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Abstract. This is an exploratory and provisional Introduction to the
Fundamental Research Project Encyclopedia of the Contemporary State
conducted by our Institute in 2021-2022. The main object of study of this
Project are the essential attributes of the state – precisely, of the Romanian
state and of the other contemporary states, current members of the European
Union (chronological: from 1989 to the present) –, established in their
Constitutions, in the founding Treaties of the EU and in the international
Treaties to which they are a part.

Of course, these time and space limits are not constraining. For the
purposes of argumentation, some thematic Chapters of the Project will
inevitably refer to the attributes of the former communist states in Central
and Eastern Europe, of the candidate and associated states of the EU (e.g.,
Moldova), but also of other contemporary states such as USA, China,
Russia etc.

Along with its intrinsic academic and cognitive objectives, the Project
also pursues institutional, pragmatic objectives, namely that, upon its
completion, each of its co-authors can provide a good expertise in (at
least) one of the major thematic areas they have dealt with preponderantly.
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Preambul

Obiectul principal de studiu al Proiectului de cercetare fundamentalã Enci-
clopedia Statului Contemporan: 2021-2022 (de aici înainte: Proiectul ESC) îl
constituie atributele esenþiale ale statului – în mod precis, ale statului român ºi
ale celorlalte state contemporane, membre actuale ale Uniunii Europene (crono-
logic: din 1989 pânã în prezent) –, stabilite în Constituþiile lor, în Tratatele fon-
datoare ale UE ºi în Tratatele internaþionale la care sunt parte.
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Desigur, aceste limite de timp ºi de spaþiu nu sunt constrângãtoare. Pentru
necesitãþile argumentãrii, unele Capitole tematice ale Proiectului ESC se vor
referi în mod inevitabil ºi la atributele fostelor state comuniste din Europa Cen-
tralã ºi de Est, ale statelor candidate ºi asociate la UE (e.g., R. Moldova), dar ºi
ale altor state contemporane precum SUA, China, Rusia etc.
Aceastã expunere introductivã explorativã ºi provizorie utilizeazã în mod in-

tenþionat ºi propune noþiunea de atribute în locul aceleia încã familiare în dis-
cursul public ºi academic de funcþii ale statului, în încercarea de a sugera evitarea
pe cât este posibil a unor conotaþii indezirabile, improprii statului contemporan.
În ºtiinþa politicã, utilizarea excesivã a metaforelor poate fi înºelãtoare, precum
în formulele populare: funcþiile statului (metaforã organicistã), misiunea sa (me-
taforã teologicã) sau chiar destinul sãu în lume (metaforã astrologicã) etc. Prefe-
rinþa terminologicã pentru noþiunea de funcþii ale statului, de exemplu, poartã cu
sine o înclinaþie ideologicã extremã: ea „legitimeazã“ status-quo-ul constitu-
þional, oricare ar fi acesta, ºi împiedicã astfel schimbarea, i.e. îmbunãtãþirea sa.
Provenind din limba strãmoºilor noºtri romani, din verbul latin attribuere (a

atribui) derivã substantivul attributum (atribut, pl. atribute), care desemneazã
însuºirile (esenþiale) ale unei entitãþi (ca în exemplul frumos oferit de Lazãr
ªãineanu: „Sborul e atributul pãsãrilor“); precum ºi substantivul attributio (atri-
buþie, pl. atribuþii)1, desemnând în mod cuprinzãtor sfera sa de competenþã con-
stituþionalã ºi legalã.
Aceastã perspectivã este ºtiinþificã (laicã) ºi democraticã normativã. Pornind

de la ceea ce filosofii contemporani ai politicii numesc o „situaþie iniþialã“ (ori-
ginal position) ºi aflaþi în spatele unui „vãl de ignoranþã“ (veil of ignorance)2
asupra însuºirilor lor naturale sau dobândite, cetãþenii unei societãþi libere, prin
reprezentanþii lor aleºi democratic, pornesc la un moment dat o mare dezbatere
constituþionalã (într-o Adunare constituantã) prin care stabilesc ei înºiºi atribu-
tele, respectiv, atribuþiile statului lor. Prin urmare, acestea nu sunt date nici de
naturã (ca funcþiile unui organism), nici de o forþã supranaturalã (ca o misiune
sau un destin); ºi nu sunt (nu trebuie sã fie) date nici de vreo entitate suprastatalã
externã, precum URSS în trecut sau Uniunea Europeanã în prezent.
Desigur, într-o societate liberã, adjudecãrile (atribuirile) constituþionale pot fi

(ºi sunt) contestate în permanenþã. Pentru a oferi deja o primã ilustrare a acestei
aserþiuni generale, potrivit studiilor sociologice3, unii cetãþeni ai statului român
sunt destul de mulþumiþi de status-quo-ul constituþional ºi privesc încrezãtori
spre viitor, solicitând îmbunãtãþirea îndeplinirii atribuþiilor actuale ale statului
liberal; ei sunt majoritari, se aflã plasaþi ideologic în „curentul principal“ (din
eng. mainstream), sunt liberali ºi social-democraþi, fiind consideraþi moderaþi
sau reformiºti. Alþii, însã, sunt nemulþumiþi, privesc nostalgic spre trecut, regre-
tând abolirea unor puteri autoatribuite ale fostului stat comunist sau chiar ale
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unor state precomuniste (naþional-legionar sau antonescian); ei ilustreazã o miº-
care minoritarã „marginalã“ (din eng. fringe) destul de heterogenã, fiind numiþi
în literatura politologicã actualã în diferite moduri: radicali, extremiºti, nostal-
gici comuniºti sau naþional-comuniºti, chiar naþionalist-ortodoxiºti etc. Înzestraþi
cu mai puþinã culturã constituþionalã, aceºtia din urmã promoveazã adesea, prin
exponenþii lor mediatici ºi politici, idei amãgitoare, inaplicabile, alimentând
necontenit o culturã a nemulþumirii. Dar atât moderaþii sau reformiºtii, cât ºi
radicalii sau extremiºtii, susþin, adesea cu egalã tãrie, cã revendicãrile lor servesc
cel mai bine interesul public sau general, descendentul actual al strãmoºului sãu
filosofic, interesul naþional, ceea ce constituie în sine o provocare teoreticã
enormã a Proiectului ESC.
În tumultul necontenit al acestei circulaþii a ideilor politice, mai vechi ºi mai

noi, Proiectul ESC îºi asumã în mod simbolic atribuþiile, deloc modeste, ale unui
„semafor“ (din gr. sema – semn, phoros – purtãtor)4, indicând, pentru cine vrea
sã le observe (respecte), culorile verde, galben ºi roºu, cu toate semnificaþiile
care li se atribuie.
În „spiritul timpului“ (Zeitgeist) prezent, cetãþenii se considerã îndreptãþiþi sã

cearã – ºi statele promit sã ofere –, creºterea (continuã) a bunãstãrii lor, în primul
rând economice. Cei care o obþin îºi exprimã politic mulþumirea (loyalty);
ceilalþi îºi manifestã nemulþumirea într-o multitudine explozivã de forme: faþã de
statul lor – prin protest (voice) sau emigrare (exit)5; faþã de Uniunea Europeanã
– prin euroscepticism ºi chiar antieuropenism; ºi faþã de Lumea întreagã – prin
antiglobalism etc. Proiectul ESC va dezvolta pe larg aceste teme în Capitole
de-sine-stãtãtoare.
Politicile statelor membre actuale ale Uniunii Europene, inclusiv ale statului

român, în toate domeniile relevante, rãmân total ininteligibile dacã nu sunt situate
în cadrele ordinii constituþionale ºi legale, naþionale ºi europene. De aceea,
abordarea teoreticã a acestor politici la nivelul ultim al analizei – Constituþia ro-
mâneascã în vigoare ºi Constituþiile altor state membre europene, Tratatele de
aderare ºi Tratatele constitutive ale UE, precum ºi Tratatul NATO etc. – este
absolut necesarã.
Proiectul ESC debuteazã într-un timp în care în întreaga Uniune Europeanã

s-a declanºat o mare dezbatere politicã în cadrul Conferinþei privind viitorul
Europei (2020-2021)6. Documentarea ºi elaborarea Proiectului ESC nu pot ignora
aceastã dezbatere aflatã în curs de desfãºurare fãrã a risca, în mod grav, irelevanþa.

Declaraþia comunã a liderilor europeni de la 10 martie 2021 defineºte obiec-
tivele politice viitoare ale Uniunii astfel: „Politica europeanã trebuie sã ofere rãs-
punsuri incluzive la sarcinile definitorii ale generaþiei actuale: realizarea tranziþiei
verzi ºi digitale, consolidând rezilienþa Europei, a contractului sãu social ºi a
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competitivitãþii industriei europene. Ea trebuie sã abordeze inegalitãþile ºi sã
asigure cã Uniunea Europeanã este o economie echitabilã, durabilã, inovatoare
ºi competitivã, care nu lasã pe nimeni în urmã“ (s.m.)7. Aceastã expresie coloc-
vialã – „care nu lasã pe nimeni în urmã“ / „that leaves no one behind“ / „qui ne
laisse personne derrière“ etc. – a devenit în ultimii ani cuvântul de ordine al
Statului social sau al Statului bunãstãrii contemporan. Aceastã temã constituie
obiectul de studiu al unui Capitol de-sine-stãtãtor al Proiectului ESC.
Pe plan extern, „Europa trebuie sã devinã mai asertivã, asumând rolul de lider

global în promovarea valorilor ºi standardelor sale într-o lume tot mai tulbu-
ratã“ (s.m.)8.
Tematicile propuse de leadership-ul european pentru a fi abordate în cadrul

Conferinþei sunt bine rezumate în paragraful urmãtor al Declaraþiei: „Construirea
unui continent sãnãtos, combaterea schimbãrilor climatice ºi a provocãrilor de
mediu, o economie în folosul oamenilor, echitatea socialã, egalitatea ºi solidari-
tatea între generaþii, transformarea digitalã a Europei, drepturile ºi valorile euro-
pene, inclusiv statul de drept, provocãrile legate de migraþie, securitatea, rolul
UE în lume, fundamentele democratice ale Uniunii ºi modalitãþile de consoli-
dare a proceselor democratice care guverneazã Uniunea Europeanã“9.
În discursul preºedintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen10, susþinut

cu ocazia semnãrii Declaraþiei comune, sunt reiterate aspiraþiile cu privire la vii-
torul Europei. Economic, Europa îºi asumã rolul de lider mondial în tranziþiile
verde ºi digitalã, care încurajeazã ºi valorificã creativitatea cetãþenilor europeni
ºi, din nou, „nu lasã pe nimeni în urmã“11. Pe de altã parte, criza majorã actualã
de sãnãtate publicã a semnalat ºi unele „dificultãþi“ structurale ale Uniunii ca
atare: atribuþiile sale reduse, conferite prin Tratate, de a organiza în mod eficient
solidaritatea comunitarã „pânã când toþi au înþeles cã a merge singur nu este o
opþiune“ (s.m.)12.
În sfârºit, Conferinþa nu este (nu vrea sã fie) încã o dezbatere sterilã în inte-

riorul a ceea ce euroscepticii ºi antieuropenii numesc „bula de la Bruxelles“, ci aspirã
sã cuprindã, în diferite forme, „majoritatea tãcutã“ a cetãþenilor europeni. Citând
cuvintele lui Robert Schuman, unul dintre „pãrinþii fondatori“: „Când este vorba
despre viitorul Europei, niciun efort nu este preamare ºi niciun vis prea îndrãzneþ“13.
Din perspectiva tematicii Proiectului ESC atrage atenþia mai ales obiectivul

politic anunþat al Europei, ºi anume intensificarea luptei pentru apãrarea demo-
craþiei liberale de tip occidental împotriva propagandei înºelãtoare din interiorul
ºi din afara Europei. „O Europã ale cãrei democraþii sunt reziliente faþã de fake
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news-uri [ºtirile înºelãtoare] ºi de efectele distorsionante ale social media. O
Europã care este o voce puternicã pentru libertate ºi raþiune într-o lume în care
autocraþii contestã modul nostru de viaþã“ (s.m.)14.
De asemenea, Proiectul ESC va analiza pe larg Prioritãþile politice actuale

ale UE (2019-2024): 1) Pactul verde european; 2) O Europã pregãtitã pentru era
digitalã; 3) O economie pentru oameni; 4) O Europã mai puternicã în lume;
5) Promovarea modului de viaþã european; 6) Un nou elan pentru democraþia
europeanã15. În acest cadru, vor fi examinate critic Programul de Convergenþã
2021-202416 ºi Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã17.

*

Dacã pericolul irelevanþei, odatã recunoscut, poate fi evitat, un alt pericol pe
care îl înfruntã Proiectul ESC, dat fiind profilul sãu înalt academic, este specula-
tivismul „rupt de realitate“, privilegierea prezentãrilor ºi evaluãrilor calitative,
prin definiþie subiective, ºi ignorarea celor cantitative, mãsurabile, oferite de ºtiin-
þele sociale.
Recunoscând cã „saltul de la calitativ la cantitativ“ reprezintã un progres în

orice ºtiinþã, Proiectul ESC nu va ezita, fãrã sã exagereze, sã ilustreze ºi sã coro-
boreze abordãrile sale teoretice generale dedicate atribuþiilor multiple ale sta-
tului contemporan cu evaluãri cantitative oferite de ºtiinþele sociale actuale ºi de
instituþiile oficiale româneºti, europene ºi mondiale.
Opþiunea noastrã metodologicã fundamentalã este „calea de mijloc“ între abor-

dãrile extreme: dacã ideile filosofice generale sunt adesea „frumoase fãrã corp“, apoi
empirismul plat, lipsit de idei generale, poate fi „exactitate fãrã adevãr“ (C. Noica).
În sfârºit, alãturi de obiectivele sale academice, cognitive intrinseci, Proiectul

ESC urmãreºte ºi obiective instituþionale, pragmatice, ºi anume ca, la finalizarea
sa, fiecare dintre coautorii sãi sã poatã oferi o bunã expertizã în (cel puþin) una
dintre ariile tematice majore de care s-a ocupat în mod preponderent18. În defi-
nitiv, cum spunea adesea bãtrânul filosof GeorgW. Fr. Hegel, filosofia politicã mo-
dernã nu este o artã privatã ca la grecii antici; este o ºtiinþã în folosul statului.
Pentru a preîntâmpina obiecþii posibile de partizanat, afirmãm cã Institutul

nostru poartã cu mândrie numele unuia dintre „pãrinþii fondatori“ ai României
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(Statutul Academiei Române, Art. 6 (1), 20). De asemenea, Programul Strategic 2018-2022 al Academiei
Române prevede „Elaborarea unor rapoarte ºi studii referitoare la problemele majore ale societãþii româneºti“,
https://slidetodoc.com/program-strategic-biroul-prezidiului-academiei-romne-2018-2022/.



moderne, Ion I. C. Brãtianu, dar evitã orice partizanat politic faþã de un guvern
sau altul al zilei, cercetãrile sale þintind durata lungã a statului român, care a
revenit în urmã cu trei decenii, prin voinþa majoritãþii cetãþenilor sãi, pe orbita sa
euro-atlanticã. Ex Occidente Lux!

1. Angajamente constituþionale interne

Potrivit Art. 1 al Constituþiei româneºti în vigoare, „(1) România este stat na-
þional, suveran ºi independent, unitar ºi indivizibil; (2) Forma de guvernãmânt a
statului român este republica; (3) România este stat de drept, democratic ºi
social, în care demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera dez-
voltare a personalitãþii umane, dreptatea ºi pluralismul politic reprezintã valori
supreme, în spiritul tradiþiilor democratice ale poporului român ºi idealurilor
Revoluþiei din decembrie 1989, ºi sunt garantate; (4) Statul se organizeazã po-
trivit principiului separaþiei ºi echilibrului puterilor – legislativã, executivã ºi
judecãtoreascã – în cadrul democraþiei constituþionale; (5) În România, res-
pectarea Constituþiei, a supremaþiei sale ºi a legilor este obligatorie“ (s.m.)19.
Potrivit Art. 2, „(1) Suveranitatea naþionalã aparþine poporului român, care o

exercitã prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, perio-
dice ºi corecte, precum ºi prin referendum; (2) Niciun grup ºi nicio persoanã nu
pot exercita suveranitatea în nume propriu“ (s.m.)20.
Relevanþa politicã imediatã a acestei constrângeri constituþionale este evi-

dentã: „suveraniºtii“ actuali, totodatã antiliberali, antieuropeni, antiglobaliºti etc.,
intrã în mod direct sub incidenþa ei.
Totodatã, Constituþia a asumat în mod explicit „integrarea euro-atlanticã“ a

statului român: în mod precis, aderarea la Uniunea Europeanã ºi la Organizaþia
Atlanticului de Nord21, cu toate drepturile ºi obligaþiile care decurg de aici.
Aceste atribute esenþiale ale statului, transformate în politici, precum ºi cele-

lalte subsecvente stabilite în Legea fundamentalã – care decurg în mod necesar
din angajamentele sale constituþionale ultime, interne ºi externe –, constituie
tabla de materii principalã a Proiectului ESC.
Prin tradiþiile democratice ale românilor, Constituþia are în vedere fãrã în-

doialã perioada care se întinde de la Constituþia din 1866, Constituþia din 1923
ºi pânã la Constituþia din 1938. În aceastã privinþã, Institutul nostru a elaborat ºi
publicat deja în ultimii ani O enciclopedie a gândirii politice româneºti în trei
volume de mari dimensiuni22, care trateazã pe larg întreaga perioadã istoricã de
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Românã, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“.



la Revolta lui Tudor Vladimirescu de la 1821 pânã la prima Constituþie comu-
nistã din 1948. Proiectul actual al ESC, care trateazã în principal perioada re-
centã cuprinsã din 1989 pânã în prezent, este, sub toate aspectele relevante, o
continuare fireascã a Enciclopediei sus-menþionate.
De asemenea, Institutul a elaborat ºi publicat în anii anteriori Enciclopedia

operelor fundamentale ale filosofiei politice în ºase volume23, acoperind aproape
tot ce a fost esenþial în gândirea politicã occidentalã din zorii modernitãþii pânã
în prezent. Proiectul actual al ESC beneficiazã, desigur, de experienþa ºi de cu-
noaºterea dobândite în acest travaliu enorm al tuturor contributorilor sãi.

*

Forul nostru tutelar, Academia Românã, dar ºi cititorii noºtri îºi pot pune în-
trebarea legitimã: de ce nu ºi un volum dedicat evaluãrii generale a perioadei co-
muniste? Un rãspuns facil ar putea fi oferit prin invocarea butadei celebre atri-
buite lui Mao Zedong à propos de Revoluþia francezã: „Este prea devreme pentru
asta!“. Rãspunsul instituþional serios este însã: nu încã!
Proiectul ESC (poate) cuprinde ºi un Capitol substanþial dedicat statului co-

munist din România. Dacã acest stat a fost comunist sau socialist, mai mult sau
mai puþin naþionalist, dacã a fost prosper sau sãrac etc., sunt întrebãri majore ale
societãþii civile, politice ºi academice româneºti actuale, care solicitã rãspunsuri
bazate pe criterii ºtiinþifice larg acceptate ºi pe acte ºi documente oficiale.

2. Angajamente constituþionale externe

Statul român contemporan a aderat la ordinea constituþionalã liberalã euro-
atlanticã la cererea sa. În anul 2004, România a aderat la Tratatul NATO24, iar
în anul 2005 a ratificat Tratatul de aderare (alãturi de Bulgaria) la Uniunea Euro-
peanã25, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
La 1 februarie 1993 s-a încheiat Acordul de Asociere a României la Uniunea

Europeanã, care a intrat în vigoare la 1 februarie 1995. La 22 iunie 1995, România
a depus Cererea oficialã de aderare la Uniunea Europeanã. Dupã îndelungi eva-
luãri ºi negocieri, la 13 aprilie 2005, România a primit Avizul conform pentru
aderare prin votul Parlamentului European: 497 de voturi pentru, 93 împotrivã
ºi 71 abþineri. La 25 aprilie 2005 s-a semnat la Luxemburg Tratatul de Aderare
a Bulgariei ºi României la Uniunea Europeanã.
Dupã ratificarea sa în Parlamentele naþionale ale statelor membre – în peri-

oada 21 iunie 2005 – 24 noiembrie 2006 (Germania a fost ultimul stat membru
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coordonator: Ion Goian, Bucureºti, Academia Românã, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
„Ion I. C. Brãtianu“.

24 Prin Legea nr. 22 din 1 martie 2004, publicatã în Monitorul Oficial nr. 185 din 3 martie 2004.
25 Prin Legea nr. 157 din 24 mai 2005, publicatã în Monitorul Oficial nr. 465 din 1 iunie 2005.



care a ratificat Tratatul), Bulgaria ºi România (ordinea este alfabeticã) au devenit
state membre ale UE la data de 1 ianuarie 2007.
Din perspectiva acestei expuneri introductive, este important de relevat cã

cele 30 de state din Europa ºi din America de Nord membre actuale ale NATO,
inclusiv România, asumã împreunã principiile Cartei ONU, valorile occidentale
generale „fondate pe principiile democraþiei, libertãþii individuale ºi statului de
drept“26, precum ºi faimosul Articol 5 potrivit cãruia: „Pãrþile convin cã un atac
armat împotriva uneia sau mai multora dintre ele, în Europa sau în America de
Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor pãrþilor ºi, în consecinþã, sunt de
acord cã, dacã are loc un asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în exercitarea
dreptului la autoapãrare individualã sau colectivã, recunoscut prin Art. 51 din
Carta ONU27, va sprijini partea sau pãrþile atacate, prin întreprinderea imediatã,
individual ºi împreunã cu celelalte pãrþi, a oricãrei acþiuni pe care o considerã
necesarã, inclusiv folosirea forþei armate, în vederea restabilirii ºi menþinerii
securitãþii spaþiului Atlanticului de Nord“ (s.m.)28.
La rândul sãu, Tratatul de aderare a Bulgariei ºi a României la Uniunea Euro-

peanã s-a încheiat în cadrul procesului de extindere a Uniunii prin voinþa statelor
membre de „a continua procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între
popoarele Europei“; având în vedere cã „Art. 49 din Tratatul privind Uniunea
Europeanã dã statelor europene ºansa de a deveni membre ale Uniunii“; ºi,
întrucât aceste douã state „au solicitat sã devinã membre ale Uniunii“, „Repu-
blica Bulgaria ºi România devin prin prezentul membre ale Uniunii Europene“
(Art. 1(1)) (s.m.)29.
Criteriile generale de aderare de la Copenhaga (numite astfel deoarece au fost

stabilite de Consiliul European de la Copenhaga în 1993 ºi întãrite de Consiliul
European de la Madrid în 1995) sunt deopotrivã politice, economice ºi juridice:
instituþii publice stabile care garanteazã democraþia, statul de drept, drepturile
omului, inclusiv drepturile minoritãþilor; o economie de piaþã funcþionalã ºi com-
petitivã; ºi capacitatea de a-ºi asuma ºi aplica în mod eficace normele, stan-
dardele ºi politicile care constituie corpusul acquis-ului Uniunii Europene30.

3. Vox populi (1)

O primã încercare de coroborare a evaluãrilor – calitative ºi cantitative – este
oferitã în subcapitolul care urmeazã. O cercetare sociologicã recentã realizatã la
nivel naþional – „Neîncrederea publicã: Vest vs. Est, ascensiunea curentului na-
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autoapãrare individualã sau colectivã în cazul în care se produce un atac armat împotriva unui Membru al
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securitãþii internaþionale“ – Charter of the United Nations, San Francisco, 1945.

28 The North Atlantic Treaty, Art. 5.
29 Tratatul de aderare a Bulgariei ºi a României la Uniunea Europeanã, în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene, Ediþie specialã, 21 iunie 2005.
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þionalist în era dezinformãrii ºi fenomenului ºtirilor false“31 – cuantificã eva-
luãrile cetãþenilor români actuali asupra apartenenþei statului lor la cele douã mari
organizaþii euro-atlantice: UE ºi NATO.
Din analiza ºi interpretarea datelor generale rezultã cã o majoritate covârºi-

toare a românilor (81%) aprobã orientarea euro-atlanticã a României; dar 10,4 deza-
probã aceastã orientare, considerând cã România ar trebui sã se (re-)îndrepte
spre ... Est, cãtre state (foste) comuniste, Rusia ºi China; iar 8,6% NS/NR32.
Socio-demografic, majoritatea pro-occidentalilor (mainstream) sunt cei cu

educaþie medie ºi superioarã, locuitori ai oraºelor ºi cu venituri mai ridicate; iar
anti-occidentalii (fringe) – pe care studiul îi numeºte simplu „naþionaliºti“, deºi
prin înclinaþia lor ideologicã extremã ei pot fi numiþi (nostalgici) „naþional-co-
muniºti“ – sunt în mod tipic cei cu o educaþie redusã ºi, în consecinþã, cu venituri
mici, locuitori ai zonelor sãrace, mai ales rurale, orientaþi astfel, fãrã îndoialã, ºi
de miºcãrile ºi partidele politice anti-occidentale, mai vechi ºi mai noi, care au
la rândul lor o existenþã marginalã (fringe) în societatea româneascã actualã.
De asemenea, 61,4% dintre români considerã cã aderarea României la UE

le-a adus „mai degrabã avantaje“; dar 35,2% sunt de opinia contrarie; iar 3,4%
NS/NR33. În mod similar, 77,5% dintre români considerã cã Uniunea Europeanã
nu ar trebui sã se „destrame“ în urmãtorii ani; dar 16% sunt de opinia contrarie;
iar 6,5% NS/NR34.
Cei care se considerã „avantajaþi“ de aderarea României la UE sunt mai ales

cei aflaþi sub vârsta de 45 de ani, cu o educaþie ºi venituri mai ridicate, locuitori
ai capitalei ºi ai oraºelor mari (peste 90 000 de locuitori).
Cât priveºte atitudinea generalã a românilor faþã de Rusia, 61,7% dintre ei

considerã cã, de-a lungul istoriei, acest stat „a fãcut mai mult rãu“ României; iar
19,1% cã „a fãcut mai mult bine“; în timp ce aceeaºi proporþie de 19,1 NS/NR35.
Deloc surprinzãtor, categoriile socio-demografice conservã diviziunile ideolo-
gice profunde existente: cei dintâi au niveluri de educaþie ºi, respectiv, de veni-
turi mai ridicate, iar cei din urmã se aflã la polul opus al nivelurilor de educaþie
ºi de venituri.
Totodatã, 55% dintre români sunt convinºi cã, în ultimul timp, au fost expuºi

unor campanii de propagandã ostilã, dezinformãrii ºi fake news-urilor (ºtirilor
înºelãtoare)36. Din nou, în aceastã categorie se înscriu, majoritar, cei cu studii ºi
venituri mai ridicate.
În sfârºit, 24% dintre români cred cã Rusia este principalul stat care susþine

propaganda ostilã, dezinformarea ºi ºtirile înºelãtoare în România, fiind urmatã
de UE (18,5), China (14,8%), Ungaria ºi chiar SUA (9,2%) etc.37
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32 Ibidem, p. 4.
33 Ibidem, p. 5.
34 Ibidem, p. 7
35 Ibidem, p. 11.
36 Ibidem, p. 35.
37 Ibidem, p. 37.



O altã cercetare sociologicã recentã a fost dedicatã în mod exclusiv proble-
maticii de securitate a României38. Din analiza ºi interpretarea datelor generale
rezultã cã o majoritate a cetãþenilor (43%) apreciazã cã statul român a fost cel mai
bine apãrat de ameninþãri externe dupã aderarea sa la NATO (2004 – prezent);
dar o proporþie aparent surprinzãtor de mare (37%) cred cã perioada comunistã
(1945-1989) a oferit cea mai mare „securitate“ (sic!) României39. Este probabil
ca o altã operaþionalizare a conceptelor utilizate – una care sã delimiteze cate-
goric între diferitele servicii publice: apãrarea militarã faþã de duºmani externi,
asiguratã de Armatã, ºi apãrarea ordinii interne (i.e. a regimului politic), furni-
zatã de Serviciile Secrete – va conduce la rãspunsuri diferite ale cetãþenilor ro-
mâni actuali. Aceastã presupunere se coreleazã puternic cu rãspunsul românilor
la a doua întrebare a sondajului legatã de încrederea în instituþiile statului: marea
majoritate a românilor (72,6%) situeazã pe primul loc Armata40.
Liderii politici actuali sunt ºi ei percepuþi în mod semnificativ diferit ca oa-

meni ai pãcii, respectiv, ai rãzboiului. Pacifiºtii sunt consideraþi în ordine des-
crescãtoare: preºedintele Franþei, EmmanuelMacron (92,4%), preºedintele României,
Klaus Iohannis (78,7%), prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson (75,5%),
cancelara Germaniei,AngelaMerkel (73,4%), preºedintele SUA, Joe Biden (69,6%).
Iar rãzboinicii sunt consideraþi, în aceeaºi ordine: preºedintele Rusiei, Vladimir
Putin (62,5%), fostul preºedinte al SUA, Donald Trump (56,3%) ºi preºedintele
Chinei, Xi Jinping (40,7%)41.
În cazul unei agresiuni militare externe, 66,3% dintre români cred cã sprijinul

militar va veni din partea NATO, inclusiv al SUA (36,9%)42. Dacã 66,2% dintre
români sunt convinºi cã „Ungaria acþioneazã pentru dezlipirea Transilvaniei de
România“, iar 46,3% cred cã „Rusia este principala ameninþare la adresa României“,
marea majoritate a românilor (78,2%) împãrtãºesc opinia cã „NATO este cea
mai bunã garanþie de securitate pentru România“43.
În sfârºit, mulþi români sunt convinºi cã existã state strãine care „au interesul“

ca România sã fie un „stat slab“: Rusia (82,8%), Ungaria (78,6%), China (61,3%),
Ucraina (51,5%) etc.; dar sunt ºi state (R. Moldova, 74,8%) ºi organizaþii inter-
statale care doresc ca România sã fie un „stat puternic“: NATO (61,1%), SUA
(51,1%), UE (50,4%)44.
Nu este prea clar dacã românii au în vedere liderii acestor state (eventual, guver-

nele lor actuale) sau societatea civilã ºi cetãþenii lor obiºnuiþi. În orice caz, din
perspectiva ºtiinþei politice, presupunerea „identitãþii de interese“ sau a „comuni-
tãþii de voinþe“ între cei dintâi ºi cei din urmã este un caz-limitã ºi o formã ex-
tremã de personificare a politicii pe cât de simplificatoare, pe atât de înºelãtoare.
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39 Ibidem, p. 3.
40 Ibidem, p. 4.
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42 Ibidem, p. 7.
43 Ibidem, p. 9.
44 Ibidem, p. 10.



4. Proiectul european – între trecut, prezent ºi viitor

Comisia Europeanã a stabilit desfãºurarea Conferinþei privind viitorul Europei
timp de doi ani, începând cu data simbolicã de 9 mai 2020, de Ziua Europei,
respectiv, la 70 de ani de la semnarea Declaraþiei Schuman ºi la 75 de ani de la
încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial.

Declaraþia comunã45 privind Conferinþa, semnatã la data de 10 martie 2021
de preºedintele Parlamentului European, David Sassoli, prim-ministrul Portuga-
liei, António Costa, în numele Preºedinþiei Consiliului, ºi preºedinta Comisiei
Europene, Ursula von der Leyen, recurge în mod firesc la „documentele fonda-
toare“ ale Proiectului european. Ea evocã faimoasa Declaraþie din urmã cu peste
ºapte decenii a ministrului de externe francez Robert Schuman (Paris, 9 mai 1950),
inspiratã de Jean Monnet, care a pus bazele iniþiale ale Uniunii Europene actuale.
Aceastã Declaraþie, se recunoaºte acum, „a iniþiat un proiect politic unic care a
adus pace ºi prosperitate, îmbunãtãþind vieþile tuturor cetãþenilor europeni“46.
Un scurt recurs la istoria conceptualã a Proiectului european este necesar aici.

În „timpuri grele“ (august 1943), când al doilea rãzboi mondial se afla încã în
desfãºurarea sa devastatoare, Jean Monnet a exprimat câteva reflecþii profunde
asupra modurilor posibile ºi dezirabile de restabilire a pãcii ºi de reconstrucþie a
Europei dupã terminarea rãzboiului47. Pentru viitoarea Europã liberã, scria Monnet,
este necesarã restabilirea încrederii naþiunilor europene în normele, instituþiile ºi
practicile democratice; ºi credinþa cã pacea ºi prosperitatea sunt posibile numai
prin cooperare, nicidecum prin conflicte ireductibile între statele naþionale. Unul
dintre marile pericole pentru Europa a fost ºi a rãmas, în termenii lui Monnet,
„naþionalismul ºi suveranitatea naþionalã afirmate sub toate formele lor, politice
ºi economice“48. În mod precis: „Nu va fi pace în Europa dacã [dupã rãzboi –
n.m.] statele se reconstituie pe baza unei suveranitãþi naþionale înþelese ca poli-
ticã de prestigiu ºi de protecþionism economic“ (s.m.)49.
Argumentarea sa împotriva naþionalismului economic („protecþionismului“)

este puternicã ºi perfect valabilã pânã în prezent: „Þãrile Europei sunt prea mici
pentru a le asigura popoarelor lor prosperitatea... Le trebuie pieþe mai mari“
(s.m.)50.
Prin urmare, era esenþial sã fie împiedicatã reconstituirea „suveranitãþilor eco-

nomice“, care înseamnã, în sensul legal cât se poate de precis, (re-)introducerea
unor taxe vamale ºi restricþii comerciale mari între economiile europene înrãu-
tãþind astfel, prin preþuri mai mari, accesul cetãþenilor (totodatã, consumatori) la
bunurile ºi serviciile de bazã. Contrar unei vechi retorici autojustificative înºe-
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46 Ibidem.
47 Note de réflexion de Jean Monnet, Alger, 5 août 1943, Fondation Jean Monnet pour l’Europe,

Lausanne. Archives Jean Monnet. Fonds AME. 33/1/4, https://www.cvce.eu/obj/note_de_reflexion_de_jean_
monnet_alger_5_aout_1943-fr-b61a8924-57bf-4890-9e4b-73bf4d882549.html.
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49 Ibidem.
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lãtoare, protecþionismul nu oferã beneficii mai mari consumatorilor (totalitatea
cetãþenilor unui stat), ci asigurã avantaje nemeritate, discriminatorii grupurilor
de „interese particulare“, prin definiþie minoritare, ale unor producãtori autoh-
toni, locali, care exercitã presiuni puternice asupra guvernelor naþionale sã im-
punã restricþii comerciale ºi taxe vamale cât mai mari. Acest „naþionalism eco-
nomic“ („protecþionism“) ajuns la paroxism în perioada interbelicã între statele
europene, argumenteazã Monnet, a condus în cele din urmã la declanºarea celui
de-al doilea rãzboi mondial în anul 1939. Cum s-a spus mai târziu: „Le nationa-
lisme, c’est la guerre!“51.
În termeni mai generali, întreaga dramã europeanã a constat în definitiv în

arbitrariul regimurilor politice socialiste totalitare – socialist sovietic (sau naþi-
onal-bolºevic), fascist italian ºi naþional-socialist german –, care au subminat
grav încrederea cetãþenilor europeni în liberalismul economic ºi în democraþia
politicã. „Respectul legii trebuie restabilit. Puterea trebuie depersonalizatã.
Trebuie excluse despotismul ºi antropolatria“ (s.m.)52.
Gânduri pãtrunzãtoare despre viitorul postbelic al Europei a exprimat ºi un

alt protagonist al rãzboiului, marele lider conservator britanic Winston Churchill,
conþinute în douã discursuri susþinute în cursul anului 1946, unde a formulat
douã idei-forþã care vor prefigura în linii mari politica europeanã în urmãtoarele
decenii: prima a fost ideea „Cortinei de Fier“ în spatele cãreia statele Europei
Centrale ºi de Est, inclusiv România, au fost comunizate în mod forþat; ºi a doua
a fost ideea „Statelor Unite ale Europei“, ca remediu pe termen lung împotriva
comunismului ºi, deopotrivã, a naþionalismului.
Prima idee a fost exprimatã la Westminster College din Fulton (Missouri) la

data de 5 martie 1946: „De la Stettin, la Marea Balticã, pânã la Trieste, la Marea
Adriaticã, o cortinã de fier a cãzut peste Continent. În spatele ei se aflã toate
capitalele vechilor state ale Europei Centrale ºi de Est. Varºovia, Berlin, Praga,
Viena, Budapesta, Belgrad, Bucureºti ºi Sofia, toate aceste oraºe faimoase, cu
populaþiile lor, se aflã în ceea ce trebuie sã numesc sfera sovieticã, ºi toate sunt
supuse într-o formã sau alta nu numai influenþei sovietice, ci ºi unui control
foarte puternic ºi, în multe cazuri, crescând al Moscovei. ... Partidele Comuniste,
care erau foarte mici în toate aceste state est-europene, au fost ridicate la o pree-
minenþã ºi o putere mult peste numãrul membrilor lor ºi încearcã pretutindeni sã
obþinã controlul totalitar. Guverne poliþieneºti dominã aproape pretutindeni,
astfel încât, cu excepþia Cehoslovaciei, nu mai existã democraþie adevãratã“
(s.m.)53. Existã un consens al istoricilor cã acest discurs marcheazã simbolic în-
ceputul „rãzboiului rece“ între Est ºi Vest.
A doua idee a fost exprimatã în discursul rostit la Universitatea din Zürich la

19 septembrie 1946, unde a indicat conflictele naþionaliste drept cauza princi-
palã a rãzboiului al doilea mondial ºi a propus ca remediu pe termen lung unifi-
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carea europeanã. „Vreau sã vorbesc despre tragedia Europei, acest continent
nobil, leagãnul tuturor marilor popoare ale lumii occidentale, al credinþei ºi eticii
creºtine, originea unei mari pãrþi a culturii, artelor, filosofiei ºi ºtiinþei antice ºi
moderne. Dacã Europa s-ar uni odatã în spiritul moºtenirii sale comune, nu ar
exista limite ale fericirii, prosperitãþii ºi gloriei de care s-ar putea bucura cele
300-400 de milioane de locuitori ai sãi. Totuºi, tot din Europa a izbucnit acea
serie de conflicte naþionaliste înspãimântãtoare declanºate de naþiunile teutone
în ascensiunea lor spre putere, la care am fost martori în acest secol XX. ...
Remediul constã în refacerea þesãturii europene (European fabric), sau o mare
parte a ei, pentru a-i oferi o structurã în care sã trãiascã în pace, siguranþã ºi
libertate. Trebuie sã construim un fel de Statele Unite ale Europei... De aceea vã
spun: „Sã lãsãm Europa sã se ridice!“ (s.m.)54.
Începutul „rãzboiului rece“ fãcea deosebit de vizibil pericolul instabilitãþii ºi

al reizbucnirii conflictelor în Europa. Era necesarã concilierea statelor europene
ºi, în primul rând, a Franþei cu Germania. În calitatea sa de comisar al Planului
de reconstrucþie a Franþei, inclusiv cu ajutorul Planului Marshall (1948-1952),
Jean Monnet a elaborat în secret un proiect de „punere în comun“ a cãrbunelui
ºi a oþelului, principalele resurse ale industriei de rãzboi, l-a prezentat minis-
trului de externe francez Robert Schuman, care, dupã ce a obþinut acordul cance-
larului german Konrad Adenauer, l-a expus public în faimoasa Declaraþie de la
9 mai 195055.
Declaraþia Schuman este consideratã în mod unanim drept primul „document

fondator“ al Uniunii Europene actuale. „Pacea mondialã nu poate fi asiguratã
fãrã eforturi creatoare pe mãsura pericolelor care o ameninþã“ (s.m.), afirmã
Declaraþia. Iar o Europã pacificatã poate contribui în mod substanþial la pacea
mondialã. „Europa nu se va construi dintr-o datã sau ca urmare a unui plan unic,
ci prin realizãri concrete care vor genera în primul rând o solidaritate de fapt
(une solidarité de fait)“56 între statele europene prin eliminarea confruntãrii se-
culare franco-germane.
În mod concret, se propunea „punerea împreunã“ (la mise en commun) a pro-

ducþiei franceze ºi germane de cãrbune ºi oþel în scopul stabilirii unei baze co-
mune de unificare economicã, prima etapã a unificãrii politice. „Astfel se va rea-
liza simplu ºi rapid fuziunea intereselor indispensabilã instituirii unei comunitãþi
economice care introduce fermentul unei comunitãþi mai largi ºi mai profunde în
state opuse vreme îndelungatã de divizãri sângeroase“ (s.m.)57.
Pentru cetãþenii din fostele state comuniste din Est, pentru care „punerea îm-

preunã“ (la mise en commun) a însemnat prea mult timp expropriere sau „naþio-
nalizare“ sau „etatizare“, noþiuni considerate în mod înºelãtor echivalente, trebuie
adãugat imediat cã, în înþelesul precis alDeclaraþiei, aceasta însemna cã „circulaþia“
(comerþul) cãrbunelui ºi oþelului între economiile statelor fondatoare este „scutitã
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imediat de orice taxe vamale“, pentru „a asigura în mod spontan distribuþia cea
mai raþionalã a producþiei la nivelul de productivitate cel mai înalt“ (s.m.)58.
Pentru a nu persista niciun echivoc, ultima frazã a Declaraþiei revine de altfel cu
precizarea: proiectul „nu prejudiciazã cu nimic regimul de proprietate al între-
prinderilor“59.
Declaraþiei lui Robert Schuman i-a urmat un anmai târziu (Paris, 18 aprilie 1951)

Tratatul de instituire a Comunitãþii europene a cãrbunelui ºi oþelului încheiat
între primele ºase state fondatoare – Belgia, Franþa, Germania federalã, Italia,
Luxemburg ºi Olanda60.
Tratatul reitereazã expressis verbis angajamentele politice europene ale

Declaraþiei Schuman, la care adaugã: Înaltele Pãrþi contractante instituie între ele
o Comunitate europeanã a cãrbunelui ºi oþelului bazatã pe „o piaþã comunã,
obiective comune ºi instituþii comune“61 în scopul „expansiunii economice,
creãrii de locuri de muncã ºi ridicãrii nivelului de trai în statele membre“62.
Prin instituþiile sale, Comunitatea supravegheazã: a) aprovizionarea regulatã

a pieþei comune; b) accesul egal al tuturor utilizatorilor la resursele disponibile;
c) la preþurile cele mai scãzute; d) dezvoltarea întreprinderilor prin exploatarea
raþionalã a resurselor naturale; e) promovarea ameliorãrii condiþiilor de viaþã a
forþei de muncã, chiar egalizarea lor progresivã; f) preþuri echitabile pe pieþele
externe etc.63.
Mai ales însã, în termenii Art. 4, sunt incompatibile cu piaþa comunã ºi, în

consecinþã, sunt abolite ºi interzise: a) restricþiile de intrare ºi de ieºire sau taxele
cu efect echivalent, precum ºi restricþiile cantitative (contingentele) asupra cir-
culaþiei produselor; b) mãsurile sau practicile care stabilesc discriminãri între
producãtori, cumpãrãtori sau utilizatori, mai ales în ceea ce priveºte condiþiile de
preþ sau de livrare ºi tarifele de transport, împiedicând alegerea liberã de cãtre
cumpãrãtori a furnizorilor; c) subvenþiile sau ajutoarele acordate de state sau ta-
xele speciale, indiferent de forma lor; d) practicile restrictive care tind sã împartã
sau sã exploateze pieþele64.
Ca atare, instituþiile Comunitãþii aveau „intervenþii limitate“ în întreprinderile

economice private din statele membre care vizau exclusiv instituirea, menþinerea
ºi respectarea concurenþei dintre ele, neexercitând acþiuni directe asupra produc-
þiei ºi desfacerii decât în împrejurãri nefavorabile excepþionale.
ªase ani mai târziu, cele ºase state fondatoare au semnat Tratatul de instituire

a Comunitãþii Economice Europene (25 martie 1957, Roma)65 prin care au ho-
tãrât „sã stabileascã fundamentele unei uniuni tot mai strânse între popoarele
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europene“; „sã asigure printr-o acþiune comunã progresul economic ºi social al
þãrilor lor prin eliminarea barierelor care divizeazã Europa“; în scopul esenþial al
„ameliorãrii constante a condiþiilor de viaþã ºi de muncã ale popoarelor lor“; al
„reducerii diferenþelor între diferite regiuni ºi a înapoierii celor mai defavorizate“;
ºi sã consolideze „pacea ºi libertatea, chemând celelalte popoare ale Europei
care le împãrtãºesc idealul sã se asocieze efortului lor“ etc. (s.m.)66.
Tratatul a instituit între statele semnatare Comunitatea Economicã Europeanã67

ºi Piaþa Comunã68, care a însemnat între altele: eliminarea între statele membre
a taxelor vamale ºi a restricþiilor cantitative de intrare ºi de ieºire a mãrfurilor,
precum ºi a tuturor celorlalte mãsuri cu efect echivalent; stabilirea unui tarif
vamal comun ºi a unei politici comerciale comune faþã de statele terþe; abolirea
între statele membre a obstacolelor în calea liberei circulaþii a bunurilor, persoa-
nelor, serviciilor ºi capitalurilor; o politicã agricolã comunã; concurenþa liberã
pe piaþa comunã; armonizarea legislaþiilor naþionale în mãsura cerutã de piaþa
comunã; crearea unui Fond social european dedicat ameliorãrii condiþiilor de
muncã ºi de viaþã ale lucrãtorilor; o Bancã europeanã de investiþii etc.69.
Totodatã, Tratatul a creat primele instituþii comunitare: Adunarea parlamen-

tarã (care a devenit ulterior Parlamentul European), Comisia (Europeanã), Con-
siliul (de Miniºtri), Curtea de Justiþie (a Uniunii Europene)70.
În diferitele sale luãri de poziþie din acei ani, Jean Monnet a salutat consti-

tuirea Comunitãþii Economice Europene sub titulatura genericã Les États-Unis
d’Europe ont commencé71. Dupã secole lungi de separare a suveranitãþilor lor
naþionale, argumenta el, cele ºase state europene sunt pe cale sã demonstreze cã
pot adopta decizii în interesul lor comun. Obiectivul lor final era „crearea Sta-
telor Unite ale Europei“72; iar metoda aleasã a fost transferul liber sau delegarea
unor atribute ale suveranitãþii naþionale tradiþionale unor instituþii suprastatale.
Comunitatea Europeanã nu a fost conceputã nicidecum ca o „micã Europã“,

închisã în ea însãºi, a primelor ºase state membre fondatoare, ci, dimpotrivã, a
fost gânditã de la început sã fie deschisã includerii treptate a tuturor statelor
europene, inclusiv a statelor comuniste din Europa Centralã ºi de Est. ªi Jean
Monnet argumenta din nou insistent asupra beneficiilor reciproce oferite de piaþa
comunã liberã: „Asupra acestui punct vreau sã insist: interesul fiecãruia este
bine servit de interesul tuturor, iar crearea unei pieþe europene nu presupune sa-
crificii pentru nimeni; dimpotrivã, oferã noi posibilitãþi. Cumpãrãtori numeroºi
solicitã producþii mari ºi diversificate. Aceste elemente vor permite Europei
sã-ºi sporeascã productivitatea, care va reduce preþurile, antrenând o îmbunã-
tãþire a nivelului de trai al întregii populaþii“73.
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Opoziþia faþã de acest mod de gândire economicã ºi politicã liberalã a fost (ºi
a rãmas) puternicã în toate statele europene, recunoºtea Monnet, fiind susþinutã
în mod tipic de proprietarii-producãtori: „ei nu se gândeau decât la piaþa lor
limitatã, închisã, protejatã, pentru care obþinuserã subvenþii ºi taxe vamale. Le
era teamã de cea mai micã schimbare. Nu înþelegeau posibilitãþile unei pieþe de
150 de milioane de consumatori“74.
Pretutindeni, aceºtia îºi „argumenteazã“ poziþia printr-un sofism naþionalist

destul de rudimentar, uºor de demontat, susþinând de regulã cã interesele lor sunt
totodatã interesele întregii naþiuni. În fostele state comuniste, însã, inclusiv în
România, aceastã poziþie este susþinutã, în mod surprinzãtor, ºi de unii (numeroºi)
cetãþeni-consumatori. Acesta poate fi numit sofismul autarhist naþional-comunist,
care susþine cã, fãrã importuri, produsele autohtone ar fi deopotrivã abundente,
bune ºi ieftine. Aceastã mentalitate este rezultatul ignoranþei ºi al unei confuzii
grave întreþinute timp îndelungat de fostul regim comunist, care, abolind distinc-
þiile elementare între categoriile economice, a exaltat propagandistic „omul nou“
sau „omul total“ – totodatã „proprietar, producãtor ºi beneficiar“ egal al întregii
producþii a economiei naþionale (s.m.)75.
În ceea ce priveºte pericolul comunismului pentru Europa, Monnet era la fel

de categoric. La o întrebare referitoare la acest subiect a unui ziarist american,
el rãspundea tranºant: „Nu. Europa pe care suntem pe cale de a o realiza nu este
fructul fricii. Ea este rezultatul încrederii pe care o avem în noi înºine ºi a
certitudinii cã dacã, în sfârºit, noi europenii ne înþelegem calitãþile ºi capacitãþile
comune, vom crea o lume occidentalã care va aduce pacea întregii civilizaþii,
inclusiv Americii ºi Rusiei, o garanþie care nu ar putea fi obþinutã în alt mod“76.

5. „Dreptul Uniunii“

Politicile statelor membre actuale ale UE, inclusiv ale statului român, în toate
domeniile în care au atribuþii legale, rãmân ininteligibile dacã nu sunt situate în
cadrele ordinii constituþionale europene. De aceea, o prezentare oricât de sinte-
ticã a Tratatelor fondatoare ale UE, care constituie nucleul „dreptului Uniunii“,
este absolut necesarã.
Tratatul privind Uniunea Europeanã (TUE) (Tratatul de la Maastricht, semnat

la 7 februarie 1992 ºi intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993) este propriu-zis primul
tratat constitutiv al Uniunii Europene. În Preambul este exprimatã hotãrârea
statelor semnatare de a continua ºi aprofunda procesul de integrare europeanã;
este reafirmatã moºtenirea culturalã, religioasã ºi umanistã comunã a Europei
din care provin valorile universale ale drepturilor omului, „libertatea, democraþia,
egalitatea ºi statul de drept“; ºi este recunoscutã însemnãtatea istoricã a sfârºitului
„divizãrii continentului european“77.

18 CRISTIAN-ION POPA 16

————————
74 Ibidem.
75 Vezi Legea nr. 3 din 1 iulie 1983 cu privire la contractul-angajament, publicatã în Buletinul Oficial

nr. 51 din 9 iulie 1983, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=10792.
76 Jean Monnet, op. cit.
77 The Treaty on European Union (consolidated version) (TUE), în Official Journal of the European

Union, 26.10.2012.



Este de reamintit aici cã aceastã divizare ideologicã gravã ºi profundã a pro-
vocat în secolul XX douã rãzboaie mondiale devastatoare, urmate de un înde-
lungat ºi niciodatã încheiat „rãzboi rece“. Dacã în primul rãzboi mondial s-au în-
fruntat ideologic dominaþia imperialã anacronicã ºi autodeterminarea naþionalã,
iar în al doilea naþional-socialismul german, comunismul sovietic ºi democraþiile
liberale occidentale, în aºa-numitul „rãzboi rece“ (ideologic) au rãmas sã se în-
frunte ultimele douã, cu reverberaþii ºi reminiscenþe puternice pânã în prezent.

TUE a instituit în mod explicit denumirea de Uniune78, în locul aceleia vechi
de Comunitate, ºi valorile sale fundamentale, comune tuturor statelor membre.
„Uniunea se întemeiazã pe valorile respectului demnitãþii umane, libertãþii,
democraþiei, egalitãþii, statului de drept ºi ale respectului drepturilor omului, in-
clusiv al drepturilor persoanelor care aparþin minoritãþilor. Aceste valori sunt co-
mune statelor membre într-o societate în care prevaleazã pluralismul, nediscri-
minarea, toleranþa, justiþia, solidaritatea ºi egalitatea între femei ºi bãrbaþi“
(s.m)79.
Tratatul instituie „piaþa internã“ în cadrul cãreia economiile statelor membre

sunt (sau urmeazã sã devinã) „economii sociale de piaþã“ competitive, cu un
grad înalt de ocupare a forþei de muncã, de protecþie socialã ºi a mediului încon-
jurãtor.
Totodatã, Uniunea „promoveazã coeziunea economicã, socialã ºi teritorialã,

precum ºi solidaritatea între statele membre“; „respectã bogãþia diversitãþii sale
culturale ºi lingvistice“ ºi conservã „moºtenirea culturalã europeanã“; ºi preco-
nizeazã „o uniune economicã ºi monetarã a cãrei monedã este euro“80.
Uniunea acþioneazã exclusiv potrivit atribuþiilor (competenþelor) sale, confe-

rite prin Tratate, fãrã sã încalce atribuþiile statelor membre ºi „identitãþile naþio-
nale“ definite ca „structuri fundamentale, politice ºi constituþionale, inclusiv
auto-guvernarea regionalã ºi localã“81. De asemenea, apãrarea integritãþii terito-
riale, menþinerea legii ºi ordinii interne ºi, în special, securitatea naþionalã rãmân
atribuþiile exclusive ale statelor membre82. În principiu, competenþele neacor-
date Uniunii prin Tratate rãmân statelor membre. Uniunea îºi exercitã competen-
þele pe baza principiilor subsidiaritãþii ºi proporþionalitãþii83.
Respectarea valorilor fundamentale europene de cãtre statele membre nu este

opþionalã, ci obligatorie. În acest sens, Tratatul prescrie proceduri democratice
de constatare a apariþiei „unui risc clar de încãlcare gravã de cãtre un stat
membru a valorilor prevãzute în Articolul 2“ (s.m.)84. Norma democraticã a
(cvasi-)consensului necesar pentru constatarea transgresiunilor ºi aplicarea sanc-
þiunilor nu este eronatã, în principiu, dar este greu aplicabilã. Aceastã temã va fi
abordatã pe larg în cadrul Proiectului ESC.
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Deosebit de relevante pentru problematica abordatã aici sunt ºi dispoziþiile
prevãzute în Titlul V al Tratatului referitoare la politica externã ºi de securitate
comunã (PESC). În Acþiunea sa externã, Uniunea promoveazã valorile ºi insti-
tuþiile sale – democraþia politicã, economia de piaþã, statul de drept ºi drepturile
omului – la nivel continental ºi global, în cadrul ONU, NATO ºi al celorlalte
organizaþii internaþionale; încurajeazã accesul tuturor economiilor în economia
mondialã prin eliminarea treptatã (progressive abolition) a barierelor protecþio-
niste dintre statele lumii; gestionarea durabilã a resurselor naturale ºi conser-
varea mediului înconjurãtor; cooperarea multilateralã în scopul unei bune gu-
vernãri globale etc.85. (Liberalã în interiorul sãu, UE rãmâne protecþionistã faþã
de „restul Lumii“. Aceastã „asimetrie“ solicitã o explicaþie sau o justificare în
cadul Proiectului ESC.)
În sfârºit, trebuie spus cã, spre deosebire de alte organizaþii politice intersta-

tale din trecut, apartenenþa la Uniune este opþionalã. Potrivit Tratatului, orice
stat european care împãrtãºeºte valorile sale fundamentale „poate solicita sã
devinã membru al Uniunii“86; dupã cum orice stat european devenit membru are
dreptul „sã se retragã din Uniune“, dar ºi sã depunã o nouã cerere de aderare,
dacã se reangajeazã sã respecte valorile comune ale Uniunii87.

*

La rândul sãu, al doilea tratat constitutiv, Tratatul privind funcþionarea Uniunii
Europene (TFUE) (Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 ºi
intrat în vigoare la 1 decembrie 2009), reitereazã în Preambul obiectivele sale
principale, între care: „sã punã bazele unei uniuni tot mai strânse între naþiunile
europene“, sã promoveze „progresul economic ºi social al statelor lor prin elimi-
narea barierelor care divizeazã Europa“, „îmbunãtãþirea constantã a condiþiilor
de viaþã ºi de muncã a naþiunilor lor“, „dezvoltarea armonioasã a economiilor
prin reducerea diferenþelor între diferite regiuni ºi a înapoierii regiunilor defavo-
rizate“ etc.88.
Tratatul „organizeazã funcþionarea Uniunii ºi stabileºte domeniile, limitele ºi

condiþiile exercitãrii competenþelor sale“ (s.m)89.
Într-adevãr, multe dintre nemulþumirile unor cetãþeni, inclusiv din România,

faþã de Uniune ca atare provin în mare mãsurã din necunoaºterea competenþelor
(atribuþiilor) ºi a mijloacelor sale limitate, prescrise prin Tratatele sale consti-
tutive90.
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Pe de altã parte, dreptul Uniunii prevaleazã asupra dreptului intern. Potrivit
Constituþiei sale: „(1) Statul român se obligã sã îndeplineascã întocmai ºi cu
bunã-credinþã obligaþiile ce-i revin din tratatele la care este parte; (2) Tratatele
ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern“ (s.m)91.
Totodatã, „Ca urmare a aderãrii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii
Europene, precum ºi celelalte reglementãri comunitare cu caracter obligatoriu,
au prioritate faþã de dispoziþiile contrare din legile interne, cu respectarea preve-
derilor actului de aderare“ (s.m.)92.
Potrivit TFUE, Uniunea are unele competenþe exclusive; altele sunt partajate

cu statele sale membre; ºi altele rãmân în competenþa exclusivã a statelor
membre93.
Uniunea are competenþa exclusivã în urmãtoarele domenii principale: uni-

unea vamalã; stabilirea normelor concurenþiale în interiorul pieþei interne; poli-
tica monetarã (în statele din zona euro); politica comercialã comunã; încheierea
unor acorduri internaþionale94.
În schimb, competenþa Uniunii este partajatã cu statele membre în urmãtoa-

rele domenii principale: piaþa internã; politica socialã; coeziunea economicã, so-
cialã ºi teritorialã; agricultura ºi pescuitul; protecþia mediului; protecþia consu-
matorului; transporturile; reþelele transeuropene; energia; spaþiul de libertate,
securitate ºi justiþie; sãnãtatea publicã; cercetarea ºi dezvoltarea tehnologicã;
ajutorul umanitar oferit unor state terþe95.
În acest sens, instituþiile Uniunii oferã „orientãri generale“ ale politicilor eco-

nomice ºi sociale ale statelor membre96. De asemenea, Uniunea este competentã
sã sprijine, sã coordoneze sau sã completeze politicile statelor membre în urmã-
toarele domenii: îngrijirea sãnãtãþii, industria; cultura; turismul; educaþia, formarea
profesionalã, tineretul ºi sportul; protecþia civilã; cooperarea administrativã97.
În aplicarea politicilor în care este competentã, Uniunea respectã culturile

naþionale: „normele legale sau administrative ºi obiceiurile statelor membre
legate în special de riturile religioase, tradiþiile culturale ºi patrimoniile regio-
nale“98; precum ºi „bisericile ºi asociaþiile sau comunitãþile religioase recu-
noscute în dreptul intern al statelor membre“, inclusiv „organizaþiile filosofice ºi
neconfesionale“99.
Dreptul Uniunii – ca orice sistem modern de drept care conþine în mod ine-

rent norma generalitãþii – se aplicã tuturor cetãþenilor statelor membre, fãrã
nicio discriminare pe criterii de sex, origine rasialã sau etnicã, religie sau cre-
dinþã, dizabilitate, vârstã sau orientare sexualã100.
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Prin Art. 20, Tratatul instituie cetãþenia Uniunii, care nu înlocuieºte, ci se
adaugã cetãþeniei statelor membre: „Orice persoanã care deþine cetãþenia unui
stat membru este cetãþean al Uniunii“ (s.m.), cu toate drepturile care decurg de
aici, între care: dreptul de liberã circulaþie ºi de rezidenþã pe teritoriul statelor
membre; dreptul de a alege ºi de a fi ales în Parlamentul European, dar ºi la
alegerile locale în statul membru în care este rezidentã; protecþie diplomaticã ºi
consularã etc101.
Una dintre politicile esenþiale partajate de Uniune cu statele sale membre

este instituirea „pieþei interne“ bazate pe cele „patru libertãþi“: „Piaþa internã cu-
prinde un spaþiu fãrã frontiere interne, în care libera circulaþie a bunurilor, a
persoanelor, a serviciilor ºi a capitalurilor este asiguratã în conformitate cu
dispoziþiile Tratatelor“ (s.m.)102.

În acord cu angajamentele constituþionale fundamentale ale Uniunii, piaþa
internã liberã, cuprinzând cca. 450 de milioane de consumatori, este sursa prin-
cipalã a creºterii economice ºi a bunãstãrii cetãþenilor europeni, cãreia i se adaugã
politicile redistributive ale veniturilor reduse ale Uniunii între statele membre,
precum ºi politicile redistributive ale veniturilor mult mai mari în interiorul
fiecãrui stat membru.
Potrivit Art. 27, sunt admisibile unele „derogãri“ de la respectarea celor patru

libertãþi, þinând seama de „decalajele de dezvoltare“ ale economiilor din noile
state membre (din Europa Centralã ºi de Est), dar acestea „trebuie sã aibã un
caracter temporar ºi sã perturbe cât mai puþin funcþionarea pieþei interne“
(s.m.)103.
O astfel de derogare temporarã de la libera circulaþie a capitalurilor este

stipulatã în Tratatul de aderare a Bulgariei ºi a României la UE ºi vizeazã cumpã-
rarea terenurilor: cinci ani de la aderare (2007-2012) pentru achiziþionarea de
cãtre cetãþenii europeni de terenuri destinate unor reºedinþe secundare; ºi ºapte
ani de la aderare (2007-2014) pentru achiziþionarea de cãtre cetãþenii europeni
de terenuri agricole104.
Pe de altã parte, potrivit Constituþiei României: „Proprietatea privatã este

garantatã ºi ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetãþenii strãini ºi
apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privatã asupra terenurilor numai în
condiþiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeanã ºi din alte
tratate internaþionale la care România este parte, pe bazã de reciprocitate, în con-
diþiile prevãzute prin lege organicã, precum ºi prin moºtenire legalã“ (s.m.)105.
(„Vânzarea pãmântului cãtre strãini“ este o temã deosebit de dezbãtutã ºi în

România, ignorând adesea cadrul legal în vigoare, naþional ºi european)106.
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În politica vamalã, competenþa exclusivã a Uniunii, ºi în virtutea principiului
liberei circulaþii a bunurilor, sunt interzise taxele asupra importurilor ºi exportu-
rilor, taxele fiscale, ca ºi restricþiile cantitative (contingentele), între statele
membre, dar este impus un tarif vamal comun asupra schimburilor cu statele
terþe, non-UE107.
Desigur, pentru raþiuni temeinice de moralitate ºi de sãnãtate publicã, de

protecþie a patrimoniului cultural ºi a proprietãþii industriale ºi comerciale pot fi
introduse interdicþii ºi restricþii de import-export sau de tranzit, dar acestea „nu
trebuie sã constituie mijloace de discriminare arbitrarã sau de restricþionare
deghizatã a comerþului dintre statele membre“108.
Articolele urmãtoare 38-44 reglementeazã politica agricolã comunã (PAC),

partajatã de Uniune cu statele membre. În termenii resurselor financiare alocate,
aceasta este cea mai importantã politicã a Uniunii, având drept obiective prin-
cipale: creºterea productivitãþii acestui sector economic prin promovarea progre-
sului tehnic ºi prin utilizarea eficientã a factorilor de producþie, capitalului, dar mai
ales forþei de muncã; standarde de viaþã echitabile ale persoanelor angajate în
agriculturã; stabilitatea pieþelor produselor agricole; preþuri rezonabile pentru
consumatori109. Realizarea acestor obiective comune „exclude orice discrimi-
nare între producãtorii sau consumatorii din Uniune“110.
Art. 45 garanteazã în mod explicit libera circulaþie a cetãþenilor europeni în

calitatea lor de lucrãtori în interiorul Uniunii, care înseamnã tratamentul egal
(nediscrinatoriu) la angajare ºi remunerare în întreprinderile economice din toate
statele membre, cu excepþia încadrãrii lor în „serciviile publice“ (public services)
ºi a unor restricþii legale temporare justificate de raþiuni de ordine, siguranþã ºi
sãnãtate publicã111.
Acest drept este garantat ºi de Constituþia în vigoare a României: „(1) Dreptul

la liberã circulaþie, în þarã ºi în strãinãtate, este garantat. Legea stabileºte condi-
þiile exercitãrii acestui drept; (2) Fiecãrui cetãþean îi este asigurat dreptul de a-ºi
stabili domiciliul sau reºedinþa în orice localitate din þarã, de a emigra, precum
ºi de a reveni în þarã“112.
Totodatã, Tratatul garanteazã libera circulaþie a capitalurilor în interiorul

Uniunii: „orice restricþii asupra circulaþiei capitalului între statele membre ºi
între statele membre ºi state terþe sunt interzise“113. Dar se pot menþine res-
tricþiile faþã de statele non-UE, aflate în vigoare în dreptul naþional sau în dreptul
Uniunii, asupra circulaþiei capitalurilor sub forma investiþiilor directe – inclusiv
imobiliare –, a serviciilor financiare sau a investiþiilor pe pieþele de capital114. În
împrejurãri excepþionale, instituþiile Uniunii pot adopta chiar unele mãsuri de
salvgardare pentru o perioadã de pânã la ºase luni115.
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Obiectivul principal al acestei politici este echilibrarea cererii ºi ofertei pieþei
comune europene a forþei de muncã, astfel încât sã fie evitate deopotrivã „ame-
ninþãrile grave ale standardelor de viaþã ºi ale nivelurilor de ocupare a forþei de
muncã în diferite regiuni ºi industrii“116.

Potrivit teoriei economice elementare, producþia este sursa oricãrei bunã-
stãri, iar orice producþie presupune în mod necesar întâlnirea capitalului cu
forþa de muncã. Din perspectiva sa explicit paneuropeanã, Tratatul încearcã sã
rezolve deopotrivã douã probleme majore: surplusul relativ de forþã de muncã
activã neocupatã din noile state membre ale Uniunii, cu economii sãrace, din
Europa Centralã ºi de Est; ºi penuria cronicã de forþã de muncã în vechile state
membre ale Uniunii, cu economii prospere, din Vestul ºi Nordul continentului117.
În general, în domeniul economic, statele membre ale Uniunii adoptã „princi-

piul economiei de piaþã deschise bazate pe competiþia liberã“118. Ca atare,
„ajutoarele de stat“ care distorsioneazã competiþia, favorizând anumite întreprin-
deri în dauna altora la nivel naþional ºi european, sunt interzise, fiind incompa-
tibile cu piaþa internã a Uniunii.
Respingând protecþionismul în interiorul ºi între statele membre, sunt admise

ajutoarele sociale oferite unor consumatori individuali; ajutoarele de dezvoltare
acordate regiunilor celor mai înapoiate; ajutoarele destinate realizãrii unui pro-
iect important de interes european comun sau remedierii unor perturbãri grave
ale economiei unui stat membru; sprijinul acordat culturii ºi conservãrii patrimo-
niului119.
În materia finanþelor publice, Uniunea solicitã statelor membre sã evite defi-

citele publice excesive120, care nu trebuie sã depãºeascã anumite valori de refe-
rinþã prevãzute în mod explicit în TUE, în Protocolul nr. 12, Art. 1: maxim 3%
din deficitul bugetar anual al fiecãrui stat membru; ºi datoria publicã de maxim
60% din PIB-ul fiecãrui stat membru121.
Pe de altã parte, Uniunea instituie un Fond Social European, destinat sã pro-

moveze formarea ºi reconversia profesionalã a forþei de muncã în raport cu
cerinþele pieþei la nivel naþional ºi european122. De asemenea, Uniunea susþine
financiar înflorirea culturilor statelor membre, a diversitãþii lor regionale ºi
naþionale123.
Împreunã cu statele membre, Uniunea se implicã în domeniul sãnãtãþii pu-

blice, prevenirea ºi combaterea unor epidemii, cercetarea cauzelor, alerta, infor-
marea ºi educaþia cetãþenilor în aceastã materie124.
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Uniunea promoveazã o politicã de „coeziune economicã, socialã ºi terito-
rialã“ alocând resurse financiare substanþiale pentru reducerea decalajelor de
dezvoltare dintre statele membre125.
În sfârºit, Tratatul conþine o „Clauzã de solidaritate“ (Titlul VII), care poate

fi activatã în împrejurãri negative excepþionale: „Uniunea ºi statele sale membre
acþioneazã în comun, în spiritul solidaritãþii, în cazul în care un stat membru face
obiectul unui atac terorist, ori al unei catastrofe naturale sau provocate de om“126.

6. Vox populi (2)
Dupã 30 de ani: o privire generalã

Trei decenii de la prãbuºirea comunismului sunt probabil un rãstimp suficient
pentru a chestiona evaluãrile cetãþenilor europeni asupra ordinii constituþionale
interne actuale a statelor lor. Potrivit unui studiu sociologic realizat recent asupra
„valorilor Europei“, majoritatea cetãþenilor europeni sprijinã normele ºi institu-
þiile politice democratice, democraþia liberalã ºi economia de piaþã127. Refor-
mele constituþionale fundamentale survenite dupã cãderea comunismului – în
principal, trecerea de la partidul-unic ºi economia de stat la democraþia plura-
listã, liberalã ºi la economia de piaþã – sunt aprobate de majoritatea cetãþenilor
din aproape toate statele foste comuniste. Sprijinul pentru cele douã instituþii
este distribuit, în ordine descrescãtoare, astfel: este foarte ridicat în Polonia: 85%
/ 85%, în fosta Germanie de Est: 85% / 83%, în Cehia: 82% / 76%, în Slovacia:
74% / 71%, în Ungaria: 72% / 70%, în Lituania: 70% / 69%; dar mult mai scãzut
în Bulgaria: 54% / 55% ºi în Ucraina: 51% / 47%; ºi cel mai scãzut în Rusia:
43% / 38%128.
Desigur, existã grade diferite de sprijin pentru economia de piaþã funcþie de

categoriile socio-demografice: tinerii (18-34 de ani) o aprobã în proporþie de
84%, faþã de vârstnici (60+ ani), care o aprobã numai într-un procent de 49% în
Slovacia; aceste diferenþe se constatã ºi în Lituania: 75% / 57%, în Bulgaria:
74% / 41%; în Ucraina 55% / 29%; în Rusia: 51% / 30%129.
De asemenea, existã diferenþe semnificative de sprijin pentru economia de

piaþã funcþie de nivelul de educaþie130. Astfel, în Bulgaria, 78% dintre cetãþenii
cu studii superioare susþin economia de piaþã, faþã de numai 49% dintre cei cu
studii primare ºi medii; diferenþe similare se constatã ºi în Cehia: 94% / 71%, în
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128 Ibidem, p. 21.
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înseamnã studii primare ºi secundare, iar educaþie ridicatã înseamnã studii superioare.



Ungaria ºi în Lituania: 85% / 65%, în Ucraina: 60% / 44%. Aceste diferenþe
semnificative se constatã ºi în ceea ce priveºte democraþia liberalã131.
Sub raportul situaþiei economice individuale, evaluãrile cetãþenilor din

fostele state comuniste sunt ºi ele diferite. În Polonia, 74% dintre ei constatã o
îmbunãtãþire, 14% constatã stagnarea ºi 9% acuzã o înrãutãþire, în Cehia (61%
/ 16% / 17%), în Lituania (56% / 12% / 25%); dar procentele scad în Ungaria
(47% / 14% / 31%) ºi în Slovacia (45% / 13% / 38%); ºi scad deosebit de mult
în Rusia (27% / 13% / 53%), în Ucraina (25%, 12%, 54%) ºi în Bulgaria (24%
/ 11% / 57%)132.
Pe de altã parte, o majoritate a cetãþenilor ruºi (63%) considerã dezintegrarea

URSS ca o „mare nenorocire“ (great misfortune), faþã de 30% care sunt în deza-
cord cu aceastã evaluare. ªi aici sunt diferenþe semnificative funcþie de vârstã.
Vârstnicii ruºi (60+ ani), care au trãit efectiv o bunã parte a vieþilor lor în fosta
URSS, asumã aceastã evaluare în proporþie de 71%, faþã de numai 50% dintre
tineri133. (Precum se vede, declaraþia frecvent invocatã a lui Vladimir Putin cã
„dezintegrarea URSS a fost cea mai mare catastrofã geopoliticã a secolului XX“
trebuie luatã cum grano salis. Ea nu exprimã opinia tuturor cetãþenilor ruºi; ºi nu
este clar dacã este vorba despre obþinerea independenþei statale a unor foste re-
publici sovietice sau despre colapsul regimului comunist, ca atare).
Majoritatea cetãþenilor fostelor state comuniste (aprox. 90%) apreciazã cã de

schimbãrile survenite dupã cãderea comunismului au avut de câºtigat mai mult
politicienii ºi oamenii de afaceri decât oamenii obiºnuiþi. Desigur, ºi în acest caz,
tinerii care, prin forþa lucrurilor, nu au trãit în regimul comunist, absolvenþi de
studii superioare ºi, de aici, cu venituri mai mari, sunt mai înclinaþi sã admitã cã
de trecerea la economia de piaþã au beneficiat ºi oamenii obiºnuiþi134.

Per ansamblu, cetãþenii din fostele state comuniste considerã cã perioada
postcomunistã are deopotrivã rezultate pozitive ºi negative. Dacã educaþia, stan-
dardul de viaþã ºi mândria naþionalã s-au îmbunãtãþit, subzistã încã diferenþe
mari între state în privinþa beneficiilor generale ale acestor schimbãri. Majori-
tatea polonezilor, lituanienilor ºi est-germanilor constatã îmbunãtãþiri în toate
domeniile chestionate. Polonezii sunt primii care constatã îmbunãtãþiri în toate
domeniile: educaþia (72%), standardul de viaþã (81%), mândria naþionalã (72%),
valorile spirituale (59%), legea ºi ordinea (72%), îngrijirea sãnãtãþii (63%) ºi
valorile familiale (60%)135.
Cehii admit ºi ei îmbunãtãþiri în unele domenii: educaþia (71%), standardul

de viaþã (78%) %, îngrijirea sãnãtãþii (72%) ºi chiar mândria naþionalã (50%);
dar nu ºi în sfera valorilor spirituale (37%), legea ºi ordinea (44%), valorile fa-
miliale (40%). Maghiarii, ucrainienii ºi ruºii, însã, cu excepþia mândriei naþio-
nale care înregistreazã procente de peste 50%, îmbunãtãþirile din celelalte do-
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menii sunt cotate cu procente minoritare. În sfârºit, bulgarii care constatã îmbu-
nãtãþiri în toate domeniile se aflã în minoritate: educaþia (27%), standardul de
viaþã (32%), mândria naþionalã (31%), valorile spirituale (27%), legea ºi ordinea
(20%), îngrijirea sãnãtãþii (17%) ºi valorile familiale (26%)136.

7. România – stat membru al Uniunii Europene:
o evaluare cantitativã comparativã

Cu riscul asumat de a deveni obositoare pentru lectorul obiºnuit de lucrãri
teoretice de ºtiinþe politice, tezele enunþate în acest subcapitol nu pot fi susþinute
fãrã cifre.
Dupã aderarea statului român la Uniunea Europeanã, economia româneascã

a înregistrat una dintre cele mai mari creºteri continentale. Cum aceastã evaluare
generalã are, în mod evident, o puternicã semnificaþie politicã (ideologicã), voi
invoca (fãrã a abuza) în sprijinul ei câteva evaluãri cantitative oferite de insti-
tuþiile oficiale cele mai autorizate, naþionale, europene ºi mondiale.
Mãsuratã dupã unul dintre criteriile cantitative cele mai relevante ºi mai larg

acceptate – Produsul Intern Brut anual per capita la „Standardul puterii de cum-
pãrare“ (Purchasing power standard – PPS), economia româneascã a crescut –
faþã de media UE 27 = 100% – cu 18%: de la 52% în 2008 la 70% în 2019,
înaintea izbucnirii crizei sanitare globale, cu toate consecinþele ei negative,
inclusiv economice137.
Pentru comparaþia între fostele state comuniste, deºi au pornit ºi se aflã încã

la niveluri diferite, creºterea economicã în România a fost depãºitã în aceastã
perioadã numai de:
• Lituania – cu 20% (de la 64% la 84%), apropiatã de Polonia – cu 17% (de la
56% la 73%);

• în Bulgaria a crescut cu numai 10% (de la 43% la 53%), în Ungaria cu 9%
(de la 64% la 73%) ºi în Letonia cu 9% (de la 60% la 69%), în Cehia cu 7%
(de la 86% la 93%) ºi în Croaþia cu 1% (de la 64% la 65%);

• dar în Slovacia a scãzut cu 3% (de la 73% la 70%) ºi în Slovenia cu 2% (de la
91% la 89%);

• la care se poate adãuga Grecia, stat membru al UE din 1981, a cãrui economie
a scãzut dramatic cu 28% (de la 95% la 67%)138.
Pentru comparaþia cu statele candidate la aderarea la UE: economia Turciei

a crescut în aceastã perioadã cu 10% (de la 49% la 59%), a Muntenegrului cu
8% (de la 42% la 50%), a Macedoniei de Nord cu 6% (de la 32% la 38%) ºi a
Serbiei cu 2% (de la 39% la 41%)139.
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Trebuie spus cã, alãturi de aceste creºteri / descreºteri economice, semnifi-
cative prin ele însele, cel puþin la fel de relevante sunt apropierile / îndepãrtãrile
de media UE actuale. Iar evoluþiile / involuþiile proceselor democratice din toate
aceste state nu pot fi înþelese pe deplin fãrã a þine seama de realitatea economicã.
Pentru completitudinea ºi corectitudinea analizei comparative, în anul 2020,

dupã PIB-ul per capita la PPS – faþã de media UE27=100% –, un clasament mai
cuprinzãtor al statelor se prezintã, în ordine descrescãtoare, astfel:
• un grup de state se aflã mai mult sau mai puþin peste media europeanã:
Luxemburg: 266%, Irlanda: 211%, Elveþia: 160%, Norvegia: 142%,
Danemarca: 136%, SUA: 136%, Olanda: 133%, Islanda: 125%,Austria: 124%,
Suedia: 123%, Germania: 121%, Belgia: 117%, Finlanda: 115%;

• un alt grup se aflã în jurul acestei medii: Franþa: 103%, United Kingdom: 102%,
Malta: 97%, Cehia: 94% ºi Italia: 94%;

• dupã care cifrele scad sub media UE: Slovenia: 89%, Cipru: 87%, Lituania:
87%, Estonia: 86%, Spania: 86%, Portugalia: 77%, Polonia: 76%, Ungaria: 74%,
Letonia: 72%, România: 72%, Slovacia: 71%;

• ºi scad surprizãtor de mult: Grecia: 64%, Croaþia: 64%, Turcia: 64%, Bulgaria:
55%;

• clasamentul încheindu-se, deloc surprinzãtor, cu statele candidate la aderarea
la UE: Muntenegru: 46%, Serbia: 43%, Macedonia de Nord: 38%, Bosnia ºi
Herþegovina: 33% ºi Albania: 31%140.
Relevanþa politicã majorã a acestui indicator – creºterea economicã pe

termen lung evaluatã în PIB-ul anual la PPS pe locuitor, iar nu global, adicã la
nivelul întregii economii a unui stat – poate fi ilustratã în mod convingãtor prin
câteva exemple la scarã mare. Potrivit datelor oferite de Fondul Monetar Interna-
þional pentru anul 2019, înaintea izbucnirii crizei sanitare globale cu toate conse-
cinþele ei negative, inclusiv economice, dupã indicatorul PIB-ului anual global
în preþuri curente la „Paritatea puterii de cumpãrare“ (Purchasing power parity
– PPP), Republica Popularã Chinezã, de exemplu, se aflã pe locul 1 între statele
lumii (cu 23,32 de mii de miliarde de dolari internaþionali – Int$141)142, dar dupã
indicatorul PIB-ului anual per capita în preþuri curente la PPP se aflã pe locul 80
în lume (cu 16,66 mii de Int$)143. Prin urmare, se poate spune cã, în timp ce
statul comunist chinez pare cel mai bogat din lume – (popular: „cea mai mare
putere economicã a lumii“, o evaluare care confundã mãrimea cu puterea) –,
cetãþenii sãi individuali sunt încã printre cei mai sãraci oameni din lume; ºi
ambele aserþiuni par confirmate de datele statistice.
Cum se explicã aceastã mare contradicþie? Aici se înfruntã douã moduri ire-

ductibile de gândire politicã: unul tradiþional, autocratic, valorizând mãreþia sta-
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142 https://www.imf.org/external/datamapper/PPPGDP@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.
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tului (ºi a conducãtorilor sãi), care supravieþuieºte încã în unele societãþi, in-
clusiv în România; ºi celãlalt modern, democratic, mai puþin familiar, dupã care
standardul ultim de evaluare a performanþelor unui stat este bunãstarea cetãþe-
nilor sãi individuali. Precum se vede, dacã nu sunt interpretate în mod corect,
utilizând criterii acreditate ºtiinþific ºi larg acceptate, datele statistice pot fi foarte
înºelãtoare.

Caeteris paribus:

• SUA: locul 2 în lume dupã primul criteriu (cu 21,43 mii de miliarde Int$), dar
locul 8 în lume dupã al doilea (cu 65,25 mii Int$);

• India: locul 3 (cu 9,56 mii de miliarde Int$), dar locul 131 (cu 6,99 mii Int$);
• Japonia: locul 4 (cu 5,52 mii de miliarde Int$), dar locul 32 (cu 43,71 mii Int$);
• Germania locul 5 (cu 4,57 mii de miliarde Int$), dar locul 17 (cu 56,23 mii
Int$);

• Federaþia Rusã: locul 6 (cu 4,18 mii de miliarde Int$), dar locul 58 (cu 28,45
mii Int$);

• Indonezia: locul 7 (cu 3,33 mii de miliarde Int$), dar locul 106 (cu 12,48 mii
Int$);

• Brazilia: locul 8 (cu 3,25 mii de miliarde Int$), dar locul 88 (cu 15,45 mii Int$);
• Regatul Unit: locul 9 (cu 3,25 mii de miliarde Int$), dar locul 27 (cu 48,6 mii
Int$);

• Franþa: locul 10 (cu 3,23 mii de miliarde Int$), dar locul 25 (cu 49,7 mii Int$);
...............

Cât priveºte zona noastrã:
• Polonia: locul 20 (cu 1,31 mii de miliarde Int$), dar locul 45 (cu 34,62 mii
Int$),

• România: locul 37 (cu 606,29 miliarde Int$), dar locul 50 (cu 31,24 mii Int$),
• Republica Cehã: locul 47 (cu 454,41 miliarde Int$), dar locul 34 (cu 42,67 mii
Int$),

• Ungaria: locul 54 (cu 335,48 miliarde Int$), dar locul 46 (cu 34,33 mii Int$),
• Grecia: locul 55 (cu 331,57 miliarde Int$), dar locul 51 (cu 30,92 mii Int$),
• Bulgaria: locul 74 (cu 169,15 miliarde Int$), dar locul 63 (cu 24,33 mii Int$)
etc.144.
Viceversa, primele zece state state cu cetãþenii cei mai prosperi din lume (în

2020) sunt, în ordine descrescãtoare: Luxemburg (cu 118 mii Int$); Singapore
(cu 97,06 mii Int$); Irlanda (cu 94,39 mii Int$); Qatar (93,51 mii Int$); Elveþia
(72,87 mii Int$); Norvegia (cu 65,8 mii Int$); SUA (cu 63,42 mii Int$); Brunei
Darussalam (cu 62,37 mii Int$); Hong Kong SAR (59,52 mii Int$); Danemarca
(58,93 mii Int$)145.
Pentru a preîntâmpina douã obiecþii previzibile potrivit cãrora: (1) dupã libe-

ralizarea politicã ºi economicã survenitã în Europa dupã cãderea statelor comu-
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niste din Europa Centralã ºi de Est în anii ’89-’91 ai secolului trecut toate statele
europene au înregistrat o creºtere economicã generalã; sau, mai rãu decât atât, cã
(2) beneficiarii principali au fost statele europene occidentale pe socoteala (at
the expence of) statelor centrale ºi estice, ale cãror economii au fost astfel „aca-
parate“, „colonizate“, „distruse“ etc., trebuie spus cã datele economice oficiale
contrazic în mod categoric aceste presupuneri tendenþioase extreme. Sursa lor de
inspiraþie este propaganda naþional-bolºevicã ºi, prin contagiune, naþional-co-
munistã practicate îndelung ºi tenace („zi de zi ºi ceas de ceas“) dupã care „capi-
talismul“ este „exploatarea omului de cãtre om“ ºi „exploatarea“ unor naþiuni de
cãtre altele într-un joc infernal cu suma nulã, chiar negativã, întrucât ar fi condus
„inevitabil“ la „autodistrugerea“ sa. (Asupra acestei teme, cu toate „reverberaþiile“
sale actuale, Proiectul ESC trebuie sã elaboreze pe larg).
Potrivit datelor economice oficiale, într-o perioadã destul de lungã de timp –

din 2007, anul aderãrii României la UE, pânã în 2019, creºterile economice cele
mai mari s-au înregistrat în fostele state comuniste, statele occidentale („capitaliste“)
înregistrând creºteri mult mai mici sau chiar au stagnat. PIB-ul pe locuitor la
preþurile pieþei a crescut în media UE 27 cu numai 9,88% (de la 25.500 la
28.020 , iar creºterile PIB-urilor statelor membre au fost, în ordine descrescã-
toare, urmãtoarele:
• Polonia: de la 8.550 € la 13.020 € (+52,28%); România: de la 6.050 € la 9.110

€ (+50,57%); Lituania: de la 9.770 € la 14.010 € (+43,39%); ºi Bulgaria: de
la 4.820 € la 6.840 € (+41,90%);

• la o distanþã mai mare sau mai micã se aflã: Slovacia: de la 11.960 € la 15.860
€ (+32,60%) Ungaria: de la 10.390 € la 13.270 € (+27,71%); Letonia: de la
10.250 € la 12.510 € (+22,04%); Cehia: de la 15.250 € la 18.460 € (+21,04%);
Estonia: de la 13.270 € la 15.760 € (+18,76%); Slovenia: de la 18.570 € la
20.700 € (+11,47%); ºi Croaþia, care a aderat la UE abia în 2013: de la 11.250 €
la 12.450 € (+10,66%);

• dintre statele non-ex-comuniste care au înregistrat creºteri economice
substanþiale, excepþie fac Irlanda: de la 41.280 € la 60.170 € (+45,76%); ºi
Malta: de la 15.470 € la 21.990 € (+42,14%);

• statele europene occidentale au înregistrat creºteri economice mult mai mici:
Germania: de la 31.920 € la 35.840 € (+12,28%); Suedia: de la 40.590 € la
44.180 € (+8,84%); Elveþia: de la 57.720 € la 62.780 € (+8,76%); Portugalia:
de la 17.230 € la 18.630 € (+8,12%); Olanda: de la 39.120 € la 41.980 €
(+7,31%); Islanda: de la 36.360 € la 39.150 € (+7,67%); Danemarca: de la
46.210 € la 49.270 € (+6,62%); Belgia: de la 33.760 € la 35.950 € (+ 6,48%);
Austria: de la 35.870 € la 38.170 € (+6,41%); Franþa: de la 31.400 € la 33.400
€ (+6,36%); UK: de la 31.280 € la 32.910 € (+5,21%; Spania: de la 24.380 €
la 25.200 € (+3,36%);

• totodatã, existã câteva state ale cãror economii au stagnat în aceastã perioadã:
Norvegia: de la 69.140 la 69.560 (+0, 60%); Cipru: de la 24.420 la 24.530
(+0,45%); Finlanda: de la 37.210 la 37.230 (+0,05%); Luxemburg: de la
84.420 la 83.640 (-0,93%);

30 CRISTIAN-ION POPA 28



• o excepþie este însã Grecia, a cãrei economie a scãzut dramatic în aceastã
perioadã: de la 22.500 € la 17.750 € (-26,76%); ºi chiar Italia, a cãrei eco-
nomie a scãzut de la 28.740 € la 27.180 € (-5,73%)146.
La creºterile înregistrate au contribuit mult, fãrã îndoialã, fondurile publice

neramburasbile oferite de Uniunea Europeanã, pe de o parte, ºi investiþiile euro-
pene private, pe de altã parte.
În virtutea angajamentelor asumate prin Tratatele sale constitutive de a re-

duce decalajele de dezvoltare între statele membre – în mod precis, ale celor din
Europa Centralã ºi de Est faþã de cele din Vest –, Uniunea Europeanã a alocat
României fonduri publice substanþiale, care au fost (ºi sunt) o resursã majorã de
dezvoltare a economiei ºi societãþii româneºti, precum ºi de echilibrare a buge-
telor statului, dat fiind caracterul lor nerambursabil.
Potrivit datelor oficiale oferite de ultimul Raport al Ministerului Finanþelor

Publice, de la aderarea sa în 2007 ºi pânã în prezent (i.e. 31 ianuarie 2021),
România a primit de la bugetul UE suma de 63,530 miliarde €, a contribuit la
bugetul UE cu suma de 21,548 miliarde €, beneficiind de suma netã de 41,981
de miliarde €147.
Este de remarcat în acelaºi timp cã, din suma totalã alocatã de peste 43 mili-

arde € în Cadrul financiar multianual (CFM 2014-2020), România a accesat
pânã în prezent numai suma de 26,847 miliarde €. Prin CFM 2021-2027 i s-au
alocat peste 50 miliarde €148, iar pentru Planul Naþional de Redresare ºi Rezi-
lienþã încã 29,2 miliarde € (14,2 granturi ºi 14,9 împrumuturi)149.
De asemenea, tot în virtutea Tratatelor, care garanteazã circulaþia liberã a

capitalurilor între statele membre, investiþiile private de capital, în principal din
statele membre UE, au fost (ºi sunt) o altã resursã substanþialã de creºtere
economicã. Potrivit ultimului Raport al Bãncii Naþionale a României, la data de
31 decembrie 2019 soldul total al acestor investiþii private a înregistrat nivelul
de 83,304 miliarde €150, având 1.314 milioane de salariaþi151, un numãr mai
mare decât acela al angajaþilor din întreg sectorul public (în luna mai 2021:
1.252.317)152, reprezentând un procent de 30% din salariaþii din întreg sectorul
privat ºi 23% din totalul salariaþilor din România (la 30 iunie 2021: 5.649.208)153.

29 O INTRODUCERE 31

————————
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148 Guvernul României, Programul de Convergenþã 2021-2024, Mai 2021, p. 27, https://ec.europa.eu/info
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150 Banca Naþionalã a României, Investiþiile strãine directe în România în anul 2019, Bucureºti, 2020, p. 8.
151 Ibidem, p. 22.
152 Numãrul de posturi ocupate în instituþiile ºi autoritãþile publice în luna mai 2021, https://mfinante.gov.

ro/domenii/bugetul-de-stat/numar-salariati-bugetari.
153 Numãrul salariaþilor activi la 30 iunie 2021, https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/
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Repartizarea acestor întreprinderi în diferite activitãþi economice se prezintã
astfel: 40,4% în industrie, preponderent în industria prelucrãtoare (29%); 16,9%
în construcþii ºi tranzacþii imobiliare; 16,6% în comerþ; ºi 11,5% în intermedieri
financiare ºi asigurãri154.
Cât priveºte statele de origine a acestor investiþii private, pe primul loc în

soldul total se aflã Olanda (cu 20, 515 miliarde € / 23,2%, urmatã de Austria (cu
11, 107 miliarde € / 12,6%), Germania (cu 10,893 miliarde € /12,3%), Italia
(cu 7,263 miliarde € / 8,2%, Cipru (cu 5,492 miliarde € / 6,2%) ºi Franþa (cu
5,486 miliarde € / 6,2%) etc.155.
În viitorul apropiat, economia româneascã va continua sã creascã în mod

accelerat, continuând sã se apropie de media UE 27. Fondul Monetar Interna-
þional a estimat (în aprilie 2021) cã, dupã scãderea de -3,9% în 2020, faþã de
media de -6,6 a statelor din Zona Euro, România va înregistra o creºtere de 6%
în 2021, devansatã doar de Spania cu 6,4%, faþã de media de 4,4% a statelor din
Zona Euro156.
Iar potrivit Previziunilor din vara anului 2021 ale Comisiei Europene, dupã o

scãdere de -3,9% în 2020, urmare a consecinþelor economice negative ale crizei
sanitare, PIB-ul României va creºte cel mai mult în anul 2021: cu 7,4%, urmat
îndeaproape de acela al Irlandei (7,2%), la o medie UE de 4,8%157.
Într-o concluzie provizorie, faþã de izolarea ºi înapoierea secularã a statului

român, poziþia sa actualã s-a îmbunãtãþit în mod considerabil. În definitiv,
trebuie sã ne întrebãm în mod deschis de unde am pornit în urmã cu trei decenii.
Rãspunsul onest la aceastã întrebare, care divizeazã încã profund societatea
româneascã actualã, nu poate (ºi nu trebuie sã fie) evitat în Proiectul ESC,
dedicat în fond performanþelor generale (societale) ale statelor în raport cu
atribuþiile lor.
Prin urmare, fostul stat comunist din România a fost prosper sau sãrac? Rãs-

punsul la aceastã întrebare majorã reclamã apelul la criterii ºtiinþifice larg
acceptate. Unul dintre aceste criterii este nivelul Produsului intern brut anual pe
locuitor în preþuri curente la paritatea puterii de cumpãrare în Int$. Potrivit da-
telor oficiale actualizate furnizate de Fondul Monetar Internaþional, în anul 1989
România era unul dintre cele mai sãrace state din Europa ºi din lume. În ordinea
descrescãtoare a statelor selectate: Luxemburg: 34,3 mii Int$, Elveþia: 30,16 mii
Int$, SUA: 22,81 mii Int$, Danemarca: 20,67 mii Int$, Canada: 19,97 mii Int$,
Olanda: 19,66 mii Int$, Suedia: 19,3 mii Int$, Italia: 19,26 mii Int$, Germania:
19,05 mii Int$,Austria: 18,99 mii Int$, Japonia: 18,74 mii Int$, Franþa: 18,53 mii
Int$, Belgia: 18,38 mii Int$, Australia: 16,17 mii Int$, Finlanda: 18,08 mii Int$,
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Regatul Unit: 16,67 mii Int$, Spania: 14,13 mii Int$, Cipru: 13,16 mii Int$,
Grecia: 13,04 mii Int$, Irlanda: 12,88 mii Int$, Israel: 12,34 mii Int$, Portugalia:
11,54 mii Int$, Ungaria: 10,96 mii Int$, Malta: 10,5 mii Int$, Bulgaria: 10,47 mii
Int$, Venezuela: 9,08 mii Int$, Mexic: 8,15 mii Int$, România: 7,79 mii Int$,
Brazilia: 7,09 mii Int$, Argentina: 7,08 mii Int$, Polonia: 7 mii Int$, Turcia: 6,43
mii Int$, Albania: 3,25 mii Int$, India: 1,03 mii Int$, R.P. Chinezã: 914,4 Int$
etc158. Despre fonduri publice externe nerambursabile sau despre investiþii pri-
vate de capital, autohtone sau strãine, nici nu putea fi vorba.
Este adevãrat cã statul comunist a oferit locuitorilor sãi mai multã egalitate

a veniturilor. Lipsiþi de drepturile constituþionale (civile ºi politice) fundamen-
tale care transformã o populaþie în cetãþeni, ei pot fi numiþi simplu: locuitori.
Unul dintre indicatorii sintetici larg acceptaþi ai distribuþiei veniturilor într-o

societate este „Coeficientul Gini“ (CG) – o scalã de la 0 la 100, unde 0 exprimã
egalitatea perfectã (toþi indivizii au aceleaºi venituri), iar 100 inegalitatea per-
fectã (un singur individ deþine toate veniturile). Potrivit estimãrilor Bãncii Mon-
diale, acest indicator s-a situat în România la un nivel minim în anul 1989 de
23,30159. Dar, pentru a parafraza titlul unei cunoscute lucrãri de economie poli-
ticã, preþul egalitãþii (relative) a fost sãrãcia generalizatã160.
Potrivit aceleiaºi surse, inegalitãþile în România au crescut rapid dupã anul

1989, ajungând la un nivel maxim al CG de 39,60 în 2006, înaintea aderãrii sale
la UE, dupã care au început sã scadã pânã la 35,8 în 2018161.

*

O evaluare cuprinzãtoare a problemelor structurale ale statului român actual
oferã ultimul Raport de þarã realizat de Comisia Europeanã. „Fãrã o corecþie a
deficitelor fiscale ºi externe ºi un angajament ferm de a implementa reforme
structurale, convergenþa României cãtre standardele de viaþã din UE poate face
paºi mari înapoi“162.
În anii anteriori crizei sanitare (2017-2019), creºterea economicã a fost sti-

mulatã în principal prin reducerea taxelor ºi a impozitelor ºi creºterea substan-
þialã a salariilor în sectorul public ºi a pensiilor, sporind astfel în mod inevitabil
deficitele bugetare ºi datoria publicã. În ciuda creºterii economice accelerate,
„inegalitãþile cresc ºi sãrãcia rãmâne mare, în timp ce disparitãþile regionale se
adâncesc“163, relevã Raportul.
Într-adevãr, prin politica fiscalã din Programul de guvernare 2017-2020,

România s-a angajat sã devinã „statul din UE cu cea mai micã povarã fiscalã“
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(s.m.)164; iar creºterea salariilor în sectorul public a fost legiferatã în anul 2017165
ºi a pensiilor în 2019166.
Se poate observa cã aceastã politicã fiscalã ultraliberalã (în domeniul colec-

tãrii veniturilor statului) combinatã cu o politicã social-democratã generoasã (în
domeniul cheltuielilor statului) a fost nu numai autocontradictorie ideologic, ci
ºi injustã ºi discriminatorie: ea a adâncit inegalitãþile, în loc sã le reducã, ºi a
crescut datoria publicã.
Pe de altã parte, în România, în comparaþie cu celelalte state membre, se înre-

gistreazã una dintre cele mai scãzute „rate de participare a forþei de muncã“ (prea
puþini români muncesc!), în contextul unui declin demografic sever, cauzat în
primul rând de sporul natural negativ, dar ºi de îmbãtrânirea populaþiei ºi de
emigraþia masivã a persoanelor active spre economiile prospere din statele
membre din vestul Europei, ceea ce a produs deja o penurie de forþã de muncã,
mai ales calificatã.
Investiþiile publice insuficiente în infrastructurile de transport rutier ºi fero-

viar, de energie ºi de mediu diminueazã potenþialul economiei româneºti de a se
apropia mai mult ºi mai repede de nivelurile atinse de economiile statelor membre
occidentale. De asemenea, creºterea investiþiilor publice ºi private în cercetare,
dezvoltare ºi inovare, inclusiv în infrastructurile lor fizice ºi digitale, ar putea
contribui la reducerera decalajelor regionale ºi ar spori productivitatea ºi creº-
terea economicã pe termen lung.
Dupã datele furnizate de Eurostat, deºi dupã aderarea din 2007 inegalitãþile

veniturilor au mai scãzut, societatea româneascã rãmâne una dintre cele mai
inegalitare din Europa. Faþã de un Coeficient Gini (CG) de 30,2 – media UE27
în 2019 –, în unele state acesta este mai mare ºi mult mai mare:
• Bulgaria: 40,8, Lituania: 35,4, Letonia: 35,2, România: 34,8, Spania: 33, Italia:
32,8, Luxemburg: 32,3, Portugalia: 31,9, Grecia ºi Cipru: 31,1;

• în altele este apropiat de media UE: Elveþia: 30,6, Estonia: 30,5;
• în altele este sub aceastã medie: Germania: 29,7, Franþa ºi Croaþia: 29,2,
Irlanda: 28,3, Polonia: 28,5, Ungaria ºi Malta: 28,0, Suedia: 27,6, Danemarca
ºi Austria: 27,5, Olanda: 26,8, Finlanda: 26,2, Norvegia: 25,4, Belgia: 25,1,
Cehia: 24, Slovenia: 23,9, Slovacia: 22,8;

• iar în statele candidate este iarãºi foarte mare: Turcia: 41,7, Albania: 34,3,
Muntenegru: 34,1, Macedonia de Nord: 30,7, Serbia: 33,3167.
În ciuda relativitãþii ºi al caracterului dinamic, mereu schimbãtor al acestor

date, ele indicã o poziþie relativ stabilã a statului român în contextul european.
Dintr-o perspectivã teoreticã normativã generalã, una dintre principalele atri-
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buþii ale statului contemporan este aceea de a redistribui – just ºi eficient, dacã
se poate –, veniturile cetãþenilor sãi (de la bogaþi la sãraci, nu invers!)168 în scopul
reducerii inegalitãþilor prea mari dintre ei create de dinamica acceleratã a econo-
miei de piaþã (private) actuale. Din aceastã perspectivã, se poate spune cã, pânã
în prezent, statul român se aflã încã departe de îndeplinirea acestui standard nor-
mativ înalt, situându-se mai aproape de statele non-UE decât de majoritatea
statelor Europei occidentale, mult mai egalitare.
Dupã cum relevã Raportul de þarã, societatea româneascã rãmâne una dintre

cele mai inegalitare inclusiv între diferitele regiuni ale þãrii. În cinci dintre cele
opt Regiuni de dezvoltare (aºa-numitele NUTS 2), PIB-ul pe locuitor a crescut mai
repede decât media UE, iar în celelalte trei a scãzut. În Regiunea Bucureºti-Ilfov,
PIB-ul pe locuitor a crescut accelerat în ultimii ºase ani, ajungând la 144% din
media UE, în Regiunea Vest – 67% din media UE, pe când în celelalte Regiuni
a scãzut de la 60% la 39% din media UE. ªi productivitatea muncii este diferitã:
122 % din media UE în Regiunea Bucureºti-Ilfov, faþã de numai 73% în Regiunea
Vest etc.169.
În mod evident, pentru a reduce decalajele, în regiunile mai sãrace sunt nece-

sare investiþii private ºi publice mai mari. De exemplu, în anii 2014-2016, în
Regiunea Bucureºti-Ilfov investiþiile au fost aproape de douã ori mai mari decât
media UE, în Regiunile Nord-Vest ºi Centru mai mari decât media UE, iar în
celelalte în jurul mediei UE. De asemenea, sãrãcia este de aproape cinci ori
mai mare în zonele rurale faþã de zonele urbane, cu diferenþe mari între regiuni.
În ultimele trei decenii, statul român înfruntã un declin demografic sever. Cu

19,4 milioane în prezent, populaþia sa a scãzut cu 3,8 milioane faþã de 1990 ºi se
preconizeazã cã va scãdea la 15 milioane pânã în 2070. Dacã aceastã tendinþã se
va confirma, „raportul de dependenþã“ (the old-age dependency ratio) dintre
vârstnici (65+) ºi activi (-65) se va dubla: de la 26,3 % în 2016 – la 52,8 % în
2070170, cu consecinþe incalculabile pentru bugetele (veniturile-ºi-cheltuielile)
statului, în special pentru bugetele de pensii ºi de asigurãri de sãnãtate.
Potrivit Institutului Naþional de Statisticã, „îmbãtrânirea demograficã“ s-a

accentuat, ajungând la 121,3 vârstnici (65+ani) la 100 de tineri (-15 ani). De aici,
a crescut ºi raportul de dependenþã demograficã, calculat însã în alt mod, þinând
cont doar de vârsta de muncã, nu de cei cu adevãrat activi: 52,9 tineri ºi vârstnici
– la 100 adulþi (15-64 ani)171.
Îmbãtrânirea populaþiei este un fenomen comun tuturor statelor prospere din

lume, având consecinþe societale enorme: de la economie, îngrijirea sãnãtãþii, piaþa
forþei de muncã, cererea de bunuri ºi servicii, sustenabilitatea / (dez-)echilibrele
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bugetelor publice, bunãstarea familiilor ºi pânã la legãturile de solidaritate între
generaþii. Politica demograficã este un Capitol de-sine-stãtãtor al Proiectului
ESC172.
În economia româneascã actualã existã deja un deficit de forþã de muncã, mai

ales calificatã. În mod corespunzãtor, rata ºomajului este scãzutã – 3,9 % în 2019,
cea mai micã din 1997 pânã în prezent173.
Aceste cifre nu trebuie sã inducã în eroare. Potrivit Raportului de þarã, România

are una dintre cele mai scãzute rate de participare pe piaþa muncii din UE:
14,8% dintre tineri nu lucreazã ºi nu urmeazã nicio formã de educaþie, iar pro-
centele celor cu adevãrat activi dintre adulþi sunt reduse: 58,7% dintre femei,
faþã de 77,9 dintre bãrbaþi; ºi 43,8% dintre cei cu educaþie scãzutã, faþã de 88,8%
dintre cei cu educaþie superioarã174.
Dar este o contradicþie majorã între penuria de forþã de muncã ºi proporþia

atât de mare a cetãþenilor români inactivi. Datele oferite de Raport contureazã o
concluzie tulburãtoare: La creºterea economicã, sursa principalã a bunãstãrii
oricãrei naþiuni, participã o parte prea micã a naþiunii române. Pierderile poten-
þiale de venituri care ar putea fi obþinute din muncã, precum ºi pierderile buge-
telor statului din necolectarea acestor posibile contribuþii sociale (la pensii, la
sãnãtate) sunt incomensurabile.
În ultimii ani, salariile ºi pensiile au crescut semnificativ, deºi sunt încã mici

faþã de media UE. Cele mai mari creºteri ale salariilor s-au înregistrat în sectorul
public, de peste douã ori, ca urmare a legiferãrii guvernamentale, depãºind cu
mult creºterile salariale din sectorul privat175.
Astfel, deºi per global sãrãcia a scãzut ca urmare a creºterii economice ge-

nerale ºi a redistribuirii guvernamentale masive cãtre unele categorii sociale,
inegalitãþile veniturilor au crescut. „Transferurile sociale“ sunt atât de reduse
încât nu diminueazã cu adevãrat sãrãcia categoriilor sociale eligibile legal din
zonele cele mai sãrace, mai ales rurale.

Sãrãcia ºi excluziunea socialã, inclusiv sãrãcia unor categorii de salariaþi,
sunt printre cele mai mari din Europa. „Unul din trei români se aflã în risc de
sãrãcie sau de excludere socialã, grupurile vulnerabile, inclusiv de etnie romã,
fiind cele mai expuse“176; dar ºi un procent mare (15,3% în 2018) dintre cei
angajaþi în muncã177.
De asemenea, copiii (-18 ani) aflaþi în risc de sãrãcie ºi de excludere socialã

sunt cei mai numeroºi în România: 35,8% faþã de media UE27 de 22,5 (în 2019)178.
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În ciuda retoricii etatiste simplificate ºi rudimentare din România, cauza prin-
cipalã a sãrãciei copiilor nu sunt (nu pot fi) alocaþiile prea mici oferite de stat, ci
sãrãcia pãrinþilor. În Europa, 40,3% dintre persoanele expuse acestui risc sunt
familiile monoparentale cu copii „dependenþi“ (minori aflaþi în îngrijire). Potrivit
studiilor Eurostat, în UE 27, 69,4 dintre familiile cu „o intensitate foarte scãzutã
a muncii ºi cu copii dependenþi“ ºi 44,8 dintre cele cu „o intensitate scãzutã...“
erau expuse acestui risc în anul 2019. Prin urmare, cauzele sãrãciei copiilor sunt
tipul de familie, statutul profesional ºi nivelul de instruire al pãrinþilor.
Factorii generali care influenþeazã riscul de sãrãcie sau de excludere socialã

sunt: Tipul de familie (gospodãrie) – o persoanã singurã cu copii dependenþi
(40,3%), persoanele singure (32,0 %) ºi familiile cu 3 ºi peste 3 copii dependenþi
(27,2 %); „Intensitatea muncii“ pãrinþilor (adulþilor): 69,4% dintre adulþii apþi de
muncã cu o intensitate foarte scãzutã a muncii ºi cu copii dependenþi; Nivelul lor
de educaþie: 50,8% dintre copiii ai cãror pãrinþi au un nivel redus de educaþie,
faþã de numai 7,5% ai celor cu educaþie superioarã; Background-ul migraþional:
31,7%179.
Rata riscului de sãrãcie este proporþia persoanelor cu un venit minim dispo-

nibil (dupã transferurile sociale) aflat sub pragul riscului de sãrãcie, stabilit la
60% din venitul naþional mediu disponibil dupã transferurile sociale. Prin urmare,
acest indicator nu mãsoarã propriu-zis bogãþia sau sãrãcia, ci veniturile mici în
comparaþie cu ale celorlalþi cetãþeni dintr-un stat, ceea ce, în statele europene
prospere, nu înseamnã neapãrat un standard de viaþã scãzut180.
În statul român actual sunt necesare reforme structurale profunde ºi rapide în

domeniul finanþelor publice, în general, ºi al fiscalitãþii, în special. În ipoteza
menþinerii politicilor actuale atât în domeniul veniturilor publice, cât ºi în acela
al cheltuielilor publice, care creeazã deficite bugetare anuale permanente, Comisia
Europeanã estimeazã cã datoria publicã va creºte în mod accelerat, depãºind
90% din PIB pânã în anul 2030181, mult peste pragul-limitã de 60% din PIB pre-
vãzut în Tratate. Aceastã temã se înscrie în problematica vastã a „Statului fiscal“
contemporan, care face obiectul unui Capitol de-sine-stãtãtor al Proiectului ESC.
Pentru a-ºi putea îndeplini atribuþiile lor redistributive, statele contemporane

au devenit în ultimele decenii „state fiscale“ puternice. Veniturile fiscale în sta-
tele membre ale UE sunt cele mai mari din lume. În anul 2019, „povara“ sau
„sarcina fiscalã“ (the tax burden) s-a ridicat la 40,1% din PIB în media UE27,
mult peste media statelor membre OCDE de 33,8, dintre care: UK: 33,8, Canada:
33,5, Japonia: 32, Australia: 28,7, Elveþia: 28,5, Corea de Sud: 27,4, SUA: 24,5182.
Dar existã diferenþe mari ºi semnificative ºi între diferitele state membre ale

UE. Faþã de media UE 27 în 2019, veniturile fiscale cele mai mari ca procent din
PIB se înregistreazã în Danemarca (46,1%), Franþa (45,5%), Belgia (43,6%) ºi
Suedia (43%), iar cele mai mici în România (26%) ºi în Irlanda (22,1%)183.
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Precum se vede, statul fiscal român este mic – unii autori îl numesc slab sau
precar184 –, menþinând de mult timp în vigoare o politicã fiscalã liberalã, i.e. o
povarã fiscalã redusã, indiferent dacã la guvernare s-au aflat majoritãþi liberale
sau social-democrate.
În vechiul Cod fiscal, legiferat de o majoritate social-democratã, cota de

impozitare asupra profiturilor impozabile era de 25%, iar asupra veniturilor
impozabile pornea de la 18% asupra celor mici situate sub un anumit prag
(28.800.000 lei anual) ºi urca progresiv la 23%, 28%, 34% ºi 40% pentru cele
care, în baremuri succesive, depãºeau acest prag185.
Începând cu anul 2005186, o majoritate guvernamentalã liberalã a introdus în

Codul fiscal „cota unicã“ (flat tax) de 16% atât asupra profiturilor, cât ºi asupra
veniturilor impozabile. Actul normativ a vizat „susþinerea întreprinzãtorilor privaþi
ºi stimularea liberei iniþiative, ceea ce va conduce la consolidarea ºi dezvoltarea
economiei de piaþã în România“187.
Acest regim fiscal a rãmas în vigoare pânã în anul 2017, când, în mod suprin-

zãtor, o nouã majoritate social-democratã, frizând „paradisul fiscal“ (tax haven),
dacã nu chiar „paradisul terestru“ (o contradicþie în termeni), a menþinut cota
generalã de 16% asupra profiturilor impozabile, dar a redus la 10% cota asupra
veniturilor impozabile188 niveluri aflate în vigoare pânã în prezent, când la con-
ducerea Guvernului se aflã, din nou, o guvernare majoritar-liberalã.
În evaluarea corectã a Raportului de þarã, douã consecinþe majore decurg de

aici:
1) Regimul fiscal actual, bazat în mare mãsurã pe taxele asupra consumului

(final), cu o povarã asupra muncii (inclusiv contribuþiile sociale obligatorii)
micã ºi taxe mici asupra proprietãþii ºi mediului, este favorabil în continuare
creºterii economice accelerate (growth-friendly)189.
2) Dar capacitatea statului (fiscal) român de a reduce sãrãcia ºi inegalitãþile

veniturilor cetãþenilor sãi este redusã, fie în mod direct, prin redistribuire, fie
indirect, prin furnizarea suplimentarã de bunuri ºi servicii publice190.
Taxarea muncii este cea mai puþin progresivã din UE, ceea ce reduce capa-

citatea sistemelor fiscale ºi de protecþie socialã de a diminua inegalitatea veni-
turilor. Taxele de mediu sunt de asemenea scãzute: 2,1% din PIB, sub media UE
de 2,4 %191. Deficitul de încasare a taxei pe consum (TVA) este printre cele mai
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mari din UE, ceea ce însemnnã o pierdere substanþialã de venituri ale statului
cauzatã de „evaziune, fraudã, insolvenþe, falimente, erori administrative sau
optimizãri fiscale legale“192.
Nivelul muncii nedeclarate este ridicat. Conform Consiliului fiscal, „economia

neobservatã“ reprezintã peste 20% din PIB, mai ales în sectoarele construcþiilor,
serviciilor ºi industriei textile193.
Creºterea economicã acceleratã din ultimul deceniu a creat deja un deficit pe

piaþa forþei de muncã, mai ales calificatã, din România. Declinul demografic,
cauzat de îmbãtrânirea populaþiei, de sporul natural negativ ºi de migraþie sunt
cauzele principale ale penuriei de forþã de muncã.
Din perspectivã europeanã, libertatea de circulaþie a persoanelor ºi a lucrã-

torilor este un drept fundamental garantat de „dreptul Uniunii“, toþi cetãþenii
europeni având dreptul sã munceascã ºi sã locuiascã într-un alt stat membru;
tratament egal la angajare, condiþii de muncã ºi toate celelalte beneficii sociale
ºi fiscale.
De asemenea, Constituþia României garanteazã acest drept: „(1) Dreptul la

liberã circulaþie, în þarã ºi în strãinãtate, este garantat. Legea stabileºte condiþiile
exercitãrii acestui drept; (2) Fiecãrui cetãþean îi este asigurat dreptul de a-ºi
stabili domiciliul sau reºedinþa în orice localitate din þarã, de a emigra, precum
ºi de a reveni în þarã“194.
Dar nu toþi cetãþenii europeni recurg în aceeaºi mãsurã la solicitarea acestui

drept pentru a locui ºi lucra în alt stat membru al UE. În perioada 2009-2019, la
o medie a cetãþenilor europeni în vârstã de muncã (20-64 ani) care trãiau într-un
alt stat membru de 2,4% în 2009 ºi, respectiv, de 3,3% în 2019, românii au fost
de departe cei mai numeroºi: 10,8% din populaþie în 2009 ºi 19,4% din populaþie
în 2019, adicã 2.451.500 de persoane în 2019 ºi 2.332.900 în 2020 din totalul de
10.814,2 de persoane la nivelul UE27195.
Pentru comparaþia cu alte state membre, în ordine descrescãtoare, în anul

2019: România: 19,4%, Croaþia: 16,1%, Bulgaria: 14,4%, Portugalia: 10,8%,
Luxemburg: 6,8%, Lituania: 6,7% Letonia: 6 %, Grecia ºi Estonia 5,7%,
Slovacia: 5,1%, Polonia: 4,6%, Ungaria: 4,5%, Slovenia: 3,3%, Austria: 2,9%,
Italia: 2,7%%, Belgia: 2,6%, Olanda: 2,5%, Finlanda: 1,5%, Irlanda: 1,5%,
Cipru: 1,4%, Cehia: 1,3%, Danemarca ºi Spania: 1,1%, Franþa ºi Suedia: 1,0%,
Germania: 0,8%196.
Deºi cifrele absolute sunt mai puþin relevante, date fiind populaþiile foarte

diferite în diferitele state membre, cifrele cele mai mari ale cetãþenilor europeni
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„mobili“ se înregistreazã în România: 2.451,5 milioane, Polonia: 1.237,9 mili-
oane, Italia: 1.236,7 milioane, Bulgaria: 520,1 mii197.
În România, în ciuda emigraþiei masive ºi a penuriei de forþã de muncã, pro-

centul celor de vârstã activã, dar inactivi economic198, este printre cele mai mari
din Europa. În anul 2019, rata de inactivitate s-a ridicat la 31,6% din populaþia
totalã, mai ales printre tineri între 15-24 ani (71,17%), adulþi între 55-64 ani
(50,6%) ºi femei între 15-64 ani (41,7%)199. Existã mari diferenþe între tinerii cu
un nivel scãzut de calificare faþã de cei cu un nivel înalt de calificare (43,3%).
Responsablitãþile ºi îngrijirea familiei sunt motivaþiile principale (pentru 23,6 %)
ale populaþiei inactive200.

Educaþia cetãþenilor constituie un adevãrat dominium eminens al statelor mo-
derne ºi contemporane. Într-o argumentare elementarã, prin educaþie, ºi prin
lãrgirea continuã a accesului la ea, statul democratizeazã societatea, formeazã
cetãþenia ºi civismul; reduce inegalitãþile prea mari de avere ºi de statut, create
de „hazardul naºterii“; oferã economiei private resurse umane, în principiu
inepuizabile, de creºtere durabilã; care îndestuleazã ºi bugetele publice; din care
finanþeazã un sector public performant; precum ºi bunuri ºi servicii publice
valoroase, pe care economia privatã nu le furnizeazã suficient, sporind astfel
bunãstarea (majoritãþii) cetãþenilor sãi; ceea ce asigurã stabilitatea politicã demo-
craticã; ºi prestigiul statului în Europa ºi în lume etc.

Din fericire, instrumentele ºtiinþei actuale pot mãsura educaþia, aºa cum
mãsoarã, creºterea economicã, bunãstarea, inegalitatea ºi sãrãcia; din pãcate, în
domeniul educaþiei statul român actual se aflã pe unul dintre ultimele locuri din
Europa.
Potrivit Indexului European al Competenþelor din 2020 – care utilizeazã 15

indicatori pe o scarã de la 0 la 100 („distanþa faþã de ideal“) pentru a mãsura/
evalua performanþele în domeniul educaþiei pe o perioadã de ºapte ani –, statele
europene se prezintã, în ordine descrescãtoare, astfel: Cehia: 76,90, Finlanda:
75,10, Slovenia: 74,60, Estonia ºi Luxemburg: 72,70, Suedia: 72,50, Norvegia:
69,70, Danemarca: 69,00, Elveþia: 67,50, Islanda: 66,50: Letonia: 65,70,
Polonia: 65,90, Malta: 64,60, Austria ºi Germania: 64,50, Lituania: 63,90,
Olanda: 63,50, Croaþia: 61,80, Slovacia: 60,30, Ungaria: 57,00, Belgia: 55,20,
UK: 52,70, Portugalia: 52,50, Franþa: 50,60, Irlanda: 43,90, Bulgaria: 43,50,
România: 41,60, Cipru: 41,00, Spania: 31,10, Grecia: 29,80, Italia: 23,90201.
Prin urmare, România se aflã pe locul 27 din cele 31 de state europene eva-

luate. La anumiþi indicatori sintetici relevanþi, statul român are cea mai slabã
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197 EU/EFTA citizens of working age who usually reside in another EU/EFTA country by citizenship and

age [lfst_lmbpcita], Last update: 02-06-2021, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_
lmbpcita&lang=en.

198 Rata de inactivitate este proporþia din populaþia totalã în vârstã de muncã, International Labour
Organisation, Key Indicators of the Labour Market (KILM): 2001-2002, Geneva, 2002, p. 391.

199 Country Report Romania, p. 34.
200 Ibidem.
201 European Skills Index, 2020, https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-

visualisations/european-skills-index.



performanþã la „dezvoltarea competenþelor“ (scorul 30, locul 31); la „activarea
competenþelor“ (scorul 31, locul 29); ºi un nivel mediu la „adecvarea compe-
tenþelor“ (skills matching) (scorul 66, locul 13)202. În plus, existã ºi o mare
„inadecvare verticalã“ (vertical mismatche) care, deºi este încã sub media UE,
aproape s-a dublat în ultimul deceniu. Potrivit Raportului de þarã, în 2018, 18%
dintre angajaþii cu studii terþiare lucrau în domenii care nu reclamau acest nivel,
iar 28% dintre tinerii angajaþi (între 25 ºi 34 de ani) lucrau în domenii care
reclamau acest nivel, dar nu îl deþineau, ceea ce indicã un decalaj crescând între
educaþie ºi muncã. „Preconizând cã schimbãrile tehnologice vor deplasa cererea
cãtre competenþe ºi calificãri superioare, oferta actualã de forþã de muncã poate
sã nu rãspundã pe deplin, dat fiind timpul necesar de adecvare a sistemului de
educaþie ºi instruire“ (s.m.)203.
În mod evident, politica statului român în domeniul (reformei) educaþiei nu

a produs pânã în prezent rezultate nici pe departe satisfãcãtoare. De aceea,
Proiectul ESC va cuprinde în mod obligatoriu un Capitol de-sine-stãtãtor dedicat
acestui domeniu, luând în considerare inclusiv Proiectul prezidenþial „România
Educatã“204 ºi finanþarea sa prin Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã
(12%, adicã 3,7 miliarde € din finanþarea totalã preconizatã de 29,2 miliarde €)205.
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