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Explicaþiile privitoare la geneza, evoluþia ºi caracteristicile pluralismului de
partide din România dupã 1989 þin de contextul istoric ºi de particularitãþile
principalelor mutaþii politice derulate de la sfârºitul anilor ’80 ai secolului al
XX-lea ºi pânã în prezent. În esenþã, este vorba despre: modul în care a avut loc
prãbuºirea partidului unic în þara noastrã, simbol al rupturii cu sistemul politi-
co-social de tip sovietic, bolºevic-stalinist (1); specificul renaºterii democraþiei
reprezentativ-parlamentare (2); particularitãþile confruntãrilor de programe ºi de
interese cu privire la tranziþia de sistem, ca parte a procesului declanºat pe scarã
geograficã mult mai vastã în Europa Centralã ºi de Est (3). Reactivarea pluralis-
mului de partide, a pluralismului politic, cultural, filosofic a fost iniþiatã — prin
opþiuni pragmatice exprese, îndeosebi prin Proclamaþia Frontului Democratic
Român din Timiºoara, din 20/21 decembrie, ºi prin Comunicatul cãtre þarã al
Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale, din seara de 22 decembrie 1989, ºi —
în baza ultimului document pe care l-am precizat — prin documente juridice
explicite, mai ales prin Decretul-lege (numãrul 8/31 decembrie 1989) cu privire
la înregistrarea ºi activitatea partidelor politice, a altor organizaþii politico-so-
ciale, prin alte acte normative elaborate ºi emise între anii 1990–1992, perioadã
în care se consemneazã apariþia pluripartidismului ºi constituirea sistemului
pluralist de partide.
Falimentul partidului unic în România. Fenomenul se înscrie pe coordona-

tele crizei globale a fostului „bloc comunist“ din Europa Centralã ºi de Est aflat
în sfera de influenþã exclusivã a U.R.S.S. Partidul Comunist reprezenta ºi în þara
noastrã — ca în întreaga zonã — instituþia fundamentalã a sistemului politic de
facturã bolºevico-stalinistã. Acest tip de sistem politic era marcat din debutul
anilor ’80 de o contradicþie insolubilã, anume trebuia sã se schimbe, sã se refor-
meze pentru a supravieþui ºi a regenera societatea, dar nu putea fi schimbat, nu
putea fi reformat. Elaborarea acestuia permitea înfãptuirea de mutaþii care sã
asigure deblocarea sistemului. Nevoia de schimbare decurgea din faptul cã folo-
sirea discreþionarã a populaþiei apte de muncã — într-o economie bazatã pe
concentrare, pe planism ºi pe gigantism — nu mai asigura creºtere, echilibru ºi
calm social. De asemenea, restrângerea libertãþilor ºi descurajarea iniþiativelor
individuale îºi pierduserã eficacitatea pe care a dovediserã cândva, îndeosebi în
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anii ’30, în U.R.S.S., în anii ’50–’60, în România, în celelalte state din Europa
Rãsãriteanã. Ca atare, supunerea civico-socialã, disciplina ºi ataºamentul faþã de
orânduire înregistrau defecþiuni.
Sistemul politic din România — a cãrui instituþie vitalã era partidul comunist

— fusese conceput încât „sã se regenereze perpetuu“ prin „perfecþionare“, sã-ºi
conserve esenþa ºi sã reziste oricãror presiuni. Sistemul fusese întemeiat pe o
asemenea concepþie cã nu se putea regândi locul unei componente politice —
precum partidul ori statul sau organizaþiile de masã — nici specificul subsiste-
mului economic fãrã a se distruge întregul edificiu. „Totalitarismul — se subli-
niazã în acest sens — constã, în fond, în a controla totul sau nimic. Partidul
vegheazã totul, decide în toate, controleazã totul“1. Astfel, în acest sistem, ceea
ce îi scapã partidului este suprimat, negându-i-se dreptul la existenþã. Partidul
comunist — cu cadrele sale de la toate nivelurile, din toate structurile politice,
statale ºi nestatale, cu o parte a membrilor „de rând“ — îºi motiveazã rostul ºi
îºi conservã rolul de centru unic de decizie doar în acest sistem. „Într-un cadru
social caracterizat prin libertate — se conchide — nimeni (aproape nimeni —
n.n., C.N.) nu s-ar mai raporta la acest partid (comunist)“2.
Schimbãrile semnificative, de esenþã, în sistemele de tip sovietic, deci ºi în

cel din România, nu puteau fi declanºate prin iniþiative din interior, dar criza
globã din anii ’80 — ce avea sã se precipite sub influenþa unor factori ai mediu-
lui european ºi internaþional — va provoca un „vârtej“, care va spulbera mitul
unui univers social ce se pretindea „veºnic“. „Socialismul de stat“ — ca orice
model istoric de societate — nu putea sã-ºi mascheze imperfecþiunile, nici sã se
sustragã istoricitãþii, regularitate sociologicã a cãrui tendinþã de acþiune se ca-
racterizeazã prin aceeaºi precizie ca ºi aceea a legii fizice a cãderii corpurilor.
Prin urmare, dezechilibrele, reculul, fenomenele de crizã socialã, ideologicã, de
comunicare º.a. au apropiat momentul dispariþiei sistemului de tip sovietic
dominat de partidul comunist din România, din celelalte þãri est-europene pe
calea imploziei ori a exploziei sociale. Astfel: a) dacã se înfiripã tentative „de a
restructura“ sistemul, procesele ce se declanºeazã, conduc — prin amploarea
participãrii ºi prin punerea sub semnul întrebãrii a raþiunii poziþiilor partidului
comunist — spre o crizã politicã prin care totalitarismul poate ceda locul unei
variante de autoritarism, fie în formule militare, fie civile, aºa cum au evoluat
procesele în Polonia, U.R.S.S. ºi Ungaria (autoritarismul constituie un alt tip de
sistem politic, reflectã o depãºire a totalitarismului, un model politic de orga-
nizare, care înlesneºte revenirea la democraþie, la pluralism); b) dacã „partidul
comunist“, practic un lider sau un grup de lideri ai acestuia nu încearcã nimic
pentru a debloca societatea, þara se afundã tot mai grav în crizã, de sub a cãrei
presiune se poate ieºi doar înlãturând brusc ºi poate brutal, prin „rupturã isto-
ricã“, întregul sistem politic, aºa cum avea sã se întâmple în România; aici, com-
plexul neîncrederii în „forþele de alte orietãri“ a alimentat ºi a întreþinut credinþa
în „adevãruri verificate“ ºi refuzul abordãrii lucide, diferenþiate, a problemelor
societãþii, ale partidului. „Credinþa“ aceasta a determinat închiderea în sine a par-
tidului comunist ºi trimiterea acestuia în istorie în urma unor ample revolte, a
unor conflicte sociale ºi politico-militare. Astfel, anul 1989 a declanºat schim-
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barea fizionomiei societãþii în þãrile care au fãcut parte din „blocul rãsãritean“,
iar aceste mutaþii nu numai cã nu au ocolit România, ci aici ele au cunoscut
caracterul cel mai radical, datoritã incapacitãþii partidului unic de a mai controla
procesele sociale ºi ca urmare a profundei crize politico-sociale a sistemului. În
consecinþã, dupã o sãptãmânã de confruntãri politico-sociale de stradã, derulate
între 15 ºi 21 decembrie 1989, ziua de 22 decembrie constituie momentul care a
consemnat prãbuºirea sistemului partidului unic din România, pe de o parte, ºi
iniþierea proceselor de tranziþie spre pluripartidism ºi democraþie, spre trans-
formarea radicalã a societãþii, pe de altã parte.
Renaºterea democraþiei în România. Refondarea sistemului politic de tip

democratic ºi liberal a avut loc pe fundalul tranziþiei de sistem social, prin pro-
cese succesive de eliminare a structurilor ºi relaþiilor politice ºi juridice, a
principiilor ºi mecanismelor de conducere specifice perioadei 1948–1989, pe de
o parte, de maturizare a instituþiilor proprii civilizaþiei vest-europene, pe de altã
parte. Perioada de circa doi ani, din decembrie 1989 pânã în decembrie 1991, a
fost una dintre cele interesante faze de experienþe politice din istoria României,
circumscrise renaºterii democraþiei. În seara de 22 decembrie, a fost elaboratã ºi
lansatã Proclamaþia cãtre þarã, document politic programatic structurat pe trans-
formãri radicale, de facturã democraticã, pe plan politic, cãrora le erau asociate,
ca inevitabile, mutaþii pe plan economic ºi o totalã deschidere a þãrii spre lume.
„Scopul Frontului Salvãrii Naþionale — se preciza în acest Comunicat — este
instaurarea democraþiei, libertãþii ºi demnitãþii poporului român. Din acest
moment se dizolvã toate structurile de putere (...). Guvernul se demite, Consiliul
de Stat ºi instituþiile sale îºi înceteazã activitatea. Întreaga putere în stat este
preluatã de Consiliul Frontului Salvãrii Naþionale“3. În ultima decadã a lunii
decembrie 1989 — interval marcat de mutaþii semnificative — românii au trãit
o experienþã de excepþie — de euforie, chiar de graþie —, care se întâlneºte rar,
suprapusã uneia de tensiune ºi de angoasã. Totuºi, este greu de susþinut cã atunci,
ca ºi în primele sãptãmâni, în primele luni din 1990, ei au fost lucizi cu privire
la ruptura cu trecutul postbelic ºi la perspectiva europeanã ce avea sã se contu-
reze. În esenþã, românii ieºiþi în stradã, românii în general, inclusiv straturile
culte, nu prea au ºtiut sã foloseascã libertatea obþinutã. De asemenea, euforia,
tensiunea despãrþirii lãsau loc raþiunii doar pentru gestionarea curentã a vieþii
sociale, menitã sã previnã anarhia totalã.
Tranziþia spre „societatea deschisã“ a fost caracterizatã de tensiuni, de pre-

faceri ºi de acumulãri caracteristice unei societãþi a competiþiei, precum ºi de
persistenþa de deprinderi, de mentalitãþi, de conduite de grup ce definiserã
societatea în România dupã încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial. Tran-
ziþia politicã spre democraþie — iniþiatã informal încã din zilele care au precedat
prãbuºirea vechiului sistem politic de cãtre organizaþii ce se constituiau — a fost
asumatã explicit, în numele întregii populaþii a României, de cãtre noua instituþie
de tip statal, Consiliul Frontului Salvãrii Naþionale, în seara de 22 decembrie
1989. Obiectivele programatice asumate în acest moment ºi iniþiativele din ur-
mãtorii doi ani au presupus: decizia politicã de dizolvare a tuturor structurilor de
putere de tip totalitar, care ºi-au încetat activitatea; constituirea de instituþii de
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stat provizorii, cu largi competenþe, care urmau sã consacre „statul de drept“ (în
acest scop au fost abolite principalele prevederi ale constituþiei din 1965 ºi ale
altor acte normative, prin care erau îngrãdite drepturi ºi libertãþi fundamentele
ale cetãþenilor); recunoaºterea ºi garantarea unui larg set de drepturi ºi de liber-
tãþi pentru români, precum libertãþile religioase, libertatea de gândire ºi de expri-
mare a opiniilor; desfiinþarea cenzurii; libera circulaþie a persoanelor, a bunu-
rilor, a ideilor; libera iniþiativã particularã; iniþierea procesului dinamic de
refacere a pluralismului poilitic, fenomen dominat de reconstituirea sistemului
de partide pluralist-competitiv; reaºezarea vieþii de stat pe baza raportului de
forþe dintre partide, a alternanþei la putere.
În perioada în care în România au funcþionat instituþii politico-statale provi-

zorii, de facturã democraticã — din ultima decadã a lunii decembrie 1989 ºi
pânã în mai–iunie 1990 — au fost elaborate ºi emise: decrete-legi care abrogau
acte normative ce conþineau reglementãri discriminatorii, nedrepte, ce au adus
prejudicii morale ºi/sau materiale cetãþenilor români, care au afectat negativ
relaþiile externe ale României cu alte state, mai ales din vestul Europei; decre-
tul-lege cu privire la constituirea ºi funcþionarea Consiliului Provizoriu de Uni-
une Naþionalã, un parlament ad hoc, ai cãrui membri au fost recrutaþi prin coop-
tare; decretul-lege cu privire la alegerea parlamentului, a preºedintelui României
ºi a consiliilor locale. În doar câteva luni, provizoratul politic a luat sfârºit.
Alegerile de la 20 mai 1990 — primele bazate pe competiþie efectivã ºi pe ega-
litate de ºanse între partide dupã anul 1937 — au conferit scrutinului, prin rata
participãrii la vot valoarea unei referendum naþional: partidele ºi-au disputat nu
numai accesul la putere, ci ºi un program corespunzãtor de reforme, care sã
indice direcþia istoricã de dezvoltare a civilizaþiei din România, de asimilare a
principiilor ºi valorilor statului de drept. Prin voinþa parlamentului, la 28 iunie
1990 este validat guvernul, a cãrui structurã politicã rezulta din alegeri. În inter-
valul iunie 1990–noiembrie 1991 Adunarea Constituantã a elaborat constituþia
democraticã a þãrii, document juridic fundamental care recunoºtea drepturile ºi
libertãþile cetãþeneºti, principiile de bazã ale exercitãrii puterii în stat, condiþiile
de întrunire ºi de manifestare a partidelor politice, a altor instituþii de exprimare
ºi de promovare a intereselor cetãþeneºti, de educaþie civicã. Referendum-ul de
la 8 decembrie 1991 a validat — prin voinþa popularã — Constituþia post-so-
cialistã a României, iar pe baza ei au fost organizate alegerile parlamentare,
prezidenþiale ºi locale din anii 1992, 1996, 2000 ºi a fost elaboratã o bunã parte
din noua legislaþie. Valoarea principiilor democraþiei reprezentative, experienþa
politicã de tip competitiv acumulatã în circa doi ºi consolidatã pânã în prezent
au permis revizuirea constituþiei în anii 2002–2003, organizarea alegerilor din
anul 2004, exprimarea mai coerentã, mai structuratã pe interese determinate a
corpului social, consolidarea partidelor politice, devenite agenþi indispensabili ai
acþiunii politice, încetãþenirea altor forþe politice, precum sindicatele ºi orga-
nizaþiile „societãþii civile“.
Renaºterea sistemului pluralist de partide. Partidele politice — componente

structurale ºi constitutive ale democraþiei reprezentative — se vor reîntemeia
rapid, pe durata a circa doi-trei ani, din decembrie 1989 pânã în septembrie
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1992, pe fundalul unui climat de viaþã politicã intensã ºi accentuat politizatã.
Acest ciclu politic dens se caracterizeazã prin antrenarea partidelor — imediat
dupã constituire — în seria de schimbãri ireversibile din societate ºi prin anga-
jarea lor în activitatea de reconstruire, de reorganizare ºi de remodelare a
sistemului politic, a sistemului social în acord cu mutaþiile din þãrile avansate ale
continentului european, ale lumii contemporane. Aceasta este, de altfel, esenþa
Comunicatului cãtre þarã al C.F.S.N., lansat în seara de 22 decembrie 1989,
socotit atunci „prima formã de platformã program a noului organism al puterii
de stat din România“4. Acest interval, prin densitatea proceselor ce au avut loc,
se subdivide în câteva momente de referinþã pentru geneza sistemului de partide,
fenomen care a deschis un nou orizont istoric pentru societatea româneascã.
— Constituirea de partide în ultima decadã a lunii decembrie 1989. Primul

moment al refacerii pluralismului de partide din România ºi chiar a competiþiei
pentru putere îl constituie ultima decadã a lunii decembrie 1989, când partidul
unic îºi epuiza funcþia de integrare socialã a tuturor forþelor din societate ºi înce-
peau sã îºi facã apariþia forþe politice noi, diverse. În acest interval, a avut loc re-
activarea, de facto, a pluripartidismului fie prin tentative de regrupare spontanã
a unora dintre manifestaþi, fie prin acþiuni de relansare a unora dintre partidele
care la sfârºitul anilor ’40 îºi încetaserã existenþa, ambele fenomene fiind gene-
rate de anumite interese latente, nerecunoscute pe durata a patru decenii de
programul integrator al partidului unic.
Pe acest fond dominant, reflexele „simþului“ ordinii sociale, strãdaniile de a

gestiona revolta — ce s-a prelungit ºi dupã 22 decembrie ºi tindea sã dobân-
deascã atribute comparabile nesupunerii civice —, procesele circumscrise de-
presurizãrii sistemului partidului unic au generat cãutãri de soluþii, de formule
menite sã asigure o exprimare ºi o reprezentare politicã de facturã pluralistã.
Expresia cea mai lucidã a preocupãrii de a prelua controlul social în România
dupã prãbuºirea sistemului politic de tip sovietic o constituie Comunicatul cãtre
þarã al C.F.S.N. din seara de 22 decembrie. Prin acest document s-a decis — în
numele organismului politico-statal instituit ad hoc, având caracter provizoriu,
suspendarea activitãþii partidului comunist — ºi a fost expusã concepþia cu pri-
vire la întemeierea unui sistem de patide pluralist, integrat, structural ºi funcþio-
nal, unui sistem politic de tip liberal ºi (vest-)european. „Ca program — se
sublinia —, Frontul propune...: 1. abandonarea rolului conducãtor al unui singur
partid ºi statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernãmânt; 2. orga-
nizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie (1990— n.n., C.N.); alegerea tutu-
ror conducãtorilor politici pentru unul sau, cel mult, douã mandate; nimeni nu
mai poate pretinde puterea pe viaþã“5. Aceste principii — care subliniau cã
pluripartidismul ºi democraþia reprezentativã se instaureazã, se articuleazã ºi se
menþin mai ales prin instituþii, nu prin oameni — se aflau la antipodul prevederii
constituþionale, valabilã din anii ’50 pânã în decembrie 1989, conform cãreia
doar partidul comunist are dreptul la existenþã legalã. Prin eliminarea monopo-
lului politic asupra puterii, competiþia pentru încrederea ºi suportul electoratului
devenea efectiv liberã, fiind inseparabilã de natura tipologicã a viitorului sistem
politic. Sistemul pluralist de partide — susþinut prin toate obiectivele politice ale
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programului de renaºtere democraticã a României — era considerat ca fiind sin-
gurul dorit ºi acceptat dupã îndelungata suitã de dictaturi ce s-au succedat dupã
11 februarie 1938. De asemenea, un astfel de mod de participare politicã ºi de
reprezentare a intereselor cetãþenilor — implicit, de promovare de interese eco-
nomice, culturale, sociale º.a.m.d. — era consecvent spiritului paneuropean,
propagat în estul continentului dupã întâlnirile sovieto-americane de la
Reijkiavik (octombrie 1986) ºi mai ales dupã iulie–august 1989.
Grupãri fluide, autodefinite „organizaþii politice“, unele dintre acestea având

denumiri expresive ºi/sau distincte au apãrut spontan în unele oraºe mari —
îndeosebi în Timiºoara ºi la Bucureºti — chiar înainte de difuzarea Proclamaþiei
C.F.S.N. În intervalul 17–21 decembrie, cu deosebire în zilele de 20–21 decem-
brie, au avut loc coagulãri incipiente de forþe sociale în jurul unor lideri de mo-
ment sau al anumitor aspiraþii, poate interese, chiar al unor germeni ideologici,
tip de exprimare politicã ºi de participare radical distinctã de mecanismele ºi
procedurile de integrare naþionalã ºi socialã specificã partidului unic. Astfel, în
noaptea de 20 decembrie, la Timiºoara, îºi anunþã existenþa Frontul Democratic
Român, organizaþie politicã având rolul de a democratiza þara (care îºi face
cunoscut ºi programul). Textul Proclamaþiei Frontului Democratic Român —
îmbunãtãþit ºi dezvoltat cu idei ºi soluþii noi dupã 20 decembrie — a anticipat
câteva dintre tezele ºi obiectivele lansate de C.F.S.N. cu privire la fizionomia
politicã a societãþii româneºti6: organizarea de alegeri libere; libertatea de expri-
mare; dreptul cetãþenilor de a manifesta — ºi, implicit, de a se asocia — liber;
libertatea efectivã de credinþã7. O asemenea legãturã de fond între platforma
F.D.R. ºi aceea a C.F.S.N. — ce rezultã din faptul cã aºteptãrile întregii populaþii
erau aceleaºi — este recunoscutã mai târziu de cãtre unii dintre protagoniºtii
evenimentelor de la Bucureºti. „Nu este întâmplãtor faptul — sublinia Ion
Iliescu, în decembrie 1999 — cã aceste puncte programatice ale revoluþiei
exprimate în documentul Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale coincideau în
mare mãsurã cu aceleaºi aspiraþii exprimate la Timiºoara în 20 decembrie într-
un document al Frontului Democratic Român. Sigur, era alt moment (...). Dar
obiectivele fundamentale — pe plan politic, economic ºi de politicã externã —
erau incluse ºi în documentul de la Timiºoara“8. De asemenea, din dupã amiaza
zilei de 21 decembrie, în mai multe oraºe mari ale þãrii — Braºov, Arad, Sibiu,
Cluj-Napoca, Iaºi — unele segmente ale populaþiei, cu precãdere din rândurile
intelectualitãþii — au realizat cã este iminentã refacerea pluralismului politic —
de partide, de sindicate, de alte forme de asociere voluntarã —, ºi a pluralismului
de programe, de ideologii, de doctrine politice. Fenomentul dobândeºte consis-
tenþã odatã ce organele provizorii ale puterii îºi asumã rãspunderea de stat în
numele noilor raþiuni de stat, o datã cu înfiriparea de noi structuri, tot provizorii,
în unitãþile administrativ-teritoriale, în municipii, oraºe ºi comune, în unitãþile
economice, în instituþiile de învãþãmânt, de culturã, de altã facturã. Din acelaºi
moment — seara de 22 decembrie ºi noaptea de 22/23 decembrie 1989 —
aspiraþiile, preocupãrile ºi încercãrile românilor de a se exprima în libertate, de
a se manifesta în diversitate în viaþa politicã, în spaþiul public, tind sã devinã
dimensiune a normalitãþii ºi caraceristicã a participãrii politice, a exercitãrii

30 CONSTANTIN NICA 6



puterii de stat. Astfel, paralel cu întemeierea structurilor autoritãþii provizorii din
România — structuri omniprezente, având depline puteri, competenþe proprii
stãrilor de excepþie, ce se ponderau ºi preveneau excesul doar prin capacitatea de
autocontrol ºi de echilibru a „noii echipe“ — apar, în intervalul 20–30 decembrie
1989, tentative de exprimare politicã prin forþe organizate nestatale. Practic,
asemenea tentative se materializeazã în întemeierea — în numai câteva zile — a
circa 20 de partide, ale cãror nuclee de iniþiativã nu erau, de regulã, atrase în
structurile de exercitare a puterii ºi, în general, includeau nume de persoane care
se evidenþiaserã mai puþin în luptele politico-militare sau care nu participaserã la
evenimentele insurecþionale. Partidele care încearcã sã se structureze ºi sã se
impunã de acum, acþionau — prin oamenii de iniþiativã pe care îi lansau — atât
în numele aceloraºi valori politico-sociale democratice, cât ºi al unor opþiuni,
interese ºi prioritãþi distincte.
Dacã în 20/21 decembrie, la Timiºoara se închegase Frontul Democratic

Român, în cursul zilei de 22 decembrie — înainte de orice manifestare explicitã
din partea F.S.N. sau în numele acestuia — îºi face simþitã prezenþa gruparea
„Dreptate socialã“9, ale cãrei obiective ºi opþiuni sociale ºi umanitare exprimau
refuzul faþã de politicile sociale, culturale, demografice, alimentare iniþiate de
oficialitãþi în anii ’80, pe care le socoteau falimentare10.
Tot în ziua de 22 decembrie se reîntemeiazã, de facto, dupã unele mãrturisiri

datorate unor nume de referinþã, Partidul Naþional-Þãrãnesc, formaþiune care
lanseazã ºi difuzeazã un apel, pe care l-au semnat Corneliu Coposu, Ion
Diaconescu, Gabriel Þepelea, Nicolae Ionescu-Galbeni.
În aceeaºi zi de 22 decembrie, un grup restrâns de vechi militanþi ai Partidu-

lui Naþional-Liberal — ºi anume: Nicolae Enescu, Ionel V. Sãndulescu, Dan
Amedeo Lãzãrescu, Sorin Botez º.a. — întemeiazã un comitet de iniþiativã pen-
tru reînfiinþarea partidului. Partidul Naþional-Liberal — dupã conferinþa de pace
de la Paris din februarie 1947 ºi dupã excluderea lui Gheorghe Tãtãrescu din
guvern — înþelege specificul ºi riscurile etapei, inutilitatea opoziþiei, datoritã
raportului de forþe net defavorabil, ºi tacit îºi înceteazã activitatea. Astfel, aveau
sã se atrofieze ºi sã disparã structurile sale organizatorice, iar subcultura politicã
specificã avea sã treacã în fondul pasiv al spiritualitãþii noastre ºi sã devinã un
„strat“ latent al acesteia, a cãrei reactivare ºi reatestare începeau din acest
moment.
În ziua de 24 decembrie, Adrian Dimitriu, fost secretar general al Partidului

Social-Democrat Român, formeazã un grup de iniþiativã pentru reînfiinþarea
acestui partid, care, parþial, în anul 1948, la congresul din 21–23 februarie 1948,
de unificare politicã a clasei muncitoare, fusese atras în Partidul Muncitoresc
Român, format din P.C.R. ºi conducãtorii „oneºti“ ºi membrii „radicali“ ai
P.S.D.R.11
În ziua de 25 decembrie 1989, s-a constituit la Bucureºti Comitetul executiv

provizoriu al Uniunii Democratice Maghiare din România (U.D.M.R.), care, în
parte, susþinea obiectivele generale de refacere a structurilor ºi instituþiilor de-
mocratice din þara noastrã, care aveau aceleaºi efecte pozitive asupra tuturor ce-
tãþenilor, fie români, fie maghiari, fie germani, fie sârbo-croaþi, ucrainieni, turci,
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ºi, pe de altã parte, dãdea curs voinþei etnicilor maghiari din judeþele Timiº, Cluj,
Mureº de a-ºi crea organizaþii politice proprii. Comitetul menþionat a lansat un
apel pentru organizarea comunitãþii maghiarilor la nivelul þãrii; în acest docu-
ment, se susþinea cã scopul fundamental al U.D.M.R. va fi perpetuarea „mino-
ritãþii“ maghiare din România, conservarea tradiþiilor ºi a culturii ei, realizarea
autonomiei acestei naþionalitãþi în interiorul frontierelor statului român.
Comitetul executiv provizoriu al U.D.M.R. ºi-a fãcut apariþia dupã ce cu o zi mai
devreme, duminicã, 24 decembrie, în numele Frontului, se dãduse publicitãþii
Declaraþia cu privire la naþionalitãþi, al cãrei text fusese citit la televiziune, în
limba românã de Virgil Mãgureanu ºi în limba maghiarã de Domokos Geza,
document de facturã europeanã ºi de spirit liberal, compatibil ºi comparabil cu
principiile ºi normele în materie elaborate de reuniunile O.S.C.E., cu conþinutul
rapoartelor pe aceastã problematicã, redactate din iniþiativa ºi sub egida O.N.U.
În sfârºit, tot în cursul zilei de 25 decembrie, o grupare independentã —

animatã de un anume cetãþean Alexandru Ionescu — a anunþat, a distribuit afiºe
ºi a încercat sã organizeze la Bucureºti, într-o zonã centralã, un amplu miting,
unde urmau sã se formuleze enunþuri programatice. Iniþiativa a fost contracaratã
prin comunicate ale C.F.S.N., în care se preciza cã ar fi vorba despre o
„diversiune“ ºi cã, efectiv, starea de risc ºi de insecuritate pentru participanþi este
deosebit de ridicatã.
În ziua de 28 decembrie, Partidul Naþional-Þãrãnesc ajunge la un acord cu

conducerea Partidului Creºtin-Democrat prin care se pun bazele unei singure
formaþiuni politice, Partidul Naþional-Þãrãnesc — creºtin (ºi) democrat, ce va
urma sã-ºi extragã elementele doctrinare atât din „þãrãnism“, cât ºi din demo-
craþia creºtinã vest-europeanã, consacratã dupã al doilea rãzboi mondial, îndeo-
sebi în Italia, Germania, Olanda, Belgia.
Ulterior ºi alte partide aveau sã-ºi revendice întemeierea din aceste zile sau

chiar dintr-o perioadã istoricã anterioarã. Astfel, în primele luni ale anului 1990
câteva formaþiuni politice au pretins — în documentele elaborate pentru a fi
înregistrate la tribunal sau în unele declaraþii din campania electoralã — cã s-ar
fi constituit tot pe la mijlocul lunii decembrie sau în a doua parte a acesteia, în
timp ce altele au pretins cã ar fi acþionat în ilegalitate cu mult înainte de mo-
mentul decembrie 1989.
Decretul-lege cu privire la înregistrarea ºi funcþionarea partidelor politice ºi

a organizaþiilor obºteºti în România, publicat în ziua de 31 decembrie 1989, mar-
cheazã un nou moment de referinþã în renaºterea ºi consacrarea pluralismului de
partide, componentã indispensabilã a pluralismului politic. Acest decret-lege a
fost elaborat pe temeiul Decretului-lege privind constituirea, organizarea ºi
funcþionarea Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale ºi a consiliilor teritoriale
ale Frontului Salvãrii Naþionale. Referinþele din programul C.F.S.N. — aºezate
în preambul, referitoare la statornicirea unui sistem pluralist de guvernãmânt, la
abandonarea rolului conducãtor al unui singur partid, la insituþionalizarea de
alegeri competitive12 — reprezintã primele baze juridice ale constituirii, înregis-
trãrii ºi ale activitãþii partidelor, ale relaþiilor lor cu statul, cu „societatea civilã“.
Condiþiile pentru a înfiinþa ºi a înregistra un partid, care sã poatã beneficia de
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protecþia legii erau extrem de accesibile: un program politic, chiar provizoriu,
sau o platformã programaticã ori o schiþã de program; recunoaºterea ºi promo-
varea prin toate demersurile, teoretico-ideologice ºi practice, a valorilor demo-
craþiei, precum ºi condamnarea tuturor opþiunilor politice extremiste; elaborarea
ºi prezentarea statutelor proprii de organizare ºi de funcþionare; organizarea ºi
funcþionarea lor efectivã conform statutelor ºi numai pe bazã teritorialã; ataºarea
unei liste — sau a oricãrei formã de dovadã — cã are cel puþin 251 de membri
înscriºi; declararea sediului; declararea mijloacelor financiare de care dispune;
elaborarea unei cereri de înregistrare, adresatã Tribunalului municipiului
Bucureºti, care urmeazã a se pronunþa asupra legalitãþii constituirii în termen de
cinci zile; de la data deciziei definitive de admitere a înregistrãrii unui partid
politic, acesta dobândeºte personalitate juridicã13. „În România — se precizeazã
în actul normativ menþionat — este liberã constituirea partidelor politice, cu
excepþia partidelor fasciste sau care propagã concepþii contrare ordinii de stat ºi
de drept în România. Nici o altã îngrãdire pe motive de rasã, naþionalitate,
religie, grad de culturã, sex sau convingeri politice nu poate împiedica consti-
tuirea ºi funcþionarea partidelor politice“14.
Înregistrarea partidelor ca persoane juridice ºi acreditarea sistemului plura-

list de partide. Pe acest suport normativ — completat ºi nuanþat prin decre-
tul-lege, elaborat de Consiliul Provizoriu de Uniune Naþionalã, cu privire la
alegerea paralamentului, a preºedintelui României, a consiliilor locale, publicat
în martie 1990 — ºi-au fãcut apariþia, ca formaþiuni legale, foarte multe partide,
ca ºi numeroase pseudo-partide. Procesul de înregistrare a partidelor la tribunal
— inaugurat în ziua de 8 ianuarie 1990, când a fost depus dosarul Partidului Na-
þional-Þãrãnesc creºtin-democrat pentru a dobândi calitatea de persoanã juridicã
— s-a desfãºurat intens ºi alert în anii 1990 — când au fost depuse ºi admise 101
cereri de înregistrare de partide —, 1991 — când au mai fost întemeiate legal
alte 24 de partide — ºi 1992 — când au mai apãrut 27 de partide —, încât pânã
la declanºarea campaniei electorale din septembrie–octombrie 1992 figurau
înregistrate 154 de partide ºi formaþiuni politice la Tribunalul Municipiului
Bucureºti.
În cursul anului 1990, cel mai important pentru reconstituirea pluralismului

de partide, fenomenul a cunoscut pe fiecare lunã aceastã dinamicã: 22 de partide,
în ianuarie, 25 în februarie, 14 în martie, 18 în aprilie, 5 în mai, 6 în iunie, 4 în
iulie, 2 în august, 2 în septembrie, 3 în octombrie. Aceastã efervescenþã aratã cã
în intervalul ianuarie–aprilie au fost înregistrate 79 de partide, care au participat,
aproape în totalitate, la alegerile de la 20 mai 1990 ºi au beneficiat de subvenþii
de stat ºi de înlesniri privind dobândirea de sedii, stabilirea de chirii simbolice
pentru spaþiile ocupate º.a.
Procesele din primele luni ale anului 1990, circumscrise genezei sistemului

pluralist de partide, sunt inseparabile de legalizarea pluripartidismului, fenomen
cu semnificaþii intrinseci, deoarece reflectã relansarea competiþiei libere dintre
opþiuni, program ºi alternative. Totodatã, acestea sunt relevante fiindcã reflectã
diversificarea fãrã precedent a spectrului politic, atât prin reconstituirea „parti-
delor istorice“, legitimate prin rolurile deþinute în modernizarea/europenizarea
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civilizaþiei din România dupã 1821 ºi pânã cãtre l944/1947, prin traumele supor-
tate dupã al doilea rãzboi mondial, cât ºi prin apariþia de partide noi, generate de
realitãþile sociologice proprii ultimelor decenii ale secolului al XX-lea. Practic,
în numai câteva luni, premergãtoare alegerilor din mai 1990, cu deosebire în
doar o lunã de la publicarea decretului-lege privind reconstituirea pluralismului,
au dobândit personalitate juridicã principalele partide care au influenþat viaþa
publicã în întregul interval din decembrie 1989 ºi pânã în prezent, partide care
au fost cooptate în structurile C.P.U.N., care au intrat în Adunarea Constituantã,
în celelalte legislaturi, care au înfãptuit alternanþele la putere din noiembrie
1996, din noiembrie–decembrie 2000, din noiembrie–decembrie 2004, care au
scos þara din „matricea culturalã“ a Estului, care, respectând voinþa alegãtorilor,
ºi-au asumat prin rotaþie, când funcþiile de guvernare, când pe cele de opoziþie.
Astfel, prin decizii ale Tribunalului Municipal Bucureºti, au fost înregistrate ºi
au intrat în legalitate principalele tipuri de partide, ºi anume: a) „partide
istorice“ (Partidul Naþional-Þãrãnesc Creºtin-Democrat, la 11 ianuarie; Partidul
Naþional-Liberal, la 15 ianuarie; Partidul Social-Democrat Român, la 18 ianua-
rie); în general, acestea aveau o perspectivã bucolicã despre realitãþile României
interbelice ºi concepeau reconstrucþia þãrii pornind de la parametri sociali ºi
culturali premergãtori rãzboiului; b) o multitudine de partide noi, care se
raporteazã la universul socio-uman ºi spiritual propriu României spre sfârºitul
secolului al XX-lea; partidele din aceastã paletã s-au autocaracterizat ca fiind:
partide ecologiste (Miºcarea Ecologistã din România, înregistratã la 11 ianuarie
1990, Partidul Ecologist Român, la 16 ianuarie, Partidul Ecologist-Umanist, la
20 ianuarie, Federaþia Ecologistã din România, la 19 iulie); partide „liberale“,
racordate la particularitãþile postbelice ale României: Partidul Naþional
Democrat, înregistrat la 18 ianuarie 1990, Partidul Liberal Monarhist, la 19 ia-
nuarie, Partidul Socialist-Liberal, la 23 ianuarie, Partidul Liber-Democrat, la 25
ianuarie, Partidul Libertãþii ºi Democraþiei Române, la 29 ianuarie, Partidul
Liber-Schimbist, la 1 martie, Partidul Naþional Român, la 7 martie; partide
social-democrate ºi socialiste, care îºi iau ca repere realitãþile ultimelor decenii,
dar încearcã „sã valorifice“ ºi anumite tradiþii istorice: Partidul Socialist-Demo-
cratic Român, înregistrat la 15 ianuarie 1990, Partidul Democrat al Muncii, la 6
februarie, Partidul Socialist al Dreptãþii-Independent, la 7 februarie, Partidul
Muncii ºi Dreptãþii Sociale, la 20 februarie, Partidul Dreptãþii Sociale, la 27
februarie º.a.; partide care se inspirã din doctrina naþionalã: Partidul de Unitate
Naþionalã a Românilor, înregistrat la 15 martie 1990; partide care îºi propun sã
se consacre rezolvãrii problemelor agriculturii, satului ºi þãrãnimii: Partidul
Democrat-Agrar din România, înregistrat la 29 ianuarie 1990; organizaþia poli-
ticã reprezentativã a naþionalitãþii maghiare din þara noastrã: Uniunea Demo-
craticã Maghiarã din România, U.D.M.R., înregistratã ca „formaþiune politicã“
la 26 ianuarie 1990; un partid ce valorificã experienþa politicã a lunii decembrie
1989 din judeþul Timiº: Frontul Democrat Român din Timiºoara, înregistrat la 9
februarie 1990.
Procesele politice efervescente din primele luni ale anului 1990 au inclus ºi

iniþiativele, dezbaterile, decizia ca Frontul Salvãrii Naþionale sã se înscrie în
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cursa electoralã ºi sã participe la alegeri. Pe la jumãtatea lunii ianuarie, când a
avut loc o reuniune a Consiliului F.S.N. un numãr de preºedinþi de structuri
judeþene au ridicat în acest cadru oficial problema de a se pregãti organizat
pentru alegeri ºi de a folosi cea mai bunã formulã prin care sã fie pãstraþi pe
poziþii de conducere în principalele instituþii de stat, încât sã acþioneze pe mai
departe pentru a transpune întregul program asumat în seara de 22 decembrie
1989. „Domnule,— relateazã Ion Iliescu, în octombrie–noiembrie 1999, repro-
ducând cu fidelitate exprimãrile acelor reprezentanþi din teritoriu —, dar noi cu
cine votãm? Noi ne-am asumat riscuri, ne-am asumat rãspunderi pentru a re-
intra în normalitate; noi ne ocupãm de rezolvarea problemelor curente: sã avem
luminã (electricã — n.n., C.N.) pentru oameni, cãldurã, aprovizionare º.a.m.d. ªi
acum vin alþii, se organizeazã ca partide, încep sã se gândeascã la campanii
electorale. Nu este cazul sã ne gândim la un partid propriu? Care sã aibã ca
platformã politicã, platforma revoluþiei române, cele zece puncte programatice
ale F.S.N.“15 (subl. n., C.N.).
Dezbateri intense pe aceastã temã au avut loc în mai multe runde, formale ºi

informale, ºi au fost exprimate mai multe opinii. Unii s-au pronunþat pentru a se
crea un partid al celor ce împãrtãºesc ideile fundamentale, programatice ale
Consiliului F.S.N., dar denumirea de Front al Salvãrii Naþionale sã rãmânã
pentru organele de stat provizorii, aºa cum se consacrase atât prin Comunicatul
cãtre þarã, cât ºi printr-un decret-lege din 27 decembrie 198916. Ca atare, proiec-
tatul partid trebuia sã aibã cu totul altã denumire. Majoritatea s-a pronunþat, însã,
pentru a pãstra ºi pentru partid titulatura ce se consacrase în opinia publicã
pentru organismul statal. În consecinþã, programul Consiliului Frontului Salvãrii
Naþionale — devenit program politic definitoriu pentru mutaþiile în curs ºi de
perspectivã — urma sã reprezinte ºi suportul teoretic al platformei politice a
viitorului partid. Astfel, nucleele de la centru ºi din teritoriu, constituite în de-
cembrie 1989 ºi, în general, implicate în structurile de stat provizorii de la toate
nivelurile, devin ºi nuclee ale noii formaþiuni politice. Oficializarea transfor-
mãrii F.S.N. în partid politic a fost privitã cu scepticism ºi neîncredere de
reprezentanþii „partidelor istorice“, de o parte a opiniei publice: decizia, ca atare,
mai ales aceea de preluare ºi a denumirii au fost evaluate ca tentativã de a re-
deveni fostul partid unic, de a reconstitui un alt partid unic, de a confisca pre-
stigiul fenomnelor insurecþionale prin confiscarea titulaturii de Front al Salvãrii
Naþionale17. La 5 februarie 1990 este depus dosarul de înregistrare ca partid cu
personalitate juridicã. În ziua urmãtoare, decizia numãrul 27 a Tribunalului
Bucureºti atestã o nouã structurã politicã de profil social-democrat, având denu-
mirea de F.S.N. Programul politic al acestei formaþiuni a fost dezbãtut public ºi
adoptat în cadrul primei convenþii naþionale, care a avut loc la începutul lunii
aprilie 1990, la Bucureºti.
Constituirea Frontului Salvãrii Naþionale, ca partid/formaþiune politicã de

centru-stânga18, animã disputele dintre partide pe termen scurt, pe durate medii
ºi lungi, fiindcã determinã poziþionarea mai explicitã a multor partide pe scala
orientãrilor politice, delimitarea lor mai netã decât o operaserã prin programe.
Efectele politice ºi culturale profunde ale apariþiei acestui partid se vor resimþi
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în ambianþa provizoratului politic ce avea ca limitã lunile mai–iunie, în pregã-
tirea ºi în desfãºurarea campaniei electorale din 1990, în raportul de forþe din
Adunarea Constituantã ºi în substanþa noii constituþii, în rolul ºi particularitãþile
alianþelor politice, în caracteristicile sistemului de partide. Totodatã, se poate
conchide cã în aproximativ o lunã de la debutul efectiv al procesului de înregis-
trare a partidelor, sistemul pluralist din România tindea sã se instituþionalizeze ºi
dispunea de cei mai mulþi dintre protagoniºtii care s-au remarcat din 1990 ºi
pânã în prezent (2005 — n.n., C.N.).
În anii 1991 ºi 1992 au mai fost înregistrate 51 de partide, astfel cã media

anualã a fost substanþial diminuatã faþã de 1990. Apariþia de partide în anul 1991
(24) dobândeºte semnificaþie în mãsura în care unele þin sã se pronunþe pe cãi
extraparlamentare asupra conþinutului proiectului de constituþie, ce trebuia defi-
nitivat ºi însuºit pânã în luna noiembrie. De asemenea, unele întemeieri sunt
relevante din perspectiva completãrii spectrului politic cu câþiva actori, ºi anu-
me: Partidul „România Mare“ (înregistrat la 20 iunie); Partidul „Alianþa Civicã“
(înregistrat la 1 august); Partidul Umanist Român din România (înregistrat la 18
decembrie). Constituirea de noi formaþiuni politice în anul 1992 (27 formaþiuni)
este legatã, în cazurile ce s-au dovedit relevante pentru sistemul politic, de: pro-
cese de clarificãri programatice ºi ideologice în interiorul partidelor existente:
F.S.N. — 20 mai (înregistrat la 24 ianuarie), F.D.S.N. (înregistrat la 30 aprilie);
de încercãri de a participa la alegerile locale, din februarie, ºi la cele parla-
mentare ºi prezidenþiale, din septembrie–octombrie, îndeosebi prin poziþionãri
explicite la stânga F.S.N. ºi a F.D.S.N. ºi prin revendicarea anumitor tradiþii de
luptã aparþinând P.C.R.: Partidul Socialist al Muncii (înregistrat la 23 ianuarie
1992); de tendinþe de a lãrgi spectrul politic spre opþiuni exprese de dreapta:
Partidul „Dreptei Naþionale“ (înregistrat la 20 aprilie l992).
Semnificaþii ale genezei ºi ale consacrãrii sistemului pluralist de partide.

Partidele au beneficiat în România din 22 decembrie 1989 de norme politice
exprese privitoare la libera lor întemeiere. Dupã acest moment, într-un interval
scurt, prin câteva decrete-legi — decretul-lege cu privire la constituirea ºi
funcþionarea C.F.S.N., din 27 decembrie 1989, decretul-lege cu privire la înre-
gistrarea partidelor politice din 31 decembrie 1989, decretul-lege cu privire la
alegerea parlamentului, a preºedintelui României ºi a consiliilor locale, dn mar-
tie 1990 — au fost formulate norme ºi principii de recunoaºtere juridicã a
partidelor politice, echivalente dreptului constituþional. Actele menþionate conþin
indicaþii pozitive privitoare la partide, definite ca factori indispensabili ai
democraþiei reprezentative care, prin funcþiile lor ce implicã reabilitarea locului
ºi rolului parlamentului, sunt chemate sã previnã reapariþia contrastului dintre
stat ºi societate, contradicþie caracteristicã monopolului politic al partidului unic.
De altfel, esenþa genezei sistemului pluralist de partide din România rezidã în
tranziþia de la puterea absolutã a unui partid asupra statului ºi asupra societãþii la
puterea politicã ponderatã ºi limitatã asumatã de partide, de alte forþe de coa-
gulare ºi de exprimare a intereselor grupurilor umane din societate. Astfel,
pluralismul de partide redevine instituþie legitimã a sistemului constituþional-
democratic, cãci democaþia parlamentar-reprezentativã se caracterizeazã inerent
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ca democraþie bazatã pe pluralism de partide, ca democraþie ce îºi gãseºte supor-
tul genetic, existenþial ºi funcþional, în partide, agenþi indispensabili dotaþi cu
abilitãþi ºi funcþii necesare asocierii voluntare ºi mobilizãrii politice a cetãþenilor.
Geneza sistemului pluralist de partide — sistem propriu democraþiei repre-

zentativ-parlamentare de facturã liberalã — s-a derulat prin procese politice ºi
culturale efervescente desfãºurate pe durata a circa trei ani, din ultima decadã a
lunii decembrie 1989 ºi pânã la alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din
septembrie–octombrie 1992. Din acest interval, anul 1990, cu deosebire prima
parte a sa, din luna ianuarie ºi pânã în aprilie–mai rãmâne crucialã pentru refon-
darea pluripartidismului în România, pentru tipologia acestuia, pentru caracte-
risticile definitorii ale principalelor componente, pentru raportul de forþe dintre
principalii actori, pentru specificul alianþelor, pentru procesele cele mai repre-
zentative ale tranziþiei la civilizaþia europeanã de facturã liberalã.
Fenomenul „avalanºei“ de partide ºi tendinþa de atomizare a pluralismului

constituie procese fireºti, ce reflectã — ºi reconfirmã — o tendinþã mai generalã
de evoluþie ºi de structurare politicã dupã perioade îndelungate de absenþã a
competiþiei, a libertãþii de asociere în scopuri politico-civice. De regulã, dupã
dispariþia unor sisteme politice bazate pe încadrarea politicã impusã a
cetãþenilor, lipsitã de opþiuni alternative, în faza de tranziþie la democraþie se
produce o diversificare excesivã a pluralismului, expansiunea extremã a acestuia
constituind un fenomen temporar, efectiv efemer, o expresie normalã a cãutãrii
de formule adecvate de exprimare ºi de mobilizare politicã în condiþii de
libertate. Totodatã, dincolo de agitaþia de suprafaþã, de miºcãrile ce nu se înscriu
în logica pluralitãþii ºi a coerenþei, dinamica pluripartidismului din aceastã scurtã
perioadã — din decembrie 1989 ºi pânã în septembrie–octombrie 1992 — este
marcatã, pe fond, de manifestarea în spaþiul public ºi de maturizarea unui numãr
restrâns de partide, care „conteazã“ în competiþiile electorale, care acced în par-
lament, care îºi asumã funcþiile de guvernare. În intervalul mai 1990–octombrie
1992 — când au avut loc alegeri parlamentare ºi prezidenþiale la 20 mai 1990,
alegeri parlamentare la 27 septembrie 1992, alegeri prezidenþiale la 27 septem-
brie ºi 11 octombrie 1992, ºi alegeri locale, în februarie 1992 — s-au evidenþiat
ºi s-au impus ca forþe parlamentare zece partide (în 1990) dintre care doar trei
au obþinut peste 7% din voturile corect exprimate — ºi anume: Partidul
Naþional-Liberal, Uniunea Democratã Maghiarã din România ºi Frontul Salvãrii
Naþionale — ºi opt partide (în 1992), dintre care cinci au obþinut peste 8% din
voturile corect exprimate — ºi anume: U.D.M.R., P.U.N.R., F.S.N., C.D.R. ºi
F.D.S.N. —, iar alte trei — Partidul Socialist al Muncii, Partidul Democrat-
Agrar ºi Partidul „România Mare“ — au reuºit sã depãºeascã pragul electoral de
3%. Semnificativ este faptul cã, în esenþã, partidele care între anii 1990–1992 au
dobândit statutul de forþe parlamentare, care ºi-au asumat fie funcþia de guver-
nare, fie rolurile specifice opoziþiei, au reuºit sã se consacre ca „actori relevanþi“
ai sistemului de partide pânã în prezent ºi sã impunã alternativele de guvernare
ºi prezidenþiale din noiembrie 1996, noiembrie–decembrie 2000 ºi noiem-
brie–decembrie 2004.
Manifestarea în spaþiul public ºi maturizarea unui numãr restrâns de partide

se reflectã ºi în tendinþa de a acoperi — prin programe, cu deosebire, ºi prin
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opþiuni ideologice ºi doctrinare incipiente — principalele orientãri democratice
contemporane. În momentul istoric dat, bine circumscris cronologic ºi cultu-
ral-politic, sociologic, numãrul mare de partide apãrute — peste 70, pânã la
deschiderea campaniei electorale pentru alegeriile din mai 1990 ºi ceva mai mult
de 150, pânã la cele din 1992 —, ca ºi slaba diferenþiere a obiectivelor specifice
urmãrite de fiecare protagonist aveau sã coincidã cu folosirea fãrã o asimilare
atentã, fãrã o decodificare corespunzãtoare a aproape aceloraºi sintagme: „de-
mocraþie pluralistã“, „democraþie adevãratã“ (?!), „separaþie a puterilor“, insti-
tuire a „statului de drept“, promovare a „drepturilor omului“, activare a „socie-
tãþii civile“, „tranziþie gradualã“, „terapie de ºoc“, „reformã economicã ºi socialã
radicalã“, „reformã moralã“, „economie de piaþã“ etc. Ca tendinþe relevante ale
disputelor de idei s-au observat: confruntarea dintre partidele anticomuniste —
ce aveau ca factor ordonator ºi dinamic Partidul Naþional-Þãrãnesc Creºtin-De-
mocrat — ºi partidele care, prin anumiþi lideri ºi prin stãri de spirit, mentalitãþi,
indicau o anumitã descendenþã din fostul P.C.R., ce aveau ca factor-fanion
F.S.N., divizat în prima parte anului 1992 în F.S.N., devenit apoi Partidul Demo-
crat-F.S.N., ºi F.D.S.N., devenit succesiv P.D.S.R. ºi P.S.D.; suprapunerea aces-
tei confruntãri cu disputa dintre iniþiativa „partidelor istorice“, care propuneau
ca model de dezvoltare România interbelicã, ºi opþiunea partidelor noi, care au
susþinut cã reintrarea în sfera civilizaþiei europene trebuie înfãptuitã pornind de
la datele economice, sociologice, demografice ºi culturale ale României din
ultimul deceniu al secolului al XX-lea, date care sintetizau o anumitã realitate ºi
indicau anumite prioritãþi politice, economice, sociale. Totodatã, sunt demne de
evidenþiat ºi alte câteva fenomene, ºi anume: insistente preocupãri ale unui nu-
mãr covârºitor de partide de a se defini „de centru“ ori de a se plasa „la centru“;
refuzul unor partide social-democrate ºi/sau socialiste de a se autocaracteriza ca
forþe politice „de stânga“, ºi preferinþa de a se autoevalua „de centru-stânga“;
ezitãri ºi reþineri ale unor partide liberale sau cu profil comparabil de a-ºi re-
cunoaºte determinarea programatico-ideologicã „de centru-dreapta“ ºi strãdanii
de a defini „de centru“.
În prima parte a anului 1990, ca ºi pe parcursul anilor 1991 ºi 1992 reflecþiile

doctrinare au fost superficiale, iar refuzul ideologiilor a luat de cele mai multe
ori, inclusiv în cazul partidelor influente, forme exprese. Insuficientul demers
teoretic — explicabil astãzi din multe considerente — a atras dupã sine
invocarea frecventã a unor idei ºi concepte — cu privire la reforma statului, la
reforma economicã, la „tranziþie“, la „economia de piaþã liberã“, la specificul
sistemului internaþional, la interdependenþe ºi globalizare º.a. — fãrã cunoaº-
terea semnificaþiilor acestora, minusuri ce au atras efecte negative în definirea
fizionomiei partidelor, a raporturilor de compatibilitate dintre stat ºi societate,
dintre puterea instituþionalizatã ºi cetãþeni.
Perspectivele programatice ale partidelor erau invariabil legate doar de macro-

structura socialã a þãrii, de structura de interese aºa cum era perceputã ea imediat
dupã prãbuºirea „socialismului de stat“. Or, chiar în acel moment — ºi cu atât
mai mult în anul 1991, în cursul anului 1992 — existau — dar trebuiau reperate!
— inegalitãþi între clase ºi categorii sociale ºi socioprofesionale privind puterea,
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veniturile, educaþia sau „celebritatea“, chiar dacã acestea nu generaserã ºi nu
duceau neapãrat la relaþii conflictuale între „privilegiaþi“ ºi „neprivilegiaþi“,
„educaþi“ ºi „ignoranþi“, „sãraci“ ºi „bogaþi“. Aceste „inegalitãþi controlate“ —
asigurate pânã în ianuarie 1990 mai ales datoritã absenþei bogãþiilor moºtenite ºi
a neputinþei de a acumula bogãþii semnificative — au fost tacit acceptate ºi în
programele politice din anul 1990, ca ºi din anii imediat urmãtori. O asemenea
poziþie a fost preferatã aceleia de respingere fãþiºã a „egalitãþii sociale“ în
numele unui principiu de facturã liberalã, acela al „egalitãþii de ºanse“, ca ºi din
raþiuni pragmatice, strict electoraliste: avuþia materialã nu era contrapusã
sistemului educativ, pregãtirii culturale, care se manifestarã circa patru decenii
ca filtre prin care se aloca poziþia socialã ºi ca mecanisme care întreþineau ºi
înlesneau mobilitatea socialã.
Dincolo de aceste minusuri — explicabile atât prin lipsa de experienþã a

noilor partide, cât ºi prin absenþa personalitãþilor publice, prin reþinerea proprie
unor largi sectoare ale populaþiei de a se mai înregimenta politic, prin dificul-
tãþile de coagulare a „societãþii civile“ º.a. — geneza sistemului pluralist de
partide a fost încheiatã în aproximativ trei ani, din decembrie 1989 ºi pânã la ale-
gerile parlamentare ºi prezidenþiale din septembrie–octombrie 1992. Activitatea
partidelor, în general, a partidelor influente în structurile guvernului ºi ale ad-
ministraþiei locale de specialitate, în parlament a fost substanþial marcatã de pre-
ocupãri ºi iniþiative ce au vizat crearea ºi consolidarea sistemului politic modern,
constituþional ºi reprezentativ, desfãºurarea, în esenþã în spiritul legii, a consul-
tãrilor electorale pentru alegerea parlamentului ºi a preºedintelui României, în
1990 ºi în 1991, de referendum-ul din 8 decembrie 1991 în legãturã cu noua con-
stituþie, de alegerile pentru consiliile locale ºi judeþene din februarie 1992, de
împletirea confruntãrii de idei, de perspective ºi de soluþii cu cooperarea dintre
partide, dintre grupãrile conducãtoare ale acestora pe probleme circumscrise
integrãrii României în structurile Europei.
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