
DEZBATERE ASUPRA VOTULUI UNINOMINAL

În cadrul ciclului de conferinþe lunare ale Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale,
în luna octombrie 2007, dr. Bogdan Popescu a susþinut comunicarea cu titlul „Votul uninominal.
Evaluãri ºi perspective“, reprodusã ºi în numãrul de faþã al revistei. Comunicarea a vizat o temã
de larg interes datoritã numeroaselor dezbateri ºi controverse din societatea româneascã privind
schimbarea sistemului electoral.

Scopul propus a fost discutarea într-o manierã criticã, nepartizanã a unor aspecte legate de
funcþionarea sistemelor electorale actuale bazate pe votul uninominal, precum ºi a efectelor pe
care aceste variante de sisteme electorale le pot avea asupra sistemului politic românesc. În acest
sens, au fost analizate sistemul majoritar uninominal pur de tip first past the post, sistemul majo-
ritar uninominal cu douã tururi folosit pentru alegerile legislative din Franþa, sistemul majoritar din
Statele Unite ale Americii, precum ºi sistemul uninominal mixt prin compensare asumat de
Guvern.

Prezentarea a suscitat dezbateri interesante cu privire la contextul mai larg în care funcþioneazã
sistemele electorale ºi relevanþa elementelor de tradiþie ºi culturã politicã în proiectarea acestor sis-
teme. De asemenea, s-au fãcut consideraþii cu privire la reformele electorale ale unor state euro-
pene (de ex. Italia) ºi la efectele acestora în ceea ce priveºte funcþionarea sistemelor de partide. Cu
aceastã ocazie, s-a reiterat preocuparea ca modificarea sistemului electoral sã nu se bazeze pe fac-
tori conjuncturali, ci mai degrabã pe o analizã tehnicã avizatã asupra varietãþii de sisteme electo-
rale existente ºi a funcþionãrii lor.

Gabriela Tãnãsescu

EVOLUÞII POLITICE ÎN AMERICA LATINÃ

În luna noiembrie, Conferinþa ISPRI s-a desfãºurat sub titlul „Evoluþia politicã a Americii La-
tine” ºi a cuprins douã expuneri: „Schiþã a unei istorii politice a Americii Latine“, realizatã de drd.
Rãzvan Pantelimon, ºi „Dezvoltare ºi tranziþie în America Latinã de azi“, datoratã prof. dr. Gheor-
ghe Lencan Stoica (publicatã în acest numãr). Prezentarea amplã ºi densã propusã de Rãzvan Pan-
telimon, doritã o „pledoarie“ pentru studiul comparativ ºi interdisciplinar al continentului latino-
american, a cuprins consideraþii generale asupra statelor continentului, urmate de analiza istoriei
lor politice, în datele esenþiale, din perioada colonialã pânã în zilele noastre ºi de analogia realizatã
între România actualã ºi regiunea sud-americanã sub aspectul evoluþiilor politice ºi ideologice.
America Latinã, ca „lume a contrastelor ºi inegalitãþilor“, a amestecurilor rasiale ºi etnice, a omo-
genitãþii identitãþii religioase, marcatã de colonialismul multisecular ºi de violenþele luptelor pen-
tru dobândirea independenþei, adepta constituþionalismului liberal, zonã a experimentelor cau-
dilliste, militare ºi liberale, zonã de manifestare a capitalului american, a fost examinatã prin pris-
ma tipurilor de state specifice etapei de tranziþie spre democraþie din a doua jumãtate a secolului
al XX-lea: birocratice, autoritarist-militare, sultaniste, hibride, „perfect dictatoriale“, democratice.
Evoluþiile specifice ale ultimelor decenii au fost puse sub semnul consolidãrii democraþiei, dar ºi
al manifestãrii puternice a populismului, experimentãrii liberalismului neo-clasic de facturã ameri-
canã ºi a liberalismului asistenþial, a reformelor economice structurale ºi a proiectelor de întemeiere
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a unei puteri zonale. Întrebãrile numeroase adresate conferenþiarilor ºi comentariile au vizat evolu-
þiile doctrinare ºi ideologice din America Latinã, necesitarea unor criterii de diferenþiere a populis-
melor sud-americane, rolul asumat al Bisericii catolice din America Latinã, relaþiile cu SUA ºi im-
plicarea lor în sfera decizionalã ºi în raporturile de putere din America Centralã ºi de Sud.

Gabriela Tãnãsescu

O PERSPECTIVÃ ANTIMODERNISTÃ

La sfârºitul lunii decembrie a.c., conf. univ. dr. Cristi Pantelimon a susþinut în cadrul Institutu-
lui de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale conferinþa cu titlul Julius Evola ºi implicaþiile socio-
logice ale ideii corporatiste. Autorul unei cãrþi cu titlul sugestiv Rivolta contro il mondo moderno
(1934), dar ºi al altora precum Il Fascismo (1964), Metafisica del Sesso (1969), traduse acum ºi
în limba românã, publicistul radical italian Julius Evola (1898-1974), antimodernist vehement, dar
ºi ezoterist, adept al misticii medievale germane ºi al curentelor religioase orientale, deopotrivã
futurist, dadaist etc., a fost un adept al fascismului italian, dar ºi al nazismului german, „ca forme
de organizare politicã ºi economicã a societãþii“, în mãsura în care, a explicat vorbitorul, „au încer-
cat sã se opunã individualismului ºi utilitarismului proprii modernitãþii“.

Potrivit acestui autor, cauzele anarhiei caracteristice ordinii sociale moderne sunt capitalismul
ºi, deopotrivã, ceea ce el numeºte „marxismul“, care, întrucât au pornit de la „premise materia-
liste“, au rãsturnat ierarhiile „naturale“ ale ordinii sociale medievale. Din aceastã perspectivã, so-
cietãþile moderne occidentale ar fi inferioare societãþilor neoccidentale, unde economia ar fi subor-
donatã unor „principii spirituale“. Astfel, „atât eschatologia comunistã a binelui comun, cât ºi
ideologia burghezã a lui prosperity sunt condamnate explicit“ în favoarea unei idei vechi cât istoria
ideilor politice, anume aceea cã producþia ºi consumul de bunuri materiale ar trebui limitate (de
cãtre cine? — asta este o altã chestiune, deºi candidatul favorit a fost mai mereu Statul) la nevoile
simple, naturale ale omului.

În aceastã opticã, tipului antreprenorului dinamic ºi eficient, celebrat astãzi în toate orizon-
turile ideologice, îi sunt contrapuºi ascetul retras în mânãstiri, aristocratul rãzboinic, dar ºi bres-
laºul medieval însufleþit de „spiritul creºtin al sacrificiului adresat lui Dumnezeu“ — figuri tipice
ale vechiului sistem feudal.

Reveriile „neofeudale“ ale lui Evola sunt însã mult mai puþin totalitare decât acelea ale lui Mi-
hail Manoilescu, de pildã, pentru care corporaþiile profesionale „erau chiar organele vitale ale sta-
tului modern totalitar“, a explicat la sfârºit conferenþiarul, evocând în acest cadru ºi ultima sa carte,
Corporatism ºi capitalism, apãrutã la Editura Beladi, Craiova, 2007.

Cristian-Ion Popa
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