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Abstract. These considerations are willing to be a contra argument
to the position sustaining „the crisis state“ which would require
amendments to the Romania’s Constitution regarding the presi-
dential powers. The author considers that in Romania’s case the
attempt of „constitutional engineering“ which would improve the
Constitution would require not to increase the presidential powers,
following the model of French semi-prezidentialism, but to eluci-
date and materialize in legal form the presidential office of „media-
tion“ between the powers of state and between the state and society,
as well as the function of „supervisory“ the observance of the Con-
stitution and the proper functioning of public authorities, possibly
even their reconfiguration within the Executive. The study indicates
some reasons due to which the presidentialization of the Romanian
political regime was undesirable in the early ’90s and those of its
undesirableness today.
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Cele ce urmeazã reprezintã doar preliminariile unei posibile examinãri critice
a argumentului „crizei statului“ care ar impune modificarea Constituþiei Româ-
niei în sensul consolidãrii sau fortificãrii prerogativelor instituþiei prezidenþiale.
Presupoziþia mea este cã acest argument totalizant este substituibil în demersul
de „inginerie constituþionalã“ ce vizeazã îmbunãtãþirea Constituþiei cu cel al de-
finirii precise, explicitãrii ºi materializãrii juridice a funcþiei prezidenþiale de „me-
diere între puterile statului, precum ºi între stat ºi societate“, în scopul de a „ve-
ghea la respectarea Constituþiei ºi la buna funcþionare a autoritãþilor publice“1,
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eventual chiar de reconfigurarea ei în cadrul executivului. Aceastã examinare
este precedatã de o schiþã a coordonatelor ºi condiþiei semiprezidenþialismului
propriu României prin raportare la „fiºa tehnicã“ a trãsãturilor la care teoriile
consacrate din ºtiinþa politicã2 rezumã diversitatea regimurilor semipreziden-
þiale3 ºi pe care politologul italian Giovanni Sartori o invoca, de altfel, în anul
2001, în discursul consacrat semiprezidenþialismului din România4. Aceastã
evaluare, rãmasã, cred, deocamdatã singularã în peisajul ºtiinþei politice occi-
dentale, a inspirat multe din comentariile ultimilor ani, ale ultimelor luni îndeo-
sebi, inclusiv Raportul Comisiei Prezidenþiale de Analizã a Regimului Politic ºi
Constituþional din România5, deºi în mod explicit aceastã filiaþie ideaticã nu a
fost asumatã sau specificatã în vreun fel6. Sistemului de referinþã din analiza lui
Sartori — modelul „forte“ al semiprezidenþialismului francez, cu avantajele ºi
dezavantajele lui — este prezent ºi în Raportul CPARPCR, care prezintã avanta-
jele de naturã instituþionalã pe care le oferã „soluþia francezã («prezidenþia-
lizarea regimului»)“ pentru actuala Constituþie a României. Analogia între ana-
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întrucât nu existã unanimitate în privinþa cazurilor concrete din care pot fi inferate trãsãturile definitorii ale
semiprezidenþialismului. Pe de altã parte, motivul evident al lipsei un acord asupra þãrilor calificabile ca semi-
prezidenþiale este, dupã Sartori, lipsa unei definiþii a semiprezidenþialismului. Ca urmare, el considerã cã, spre
deosebire de prezidenþialism, a cãrui definiþie porneºte „de la un prototip — Statele Unite ale Americii — ºi
se structureazã ca model bine definit într-un numãr destul de mare de þãri, în cazul semiprezidenþialismului ne
aflãm în faþa unei circularitãþi“. Pentru Sartori, riguros corectã este afirmaþia cã semiprezidenþialismul este
valabil indiscutabil pentru cazul celei de-a V-a Republici franceze — prototipul („o clasã cu un singur caz“)
— ºi cã existã variaþii semnificative între celelalte cazuri ale sale. De aceea, pentru „trasarea frontierelor“
semiprezidenþialismului autorul recomandatã renunþarea la formulãrile ambigue ºi urmarea unei „linii inter-
mediare“ între „supradefinire“ ºi „subdefinire“. Prin definiþia pe care o dã sistemelor semiprezidenþiale ºi prin
analiza cazurilor „similare“ — Republica de la Weimar (1919-1933), Portugalia, Sri Lanka ºi Finlanda (ca ºi
a celor „nesimilare“ din Irlanda, Islanda ºi Austria) — Sartori demonstreazã „nucleul comun“ al structurilor po-
litice subsumabile semiprezidenþialismului ºi, prin aceasta, evitã transformarea semiprezidenþialismului într-o
„categorie rezidualã“. Vezi în acest sens Giovanni Sartori, Ingineria constituþionalã comparatã. Structuri,
stimulente ºi rezultate, traducere de Gabriela Tãnãsescu ºi Irina Mihaela Stoica, prefaþã la ediþia româneascã
de Gheorghe Lencan Stoica, Iaºi, Institutul European, 2008, p 176 sqq.
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constituþionalã comparatã, ºi face trimitere la „tactica cea mai rentabilã“ a preºedintelui — în regimul „prezi-
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un preºedinte activ, „activist“, implicat, „ un coparticipant la sfera decizionalã“, versus un preºedinte („parla-
mentar“) „spectator“, „docil“, „de faþadã“. Sartori nu uitã sã precizeze cã, în ciuda „expectativelor rolului“ de
preºedintele-jucãtor în privinþa „realizãrii eficienþei“, „avertismentul este cã structurile nu pot substitui per-
soanele. Persoana greºitã va acþiona greºit ºi atunci când structura este cea corectã“. Dupã cum, „structurile
greºite irosesc persoana potrivitã“. Vezi Giovanni Sartori, op. cit., p. 217-218.



liza autorului italian ºi Raportul Comisiei Prezidenþiale funcþioneazã la nivelul
sistemului de referinþã, nu însã ºi în privinþa concluziilor asupra eficienþei sis-
temului constituþional. Sartori considera cã în România „deocamdatã sistemul
funcþioneazã suficient de bine aºa cum este“, iar o schimbare a Constituþiei ar
putea fi impusã doar de „circumstanþe“, mai precis de un „impas“ al sistemului
cauzat de o prea mare fragmentare („inflaþie“) de partide, de renunþarea la me-
toda electoralã („agregativã“) a alegerii preºedintelui prin dublul tur de scrutin
cu balotaj sau de evoluþia opþiunilor electoratului spre split voting, votul diferen-
þiat (acordat preºedintelui, nu ºi partidului sãu)7. De altfel, o schimbare sau o
„inventare“ în România a unui sistem semiprezidenþial „autentic“, „forte“, ai-
doma celui francez, nu ar impune atât „reforme constituþionale, cât o evoluþie a
constituþiei materiale“, adicã o evoluþie în planul conþinutului „viu“ al legii fun-
damentale. Sartori viza, desigur, prin acest plan ºi nivelul elementelor extracon-
stituþionale, al raportãrii cutumiar-convenþionale, comunitare ºi sociale, la acest
conþinut. Spre deosebire de Sartori însã, la opt ani de la discursul sãu, Raportul
CPARPCR susþine cã actuala Constituþie „nu mai este de naturã sã asigure echi-
librul ºi funcþionalitatea minime asociate unei bune guvernãri“8. Pusã în aceºti
termeni, incapacitatea Constituþiei de a asigura o bunã guvernare, asiguratã la
rândul ei de echilibrul ºi funcþionalitatea puterilor, ar trebui sã se vãdeascã în
blocarea, „paralizia“ sistemului de guvernare sau în ceea ce ºtiinþa politicã nu-
meºte „crizã“ a guvernabilitãþii, cu raportare la un interval temporal relevant.
Raportul citat menþioneazã însã la acest capitol, alãturi de „disfuncþii ºi neajun-
suri ale unor norme constituþionale lacunare sau lapidare“, „practica politicã [s.a.]
dictatã de interese personale sau de grup“, manifestatã în perioada 1996-2000
„printr-o interpretare greºitã a textelor constituþionale“, demiterea Prim-minis-
trului de cãtre Preºedintele atunci în funcþie ºi refuzul unor miniºtri demiºi de
a-ºi pãrãsi funcþiile. Pentru perioada de dupã noiembrie 2004, seria „tensiunilor
latente localizabile [din punct de vedere cauzal — n.a.] în edificiul constituþio-
nal“ ºi a difuncþionalitãþilor considerate ca fiind datorate „setului de reguli ºi
proceduri ce guverneazã chiar soluþionarea conflictelor“ — ºi nu, „prioritar, unui
conflict interpersonal“ — este ilustratã, de fapt, prin fenomenul de coabitare
între un ºef de stat ºi un premier cu opþiuni politice divergente, suspendarea Pre-
ºedintelui, intervenþiile frecvente ºi deciziile uneori criticabile ale Curþii Consti-
tuþionale9. Perioada este apreciatã drept una a exacerbãrii tensiunilor10 („pre-
zente ºi în trecut“) într-o „dinamicã“ generatã [totuºi!] din decizia actorilor po-
litici ºi din reacþia publicã.

Etiologia disfuncþionalitãþilor, pusã pânã în acest punct într-o logicã care gli-
seazã între cauzele formal constituþionale ºi cele material constituþionale, îndeo-
sebi cele ce þin de practica politicã, este abandonatã în favoarea unei etiologii
situate strict în planul formal constituþional. În principal, este vizat „statutul
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Preºedintelui Republicii“11, „imposibilitatea îndeplinirii rolului sãu în societate“
în condiþiile unei partajãri ce conduce la „confruntarea între cele douã legitimi-
tãþi: reprezentarea naþiunii de cãtre Parlament versus reprezentarea naþiunii de
cãtre Preºedinte“12. Soluþia sporirii atribuþiilor prezidenþiale în sensul dobândirii
unor „pârghii prin care [Preºedintele] sã poate oferi o ieºire“ în situaþii de „crize
constituþionale“ — generate de tensionarea relaþiilor cu Guvernul aflat în exerci-
þiul funcþiunii ºi cu Parlamentul care îl susþine —, îndeosebi dreptul de dizolva
Parlamentul ºi de a refuza candidaturile propuse de premier în cazul remanie-
rilor, ca forme de „prezidenþializare“, este discutabilã în contextul politic ºi so-
cietal din România.

Semiprezidenþialism puternic — semiprezidenþialism slab

Soluþia pe care Constituþia postrevoluþionarã o dã problemei „ce fel de gu-
vernare pentru România?“ este subsumabilã unui logici sistemice a modelului
echilibrului puterilor sau al unei relaþii echilibrate între executiv ºi legislativ,
model circumscris de o variabilã instituþionalã — executivul dual sau structura
de autoritate bicefalã: preºedinte ºi prim-ministru — ºi de o variabilã con-
juncturalã — reflectatã în elementele politice ºi de partid, îndeosebi în majori-
tatea parlamentarã.

Reglementarea constituþionalã a instituþionalizãrii ºi exercitãrii puterii ºi a
desfãºurãri relaþiilor sociale la sfârºitul perioadei de dictaturã — atât în sensul
formal sau al ansamblului elaborat ºi sistematizat de reguli de drept, aºadar ca
lege fundamentalã, cât ºi în sensul material sau al conþinutului regulilor de con-
stituire ºi funcþionare a autoritãþilor statului ºi a raporturilor între ele ºi cetãþeni13
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ºi politic în anii de dupã noiembrie 2004“. În privinþa „peisajului constituþional“, dacã operãm cu impropria
sintagmã, trebuie fãcutã precizarea cã modificãrile Constituþiei din 2003 nu au vizat sfera atributelor prezi-
denþiale, pe cea a raporturilor din cadrul executivului sau pe cele dintre executiv ºi legislativ. Aºadar, dacã
rãmânem într-o perspectivã picturalã, suntem nevoiþi sã remarcãm cã „peisajul constituþional“ a rãmas acelaºi,
s-a schimbat doar „peisajul politic“ („articulat în jurul persoanei ºefului de stat“) ºi, prin el, protagoniºtii actu-
lui estetic, nesatisfãcuþi de canonul în care s-au angajat sã lucreze. Într-o perspectivã mai tehnicã, resortul con-
testãrii Constituþiei în privinþa statutului Preºedintelui apare ca fiind posibilitatea ca o configuraþie politicã par-
lamentarã („repoziþionarea grupurilor parlamentare ºi partidelor politice în raport cu preºedintele“), invocând
prevederile constituþionale, sã sancþioneze ºeful de stat, fãrã ca reciproca sã fie valabilã. Astfel, „crizele consti-
tuþionale“ — efect al „rivalitãþii preºedinte – premier“ („ºeful de guvern se detaºeazã de Preºedinte“) sau al
„rivalitãþii intra-executive“ ce „modeleazã întregul mecanism constituþional“ întrucât este „convertitã, sim-
bolic, în rivalitatea Preºedinte – Parlament“ — sunt explicate, în special pentru perioada de dupã 2004, într-o
grilã eminamente agonisticã, a înfruntãrii ºi rivalitãþii. „Calea confruntãrii dintre cele douã suveranitãþi“ (p. 19)
este, în sine, o cale asumatã subiectiv ºi transpusã într-un stil propriu de practicã politicã întrucât, principial,
executivul dual specific regimurilor semiprezidenþiale ºi situaþiile de schimbare a majoritãþilor parlamentare ºi,
implicit, de coabitare dispun de suficiente „elemente de articulaþie ºi flexibilitate“ pentru a evita blocajele în
exercitarea puterii. Vezi în acest sens Gianfranco Pasquino, Curs de ºtiinþã politicã, traducere de Aurora Mar-
tin, prefaþã de Gheorghe Lencan Stoica, Iaºi, Institutul European, 2002, p. 238. Sartori precizeazã (e edevãrat,
pentru cazul semiprezidenþialismului francez), în stilul sãu direct ºi, totodatã, deosebit de plastic, cã pentru a
nu „înfrânge“ principiul ºi mecanismul de împãrþire a puterii, specific semiprezidenþialismului, ºi pentru a face
posibil „mersul liniºtit al coabitãrii“, preºedintele ºi primul sãu ministru „opozant“ trebuie „sã-ºi joace pro-
priile cãrþi cu mãsurã ºi cu inteligenþã“, sã nu se dovedeascã „lideri cu capete înfierbântate“ ºi indisponibili la
compromis. Vezi Giovanni Sartori, op. cit., p. 178.

12 RAPORT al CPARPCR, loc. cit., p. 18-19.
13 Giovanni Sartori, op. cit., p. 177.



— a avut rolul unui act de reîntemeiere juridicã ºi social-politicã, al constituirii
unui pol de stabilitate în fluctuaþiile inerente pluralismului politic, al obiectivãrii
unui instrument de eliminare a riscului derivelor autoritare ºi a comportamen-
telor prezidenþiale autocratice. Opþiunea pentru un preºedinte ales direct de cetã-
þeni care împarte puterea cu un prim-ministru ce are nevoie constantã de sprijin
parlamentar reprezintã, chiar în lipsa unei definiþii canonice, unitare a semiprezi-
denþialismului14, una dintre caracteristicile semiprezidenþialismului ca sistemul
mixt, ca entitate intermediarã între sistemele prezidenþiale pure (monocefale, de
inspiraþie americanã, dominate de separarea ºi autonomia deplinã a puterilor) ºi
sistemele parlamentare15. Într-o definire mai nuanþatã, Pasquino preciza cã semi-
prezidenþialismul „nu este nici prezidenþialism temperat, nici parlamentarism
potenþat. Este o formã de guvernare de sine stãtãtoare construitã pentru a obþine
unele avantaje ale prezidenþialismului ºi pentru a evita anumite defecte ale parla-
mentarismului“16. În semiprezidenþialism nu existã „un deþinãtor exclusiv al
puterii executive“, existã în schimb o relaþie triadicã — Preºedinte, Guvern, Par-
lament — de rãspundere, control, susþinere la nivelul puterii în ansamblul sãu,
care conturezã o dispunere diadicã prin susþinerea parlamentarã acordatã fie pre-
mierului, fie preºedintelui. Dupã Sartori, principalele trãsãturi ale semipreziden-
þialismului ar putea fi rezumate la (1) alegerea prin vot popular a ºefului statului,
(2) o putere executivã împãrþitã între ºeful statului ºi prim-ministru, aºadar o
structurã de autoritate dualã în care (3) preºedintele este independent de parla-
ment, dar nu poate conduce singur, iar directivele sale trebuie acceptate ºi me-
diate de guvernul sãu, (4) prim-ministrul ºi guvernul sunt independenþi faþã de
parlament, dar dependenþi de încrederea sau neîncrederea perlamentului, (5)
„structura de autoritate dualã a semiprezidenþialismului admite diferite echilibre
ºi, de asemenea, aranjamente mutuale de putere în interiorul executivului, astfel
încât sã subziste «autonomia potenþialã» a fiecãrei unitãþi sau componente a
executivului“17.

Dispunerea celor douã centre de putere în oscilaþie unul faþã de celãlalt repre-
zintã, dupã Sartori, „o inovaþie constituþionalã genialã“18, dacã nu chiar „partea
cea mai strãlucitoare, chiar dacã neprevãzutã, a vrãjitoriei constituþionale“19,
dacã este luat în calcul modelul francez care a inspirat semiprezidenþialismul
românesc, anume modelul în care conducerea este asiguratã de autoritatea ce
„controleazã“ majoritatea în parlament. În limitele modelului francez al semi-
prezidenþialismului, adicã al unui sistem mixt autentic bazat pe o autoritate dualã
flexibilã, adicã pe un executiv bicefal al cãrui „prim cap“ se schimbã (oscileazã)
dupã cum se schimbã combinaþiile majoritãþii, este aplicatã constituþia materialã
(convenþiile constituþiei) atunci când prevaleazã majoritatea unificatã a preºe-
dintelui asupra primului ministru, ºi constituþia formalã (litera textului constitu-
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þional) în cazul unui prim ministru susþinut de propria majoritate parlamentarã20.
La aceastã caracteristicã, modelul francez o adaugã pe cea a „preºedinþiei puter-
nice sau forte“, a preºedintelui „aflat în centrul puterii executive“ ca urmare a le-
gitimitãþii derivate din investirea sa popularã ºi a „prerogativelor personale“ pe
care le deþine: anume dreptul de a dizolva Adunarea Naþionalã sau Camera in-
ferioarã a parlamentului (nu ºi de a-l destitui pe premier), dreptul de a prezida
Consiliul de Miniºtrii, de a face numiri pentru funcþii ºi posturi importante în
stat, prerogative în sfera politicii externe ºi a apãrãrii naþionale — iniþiativa le-
gislativã ºi rãspunderea în faþa parlamentului revenind premierului. Ca urmare,
centrele de putere ale modelului semiprezidenþial francez al celei de-a V-a Re-
publici sunt Parlamentul, cu atribuþii legislative ºi de control al guvernului, nu ºi
al preºedintelui, ºi preºedintele, care influenþeazã activitatea guvernului condu-
când Consiliul de Miniºtrii ºi dispunând de prerogative proprii („personale“) pe
care le poate exercita independent de acordul guvernului21.

Diferenþa specificã a semiprezidenþialismului din România în genul proxim,
sã spunem, al modelului francez se reflectã în funcþia imprecisã, nedeterminatã,
de „mediator“ a preºedintelui, tradusã în calitatea lui de super partes a sistemu-
lui politic ºi nu de partes ca în modelul prezidenþial ºi semiprezidenþial puternic.
De asemenea, specificul semiprezidenþialismului românesc se reflectã în depen-
denþa relativã a statutului prezidenþial de consultarea cu partidele relevante ºi cu
parlamentul pentru desemnarea premierului, pentru investirea guvernului ºi con-
vocarea referendumului, în prerogativa de dizolvare a parlamentului doar în
cazul imposibilitãþii de a identifica o majoritate parlamentarã pentru susþinerea
unui anume guvern, în inexistenþa dreptului prezidenþial de veto ºi, în genere, a
unei puteri autonome a preºedintelui. Pentru Sartori, aceastã diferenþã specificã
situeazã semiprezidenþialismul din România în imediata vecinãtate a regulilor
normale ale sistemului parlamentar, a unui sistem parlamentar caracterizat de un
ºef puternic al statului, dar nu suficient de puternic pentru a modifica natura par-
lamentarã a sistemului22, ori în cadrele unui semiprezidenþialism nu suficient de
susþinut, cu un preºedinte „nu foarte puternic“, dar „suficient de puternic“ pentru
a-i permite funcþionarea într-un context care, dupã Sartori, „i se potriveºte“23.
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acest aspect, însuºi „cazul francez este problematic“. Dupã Lijphart, puterea preºedintelui Franþei — pânã în
1968 ºeful „clar“ al guvernului — se baza mai mult pe susþinerea puternicei majoritãþi parlamentare decât pe
prerogativele prezidenþiale. Subscriind aprecierii formulate de Raymond Aron, Lijphard susþine cã în Franþa
începutului anilor ’80 pierderea susþinerii majoritãþii de cãtre preºedinte ar fi determinat transformarea siste-
mului prezidenþial într-unul parlamentar. De asemenea, Lijphart ia în considerare previziunea lui Maurice Du-
verger dupã care a V-a Republicã francezã va dezvolta un model al alternãrii fazelor parlamentare cu cele pre-
zidenþiale. Vezi în acest sens Arend Lijphart, Modele ale democraþiei. Forme de guvernare ºi funcþionare în
treizeci ºi ºase de þãri, traducere din limba englezã de Cãtãlin Constantinescu, prefaþã la ediþia în limba românã
de Lucian-Dumitru Dîrdalã, Iaºi, Polirom, 2000, p. 123-124. În dezacord cu Duverger, Sartori considerã cã, în
ciuda potenþialului de conflict ºi dezbinare pe care îl are o majoritate divizatã, „semiprezidenþialismul propune
o maºinãrie în mãsurã sã îl evite, în mãsurã sã funcþioneze ºi cu majoritãþi înjumãtãþite“ — Giovanni Sartori,
op. cit., p. 178.

23 Giovanni Sartori, op. cit., p. 315-316.



Explicaþia acestei opþiuni constituþionale pentru un sistem bicefal impur, sã
spunem, este foarte corect plasatã în contextul istoric ºi politic al tranziþiei Ro-
mâniei dinspre dictaturã spre un sistem constituþional autentic, în contextul unei
motivaþii „perfect explicabile ºi, în plus, înþelepte“24 pentru care autorii Consti-
tuþiei române nu au dorit — exceptând alegerea popularã — un preºedinte de
tipul lui de Gaulle. Autor al celei de-a V-a Republici, în anul 1958, preºedinte
puternic stabilit mai mult de Constituþia materialã, de notorietatea ºi prestigiul
sãu personal decât de Constituþia formalã25, de Gaulle declara în 1961 cã „auto-
ritatea indivizibilã a statului este acordatã în întregime preºedintelui poporului
care îl alege“ ºi cã „ultimul cuvânt este numai al lui“26, deºi aceastã idee nu se
regãsea în Constituþia francezã, iar intenþia redactorului Constituþiei, Michel
Debré, nu era de a institui un preºedinte „imperial“. Din acest motiv preºedintele
francez nu are puteri decizionale, iar puterile excepþionale sunt rareori utiliza-
bile27. Dacã în cazul Franþei Constituþia materialã a avut întâietate faþã de cea
formalã, în cazul României postrevoluþionare nu doar cã aceastã situaþie nu avea
corespondent, dar era deopotrivã indezirabilã.

Prezidenþializarea ºi contextul României postdecembriste

Într-o diferenþã netã faþã de societatea politicã ºi elita politicã a Franþei anilor
’60, contextul politic postrevoluþionar din România a reprezentat reflectarea
complexã a dificultãþilor „celei mai radicale transformãri pe care a cunoscut-o
România“28. Democratizarea politicã a circumscris un sistem fluid ºi labil de
partide în cãutare de identitate doctrinarã ºi obiective distincte, un pluralism ato-
mizat, sisteme care s-au sistematizat gradual, dar care au permis dezvoltarea pa-
ralelã a unor politici de concesii sau favoruri localiste ºi politici ale schimburilor
clientelare pe fondul „unui adevãrat hiatus între perspectiva teoretico-politicã
[asupra reformei economice], propusã ºi asumatã de partide, ºi aºteptãrile popu-
laþiei, pe de o parte, ºi principalele evoluþii ale economiei româneºti consemnate
dupã 1989 ºi pânã în jurul anului 2000, pe de altã parte“, cu tot cortegiul deze-
chilibrelor sociale: dezindustrializare, reducerea populaþiei ocupate, creºterea
masivã a datoriei externe29. Dispunerea politicã a fost însoþitã, aºadar, ºi a inten-
sificat stagnarea ºi regresul economic, conflictele între grupurile de interese, un
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1958, De Gaulle a iniþiat reformarea sistemului instituþiilor, inclusiv o preºedinþie puternicã. Ales preºedinte al
Franþei în decembrie 1958, prin votul indirect al electorilor, ºi în 1965 prin vot universal, De Gaulle a pro-
movat, de fapt, o Constituþie care prevedea un „cap“ — premierul, conducãtorul acþiunilor guvernului care
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Vezi Giovanni Sartori, op. cit, p. 176.

26 Ibidem, p. 195.
27 Ibidem, p. 177.
28 Constantin Nica, Liberalismul din România — teorie ºi practicã, vol. IV — Renaºterea liberalismului

ºi a pluralismului democratic, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2008,
p. 352.

29 Pentru o remarcabilã sintezã asupra tranziþiei politice ºi economice a societãþii româneºti dupã 1990,
vezi Ibidem, p. 291- 389.



factor suplimentar cu potenþial deloc neglijabil în aceastã dispunere constituin-
du-l lipsa culturii politice ºi a exerciþiului democratic, lipsa mentalitãþii civic-
participative, lipsa culturii politice a capitalismului aflat din nou în România în
faza acumulãrii sale primitive, chiar „sãlbatice“. Pe fondul acestei culturi poli-
tice deficitare sau a „primitivismului democratic“, în expresia lui Sartori, aº su-
blinia impactul deosebit pe care l-a avut în þara noastrã, îndeosebi în ultimii ani,
discursul de facturã populistã, „negator“, exprimat în „respingerea sistemului“ ºi
în „contestarea legitimitãþii ordinii politice existente“, în „eliminarea politi-
cienilor corupþi ºi mediocri“, în instituirea unei relaþii directe cu poporul. Suc-
cesul unui astfel de discurs este facilitat de ºi, la rândul sãu, potenþeazã sub-
cultura politicã ºi trivializarea politicii, neimplicarea în spaþiul public ºi lipsa de
responsabilitate.

În plus, cred cã trebuie menþionat, în privinþa selecþiei clasei politice postde-
cembriste care opereazã în limitele sistemului semiprezidenþial slab — o selecþie
conexatã în mãsurã nesemnificativã criteriilor meritocratice — rolul nefast al
ceea ce Sartori numeºte mecanisme ale video-politicii, instrumente care favori-
zeazã alegerea politicã sub imperiul improvizaþiei ºi al elementului fortuit, care
promoveazã, sub aparenþa vizibilitãþii, „o grupare de trivialitãþi secundare“ ºi de
obscuritãþi, altfel spus, care determinã o „selecþie dezastruoasã“ a „amatorilor
improvizaþi“, a „independenþilor testaþi prin sondaj ºi a cãror susþinere nu este
niciodatã dezvãluitã“30. Caracterizarea lui Sartori circumscrie, din pãcare, rigu-
ros, cu puþine excepþii, fenomenul din România. De altfel, cred cã începând cu
„revoluþia în direct“ din decembrie ’89, trecând prin episodul „bileþelelor roz“ ºi
dupã, politica naþionalã este în mod covârºitor marcatã video, sã spunem aºa,
atât în coordonatele sale vizibile ºi „reacþiile previzibile“, cât ºi în cele ale indi-
ciilor participãrii politice invizibile, acceptabile sau inacceptabile.

Aº mai menþiona doar în încheierea acestei contextualizãri ultraschematizate
ºi inevitabil subiective predominanþa, în strategiile partidelor, a politicii de
obþinere a funcþiilor (office seeker), în defavoarea demersurilor de aplicare a
unor politici ºi programe specifice (policy seeker), predominanþã care se traduce
în fenomenul de „partinizare a societãþii“, adicã de „împãrþire a prãzii“, a sarci-
nilor de guvernare ºi a funcþiilor guvernamentale ºi politico-administrative între
câºtigãtorii alegerilor (parcelare) ºi, deopotrivã, de o „prezenþã sufocantã a orga-
nizaþiilor de partid în sistemul social ºi în sistemul economic“31 (colonizare) care
implicã extinderea controlului asupra electoratului ºi, în acelaºi timp, o reducere
a calitãþii ºi cantitãþii guvernãrii. În mod paradoxal, aceastã expansiune a guver-
nãrii de partid nu este coextensivã unui proces de amplificare a responsabilitãþii
ºi rãspunderii specifice, de identificare a responsabililor pentru o guvernare defi-
cientã ºi/sau pentru perpetuarea mecanismelor ce întreþin corupþia numitã adesea
„endemicã“.

Promovarea unei instituþii prezidenþiale „forte“, a unui preºedinte „pur“ în
context românesc ar fi pãrut imediat dupã 1990 ca fiind excesivã ºi structural
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inacceptabilã. Rezerva autorilor Constituþiei române se dovedeºte întemeiatã
atâta vreme cât un semiprezidenþialism nou în peisajul constituþional, ºi anume
cel instituit în Rusia începând cu 1993, în expresia lui Sartori, „cea mai completã
versiune prezidenþialã a semiprezidenþialismului“, nu „exprimã o diarhie ce ad-
mite oscilaþii ale puterii, ci un semiprezidenþialism monocratic în care ºeful sta-
tului este întotdeauna dominant ºi se sprijinã pe confruntare ºi, ca urmare, pierde
una din calitãþile de bazã ale modelului francez, anume adaptabilitatea în even-
tualitatea majoritãþii divizate“32. Problema este dacã astãzi un preºedinte semi-
prezidenþial „forte“ este dezirabil ºi util în remedierea disfuncþionalitãþilor înre-
gistrate în dispunerea actualã a centrelor de putere ºi dacã enunþarea unei crize a
statului33 constituie argumentul decisiv pentru iniþierea unui demers de „ingine-
rie constituþionalã“ în România.

Cadrul actual al problemei prezidenþializãrii

În privinþa centrelor de putere ºi a relaþiilor dintre ele în configuraþia semi-
prezidenþialã conferitã de Constituþia actualã, între aspectele consemnate adesea
drept problematice ºi considerate adesea drept temeiuri necesare ºi suficiente
pentru modificarea prevederilor constituþionale se înscrie activitatea parlamen-
tarã de supraveghere a activitãþii guvernului. Ritmul de lucru al numeroaselor
comisii permanente, de anchetã ºi speciale, cel mai adesea tergiversant, este
apreciat ca tinzând mai curând sã scoatã din sfera dezbaterii deschise, sã izoleze
ºi sã facã uitate problemele investigate. Acest indicator defavorabil al funcþio-
nalitãþii ºi eficienþei comisiilor parlamentare exprimã gradul de vulnerabilitate a
puterilor reale ale Parlamentului, cu atât mai mult cu cât în istoria sa postde-
cembristã, Parlamentul nu a reuºit sã treacã nici o moþiune de cenzurã. Aceastã
incapacitate a Parlamentului a fost în repetate rânduri interpretatã ca „dominaþie
a executivului“, ca incapacitate a legislativului de a controla guvernul în exerci-
tarea funcþiilor sale, altfel spus, ca instituire ºi perpetuare a unei relaþii deze-
chilibrate între executiv ºi legislativ sau ca o confiscare a legislativului de cãtre
executiv, în condiþiile tendinþei excesive a guvernului de a folosi dreptul sãu de
iniþiativã legislativã.

În privinþa relaþiei dintre legislativ ºi puterea judecãtoreascã, factorul con-
siderat responsabil pentru blocaje specifice sunt lipsa de independenþã a puterii
judecãtoreºti ºi cenzurarea ei printr-un anumit tip de protecþie pe care parla-
mentul ºi l-a acordat folosindu-se de imunitate ºi de presiuni politice.

În privinþa relaþiei dintre Parlament ºi preºedinte, momentul suspendãrii
preºedintelui a repus în discuþia publicã necesitatea creãrii unui echilibru astfel
încât prerogativele prezidenþiale sã nu fie situabile „într-o logicã pur parla-
mentarã“ ºi astfel încât sã precumpãneascã o naturã bicefalã de forma executiv-
legislativ.

Raportat la aceste aspecte, din punctul meu de vedere se impune a fi fãcutã
sublinierea cã, în ciuda caracterului sãu slab, semiprezidenþialismul din România
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nu a degenerat într-o crizã a statului, într-o crizã de sistem sau în blocarea, în
sensul propriu al termenului, angrenajului instituþional. Dincolo de numeroasele
tipuri de aspecte problematice pe care parþial le-am amintit, România nu a în-
registrat o crizã a guvernabilitãþii, dimpotrivã, a configurat elemente de articu-
laþie ºi flexibilitate care au permis primului-ministru ºi guvernului sã funcþio-
neze având susþinerea Parlamentului ºi, de asemenea, care au asigurat un anumit
grad de stabilitate guvernamentalã. Evident, iau în calcul aici faptul cã nu sta-
bilitatea guvernamentalã, adãugatã stabilitãþii democraþiei parlamentare, repre-
zintã factorul decisiv al democraþiei funcþionale, ci eficacitatea sau eficienþa
guvernului tradusã nemijlocit nu în „realizãri concrete“ (performances), ci în ca-
pacitãþi structurale necesare pentru realizarea politicilor anunþate. Ca urmare,
argumentul totalizator ºi ultimativ al „crizei statului“ generate de actul suspen-
dãrii decis de majoritatea parlamentarã — în fond un act de sancþionare — nu
este riguros valid ºi decisiv pentru iniþierea modificãrii Constituþiei. Iniþiativele
de „inginerie constituþionalã“ sunt suficient de motivate ºi argumentate de inten-
þia creºterii funcþionalitãþii ºi eficienþei centrelor de putere ºi a optimizãrii rapor-
turilor dintre ele. În acest sens, este evident necesarã clarificarea „relaþiilor din
interiorul puterii executive“, îndeosebi în situaþiile de remaniere guvernamen-
talã34, dar ºi definirea precisã, explicitarea ºi materializarea juridicã a funcþiei
preºedintelui de supraveghetor al respectãrii Constituþiei ºi a bunei funcþionãri a
autoritãþilor publice, ca ºi a celei de mediator între puterile statului ºi între stat
ºi societate, eventual chiar de reconfigurarea lor în cadrul executivului.

Argumentul cã Referendumul a reflectat confruntarea dintre douã legitimi-
tãþi, anume reprezentarea naþiunii de cãtre Parlament versus reprezentarea ei de
cãtre preºedinte nu confirmã35 nici un principiu democratic de rezolvare a
disputelor dintre executiv ºi legislativ formulat în ºtiinþa politicã cu privire la
care dintre cele douã reprezintã de fapt voinþa poporului. Confirmã însã o anu-
mitã dispunere a electoratului faþã de o problemã politicã transformatã într-o
problemã constituþionalã.

Argumentul succesiunii de crize constituþionale care se pot naºte din tensio-
narea relaþiilor preºedintelui cu guvernul în funcþie sau al „evoluþiilor asociate
cu rivalitatea preºedinte-premier convertitã prin sprijin parlamentar în rivalitatea
preºedinte- Parlament“ repune în discuþie, dincolo de „tensiunile latente locali-
zabile în edificiul constituþional“, efectele unei perspective agoniste sau con-
flictuale aplicate vieþii politice ºi normelor constituþionale, un eufemism în fond
pentru un set de practici politice generate probabil din alt tip de reguli decât cele
pe care le invocã. Conexarea corectã a practicilor politice cu regulile ºi normele
constituþionale reprezintã însã conþinutul a ceea poate fi numit sferã extracon-
stituþionalã sau stadiu post-constituþional al elaborãrii regulilor ºi cred cã el con-
stituie apanajul unei culturi politice consolidate ºi a unei democraþii parlamen-
tare consolidate.
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În aceastã logicã consider cã opþiunea constituþionalã din 1991 pentru semi-
prezidenþialismul slab a fost întemeiatã ºi cã repunerea ei în discuþie se impune
a fi condiþionatã de renunþarea la perspectiva agonistã în favoarea celei proprii
în fond semiprezidenþialismului consolidat de inspiraþie francezã, anume echi-
librul puterii ºi prevenirea comportamentului prezidenþial autocratic. O Consti-
tuþie materialã care sã stabileascã în mai mare mãsurã decât cea formalã carac-
terul consolidat al semiprezidenþialismului, ca în cazul Franþei, se impune a fi
construitã în timp în România pe baza normelor ºi a unei perspective de conlu-
crare politicã.
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