societăţii, astfel încât, odată creat, nu ne mai 

putem aştepta ―decât la scurte şi frecvente 

revoluţii, adică la o stare de anarhie 

permanentă‖
1
. 

Ordinea socială este impusă prin reglementări 

flexibile. Rolul legii este de a se plia după 

evenimente şi de a norma situaţii concrete, 

                                                 
1
 Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: La 

transparence et l’obstacle, Gallimard, Paris, 1971, p. 45; 



oricare ar fi ele. „Inflexibilitatea legilor, care le 

împiedică să se mlădieze după evenimente, poate, 

în anumite cazuri, să le facă vătămătoare şi, în 

timp de criză, să pricinuiască pieirea statului. 

Ordinea şi încetineala formelor cer un anumit 

răgaz de timp, pe care uneori împrejurările nu-l 

îngăduie.‖
1
 Există însă posibilitatea ca legiuitorul 

să nu fi prevăzut o situaţie concretă la care legea 

este inflexibilă din motivul nevinovat că nu poţi 

prevedea totul. Cum, la Rousseau, flexibilitatea 

legii este doar teoretică pentru că are în spate o 

voinţă generală considerată întotdeauna bună, 

evenimentele neprevăzute îşi vor găsi o reacţie 

nepotrivită sau nici o reacţie, deoarece legea 

întăreşte atât de mult instituţiile statului, 

concretizări ale voinţei generale, încât ele nu-şi 

pot suspenda efectul de la sine. Situaţia aceasta 

este fără ieşire: pe de o parte legea şi instituţiile 

nu pot da o soluţie la evenimentul neprevăzut, iar 

pe de altă parte încălcarea legii, înseamnă acţiune 

împotriva voinţei generale. Socialiştii au dat o 

soluţie pentru această situaţie, pretins 

                                                 
1
 J.-J. Rousseau, Contractul social, Antet, Bucureşti, p. 

111; 



Filosofie politică și administrație 

 

163 

 

rousseauistă, revoluţia, ceea ce înseamnă 

reconsiderarea întregului regim politic şi 

recrearea lui pornind de la alt fundament. 

Gânditorul francez vine cu o soluţie diferită: 

―niciodată nu trebuie să pui stavilă puterii sacre a 

legilor, decât dacă este vorba de salvarea patriei‖, 

iar ―stăvilirea‖ legilor inflexibile nu se face prin 

revoluţie, ci, fie prin schimbarea administrativă a 

guvernământului, fie prin dictatură. ‖Dacă 

primejdia este de aşa natură încât aparatul legilor 

împiedică luarea măsurilor de apărare, atunci este 

numit un şef suprem, care reduce la tăcere toate 

legile şi suspendă pentru un moment autoritatea 

suverană.‖
1
  Cum se împacă existenţa dictaturii 

care anulează acţiunea legii cu voinţa generală 

instituită prin contract social? Voinţa generală are 

ca scop ca statul să nu piară. Aceasta este cea 

dintâi intenţie a poporului şi de aceea, dacă 

numai dictatura mai poate salva statul, ea este de 

preferat. Revoluţia nu va salva niciodată statul, ea 

îl dizolvă, dându-i posibilitatea renaşterii, dar 

aceasta nu este certă. Cum se instituie dictatura 

                                                 
1
 Ibidem; 



într-un stat în care voinţa generală manifestată în 

lege nu a presupus-o? Rousseau dă soluţia: ―în 

asemenea cazuri, rare şi vădite, se iau măsuri 

pentru siguranţa publică printr-un act particular 

care lasă grija aceasta în sarcina celui mai 

vrednic.‖
1
  Adică, printr-un act particular, care nu 

este lege, deci nu va contraveni voinţei generale, 

Adunarea Legislativă, hotărăşte să numească un 

dictator, îndeplinind astfel un act de guvernământ 

sau act administrativ. Dictatorul suspendă 

autoritatea legiuitoare, voce a voinţei generale, o 

face să tacă, o sileşte să tacă. El domină voinţa 

generală, fără a o putea reprezenta; de aceea 

dictatorul nu poate face legi, acestea fiind 

apanajul voinţei generale. Suspendând 

legiferarea, el acţionează în nume personal, 

voinţa generală neavând altă posibilitate decât să 

asculte hotărârile dictatorului.  

Dictatura devine, dacă nu legală, cel puţin 

legitimată de primejdia iminentă împotriva 

statului şi are, în opinia lui Rousseau, limitări 

temporale
2
. Termenul trebuie precizat de 

                                                 
1
 Ibidem; 

2
 Exemplele lui Rousseau se bazează pe experienţa antică. 

Astfel, ―primul mijloc [schimbarea guvernământului prin 
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legiuitor şi trebuie să acopere numai perioada de 

criză, exemplul istoric latin arătând că termenul 

de 7 luni pe care îl practicau era suficient de lung, 

încât cei mai mulţi dictatori au abdicat înainte de 

împlinirea lui. De asemenea, un termen scurt este 

de preferat pentru că nu îi dă timp dictatorului să 

se ocupe de alte planuri decât de cele pentru care 

a fost mandatat. 

                                                                                 
reducerea funcţiilor, n.n.] era folosit de senatul roman când îi 

însărcina pe consuli, prinţr-o formă consacrată, să ia măsuri 

pentru salvarea republicii. Al doilea mijloc ora folosit atunci 

când unul dintre cei doi consuli numea un dictator. [Această 

numire se făcea noaptea, şi în taină, CH şi cum le-ar fi fost 

ruşine să pună un om mai presus de legi. (Nota lui 

Rousseau.)]. Exemplul acestei practici l-a dat Alba la 

Roma. La începuturile republicii, s-a făcut foarte adesea 

apel la dictatură, dat fiind că statul nu avea încă o aşezare 

destul de trainică încât să se poată menţine doar prin forţa 

constituţiei sale. Cum pe atunci moravurile făceau să fie de 

prisos multe precauţiuni care ar fi fost necesare în alte 

timpuri, nu exista nici teama că un dictator ar abuza de 

autoritatea sa şi nici că ar încerca să o păstreze peste sorocul 

hotărât. Se părea că, dimpotrivă, o putere atât de mare ar fi 

fost o povară pentru, cel căruia i se dădea, atât de grabnic 

căuta să scape acesta de ea, ca şi cum sarcina de a ţine locul 

legilor ar îi fost prea grea şi prea primejdioasă.‖ 



Ceea ce rămâne incert şi nediscutat de Rousseau 

este modalitatea de a elimina un dictator care nu 

respectă termenul stabilit de Legiuitor. Probabil 

soluţia extremă la dictatură ca soluţie extremă 

este numai revoluţia, dar Rousseau se fereşte să 

pronunţe cuvântul pe care îl detesta. 

El consideră că în starea socială născută prin 

contract social, chiar dacă este suspendată voinţa 

generală, nu există primejdia abuzului, ci aceea a 

banalizării folosirii acestei magistraturi. 

Rutinizarea dictaturii o permanentizează, viciind 

spiritul poporului şi alterând voinţa generală.  

Epoca noastă este trecută prin experienţe istorice 

în care învestirea unui dictator a însemnat şi 

permanentizarea dictaturii, în care ideea de limită 

temporală a dictaturii este o glumă. Dacă 

Rousseau ar fi trăit experienţa postrevoluţionară 

din Franţa, şi-ar fi schimbat cu certitudine 

opiniile despre necesitatea istorică a dictaturii. El 

are dreptate până la un punct: dictatura suspendă 

voinţa generală, legile şi este înlocuită cu voinţa 

dictatorului, în schimb se înşeală asupra faptului 

că permanentizarea ei nu este nici un pericol.  

Semnul evident al unei dictaturi, în sensul ei 

modern, este existenţa cenzurii.  
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Cenzura, la Rousseau, trebuie înţeleasă pornind 

de la ideea de sancţiune reglementată de lege. 

Există, astfel, necesitatea de a apăra legea scrisă 

şi legea nescrisă. Legea scrisă este dată de 

Legiuitor şi reprezintă voinţa generală iar legea 

nescrisă este morala poporului, mai puternică 

decât legea scrisă, fiind şi izvor al acesteia. 

Voinţa poporului s-a manifestat continuu, chiar şi 

înainte de existenţa statului şi naţiunii, iar ea a 

luat forma moralei. De aceea morala trebuie 

păstrată la fel de atent ca şi legea. Rousseau atacă 

problema cenzurii, reclamând necesitatea 

instituirii unei magistraturi excepţionale, al cărei 

scop nu este aplicarea legii scrise, ci păstrarea 

legii nescrise, adică a moravurilor. ―Declararea 

voinţei generale se face printr-o lege, declararea 

judecăţii publice se face prin cenzura. Opinia 

publică este un fel de lege, al cărei slujitor este 

cenzorul, care se mărgineşte s-o aplice la cazurile 

particulare, aşa cum face şi principele.‖
1
 Mai 

mult, instituţia cenzurii publice se concretizează 

prin constituirea unui tribunal cenzorial.  

                                                 
1
 Ibidem, p. 114; 



Ce rol poate avea cenzura într-o societate liberă 

şi democratică? Nu cumva Rousseau se referă la 

instituirea cenzurii în situaţiile de criză, totodată 

cu dictatura? 

Răspunsul lui Rousseau este: nu! Instituţia 

cenzurii nu aparţine vremurilor tulburi, ci este 

―declararea opiniei publice‖, tribunalul cenzorial 

fiind „crainicul opiniei publice‖, nu arbitrul ei!  

În esenţă, din natura poporului se vor naşte 

opiniile sale despre bine, plăcut, dorit. Opiniile 

nu au ca izvor doar natura populară, ci şi 

evenimentele reprezentative pentru acel popor, 

iar acestea pot ţine de hazard şi pot fi un rău 

exemplu care va crea o rea opinie publică. Opinia 

publică
1
 se îndepărtează deseori de natura pură a 

omului. ―Iubim întotdeauna ceea ce este frumos 

sau ceea ce ni se pare că este frumos; dar asupra 

acestei judecăţi oamenii se înşeală; aşadar, 

tocmai această judecată trebuie să fie 

                                                 
1
 Rousseau este printre primii antropologi care iau în 

discuţie opinia publică, precizând importanţa ei într-o 

societate liberă şi atrăgând atenţia la mijloacele de 

propagare a informaţiilor care o pot forma sau reforma. De 

aceea luminiştii vor şi încerca să lanseze spre public 

informaţia corectă, exemplu elocvent fiind Enciclopedia. 
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reglementată.‖
1
 Opinia publică formează 

moravurile. Orice popor este interesat să aibă 

moravuri bune, dar trebuie vegheat asupra 

opiniilor sale care stau la baza moravurilor. 

Legea, însăşi, se bazează pe moravurile unui 

popor prin impunerea scrisă a respectării unui 

comportament socotit cuviincios. Dar legea
2
 nu 

merge în profunzime, până la a impune regulile 

comportării simple, ale gustului, manierelor etc. 

Aici este locul desfăşurării opiniei publice şi a 

moravurilor. Opinia publică este judecata pe care 

o formulează poporul asupra unui lucru, iar 

moravurile sunt modelele de comportament 

populare bazate pe opinia publică. Moravurile 

rele rezultă din opinii rele, adică erori colective 

de judecată. Tocmai pentru că sunt posibile 

aceste erori de judecată este necesară intervenţia 

Legiuitorului care, prin lege scrisă, fixează 

                                                 
1
 J.-J. Rousseau, Contractul social, Antet, Bucureşti, p. 

114; 
2
 Deşi legea nu reglementează moravurile, legislaţia este 

aceea care le dă naştere; când legislaţia slăbeşte, moravurile 

degenerează, dar atunci judecata cenzorilor nu va putea să 

facă ceea ce forţa legilor nu va fi făcut.‖ 



bunele moravuri; dar el reglementează numai pe 

cele generale, cele particulare rămânând locul 

libertăţii de comportament. Aici este locul 

intervenţiei cenzurii şi tribunalului cenzorial: 

rolul lor fiind de a elimina micile opinii eronate, 

erori colective de judecată ce stau la baza relelor 

moravuri. Cenzura este utilă într-o societate 

sănătoasă moral. ―Urmează de aici că cenzura 

poate să fie de folos pentru păstrarea moravurilor, 

dar niciodată pentru restabilirea lor. Instituiţi 

cenzori câta vreme legile au putere; de îndată ce 

şi-au pierdut-o, nu mai e nici o speranţă; nimic 

legitim nu mai are putere atunci când legile nu o 

mai au.‖
1
 Rostul cenzurii este de a menţine 

moravurile împiedicând coruperea opiniilor, 

păstrându-le puritatea prin aplicaţii înţelepte, şi 

câteodată chiar statornicindu-le când sunt încă 

nehotărâte. Altfel spus, cenzura este întruparea 

opiniei publice corecte, a bunelor moravuri şi, 

aplică înţelept judecata sa la cazuri precise. 

Înţeleasă în felul acesta, cenzura nu mai este 

apanajul dictaturii, ci al stării sociale instituite 

                                                 
1
 J.-J. Rousseau, Contractul social, Antet, Bucureşti, p. 

114; 
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prin contract social. Numai ―la mare nevoie se va 

introduce dictatura, dar se va aplica cenzura care 

să supravegheye moravurile, să denunţe pe răi şi 

să reglementeze plăcerile oamenilor‖.
1
 

Ne întrebăm asupra libertăţii individuale într-o 

astfel de societate, asupra relaţiei dintre voinţa 

generală şi libertatea individului. Trebuie precizat 

că în măsura în care  individul nu se află faţă în 

faţă cu puterea fizică, ci doar cu ideea pură a 

statului de drept, el nu mai are nevoie, în virtutea 

acestei idei, de nici o protecţie. ―Adevărata 

protecţie este în stat şi înfăptuită prin stat, astfel 

încât o protecţie împotriva lui devine absurdă‖
2
. 

Dacă putem fi de acord ca în societatea în criză 

să instituim dictatura, ne întrebăm, dacă nu 

cumva şi în afara situaţiei de criză nu suntem în 

faţa unei dictaturi ce controlează totul, până la 

opinia publică, ale cărei erori le trimite într-un 

tribunal cenzorial – magistratură distinctă în stat. 

Intenţia lui Rousseau este onestă. El este 

                                                 
1
 Dumitru Isac, Jean- Jacques Rousseau, Editura 

Tineretului, Bucureşti, 1966, p. 184. 
2
 Ernst Cassirer, Filosofia luminilor, Paralela 45, Piteşti, 

2005, p. 251. 



revoluţionar în epocă prin felul de a înţelege 

acţiunea politică, dar Rousseau se raportează la 

Vechiul Regim şi, faţă de regimul care arunca în 

beciurile Bastiliei pe critici este, într-adevăr 

revoluţionar. Rousseau îşi întemeiază cenzura pe 

ideea apărării bunelor moravuri şi opinii, Vechiul 

Regim cenzura opinia critică din punct de vedere 

politic, iar între cele două feluri de opinie este o 

prăpastie imensă. Cu toate acestea, ceea ce scrie 

Rousseau despre dictatură, opinie publică şi 

cenzură a fost înţeles abuziv în anii revoluţiei 

franceze. Revoluţionarii au preluat ideile de 

justeţe a dictaturii în timp de criză şi de tribunal 

cenzorial şi l-au aplicat atroce, chiar împotriva 

opiniilor rousseauiste.  

Concluzionând, în opinia lui Rousseau, cenzura 

este necesară în societatea civilă pentru păstrarea 

moravurilor bune, fără care legea scrisă nu mai 

are putere. Pentru el cenzura este necesară unde 

se încalcă legea bunului simţ, ca modalitate de a-i 

proteja pe ceilalţi.  

Adăugăm că cenzura opiniei publice, chiar prin 

judecarea cazurilor particulare în tribunalul 

cenzorial, se deosebeşte de cenzura politică a 

dictatorului care judecă şi condamnă opiniile 
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contrare lui, pornind de la premisa că dictatorul 

are întotdeauna dreptate. În primul caz este vorba 

de efortul de a păstra bunele moravuri, în cel de-

al doilea, de a păstra neştirbită autoritatea 

dictatorului. În fond, cenzura opiniei publice şi a 

moravurilor este un concept dificil de determinat, 

astfel încât, în mâna magistratului care 

sancţionează poate însemna orice, de la gândul 

nespus în public, la libertatea întrunirilor, 

libertatea de mişcare, până la actul public imoral. 

Ideea de cenzură, oricât de voalată ar fi ea, este 

periculoasă numai prin faptul că există, singura 

acceptată fiind doar autocenzura ghidată de 

morală. 

Judecând rousseauist, în starea socială care a 

compromis natura umană bună la origine, se 

poate crea ―omul omului‖, omul nou – cum i s-a 

spus mai târziu, prin politică şi prin educaţie. 

Omul educat nu are nevoie de cenzură deoarece 

va avea interiorizate bunele moravuri şi opinii. 

Instituirea cenzurii, ca magistratură în stat, 

reprezintă eşecul educaţiei. Complemetaritatea 

dintre educaţie şi politică în crearea ―omului nou‖ 

nu mai este posibilă odată cu eşecul educaţiei 



deoarece politica se instituie, în primul rând, prin 

învăţarea ei.  

Societatea contemporană este reticentă nu numai 

la ideea de cenzură, ci chiar şi la termenul de 

cenzură. Buna cenzură se aplică mereu camuflată 

sub diverse concretizări: legi, reguli, norme de 

conduită etc. Ceea ce scapă reglementării actelor 

normative, nu scapă regulilor interne ale 

organizaţiilor, astfel că aproape tot 

comportamentul omului contemporan este 

reglementat şi cenzurat sub diverse aspecte. Nu s-

a păstrat ideea tribunalului cenzorial care, pentru 

contemporani, este hidoasă.  

Ideea de cenzură la Rousseau este lansată alături 

de cea de dictatură, dar cu toate că gânditorul 

francez o desparte de dictatură, plasând-o în 

regimul democratic, non-totalitar, ea devine 

periculoasă prin ambiguitate. Istoria a şi dovedit 

cum abordarea fugară a unei idei importante, ca 

şi cum ar fi de la sine înţeleasă, conduce la 

aplicarea ei în mod abominabil. 

 

 
Publicat în Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi‖ din 

Târgu-Jiu,  nr. 2/2008, seria Litere şi Ştiinţe Sociale, cu 

titlul The idea of censure from Jean-Jacques Rousseau. 
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Manipularea prin decorul politic 

 

 

 

 Ideea de decor este proprie artelor plastice 

si teatrului se referă la crearea cadrului în care se 

desfăşoară altă acţiune. Vituţile decorului au fost 

descoperite devreme de preoţi şi sacerdoţi şi, în 

zilele, noastre de politicieni. Decorul ne 

introduce în activitatea politică, ne face să o 

înţelegem şi să o acceptăm, dar, în acelaşi timp o 

şi legitimează. Decorul politic este foarte 

complex pentru că înglobează instituţiile şi 

practicile politice, organizaţiile, normele, valorile 

politice acceptate, ajunând să modeleze 

personalităţile celor implicaţi în permanenţă în 

actul guvernării. 

 

1. Acest studiu priveşte decorul politic din 

perspectiva acţiunii de a crea cadrul pentru 



desfăşurarea activităţilor politice. Nu avem în 

vedere şi sensul uşor peiorativ, dar folosit 

frecvent, al lipsei de semnificaţie al anumitor 

persoane sau acţiuni.  

Dicţionarul explicativ al limbii române 

reţine următoarele sensuri pentru decor: 

ansamblu de obiecte care servesc la crearea 

cadrului în care se desfăşoară un spectacol de 

teatru, balet, film; iar figurativ, cadru, ambianţă 

în care se petrece o acţiune; peisaj, tablou. De 

aici se extrage şi sensul termenului decoraţie care 

este distincţia, însemnul pe care îl primeşte 

cineva, folosit ca podoabă, pentru acţivităţi 

deosebite considerate eroice. Mai rar, termenul 

este folosit cu sensul de scenărie sau de 

înscenare.  

Acţiunea de a decora pare a fi legată cu 

precădere de artele plastice şi de teatru, mai ales 

că artele plastice au această calitatate de a 

produce obiecte destinate decorării spaţiilor, iar 

teatrul foloseşte decorul pentru a ne pregăti 

pentru înţelegerea acţiunii desfăşurate. Cu alte 

cuvinte, decorul este tot ceea ce serveşte pentru a 

decora ceva, este elementul care ne introduce 

într-un anumit cadru, care ne pregăteşte pentru 
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înţelegerea situaţiei în care ne aflăm. Având 

calitatea de a crea un anumit cadru de desfăşurare 

a unei acţiuni, folosirea decorului este proprie 

oricărei acţiuni sociale.  

Decorul are calitatea de a fi atrăgător, de a 

îndrepta atenţia spre el cu toate că este secudar în 

raport cu acţiunea în sine. De aceea, activităţile 

care nu au un suport ontic bine definit folosesc 

decorul în mod excesiv pentru a se legitima. În 

principal, activităţile centrate pe decor sunt cele 

artistice, filmul, teatrul, dar şi activităţi sociale, 

precum cele religioase, ceremoniile, lansări de 

carte sau de persoane etc.  

Ceea ce reţinem în această primă fază este 

că decorul tebuie să fie puternic încărcat de 

semnificaţie, are capacitatea de a evoca simboluri 

şi de a provoca prin el însăşi sentimente, trăiri. 

Decorul îşi atinge scopul dacă reuşeşte să 

influnţeze percepţia şi comportamentele la fel de 

puternic ca şi actele propriu-zise. 

 

2. Pentru înţelegerea precisă a conceptului 

de decor este necesar să realizăm o scurtă analiza 

a decorului teatral şi a importanţei lui în 



desfăşurarea şi înţelegerea scenei, mai ales că 

teatrul uzează de acest aspect în mod excepţional, 

clădindu-şi întreaga înţelegere a acţiunii pe 

acesta.  

Decorul denotă scoaterea din rutina 

zilnică a spectatorului care trebuie să înţeleagă că 

participă la un eveniment pregătit pentru el, cu 

adevărat deosebit. Participantul se simte copleşit 

de către decorul teatral şi, treptat, crede că 

evenimentul la care participă este cu adevărat 

important pentru el. Decorul pregăteşte scena 

sugerând fie impresii şi emoţii, fie evenimente, 

fie suspendă îndoiala oferind răspunsuri la 

întrebări. Spectatorul din lojă îşi va da seama de 

natura acţiunii doar văzând decorul. Nu se spune 

întâmplător că dacă la început se văd săbii, atunci 

va muri cineva. Astfel, obiectele sunt încărcate de 

semnificaţie şi crează prin aceasta un anumit fel 

de aşteptare, oferă un set de răspunsuri la aceasta, 

singurul element de cunoscut fiind modul în care 

se vor petrece efectiv evenimentele. Mai mult 

decât oriune, teatrul este locul în care decorul 

este necesar pentru că numai prin el se 

legitimează întreaga acţiune, dă greutate acţiunii 

simulând realitatea şi justificâd desfăşurarea de 
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sentimente de pe scenă. Orice reprezentare 

teatrală produce impresii şi evocă amintiri 

devenind propria sa justificare, decorul jucând 

rolul principal. „Decorul conţine acţiunea în mod 

ambiguu (în ceea ce priveşte normele de acţiune) 

– iar, în timpul desfăşurării piesei, această 

ambiguitate este convertită într-un întreg articulat 

corespunzător. Proporţia ar fi: scena este pentru 

act ceea ce implicitul este pentru explicit. Nu se 

pot deduce detaliile acţiunii din detaliile 

decorului, dar se poate deduce calitatea acţiunii 

din calitatea decorului‖
1
. Cu cât decorul este mai 

puternic şi mai sugestiv, cu atât jocul actorului 

trebuie să fie mai elaborat. Dacă actorul 

dezamăgeşte şi este schimbat, acest lucru se face 

pentru că nu a avut capacitatea să se adapteze 

decorului. Astfel, un decor puternic cere un 

individ care trebuie să-şi joace rolul în mod 

adecvat.  

Cu mult înaintea folosirii decorului în 

teatru, acesta a populat viaţa religioasă a 

                                                 
1
 Burke, K.,  A Grammar of Motives, New York, 1945, p.3.  

 



comunităţilor. Aceeaşi structură logică: mitul şi 

ritualul nu se susţin ontologic şi au nevoie de un 

adjuvant: decorul. Ceremoniile religioase se 

desfăşoară într-un decor prestabilit care 

impresionează puternic: costume, totemuri, 

obiecte de cult, măşti, dansuri ritualice etc. 

Fiecare element al decorului este încărcat de 

simboluri care sugerează ceva; nimic nu este adus 

acolo întâmplător. Simbolurile sunt abstracţiuni 

care canalizează emoţiile îndepărtând atenţia de 

la mediu propriu-zis. Simbolurile religioase 

întruchipate în obiecte sunt atât cele care creează 

aşteptarea, tensiunea, cât şi cele care rezolvă 

problema. De exemplu, un ritual de exorcizare se 

desfăşoară într-un cadru precis; preotul sau 

exorcistul foloseşte un „instrumetar‖ bine 

determinat şi foarte semnificativ, gesturile şi 

cuvintele pe care le spune par extrem de tehnice, 

dar au darul de a evoca atât de multe simboluri 

încât spectatorul este copleşit şi convins că nu 

prinde înţelesul acestora. Este nevoie de un decor 

excesiv de simbolic pentru că nu există o 

condiţionare logică, o legătură necesară între 

actul exorcistului şi vindecare. Insuccesul actului 

ritualic este pus întotdeauna pe seama actului, 
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folosirii neadecvate a elementelor decorative. În 

această situaţie, prin elemente decorative 

înţelegem atât obiectele folosite, costumele, dar 

şi gesturile ritualice, completate lingvistic prin 

invocaţii, incantaţii, formulări specifice. 

Participanţii la ritual vor scuza individul care a 

greşit, în cazul nereuşitei, eventual îl vor 

condamna doar pe planul realităţii simbolice 

create de decor: omul nu are vină, dar exorcistul 

a dat greş. Chiar dacă exorcistul este schimbat, 

participanţii păstrează realitatea simbolică a 

exorcizării numai datorită forţei decorului. Cu 

alte cuvinte, decorul tinde să înlocuiască 

realitatea, iar participanţii se transpun în noua 

realitate simbolică creată de decorul religios şi nu 

mai reuşesc să observe adevărata realitate.  

În viaţa de zi cu zi ne confruntăm cu 

diverse decoruri, toate având calitatea că sunt 

produse ale culturii, unele fiind recunoscute ca 

atare. Decorul folcloric este atât de pestriţ şi 

sugestiv, încât este mereu sub riscul de a deveni 

kitsch. În condiţiile uniformizării contemporane, 

decorul popular este păstrat cu atenţie sub forma 

a diverse produse culturale: muzică, pictură, 



vestimentaţie, gastronomie etc. Dorinţa 

contemporanului de a evada din lumea obositoare 

a birourilor se realizează şi prin intermediul 

decorului popular. În fapt, vizitatorul, 

consumatorul de folclor nu este plasat într-o lume 

diferită, ci doar într-o lume cu decoruri diferite. 

El savurează noile decoruri care suplinesc lipsa 

adevăratei lumi tradiţionale, dispărute sub 

securea comerţului. Decorul popular suplineşte 

existenţa tradiţională, iar, sub aspectul percepţiei, 

aceasta se lasă cu succes înlocuită. Cerinţa pe 

care o formulează consumatorul de folclor sau 

decor popular este ca actorii care îl folosesc să fie 

adecvaţi la forţa şi simbolistica decorului. Cum 

de această dată nu mai putem schimba actorii, 

schimbăm locul unde adecvarea dintre decor şi 

rol nu s-a realizat conform aşteptărilor pe care ni 

le-au creat prin decor. 

Chiar şi această analiză sumară a 

decorului ne îndreptăţeşte să identificăm unele 

funcţii pe care le joacă acesta. 

a) „Importanţa acordată impresionării 

unui auditoriu larg, opusă necesităţii de a 

convinge un singur individ prin demonstraţie 

logică; 
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b) Intenţia de a legitima o serie de 

acte viitoare (al căror conţinut este încă 

necunoscut) şi, prin aceasta, de a maximiza 

şansa de a obţine asentimentul şi conformarea 

la regulile pe care ele le reprezintă; 

c) Necesitatea de a stabili sau a întări 

o anumită definiţie a eu-lui unei persoane 

publice‖
1
. 

 

3. Din punct de vedere al actelor politice, 

decorul pare o chestiune secundară, aproape 

neimportantă şi, de aceea, are capacitatea de a 

acţiona subliminal. Kenneth Burke insistă asupra 

necesităţii compatibilizării calităţii decorului cu 

actele publice şi calitatea actorilor care folosesc 

acest decor. Instituţiile publice folosesc decorul 

în mod consecvent tocmai pentru a-şi legitima 

activităţile care nu au calitatea de a fi naturale.  

Discursurile politice, declaraţiile, 

conferiţele de presă se realizează într-un decor 

ales cu grijă pentru a fi receptate ca importante. 

                                                 
1
 Edelman, M.,  Politica şi utilizarea simbolurilor, Iaşi: 

Polirom, 1999, p. 97; 



Astfel, tribunalele îşi impun autoritatea prin 

desfăşurarea activităţii în clădiri impunătoare, 

sălile de judecată prezentându-se ca austere şi 

imprimând sentimentul de seriozitate prin 

poziţionare, vestimentaţie, mobilier, obiecte 

semnificative etc. O analiză ştiinţifică a deciziilor 

judecătorilor ar putea arăta fără probleme faptul 

că acestea sunt părtinitoare, arbitrare, subiective, 

însă plasarea lor în decorul prestabilit le impune 

în faţa publicului ca şi corecte. Discursurile 

parlamentarilor se prezintă în aceeaşi atmosferă 

solemnă care creează atât distanţă faţă de viaţa 

cotidiană, dar se şi impune acesteia. „Decorul 

sever şi mobil al taberei unui comandant militar 

ajută în a sugera publicului personalitatea sa 

puternică, duritatea, încrederea în sine, în 

concordanţă cu declaraţiile şi comunicatele sale. 

Deoarece cuvântările pot fi separate de tactică şi 

sunt adresate unui alt public, ele ajută în acest caz 

la stabilirea decorului. Când comunicatele 

reprezintă întruchipări meşteşugite ale calităţilor 

pe care le aşteptăm de la un comandant, ele devin 

memorabile: „Prostii‖, „Am întâlnit duşmanul şi 

sunt pierduţi‖, „Veni, vidi, vici‖. În acest caz, un 

comunicat formal şi plin de ornamentaţii, rostit 
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într-un decor natural, ar fi privit ca o dovadă a 

incompetenţei, ca de altfel şi recursul la erudiţie 

sau cântărirea cu lentoare a alternativelor de 

acţiune‖
1
. 

Decorul politic se adresează unui public 

diferit şi mai larg decât cel implicat în actele 

politice. Cu toate că actorul politic lasă impresia 

comunicării direcţionate, publicul vizat este mult 

mai larg. El pregăteşte aceasta printr-un decor 

potrivit. De altfel, dacă a fi vorba doar despre un 

public tehnic, decorul ar deveni inutil deoarece 

publicul ţintă cunoaşte cu precizie contextul şi 

are capacitatea de a înţelege sensul mesajului fără 

adjuvanţi decorativi. În viaţa politică este 

esenţială comunicarea cu publicul fără să fie 

esenţial ca publicul să înţeleagă exact 

dedesupturile, decorul joacă rolul de a suspenda 

îndoiala că ceea ce se întâmplă ar avea o parte 

ascunsă, dubioasă. De aici şi efortul continuu de 

a prezenta un decor impunător, solemn. Judecata 

soţilor Ceauşescu nu va putea niciodată să 

convingă publicul decât că acolo a fost săvârşit 

                                                 
1
 Ibidem,  p. 98-99; 



un act nelegitim. Filmul a fost realizat 

neprofesionist şi nu era destinat publicului larg, 

scopul său fiind doar de înregistrare a unei 

acţiuni. A ajuns însă la public. Lipsa solemnităţii 

şedinţei, lipsa unor persoane din decor, a 

vestimentaţiei aşteptate, agitaţia nejustificată, 

posturile acuzaţilor etc. au creat un decor care a 

delegitimat întreaga acţiune chiar dacă, strict 

tehnic, procesul s-a desfăşurat în condiţiile legii. 

De aceea, decorul politic are în vedere 

adresabilitatea spre orice tip de public. Conţinutul 

actului desfăşurat în acest decor devine secundar 

cu toate că impresia lăsată este că decorul are 

acest caracter. 

Contemporaneitatea a adus un nou tip de a 

face politică prin comunicarea directă cu publicul 

prin intermediul televiziunii. Abia după apariţia 

televiziunii a devenit cu adevărat esenţială 

problema decorului politic tocmai pentru că 

televiziunea poate focaliza atenţia asupra 

decorului. Prin intermediul televiziunii, actul 

politic s-a transformat în spectacol, iar 

politicianul este actor. Interviurile tv sunt bine 

regizate: politicianul actor este prezentat numai 

în decorul prestabilit, restul încăperii, spaţiului 
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nefiind deconspirat, el este izolat în cadrul său de 

unde ne oferă un spectacol. Prezenţa şi 

intervenţiile reporterului fac parte din decor. Nu 

există scene neutre. Pentru o conferinţa de presă 

decorul este bine pregătit în săli speciale unde 

jurnaliştii acreditaţi, parte integrantă a decorului 

politic, pot pune întrebări neprevăzute, dar, 

tocmai de aceea, este limitată posibilitatea lor de 

a fi auziţi în fimul realizat. Conferinţa de presă 

are şi mai mult caracterul unei reprezentaţii 

teatrale care produce impresii şi emoţii, devenind 

propria sa justificare. Astfel, în locul unui „canal 

de informaţii, avem un instrument de influenţare 

a opiniei publice şi a reacţiilor acesteia. Decorul 

şi publicul, ce reacţionează la el, definesc situaţia 

şi acţiunea‖
1
. 

Decorul politic nu este permanent; el 

cuprinde un fundal ce durează o perioadă de 

timp, limitând percepţia şi răspunsul. Acest 

fundal are o complexitate uluitoare deoarece nu 

se limitează la clădiri, pământ, mediul cu 

proprietăţile lui fizice. Normele, organizaţiile şi 

                                                 
1
 Ibidem, p. 100; 



instituţiile politice, sociale, juridice etc. sunt parte 

a decorului în care se manifestă actorii.  

Apare o proprietate suplimentară a 

decorului politic: actorii implicaţi sunt ei înşişi 

creatorii decorului şi cei care decid asupra lui.  

Sensul acestui decor complex este să se 

atragă atenţia atât de mult asupra lui, încât actelor 

politice propriu-zise să le fie greu apreciată 

valoarea şi importanţa, adică ele să se piardă în 

decor. Un exemplu de pierdere în decor a unui 

act politic este Legea 298/2008 privind reţinerea 

datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 

servicii de comunicaţii electronice, potrivit căreia 

convorbirile telefonice vor fi stocate o perioadă 

de şase luni. Decorul realizat se referea la 

contextul internaţional privind ameninţarea 

teroristă care justifică ascultarea telefoanelor şi la 

contextul naţional în care mai multe persoane 

publice au ajuns în justiţie în urma interceptărilor 

telefonice. În acest decor, legea părea firească, la 

locul ei, astfel că indivizii obişnuiţi nu i-ar fi dat 

importanţă dacă nu le-ar fi atras atenţia unele 

partide asupra ei. În orice caz, decorul a fost atât 

de puternic, încât actul normativ care încalcă 
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drepturi fundamentale s-a pierdut în el şi nu a 

putut fi îndreptat.  

Legile creează spaţiul de acţiune, creează 

întregul decor politic. Chiar şi procedura de 

elaborare a legilor are un puternic caracter 

decorativ: cu toate că legea este elaborată de către 

tehnicieni, ei înşişi anonimi, în birouri 

necunoscute publicului, ţinând seama de interese, 

motivaţii diverse, actele legislativului ţin la 

decorul parlamentar care învesteşte cu valoare 

norma doar pentru că este creat cadrul potrivit. 

„A formula o lege este în mod esenţial o muncă 

de construire a unui decor, în sensul construirii 

unor presupuneri şi limite legate de fundal, care 

va persista în timp şi va influenţa calitatea actelor 

politice, dar nu conţinutul sau direcţia lor‖
1
.  

Procedura adoptării legilor este cel mai 

pur act politic, aşa că măcar amintirea lui era 

necesară. Ne întrebăm dacă norma ar mai putea 

avea greutate dacă nu ar respecta decorul impus 

tot printr-o normă; cu alte cuvinte, în cazul 

decorului politic democratic, ar fi posibil ca o 

                                                 
1
 Ibidem, p. 102; 



lege să izvorască din altă parte decât de la 

Parlament prin procedura cunoscută? Evident nu! 

Ceea ce înseamnă că actul politic clădit pe decor 

este imposibil în lipsa acestuia, acţiunea politică 

este imposibilă dacă nu există mediul care să o 

susţină.  

Decorul politic legitimează un set de 

valori şi norme de comportament, creează 

aşteptări cu privire la acestea, presupune 

răspunsuri, iar actorii politici sunt apreciaţi în 

funcţie de capacitatea lor de a se adapta decorului 

şi de a-l folosi. Liderul este persoana, chintesenţă 

a timpurilor sale, care îşi însuşeşte decorul politic 

cel mai bine şi reuşeşte să-l manevreze în aşa fel 

încât doar jocul său este convingător. Uneori, 

liderii iau decizii controversate, dar stilul lor de 

conducere are o manieră perfect logică, dirijând 

controversa în favoarea lor pentru că au înţeles 

sensul decorului. De exemplu, preşedintele 

României a înţeles că simpatia populară merge în 

acest moment spre lideri care vorbesc direct, fără 

înflorituri diplomatice, care acţionează hotărât şi 

radical, foloseşte această „modă‖ şi îşi impune 

punctele de vedere şi voinţa chiar dacă uneori 
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recunoaşte că este greşit ceea ce face încât îşi 

cere scuze public.   

Cealaltă  funcţie importantă a decorului 

politic se referă la influenţa sa asupra valorilor şi 

comportamentului. Decorul politic nu 

condiţionează doar actele politice, el modelează 

şi personalitatea actorilor pentru că aceştia joacă 

roluri care durează perioade îndelungate. În acest 

timp, individul îşi dezvoltă un ego care reflectă 

decorul său social şi defineşte relaţiile sale cu 

mediul şi semenii, iar ieşirea lui din acest decor 

implică la nivel psihologic pierderea identităţii 

sale
1
. Cele mai afectate persoane de 

interpenetrarea cu decorul sunt oamenii birourilor 

sau decorul funcţionăresc. Birocraţia este, în 

esenţă, un inevitabil decor politic. care se impune 

cetăţenilor dar şi reprezentanţilor săi. Chiar dacă 

birocraţia este sinonimă cu hârţogăria, 

ineficienţa, cheltuieli inutile şi, chiar dacă 

frecvent se constată că organizaţiile 

                                                 
1
 Sherif, M., Sherif, C., An Outline of Social Psychology,  

Revised Edition, Harper & Brothers, New York, 1956, p. 

105. 



administraţiei nu răspund nevoilor publicului 

larg, totuşi acesta nu protestează împotriva 

birocraţiei prin realizarea practică a unor acţiuni. 

În această situaţie, decorul joacă, deseori, un rol 

semnificativ prin crearea unei atmosfere 

ameninţătoare şi greu de pătruns. Decorul 

birocratic este zdrobitor: coridoare lungi, uşi 

închise, denumiri ale direcţiilor şi serviciilor 

netransparente, persoane grăbite şi neprietenoase, 

formulare tipizate care anulează libertatea 

exprimării etc. Decorul este întregit de „reguli‖ 

nevăzute şi intangibile, ca nişte dogme cu care se 

apără funcţionarul, atât de client, cât şi de 

superior. Existenţa „regulii‖ duce la modelarea 

comportamentului şi personalităţii funcţionarului. 

Pentru că regula întemeiază acţiunea şi protejează 

funcţionarul de orice abuz, el şi-o va însuşi cu 

atâta intensitate, încât va căuta ca orice act al 

vieţii sale să fie încadrat într-o regulă.  

 

4. Activitatea politică, prin arbitrariul şi 

varietatea ei, are caracterul lipsei de suport ontic. 

Politicianul are ceva de făcut, se face că face ceva 

şi are nevoie de un decor adecvat pentru a 

convinge şi a se convinge că ceea ce face este cu 
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adevărat important.  În fond, politicul, devenit 

intrinsec societăţii, s-a adăugat spectacolului 

vieţii într-un anumit moment al istoriei. Politica 

nu pare intrinsecă existenţei individuale şi are, de 

aceea, nevoie să se legitimeze continuu, iar acest 

lucru îl face prin decor.   

Decorul politic sau decorul oficial 

funcţionează după aceleaşi principii ca şi cel 

teatral. Se adresează unui public larg şi, în 

general, neavizat şi are darul de a crea aşteptări şi 

de a oferi parţial răspunsuri. Spectatorul este 

copleşit  şi treptat crede că evenimentul politic 

prezentat este realmente important. Decorul 

politic este populat de concepte, instituţii, stări de 

spirit, dorinţe. Elementele sale sunt ideile de bine 

public, prosperitate, egalitate, corectitudine, 

echitate etc., iar semnele sunt feţele oamenilor 

bucuroşi, aspecte citadine ale progresului etc. 

Actorii politici se pregătesc din timp pentru a 

face faţă decorului creat şi sunt declaraţi 

incompentenţi şi înlocuiţi dacă îşi joacă prost 

rolul aşteptat. Suplimetar, decorul politic este 

îmbogăţit de existenţa legilor şi a instituţiilor 

politice care legitimează acte şi comportamente. 



 

 
Publicat în Analele Universitatii „Constantin Brancusi‖ din 

Târgu-Jiu, seria Litere si Stiinte Sociale, nr. 1/2009 cu titlul 

Manipularea prin decorul politic. 
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Simbolul si manipularea politica 

THE SYMBOL AND POLITICAL 

MANIPULATION 

 

 

 

Abstract: Democraţia aduce cu sine şi mari vicii. 

Poate cel mai important este demagogia pentru 

ca principala calitate a politicianului democrat 

este sa convingă. Rafinarea discursului politic a 

condus la folosirea magiei cuvintelor care trimit 

spre simboluri de orice fel si care conving fără să 

ţină seama de adevăr. 

Abstract: Democracy brings with it great vices, 

too. Perhaps the most important is demagogy, 

because the main quality of a Democratic 

politician is to persuade. Refining political 

discourse has led to the use of magic words that 



point to symbols of any kind and that persuade 

without taking into account the truth. 

 

 

1. Alegerea greacă. Inventarea 

democraţiei a reprezentat deschiderea unei cutii a 

Pandorei care a schimbat definitiv lumea. Grecii 

si-au dat seama imediat de avantajele şi 

dezavantajele pe care le reprezenta noul regim 

politic. Democraţia reprezenta depăşirea 

îngheţului mintal şi sufletesc creat de un regim 

autoritar, oferea deschiderea spre dialog, 

iniţiativă şi creaţie. Nu este întâmplătoarea 

dezvoltarea artelor, a filosofiei, meşteşugurilor în 

spaţiul elen, ceea ce i-a făcut pe greci învăţătorii 

lumii civilizate multe secole după ce gloria lor a 

apus.  

Înflorirea democraţiei greceşti a adus 

după sine şi apariţii noi: sofiştii. Sofiştii sunt o 

categorie de filosofi ai antichităţii greceşti care au 

purtat spiritul elen dintr-o cetate într-alta, dar au 

împrăştiat, fără cenzură şi tarele noului regim 

politic. Adevăraţi profesori ambulanţi, au dus din 

polis în polis cunoştinţele acumulate de 

popoarele din jurul Mediteranei de-a lungul 
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secolelor şi până atunci. Filosofii de şcoală veche 

precum Socrate, Platon, Aristotel, contemporani 

cu sofiştii s-au simţit lezaţi de popularitatea de 

care se bucurau sofiştii şi spectaculozitatea 

discursurilor pe care le ţineau. Dialogurile lui 

Platon sunt un puternic exemplu în acest sens; 

majoritatea lor au un interlocutor sofist care 

susţine ideile greşite sau cele care vor fi 

combătute în dialogul respectiv. De asemenea, 

Platon nu prezintă decât partea negativă a 

fenomenului sofist: că nu erau interesaţi de 

adevăr, ci de convingere, că prezentau şi 

cunoştinţe eronate, că pretindeau bani pentru 

cursurile pe care le ţineau etc.  

Ţinta sofiştilor era să educe, dar educaţia 

lor era foarte pragmatică, vizând adaptarea la 

viaţa socială şi politică a cetăţii. Pregăteau tineri 

aristocraţi pentru viaţa politică democratică a 

polisului, oferindu-le atât cunoştinţe ştiinţifice, 

dar, mai ales, pregătire pentru confruntarea 

politică specifică democraţiei. Domeniul 

fundamental al pregătirii era reprezentat de arta 

vorbirii frumoase, retorica. Sofiştii au 

perfecţionat atât figurile retorice, cât şi sofismele, 



falsele raţionamente care păreau corecte; au pus 

la punct regulile fundamentale ale gândirii logice, 

dar au arătat cum pot fi ele manipulate pentru a 

convinge chiar dacă nu ai dreptatea de partea ta.  

Pentru prima dată în istoria culturii, cuvântul 

contează, exprimarea e importantă, apelul la mit 

şi simbol este important în economia convingerii. 

O parte a sofismelor fac apel direct la simboluri 

precum trecutul respectat, viitorul luminos, 

înţelepciunea bătrânilor, puterea zeilor, 

sentimentele de bunătate şi generozitate, forţa, 

părerea majorităţii etc. Expresia sau  cuvântul 

care materializează simbolul are forţa 

argumentului decisiv, după apelul subtil la simbol 

se trage concluzia. 

Modernitatea a adăugat listei antice de 

simboluri si altele noi: apelul la credinţă, 

sfinţenia, naţiunea, imnul, limba, steagul, 

poporul, omul ca valoare intrinsecă, vitejia 

ostaşilor, teritoriul, gloria armatei ş.a.  

 

2. Cuvintele sunt încărcate de magie. Trăim într-

un univers magic format din realităţi exprimate în 

cuvinte care sunt încărcate de simboluri. Omul 

produce mereu simboluri şi crede în ele. 
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„Această necesitate fundamentală, 

evidentă numai la om, este nevoia de a simboliza. 

Funcţia de elaborare a simbolurilor este una din 

activităţile primare ale omului, la fel ca mâncatul, 

privitul sau deplasarea în spaţiu. Este un proces 

fundamental al minţii sale care se desfăşoară tot 

timpul. [...] 

Materialul furnizat de simţuri este în 

permanenţă prelucrat în simboluri, care sunt 

ideile noastre elementare. Unele dintre aceste idei 

pot fi combinate şi mânuite în maniera pe care 

noi o numim «judecată». Altele nu sunt folosite 

în acest mod, ci sunt transformate natural în vise 

sau se evaporă în fantezie conştientă; şi foarte 

multe dintre ele construiesc cel mai tipic şi 

fundamental edificiu al minţii umane - religia"
1
. 

Democraţiile zilelor noastre se întreţin 

prin manipularea simbolurilor pentru a atrage 

sufragiile. Perfecţionarea manipulării 

simbolurilor a mers până la crearea mesajelor 

                                                 
1
 Susanne K. Langer,  Philosophy in a New Key: A Study in 

the Symbolism of Reason, Rythe and Art, New-York, 1957, 

p. 32-33; 

 



subliminale folosite în campaniile publicitare. 

Candidaţii pentru demnităţi nu se dau înapoi de la 

folosirea tuturor mijloacelor de convingere atunci 

când vor să atragă voturi. Lăsând la o parte 

manipularea prin mesaje subliminale, ceea ce este 

vizibil şi analizabil se referă la folosirea 

simbolurilor de mai sus pentru a susţine un 

discurs politic, imaginea unui candidat sau a unui 

partid. Nu este întâmplător faptul că legislativele 

celor mai multe state se opun în mod expres 

acestui tip de abuzuri la care cetăţenii sunt 

vulnerabili prin adoptarea unor acte normative 

care interzic folosirea unor imagini, sunete sau 

cuvinte în titulatura instituţiilor sau în campanii 

publicitare. Ca exemple naţionale, amintim 

numele mai multor partide care se intitulează 

―naţionale‖, ―populare‖ sau ―creştine‖, sau fac 

apel la teritoriu, „România Mare‖. De asemenea, 

limbajul politicienilor face apel la simboluri cu 

intenţia de a declanşa în ascultător un mecanism 

interior din care va rezulta simpatia. Politicianul 

mizează pe lipsa de formare şi informare a 

cetăţeanului şi îşi traduce intenţiile într-un limbaj 

încărcat de simboluri pe care individul nu poate 

decât să-l accepte, altfel fiind pus în postura de a 
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nega cultura de masă. Expresii precum „să ne 

întoarcem la popor‖, „jos mafia, sus patria‖, 

„arde-i pe corupţi‖ trimit la simboluri acceptate 

ca valori social-culturale sau la non-valori care 

sunt sau vor fi respinse. Foarte important este că 

de multe ori sloganurile impun atitudini noi ale 

maselor, atitudini artificiale, create special pentru 

a putea fi uşor atacate. Este o concretizare a 

sofismului numit „omul de paie‖ în care se 

creează imaginea unui adversar foarte puternic, 

de fapt, uşor de învins, tocmai pentru a putea fi 

învins şi a dovedi forţa învingătorului. 

 

3. „Teza de bază este că publicul răspunde 

la simbolurile politice evidente; nu la „fapte" şi 

nu la codurile morale înrădăcinate în caracter şi 

suflet, ci la gesturile şi discursurile care pun în 

scenă drama politică a statului.‖
1
  

Ne-am obişnuit să credem că agenda 

politicienilor reflectă nevoile populare, că 

politicienii au nevoie de o perioadă numită 

                                                 
1
 Murray Edelman,  Politica şi utilizarea simbolurilor, 

Polirom, Iaşi, 1999, p. 163; 



campanie electorală pe care să o dedice 

alegătorilor, în timpul căreia să-şi prezinte 

agenda viitoare sau programul electoral extras 

din contactul direct cu realităţile sociale. 

Programul electoral este o desfăşurare a 

problemelor sociale ale grupului de alegători, 

întocmit de specialişti, tehnocraţi şi îndeplinirea 

lui rezolvă cea mai mare parte a problemelor 

existente în acel moment. Campania electorală 

este, astfel, perioada scurtă în care politicianul, 

rupt de la activităţile sale curente ce constau în a 

acţiona direct pentru împlinirea respectivului 

program, vine în mijlocul maselor şi le arata 

rezultatele muncii sale altruiste şi intenţiile de a 

face pe viitor mai mult pentru „popor‖. 

Trebuie să producem o „răsturnare 

copernicană‖ a acestei percepţii.  

Agenda electorală este lista de probleme 

pe care politicianul vrea să o impună 

electoratului. Nu este vorba de problemele reale 

ale grupului care alege, ci de problemele pe care 

politicianul le induce, dându-le realitate. De 

aceea, este cu atât mai grea desfăşurarea unei 

campanii electorale deoarece prima etapă o 

reprezintă acomodarea electoratului cu agenda 
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politică, abia pasul următor fiind dedicat 

convingerii că programul electoral propus este 

cel dorit de electorat. „Acţiunile politice sunt cele 

care, în principal, formează dorinţele şi 

„cunoştinţele" politice ale oamenilor, şi nu 

invers.‖
1
  De aici decurge folosirea pe scară largă 

a tehnicilor de convingere şi a manipulării 

politice prin apel la simboluri.  

Modificările în răspunsul maselor nu sunt 

nici instantanee, nici unanime. Manipulatorul îşi 

alege un grup ţintă pe care vrea să îl atingă, un 

asupra căruia acţionează cu o poveste facultativ 

coerenta, plină de simboluri sociale, acestea 

garantând succesul şi coerenţa. Realitatea socială 

pe care masa o recunoaşte este greu de manipulat. 

Prin urmare este necesar să se creeze o realitate 

paralelă, tangibilă cu cea existentă pentru a 

asigura credibilitatea, dar care conţine acele 

noduri din care manipulatorul poate manevra 

opinia publică de la ceea ce există la ceea ce 

trebuie să se creadă că există. (În România, 

fenomenul corupţiei produs de oligarhi este o 

                                                 
1
 Andrew Gamble, Politică şi destin, Antet, 2001, p. 163. 



astfel de realitate indusă.)  Succesul acestui 

demers nu este garantat deoarece o parte a masei 

nu părăseşte paradigma anterioară din diverse 

motive: este opac la schimbarea viziunii sociale, 

nu este înţeleasă noua viziune propusă, timpul 

este prea scurt a recepta informaţiile, nu 

accesează în întregime noile mesaje, are un cod 

valoric diferit şi nu este sensibil la simbolurile 

sociale cu care este asaltat, există în acelaşi timp 

mai multe încercări de a convinge care vin de la 

mai mulţi politicieni angrenaţi în lupta electorală 

etc. De aceea manipulatorul va lua în considerare 

toţi aceşti factori şi îşi va calcula impactul 

mesajului aproximându-i succesul. De multe ori 

nici un candidat nu reuşeşte să impună propriul 

program, alegerea realizându-se inerţial. 

Spectacolul face parte din modalităţile de atac ale 

politicianului. El creează spectacol cu decoruri şi 

actori. Politicianul recunoaşte succesul său pentru 

că o parte a actorilor spectacolului pe care îl 

creează este chiar publicul ţintă după nivelul de 

participare şi de implicare al acestuia în „show-

ul‖ propus. Este puţin probabil ca electoratul să 

considere gesturile şi actele politicienilor 

profesionişti ca ritualuri ciudate, comportamente 
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obsesive, aşa cum crede A. Gamble şi pe care „le 

observă şi, periodic, trebuie să le judece, ca un 

joc bizar‖
1
. 

Lumea este o scenă pe care politicianul 

actor joacă un spectacol convingându-ne că 

facem parte din el şi că aceasta e realitatea. 

Foarte puţini scapă acestui spectacol, imensa 

majoritate fiind prinsă într-un astfel de spectacol 

politic.  

 

 
Publicat în  volumul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice cu 

participare internaţională STRATEGII XXI cu tema 

”Stabilitate si Securitate Regionala”, organizată de 

Universitatea Naţională de Apărare ‖Carol I‖,  Editura 

Universităţii Naţionale de Apărare ‖Carol I‖, Bucureşti, 

2009 cu titlul Simbolul şi manipularea politică. 

                                                 
1
 Ibidem, p. 78. 
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