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Cele ce urmeazã reprezintã încercarea de a schiþa un rãspuns la întrebarea: ce
reprezintã la începutul secolului XXI legitimitatea electoral-proceduralã ca para-
digmã a democraþiei, dupã ce, în a doua parte a secolului XX, cercetãrile de refe-
rinþã au prezentat motivele diminuãrii semnificaþiei ei explicative. Asumpþia stu-
diului este cã raportat la practica politicã a modernitãþii târzii ºi a epocii actuale
a „democraþiei confuze“1, în care alegerile libere, adicã mecanismul politic defi-
nitoriu al ordinii sociale democratice, se rezumã la a constitui modul de desem-
nare a guvernanþilor, nu ºi de legitimare a politicilor lor, paradigma legitimãrii
electoral-procedurale a pierdut supremaþia explicativã în favoarea unor modele
care au pus în valoare mutaþiile importante survenite la nivelul societãþii politice
contemporane. Între autorii consacraþi acestei problematici, Pierre Rosanvallon
este cel care a pus schimbãrile de paradigmã care au avut loc în explicarea legiti-
mãrii puterii în ultimul secol în termenii unei „revoluþii în concepþia despre legi-
timitate“, determinatã de „descentralizarea democraþiei“ ºi de manifestarea unor
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noi forme ºi surse de legitimare. Ca atare, studiul cuprinde o raportare la aceastã con-
cepþie singularã asupra gradului ºi determinaþiilor „turnurii“ pe care a parcurs-o
explicarea legitimãrii puterii ºi care s-a construit pornind de la teza cã ponderea
importantã pe care au dobândit-o în realitatea politicã legitimitatea substanþialã
ºi legitimitatea moralã, pe seama legitimitãþii electorale, exprimã faptul cã actul
alegerii nu mai implicã „serviciul binelui public“ ºi „respectul valorilor fonda-
toare ale legãturii sociale“, cã între ele existã o cenzurã. Aceastã examinare este
precedatã de o succintã referire la modelul ºi realitatea legitimitãþii electorale ºi
la rolul sistemului procedural.

Legitimitatea electoralã

Una dintre definiþiile izbutite ale democraþiei aparþine celui mai filosof dintre
politologii contemporani, Giovanni Sartori, dupã care „pentru a realiza o demo-
craþie, atribuirea nominalã a puterii ºi exercitarea concretã a acesteia nu rãmân
în aceleaºi mâini“2. Ca atare, formula elipticã a democraþiei ca „putere a popo-
rului asupra poporului“ nu indicã asupra cui este exercitatã puterea ºi faptul cã
guvernarea presupune existenþa celor guvernaþi, ºi nici mijloacele procedurale ºi
instrumentele pentru realizarea democraþiei. Dupã Sartori, noþiunea de putere a
poporului este pertinentã în mãsura în care combate puterea autocraticã ºi permite
distincþia dintre dreptul titular al poporului asupra puterii ºi exercitarea puterii
de cãtre cei cãrora ea le-a fost „transmisã reprezentaþional“ în urma unor alegeri
desfãºurate conform unor proceduri electorale. Dacã principiul funcþional al de-
mocraþiei este „principiul domniei majoritãþii limitate (restrânse)“, adicã o „dom-
nie a majoritãþii care respectã drepturile minoritãþii“, problema fundamentalã ar
fi, dupã Sartori, posibilitatea menþinerii ºi consolidãrii legãturii dintre atribuirea
nominalã a puterii ºi exercitarea ei concretã prin alegeri. Aceasta întrucât alege-
rile ºi reprezentarea constituie nu doar instrumentele necesare democraþiilor pe
scarã largã, ci ºi „cãlcâiul lui Ahile“, dat fiind cã „cel ce deleagã puterea o poate
ºi pierde“, alegerile pot sã nu fie libere sau reprezentarea sã nu fie necesarmente
realã. Ca urmare, fundamentul democraþiei rezidã în principiul surselor ºi legiti-
mitãþii puterii — conform formulei „puterea aparþine poporului“ —, în princi-
piul conform cãruia puterea este legitimã în mãsura în care, deopotrivã, este „o
emanaþie a voinþei poporului“ ºi „se bazeazã pe un anumit consens fundamental,
manifest“3.
Sartori aratã elocvent cã democraþia, consideratã ca teorie a resurselor ºi a

dreptului titular asupra puterii, indicã preeminenþa societãþii asupra statului sau
aratã cã demos-ul precede cratos-ul ºi, prin aceasta, cã statul este în slujba cetã-
þenilor ºi cã guvernul existã prin popor, în sensul cã îºi derivã legitimitatea din
consimþãmântul poporului. De aceea, manifestarea opiniei publice în cadrul ale-
gerilor ºi, pe aceastã bazã, posibilitatea identificãrii democraþiilor electorale con-
stituie o problemã esenþialã a teoriei democraþiei. Dupã Sartori, imaginea de an-
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samblu ce rezultã din studiile electorale ºi din sondaje „este, invariabil, o imagine
tristã cu privire la baza de informare... a marii majoritãþi a cetãþenilor“4. În ea
dominã lipsa unui public educat din punct de vedere politic, adicã a unui public
informat ºi cu competenþe cognitive dobândite, ceea ce se traduce practic în lipsã
de atenþie, dezinteres, dezinformare, distorsionare perceptivã ºi „ignoranþa purã
a simplului cetãþean“, depolitizare sau apatie, participare civicã minimalã sau
subminimalã, exprimarea în multe privinþe nu a unor opinii, ci a unor „sentimente
dezarticulate compuse din impresii ºi efuziuni emoþionale“. În ciuda acestei rea-
litãþi dezolante — care confirmã cugetarea lui Alain5: „Ideile noastre sunt oche-
larii noºtrii de vedere“ —, democraþia dispune de mijloace interne realiste de co-
rijare a puterii, adicã a distanþei dintre „retoricã ºi fapte, idealuri ºi practicã“, prin
forme diferite în care „poporul“ înþelege sã modeleze „propria democraþie“6.
Ceea ce rezultã din analiza datelor concrete în privinþa modului în care func-

þioneazã teoria democraþiei electorale este faptul cã alegerile „nu hotãrãsc asu-
pra politicilor concrete“, ci „decid cine va hotãrî asupra acestora“, „nu decid asu-
pra problemelor controversate“, ci „stabilesc, mai curând, cine va decide asupra
problemelor controversate“, nu exprimã „primele opþiuni“, aºa cum aratã Robert
Dahl, în esenþã, ele stabilesc cine va guverna, dar „decid modul de guvernare
doar într-un sens vag ºi irelevant“7. În fapt, aºa cum sublinia Norberto Bobbio,
participarea directã a cetãþenilor, prin alegeri, la delegarea puterii unui numãr re-
strâns de cetãþeni ºi, subsumat, participarea lor, prin reprezentare, la exercitarea
puterii sau la deciziile puterii suverane, repune constant problema titularului pu-
terii politice, a modului de exercitate a dreptului de luare a deciziilor colective
ºi a scopului acestora8. Conform teoriei democraþiei electorale, dacã „alegerile
decid cine va decide“, atunci „povara raþionalitãþii“ nu cade asupra alegãtorilor,
ci este „transferatã asupra reprezentanþilor acestora ºi, prin urmare, asupra teo-
riei democraþiei reprezentative“9. Ca urmare, putem infera cã manifestarea ale-
gãtorilor, de fapt manifestarea publicã, civicã diversã în scopul de a corija sau
substanþializa diferit politica concretã a guvernanþilor este operaþionalizabilã într-o
construcþie teoreticã care reprezintã în mãsurã considerabilã contraponderea ei
semnificativã. În plus, gradul de consolidare a unei astfel de construcþii teoretice
complementare teoriei democratice electorale este simptomaticã pentru gradul în
care legitimitatea electoralã pierde din relevanþã. Din punctul meu de vedere
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concepþia lui Pierre Rosanvallon se situeazã în aceastã perspectivã înnoitoare
prin valorizarea la nivel teoretic a diversitãþii de forme de control ºi suprave-
ghere a puterii instituite, a unor tipuri de legitimitate recunoscutã din punct de
vedere social — „legitimitatea de experienþã“ sau „legitimitatea-utilitate“ —
care exprimã o „legitimitate moralã sau funcþionalã“. Punctul nodal al acestei
concepþii originale este teza cã „puterilor indirecte“, legitimate moral ºi substan-
þial, le poate fi recunoscutã o legitimitate de tip politic în mãsura în care „deþin
o calitate a generalitãþii“10. Speciile sub care se manifestã, dupã Rosanvallon,
categoria generalitãþii sunt „numãrul“, „independenþa“ ºi „universul moral“, lor
corespunzându-le ca „instituþii asociate“, în ordine, (1) sufragiul universal care
organizeazã o legitimitate social-proceduralã, (2) justiþia sau autoritãþi indepen-
dente care „organizeazã“ „echidistanþa tuturor participanþilor la putere“ ºi „ca-
racterul pe deplin public al puterii“ corespunzãtor unei legitimitãþi prin impar-
þialitate ºi (3) ºi autoritãþi private (autoritãþi morale social recunoscute: perso-
nalitãþi, instituþii, asociaþii etc.) care afirmã ºi promoveazã valori unanim recu-
noscute în plan moral ºi în cel al modelelor cognitive ale raþiunii în virtutea unei
legitimitãþi substanþiale.
Constatarea de la care porneºte Rosanvallon este cea cã sistemul electoral-re-

prezentativ este confruntat cu forme diverse de control ºi supraveghere din par-
tea unor autoritãþi independente care se suprapun, de pildã, controlului parla-
mentar ºi care exercitã presiune asupra puterilor instituite în scopul de a in-
fluenþa deliberarea politicã. Multiplicarea puterilor de control ºi supraveghere
din „arena reprezentativitãþii ºi legitimitãþii“, ca ºi a actorilor implicaþi — în
principal politici, media, dar ºi autoritãþi independente ale societãþii civile — in-
dicã manifestarea unor puteri democratice aflate într-un anumit tip de opoziþie
cu „instituþia invizibilã“ a încrederii11 în puterea instituitã ºi, ca urmare, mani-
festarea unor „forme diferite de suveranitate politicã“. În consecinþã, dupã Ro-
sanvallon, se impune ca teoria guvernãrii reprezentativ-democratice sã resemni-
fice ºi sã revalorizeze ca elemente indispensabile ale mecanismului electoral le-
gitimitatea ºi încrederea, care „se topesc“, deopotrivã, „în principiu, în rezultatul
urnelor“. În ciuda acestui paralelism de principiu, raportul legitimitate-încredere
apare ca fiind deosebit de complex ºi de marcat de „permanenþa dezacordului“,
dat fiind cã, pe de o parte, „istoria democraþiilor reale“ a fost „istoria unei ten-
siuni ºi a unei contestãri permanente“ ºi datã fiind, pe de altã parte, natura di-
feritã a legitimitãþii ºi a încrederii. Rosanvallon precizeazã cã „legitimitatea are
o substanþã juridicã, de ordin strict procedural, produsã într-un chip perfect ºi ab-
solut în alegeri“, în timp ce încrederea, mult mai complexã, „constituie un fel de
«instituþie invizibilã» înzestratã cu cel puþin trei funcþii“, anume: (1) de a „extinde
calitatea legitimitãþii, îmbogãþindu-i natura proceduralã cu o dimensiune moralã
(integritatea, în sensul cel mai larg al termenului) ºi cu una substanþialã (grija
faþã de binele comun)“; (2) de a permite ca legitimitatea sã dureze în timp; (3)
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de a permite o economisire instituþionalã, la nivelul mecanismelor de verificare
ºi de colectare de probe. Ceea ce autorul francez formuleazã cu statut de legitate
este cã în istoria democraþiilor disocierea dintre legitimitate ºi încredere a consti-
tuit „o chestiune centralã“, a constituit regula aºadar, în timp ce suprapunerea lor
a constituit excepþia12. Ca urmare, direcþiile pe care s-au dezvoltat reacþiile la
aceastã legitate au fost, pe de o parte, creºterea ponderii mecanismelor democra-
þiei directe, adicã recursul la urne, în scopul întãririi legitimitãþii procedurale, ºi
stimularea creºterii dependenþei aleºilor de alegãtori, în scopul ameliorãrii de-
mocraþiei electorale. Ca reflex al celei de-a doua direcþii trebuie consideratã am-
ploarea reþelei de verificãri ºi testãri, de „contrapuneri sociale informale“ ºi de
instituþii al cãror rol a fost sã „compenseze diminuarea încrederii prin organiza-
rea neîncrederii“ ºi sã o manifeste în forme „structurante active în instituþiile ce-
tãþeniei“13.
Rosanvallon a pus aceastã multiplicare a puterilor de supraveghere ºi control

ºi a formelor de suveranitate politicã în termenii unui „conflict de legitimitate“,
ai unei „concurenþe a democraþiilor“ în cadrul aceleiaºi democraþii, adicã al unei
„tensiuni“ între „puterile indirecte“ care pot configura o „contrademocraþie“ ºi
puterea politicã instituitã. De fapt, autorul francez prezintã „conflictul legitimitã-
þilor“ ca manifestare a compunerii ºi a întrepãtrunderii celor trei legitimitãþi —
legitimitatea social-proceduralã, legitimitatea prin imparþialitate ºi legitimitatea
substanþialã — ºi a înfruntãrii lor la nivel sferei publice „într-o competiþie a ie-
rarhiei“. Ca exemplu de suprapunere a legitimitãþii urnelor ºi a legitimitãþii raþiu-
nii, Rosanvallon indicã douã interpretãri ale suveranitãþii numãrului: prima o in-
terpretare pur numericã, a doua o interpretare în conformitate cu care numãrul
corespunde „unei unitãþi a tuturor spiritelor, tradusã prin noþiunea de evidenþã“
care conferã autoritate.

Criza democraþiei ºi sistemul electoral majoritar

Ultimele decenii, cele în care legitimitatea parcurge „o nouã epocã“, o nouã
ºi complexã experienþã practicã, stau, aºadar, sub semnul redeschiderii „dosa-
rului intelectual al legitimitãþii“14. Dupã Pierre Rosanvallon15, aceastã redeschi-
dere are menirea genericã de a trasa conceptele care structureazã „noua lume“ ºi
de a depãºi astfel „viziunile iacobine ºi decizioniste, inadecvate experienþei con-
temporane“ ºi, eventual, de a determina noi forme democratice. Aceasta întrucât
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experienþa contemporanã a multiplicãrii puterilor de control ºi supraveghere
exprimã, în fapt, un nou mod de guvernare, un alt tip de raportare la imperativul
de bazã al democraþiei ºi, paralel, „scufundarea“ vechiului sistem al legitimitãþii16.
Ceea ce îl singularizeazã pe Rosanvallon în privinþa analizei experienþei le-

gitimitãþii ºi a discursului „noii lumi“ ºi a „noii epoci“ este cã le pune în termenii
unei noi înþelegeri a „generalitãþii democratice“, a unei „reconstrucþii noi, discre-
te“ aflate sub exigenþa detalierii unor „ideal-tipuri“, adicã a unei „revoluþii“ al
cãrei impact rãmâne încã „nedecis într-o lume a posibilitãþilor noi ºi a multor pe-
ricole potenþiale“. Cred cã aceastã „revoluþie“ poate fi pusã în termenii unei
schimbãri de paradigmã în conceptualizarea legitimitãþii puterii. De altfel, Ro-
sanvallon realizeazã, cu referire la parcursul ultimului secol, o analizã a „meta-
morfozelor legitimitãþii democratice“, adicã o delimitare a trei „schimbãri esen-
þiale“ care au avut loc în modul de constituire democraticã a puterii — urmând
principiul democratic al „generalitãþii sociale“ —, schimbãri care ºi-au gãsit re-
flectarea în trei modele explicative.
Înainte de a le urmãri caracteristicile, se impune a fi fãcutã precizarea cã mo-

delul interpretativ al lui Rosanvallon, original17 ºi care pãstreazã încã ºi virtutea
actualitãþii, are marele merit de a realiza o „dezvrãjire“, o demitizare a prin-
cipiilor fondatoare ale regimurilor democratice, o decompunere a „ficþiunilor
fundaþionale“, pornind de la principiul cã „poporul este singura sursã legitimã de
putere“. În esenþã, Rosanvallon aratã cã Poporul sau Naþiunea ºi regula majori-
tãþii sunt situate la niveluri diferite, cã au o naturã diferitã: poporul sau naþiunea
asigurã afirmarea sau justificarea generalã, chiar filosoficã, a subiectului politic,
pe când regula majoritãþii reprezintã o procedurã practicã folositã pentru a face
o alegere. Astfel, alegerile democratice îmbinã un „principiu de justificare“ cu o
„tehnicã de decizie“. Dacã regula majoritãþii este admisã în termeni procedurali,
în perspectivã sociologicã ea dobândeºte o dimensiune matematicã, anume de
parte sau de fracþiune, chiar dacã de fracþiune dominantã, a poporului. Rosanvallon
aminteºte cã justificarea puterii prin vot s-a fondat implicit pe ideea voinþei ge-
nerale ºi a „poporului ca întrupare a societãþii ca întreg“. Perspectiva sociologicã
a numãrului a fost consolidatã de „cerinþa moralã“ a egalitãþii ºi de imperativul
juridic al respectãrii drepturilor care circumscriu preocuparea pentru valoarea
fiecãrui individ în colectivitate. Rezultã de aici cã idealul democratic — al „ge-
neralitãþii sociale“ — a fost susþinut într-un „orizont al unanimitãþii“ ºi astfel
„cel mai mare numãr“ a fost asimilat cu totalitatea. Alãturi de aceastã „prestidi-
gitaþie“, Rosanvallon pune în evidenþã o a doua: asimilarea condiþiilor de stabi-
lire a unui regim cu natura regimului. Aceastã substituire a însemnat în fapt sub-
stituirea legitimitãþii democratice ca expresie a „unei generalitãþi sociale“ cu le-
gitimitatea democraticã ca expresie a majoritãþii, în baza „postulatelor“: (1)
„partea stã pentru întreg“ (regula majoritãþii) ºi (2) „momentul electoral stã pen-
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tru perioada întregii guvernãri“. În acest fel, regula majoritãþii ºi principiul elec-
toral ca „procedurã de selecþie pragmaticã“, ca tehnicã de decizie, a substituit
principiul „superior al unanimitãþii“ care constituia originea puterii în regimu-
rile democratice ºi fundamentul obligaþiei politice, altfel spus principiul de justi-
ficare a puterii.
Substituirea sau „dezvrãjirea“ produsã în forma originarã a principiului elec-

tiv de legitimare de „postulatele“ numite de Rosanvallon „dublã ficþiune funda-
mentalã“ ajunge treptat sã fie definitã ca „distorsiune intolerabilã a adevãrului“,
ca falsitate sau ca aproximare. Efectele acestei substituiri s-au reflectat — pânã
la sfârºitul secolului al XIX-lea, când sufragiul universal a început sã se extindã
în Europa — într-o „realitate a unor regimuri paralizate“ de „îngustimea propri-
ilor preocupãri ºi interese“, de „meandrele partizanatului ºi a lobby-urilor puter-
nice“ care au produs sucombarea preocupãrilor pentru „popor“ ºi pentru „naþiu-
ne“. În aceastã perioadã sistemul de partidele s-a transformat în centru al vieþii
politice, iar guvernarea s-a configurat ca „plasã de rivalitãþi personale sau de
grup“ ºi de rivalitãþi între personalitãþi ºi clanuri. Legislativul ºi-a pierdut proe-
minenþa, transformându-se dintr-un „templu“ al dezbaterii interesului general
într-un sistem de negociere a intereselor speciale. Implicaþia a fost cã, îndeosebi
în perioada 1890-1920, cînd s-a vorbit de „criza democraþiei“, ideea cã sistemul
electoral majoritar ar putea reprezenta într-o anumitã mãsurã interesele întregii
societãþi ºi-a pierdut credibilitatea, întrucât logica intereselor speciale ºi a par-
ticularitãþilor a prevalat asupra cerinþelor generalitãþii. Principiul de legitimare
electoralã a puterii a rãmas neschimbat, dar „regula majoritãþii“ ca „garant au-
tomat“ al virtuþii guvernamentale ºi-a pierdut credibilitatea.
Pentru decursul secolului al XX-lea principiul de legitimare a regimurilor de-

mocratice ºi de „reînviere“ a idealului democratic a fost identificat de Rosanvallon
în puterea administrativã sau birocraþie, care a schimbat silenþios natura regi-
murilor democratice prin „creºterea statului“ ca forþã de realizare a interesului
general, prin actualizarea „politicii pozitive“ fie în varianta modelului serviciu-
lui public francez (al „corporatismului universal“ gestionat de „birocraþii intere-
saþi de dezinteresare“), fie în cea a modelului administraþiei raþionale (a SUA ºi
a „managementului ºtiinþific“). În aceastã evoluþie „administrativã“ legitimitatea
regimurilor s-a stabilit pe o bazã dualã: sufragiul universal ºi administraþia pu-
blicã, în cadrul ei birocraþia devenind nu doar un instrument de exercitare a pu-
terii, ci ºi „mãsura autonomiei“ puterii legitime datã de competenþã.
Efectele acestei evoluþii birocratice ºi birocratizante au fost evidente, între

altele, în afectarea serviciilor civile — subminate prin „dezertarea masivã“ a
elitei datoritã creºterii disparitãþii dintre salariile din sectorul public ºi sectorul
privat —, în „imposibilitatea economicã“ ºi „inacceptabilitatea sociologicã a
susþinerii birocraþiei“, în negarea calitãþilor morale ºi profesionale ale birocraþiei.
Implicaþia acestei evoluþii a fost cã legitimitatea birocraticã a fost afectatã

odatã cu cea electoralã ºi cã acest sistem al legitimitãþii duale a intrat în colaps
în anii ’80.
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În privinþa ultimelor decenii, Rosanvallon considerã perspectivele directiviste
sau deontice de abordare a legitimitãþii ca inadecvate experienþei contemporane
(cognitive ºi practice) în care legitimitatea parcurge „o nouã epocã“. Acest
parcurs este sintetizat îndeosebi în faptul cã „interesul general“ ºi-a gãsit noi
forme de expresie ºi noi idealuri, „generalitatea democraticã“ a dobândit în acest
fel „o nouã înþelegere“ — generalitatea „dinamicã“ a formelor de acþiune ºi de
activism politic ºi civic —, noi forme ºi surse de legitimare. Aceste importante
mutaþii, determinate de realitatea „descentralizãrii democraþiei“, sunt echivalente
unei „revoluþii în concepþia despre legitimitate“. Tipul de raþionalitate funcþie de
care se configureazã tipologia legitimitãþii este identificat de Rosanvallon în
urmãtorul sistem de valori: imparþialitatea sau detaºarea (menþinerea distanþei ºi
echilibrului faþã) de particularitate — reflectatã în generalitatea (negativã) a in-
stituþiilor ºi în legitimitatea prin imparþialitãþii; pluralismul sau multiplicarea ex-
presiilor suveranitãþii sociale — reflectatã în generalitatea multiplicãrii sau a
proliferãrii formelor democratice (participative, deliberative etc.) ºi în legiti-
mitatea reflexivitãþii ºi a criticii (contrademocraþia); compasiunea ºi proximi-
tatea sau preocuparea pentru indivizii concreþi — reflectatã în generalitatea
atenþiei faþã de particularitate ºi în legitimitatea proximitãþii.
Efectul „descentralizãrii democraþiei“ se reflectã în principal în diminuarea

rolul procesului electoral ºi contracararea acestui declin prin noi forme de „în-
vestire“ politicã, de pildã: poporul — „câine de pazã“, poporul cu drept de veto,
poporul „judecãtor“.
Implicaþia acestei ultime evoluþii este cã legitimarea electoralã este înlocuitã

de „legitimarea prin calitãþi“, de modalitãþi de legitimare substanþialã sau de o
autoritate (epistemicã ºi deonticã) care are drept formã a generalitãþii univer-
salitatea valorilor ºi a raþiunii. Noua tipologie a legitimitãþii (a imparþialitãþii, a
reflexivitãþii, a proximitãþii), nu deplin statornicitã, este discordantã legitimitãþii
directiviste consacrate.
Modelul explicativ pe care l-a adoptat Rosanvallon în explicarea legitimitãþii

social-procedurale care are ca „instituþie organizatoare“ sufragiul universal, în
identificarea ficþiunilor fundaþionale ºi a mutaþiilor importante survenite în func-
þionarea instituþionalã ºi de mentalitate a societãþilor occidentale, îºi dovedeºte
relevanþa ºi în concluzia cã principiul electoral a rãmas un orizont insurmontabil
de procedurã, dar cã ºi-a pierdut virtuþile.

BIBLIOGRAFIE

Bobbio, Norberto, Liberalism ºi democraþie, traducere din limba italianã de Ana-Luana Stoicea,
prefaþã de Daniel Barbu, Bucureºti, Nemira, 1998;

Rosanvallon, Pierre, „The Metamorphoses of Democratic Legitimacy (Impartiality, reflexivity,
proximity)“, Institute for International Law and Justice International Legal Theory Colloquium
Spring 2009: Virtues, Vices, Human Behavior and Democracy in International Law, 2 April
2009, http://iilj.org/courses/2009IILJColloquium.asp

Rosanvallon, Pierre, Contrademocraþia. Politica în epoca neîncrederii, traducere din limba fran-
cezã ºi prefaþã Alexandra Ionescu, Bucureºti, Nemira, 2010 (2006);

Sartori, Giovanni, Teoria democraþiei reinterpretatã, traducere de Doru Pop, prefaþã de Dan Pavel,
Iaºi, Polirom, 1999 (1987).

8 LEGITIMITATEA ELECTORALÃ ªI LEGITIMITATEA SUBSTANÞIALÃ 63


