
ATRIBUÞIILE PREªEDINTELUI – DUPÃ CONSTITUÞIE

CRISTIAN-ION POPA

Cartea Gabrielei Tãnãsescu Semiprezidenþialismul din România. Consideraþii
actuale este o monografie elaboratã, amplã ºi minuþioasã, a unei teme de mare
interes public ºi academic, date fiind evoluþiile sinuoase ale leadership-ului po-
litic în România ultimelor decenii ºi aºteptãrile îndreptãþite ale cetãþenilor în ca-
drul noii noastre ordini constituþionale.
Opþiunea constituþionalã fermã pentru semiprezidenþialism, în România ºi în

multe dintre statele europene postcomuniste, inclusiv în fosta Uniune Sovieticã,
are raþiuni uºor de înþeles. Acest „model diarhic“ (G. Sartori) de exercitare ºi îm-
pãrþire a puterii executive – între preºedinte ºi primul-ministru, susþinut de o ma-
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joritate parlamentarã – s-a impus de la sine în aceste societãþi preocupate de de-
monopolizarea ºi, prin urmare, de limitarea puterii politice în general, ºi a pre-
ºedinþilor, în special. „În principal“, argumenteazã autoarea în „Introducere“,
„au fost ºi sunt vizate, desigur, limitarea ºi anihilarea autocratismului, autorita-
rismului ºi personalizãrii puterii“ (p. 14).
În termeni mai generali, întregul demers argumenteazã pe larg ºi justificã re-

troactiv teza principalã, larg împãrtãºitã deAdunarea Constituantã din 1991 ºi de
majoritatea cetãþenilor români, potrivit cãreia în cadrul tranziþiei accelerate de la
dictatura comunistã – agravatã de o personalizare in extremis, în forme delirante
ºi groteºti, neverosimile într-o civilizaþie politicã europeanã – la o democraþie
constituþionalã autenticã, opþiunea pentru semiprezidenþialism a fost ºi rãmâne,
în modul cel mai direct, alegerea pentru o „distribuþie sau împãrþire a puterii care
sã elimine riscul derivelor autoritare ºi al comportamentelor prezidenþiale auto-
cratice“ (p. 16).
Conform atribuþiilor constituþionale stabilite, „Preºedintele României ve-

gheazã la respectarea Constituþiei ºi la buna funcþionare a autoritãþilor publice.
Preºedintele exercitã funcþia de mediere între puterile statului, precum ºi între
stat ºi societate“ (s.m.) (Art. 80 (2) din Constituþia României revizuitã în 2003).
Prin urmare, preºedintele nu are un rol politic activ, în sensul de a elabora ºi

aplica politici propriu-zise, aceste atribuþii fiind încredinþate Guvernului: „Gu-
vernul, potrivit programului sãu de guvernare acceptat de Parlament, asigurã re-
alizarea politicii interne ºi externe a þãrii ºi exercitã conducerea generalã a admi-
nistraþiei publice“ (Art. 102 (1)). Aceastã dispoziþie constituþionalã este im-
precisã, dupã pãrerea mea, în mãsura în care pare sã permitã aplicarea oricãrei
politici, dacã este aprobatã de orice majoritate parlamentarã, ceea ce s-a întâm-
plat adesea în ultimele decenii.
La rândul lor, unii preºedinþi ai României ºi-au depãºit uneori atribuþiile con-

stituþionale. Ion Iliescu s-a opus elaborãrii ºi aplicãrii legislaþiei de retrocedare a
proprietãþilor private confiscate de fostul regim comunist, riscând suspendarea
în Parlament, în anul 1994, poziþie consecventã susþinutã ºi în al doilea mandat
al sãu: „E un moft chestiunea aceasta cu sfânta proprietate privatã care stã la baza
vieþii sociale“, reitera el în ianuarie 2001. Iar Traian Bãsescu a interferat în pro-
cesul legislativ ºi guvernamental peste limitele admise de Constituþie ºi a fost
„prea activ“ în promovarea unei politici de tãiere a unor cheltuieli publice, fiind
suspendat de douã ori de Parlamentul României ºi reinstalat în funcþie prin re-
ferendum popular (în 2007 ºi în 2012).
Având în vedere „etiologia“ acestor crize constituþionale severe, care s-ar putea

repeta oricând, autoarea argumenteazã pe bunã dreptate în favoarea unei „expli-
citãri“ suplimentare, într-o eventualã revizuire viitoare a Constituþiei, a atribu-
þiilor constituþionale ale preºedintelui, a sferei ºi a formelor interacþiunilor sale
cu celelalte centre de putere din stat, în primul rând cu guvernul ºi cu primul-mi-
nistru, dar ºi cu parlamentul constituit dintr-o majoritate ºi o opoziþie. Urmând
modelul analitic duvergerian, autoarea situeazã semiprezidenþialismul românesc
între modelul francez, din care Constituþia noastrã s-a inspirat, ºi cel rus, „super-
prezidenþial“, care nu este de altfel decât un alt nume pentru autocraþie, pe care
Adunarea Constituantã ºi majoritatea cetãþenilor români au dorit sã o evite.
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În capitolul „Categoria semiprezidenþialismului“, Gabriela Tãnãsescu recurge
din nou la referinþe ample din literatura de specialitate relevantã ºi evalueazã sever,
din aceastã perspectivã, derapajele voluntariste, neconstituþionale ale ex-pre-
ºedintelui Traian Bãsescu, arãtând cã „reforma statului“, clamatã de el, dar ne-
realizatã, preconiza în mod indezirabil modificarea Constituþiei în sensul sporirii
prerogativelor prezidenþiale ºi renunþarea la bicameralism. În plus, în aceastã pe-
rioadã, datoria publicã a crescut, iar nivelul de trai al cetãþenilor români a scãzut,
menþioneazã autoarea (p. 30).
De mare interes pentru subsemnatul acestei recenzii este, de asemenea, subca-

pitolul „Indicatori ai rezultatelor politice ale semiprezidenþialismului“, unde Ga-
briela Tãnãsescu examinazã ºi evalueazã rezultatele societale, globale ale celor
cinci mandate prezidenþiale postcomuniste conform unor standarde larg împãr-
tãºite în literatura actualã de specialitate: „consolidarea democraticã“ ºi „calita-
tea guvernãrii“ (p. 63).
În mod evident, consolidarea democraþiei vizeazã în mod direct societãþile

europene postcomuniste, inclusiv societatea româneascã, prin contrast cu demo-
craþiile vechi, consolidate, ale Europei occidentale, fiind definitã de regulã prin
gradul înalt de acceptare ºi de instituþionalizare a alegerilor competitive: majori-
tatea cetãþenilor, mai mult sau mai puþin organizaþi în jurul unor opþiuni ideolo-
gice, ºi partidele politice, aflate în aceeaºi situaþie, acceptã cã alegerile compe-
titive sunt „the only game in town“ (J.J. Linz, 1990). Existã însã o mare dife-
renþã, larg recunoscutã acum, dar ºi în trecut, între pays légal ºi pays réel; altfel
spus, între normele ºi instituþiile formale – ºi practicile ºi comportamentele
reale, pe care unii autori au surprins-o prin dualitatea conceptualã universalism
– particularism (e.g. G. O’Donnell, 1996). Cel din urmã este reperabil cu uºu-
rinþã în practicile familiare ale clientelismului, nepotismului ºi favorizãrii unor
grupuri de interese organizate în detrimentul celorlalte categorii de cetãþeni, care
nu pot fi „temperate“ decât prin aplicarea sistematicã a „normelor ºi regulilor
universaliste“ stipulate la nivel constituþional.
În alþi termeni, democraþia electoralã, formalã trebuie constrânsã permanent

de democraþia constituþionalã – prin extinderea ºi aplicarea consecventã a princi-
piul constituþional general „Nimeni nu este mai presus de lege“ din sfera limitatã
a dreptului în sfera, mult mai cuprinzãtoare, a politicii. Prin urmare, legile ºi po-
liticile publice care încalcã în mod flagrant acest principiu ar trebui tratate (ºi
respinse) qua neconstituþionale.
Complementar consolidãrii democratice, limitatã în principal la instituþiona-

lizarea alegerilor competitive periodice, „libere ºi corecte“, se situeazã standardul
calitãþii guvernãrii, faþã de care preºedinþii României, ca apãrãtori ai Constituþiei
în vigoare, sunt þinuþi responsabili. „Ca indicator al evoluþiei sistemelor demo-
cratice“, remarcã Gabriela Tãnãsescu, „calitatea guvernãrii este mai puþin utili-
zatã în analizele de gen de la noi, dominate încã de un tezism accentuat asociabil
abordãrilor radicale ale democratizãrii ºi pieþei libere. Însã în abordãrile occiden-
tale influente ale ultimelor decenii, îndeosebi în cea datoratã lui Bo Rothstein,
democratizarea ºimarketizarea sunt caracterizate ca fiind «douã speranþe eºuate»
în privinþa îmbunãtãþirii condiþiilor economice ºi sociale (s.a.) (p. 71).
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Cred cã aceastã evaluare globalã, chiar împrumutatã din literatura occiden-
talã, este prea severã, cel puþin dacã este aplicatã asupra noilor democraþii din
Europa de Est, inclusiv României. Nici „democratizarea“, nici „marketizarea“
(în litera Constituþiei: „economia de piaþã“) nu au „eºuat“ în aceastã parte a lumii,
ba chiar au înregistrat progrese incontestabile, deºi nelineare, în întreaga pe-
rioadã postcomunistã. În definitiv, constatarea „eºecului“ acestei ordini constitu-
þionale întemeiate pe democraþia constituþionalã ºi economia de piaþã ar obliga,
din raþiuni de consecvenþã logicã, la reconsiderarea unei ordini constituþionale
alternative – bazatã pe dictatura politicã ºi „etatizarea“ economiei –, ceea ce nu
este cazul, cel puþin într-un orizont temporal previzibil.
Autorii occidentali citaþi, între care se aflã ºi influentul Joseph E. Stiglitz,

acuzã de decenii aºa-numitul „the Washington Consensus“ la care s-a ajuns în
urma prãbuºirii generale a regimurilor comuniste, susþinând „teza creºterii eco-
nomice prin dereglementarea masivã a pieþelor, restrângerea cheltuielilor pu-
blice, garantarea drepturilor de proprietate ºi privatizãri pe scarã largã“ (s.m.)
(p. 71). Ei argumenteazã cã aceastã filosofie politicã (mainstream-ul neoliberal),
care revalorizeazã în fond tradiþia clasicã a gândirii politice ºi economice, ar fi
inadecvatã ºi chiar contraproductivã în prezent, atât în Vest, cât ºi în Est, adicã
în fostele societãþi comuniste.
O evaluare mai echilibratã, ºi care sã evite „tezismul accentuat“, cum reco-

mandã autoarea, ar trebui sã porneascã însã de la o analizã comparativã a stãrii
de fapt a societãþii româneºti din anul 1989 ºi a celei prezente, utilizând chiar
sus-numiþii indicatori sintetici. Fãrã a putea oferi aici cifre detaliate, disponibile
de altfel la instituþiile responsabile, naþionale ºi internaþionale, în România, de
exemplu, în aceste douã decenii ºi jumãtate PIB-ul anual (indicatorul economic
global al „creºterii economice“) s-a triplat în termeni nominali, atingând cea mai
mare valoare istoricã în termeni reali, deºi populaþia þãrii a scãzut cu câteva mi-
lioane. „Dereglementarea pieþelor“ – mai bine spus, în cazul nostru, liberalizarea
lor treptatã ºi relativã în raport cu omniprezenþa statului în fosta „economie so-
cialistã“ – a transformat penuria generalã într-o afluenþã de bunuri ºi servicii
îndelung aºteptate ºi dorite de cetãþenii-consumatori. „Cheltuielile publice“ au
crescut, în loc sã scadã, în mod absolut ºi ca proporþie din PIB. „Garantarea
drepturilor de proprietate“, departe de a fi rezultatul unui consens exotic (impus
în mod unilateral „de la Washington“), a fost ºi rãmâne un „angajament constitu-
þional“ al societãþii româneºti în acord cu întreaga sa tradiþie constituþionalã mo-
dernã, precomunistã, întãrit ºi apãrat în prezent de tratatele ºi de instituþiile in-
ternaþionale, în primul rând europene, la care România este parte. Iar când aceste
drepturi sunt încãlcate, cum s-a întâmplat adesea, statul român este penalizat de
justiþia naþionalã ºi internaþionalã.
Privatizãrile s-au produs totuºi „pe scarã largã“, mai ales prin retrocedarea

proprietãþilor private confiscate în mod abuziv de fostul regim comunist, deºi le-
gislaþia în materie ºi aplicarea ei au fost ºi sunt încã mult întârziate, ezitante ºi
adesea controversate. Cred cã aceastã evaluare se aplicã ºi privatizãrii propriu-zise
a fostelor întreprinderi de stat. Ezitãrile puternic motivate ideologic, mai ales în
primul deceniu postcomunist, au întârziat mult, fãrã îndoialã, evoluþiile pozitive
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ale economiei ºi ale societãþii româneºti în general, fiind larg recunoscut astãzi
în literatura economicã mainstream cã abia definirea clarã a drepturilor de pro-
prietate – private ºi publice – este premisa esenþialã a oricãrei bunãstãri indivi-
duale ºi colective (e.g. J.M. Buchanan, D.C. North º.a.).
Preºedinþii României au fost atotprezenþi în întreg acest proces de reformã

constituþionalã, uneori pentru a-l încetini, alteori pentru a-l grãbi, dar ºi într-un
caz ºi în altul standardul ultim de (auto)evaluare publicã nu poate fi decât acela
care ia în serios atribuþiile lor de mediere între stat ºi societate ºi de supraveghere
a respectãrii drepturilor fundamentale ale cetãþenilor garantate de Constituþie ºi,
subsecvent, de Codul civil.
Apoi, chiar aceºti autori (Bo Rothstein and Jan Teorell, 2012) asociazã calita-

tea guvernãrii, indiferent de dimensiunile sale – mare sau micã –, cu „instituþii
guvernamentale imparþiale“ (s.a.) (p. 72), aºadar accentul cade asupra sferei pu-
blice sau guvernamentale, iar nu asupra sferei vieþii ºi activitãþii economice pri-
vate. Vizând rezultatele (outputs) societale, globale ale unei ordini constitu-
þionale, ei indicã imparþialitatea în exercitatea puterii politice, legislative ºi gu-
vernamentale, drept standard normativ „universal“ din perspectiva cãruia „cla-
rificã ce norme de bazã sunt «abuzate» atunci când corupþia, clientelismul, favo-
ritismul, discriminarea, patronajul, nepotismul sau sprijinul necuvenit acordat
grupurilor speciale de interese au loc“ (p. 73). În mod evident, aceste practici
atât de rãspândite în interiorul ºi în jurul sectorului public – sau „bugetar“, cum
se spune în România – pot fi tratate printr-o curã opusã sistematic parþialitãþii
sau discriminãrii în elaborarea ºi în aplicarea legilor ºi a politicilor publice afe-
rente, prin evaluarea lor permanentã dupã conformitatea cu regulile fundamen-
tale prescrise la nivel constituþional, cele care încalcã în mod flagrant aceste re-
guli trebuind sã fie pur-ºi-simplu respinse, iar preºedintele are în aceastã materie
prerogative precise conferite de Constituþie. El poate cere reexaminarea legilor
în Parlament, precum ºi verificarea constituþionalitãþii lor la Curtea Constituþio-
nalã (conform Art. 77 din Constituþie).
Concluzia majorã a lucrãrii Semiprezidenþialismul din România este aceea cã

o eventualã revizuire a Constituþiei în sensul sporirii atribuþiilor prezidenþiale a
fost ºi rãmâne indezirabilã, cu atât mai mult cu cât, dincolo de litera legii funda-
mentale, au existat ºi pot apãrea oricând în viitor tentaþia autocraticã ºi înclinaþia
cãtre un „stil agonistic de leadership“ prezidenþial (p. 149). Îndeplinirea fermã ºi
curajoasã a atribuþiilor prezidenþiale, aºa cum sunt stipulate în Legea fundamentalã
în vigoare, mai presus de calculele electorale permanente ºi de considerentele de
popularitate pe termen scurt, ar fi însã înalt dezirabilã ºi ar rãspunde aºteptãrilor
enorme ale majoritãþii cetãþenilor români. Atunci când guvernele, sprijinite de
majoritãþi parlamentare efemere, emit legi ºi aplicã politici injuste (discriminatorii),
Preºedintele poate ºi trebuie sã intervinã în apãrarea drepturilor fundamentale
ale cetãþenilor garantate de Constituþie: nici mai mult, dar nici mai puþin.
Recomand cãlduros aceastã carte tuturor acelora care, dorind sã se extragã

din vâltoarea zgomotoasã ºi multicolorã a „democraþiei electorale“ de fiecare zi,
aspirã la orizontul înalt, purificat al „democraþiei constituþionale“ autentice.
Cum recomanda un clasic: din „noroiul lui Romulus“, în „republica lui Platon“!
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SEMIPREZIDENÞIALISMUL ROMÂNESC.
CLARIFICÃRI CONCEPTUALE ªI VIZIUNE ORIGINALÃ

LORENA-VALERIA STUPARU

Dupã cum afirmã autoarea în convingãtorul „Argument“, lucrarea Semiprezi-
denþialismul din România. Consideraþii actuale apãrutã în prima jumãtate a
anului 2015 la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, îºi
propune sã contribuie „la diminuarea gradului de «substudiere» a temei în co-
munitatea de profil de la noi“ (p. 10) ºi sã deschidã un posibil dialog cu spe-
cialiºtii din domeniul ºtiinþei politice, iar acest obiectiv este îndeplinit prin tot
ceea ce oferã rezultatul final al unei cercetãri deopotrivã riguroase ºi originale.
Dupã o substanþialã „Introducere“ în care Gabriela Tãnãsescu prezintã presu-

poziþiile studiului sãu – „(1) etiologia disfuncþionalitãþilor semiprezidenþialis-
mului din România nu este de facturã constituþionalã, ci extraconstituþionalã; (2)
un eventual demers corectiv de «inginerie constituþionalã» ar putea viza (a) ex-
plicitarea funcþiei prezidenþiale de «mediere între puterile statului, precum ºi
între stat ºi societate» [Constituþia României din 1991 ºi 2003] ºi b) specificarea
sferei ºi a formelor de manifestare a relaþiei tranzacþionale [s.a.] dintre pre-
ºedinte ºi celelalte centre de putere, premier în primul rând, pentru ca pre-
ºedintele sã concretizeze de o manierã adecvatã echidistanþa rolului de «veghe-
tor al respectãrii Constituþiei ºi al bunei funcþionãri a autoritãþilor publice»“ (p. 18)
– prima parte a cãrþii este consacratã „Categoriei semiprezidenþialismului“. Aici
sunt expuse cu precizie analiticã ºi amploare a perspectivei rezultatele unei
atente explorãri a lucrãrilor ºi aspectelor de referinþã ale temei respective: „Con-
ceptul ºi modelul analitic duvergerian“; „Subtipurile semiprezidenþialismului –
Matthew S. Shugart“; „Modelul analitic sartorian“; „Definiþia «pur constitu-
þionalã» a semiprezidenþialismului – Robert Elgie“; „Indicatori ai rezultatelor
politice ale semiprezidenþialismului“.
Mai întâi, pornind de la sensul sartorian al semiprezidenþialismului de „înju-

mãtãþire a prezidenþialismului“, de „configuraþie cu douã capete“, ca „diarhie
între un preºedinte, ºef al statului, ºi un prim-ministru, care sã conducã gu-
vernul“, Gabriela Tãnãsescu traseazã distincþia între prezidenþialism (unde „pre-
ºedintele este apãrat de intervenþia parlamentului prin principiul separãrii pu-
terii“) ºi semiprezidenþialism (unde „preºedintele împarte puterea cu un prim-
ministru care trebuie sã obþinã continuu sprijin parlamentar“) (pp. 23-24).
Dacã prezidenþialismul se origineazã în modelul american, conceptul de se-

miprezidenþialism este elaborat ºi diseminat deopotrivã în comunitatea ºtiinþificã
continentalã ºi insularã de sociologul ºi politologul francez Maurice Duverger,
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constituind graþie modificãrilor aduse de autorul însuºi de-a lungul timpului o
veritabilã sursã de dezbatere intelectualã. Potrivit primei definiþii (din 1970, în
Institutions politiques et droit constitutionnle) regimul semiprezidenþial se ca-
racterizeazã prin aceea cã ºeful statului este ales prin vot direct ºi universal ºi cu
toate cã posedã în anumite privinþe puteri mai mari decât preºedintele unui stat
cu regim parlamentar obiºnuit, guvernul alcãtuit din prim-ministru ºi Cabinet
poate fi demis prin vot parlamentar. În aceastã definiþie se regãseau þãri precum
Finlanda, Austria, Franþa ºi Irlanda (adãugatã listei în 1971). Definiþia duverge-
rianã din 1974 (La Monarchie républicaine, ou comment les démocraties se
donnent des roles) are trei caracteristici: „(1) preºedintele ales prin sufragiu uni-
versal, (2) de partea cealaltã, existã un prim-ministru ºi miniºtri care pot guverna
doar cu încrederea parlamentului, (3) preºedintele poate dizolva parlamentul“
(p. 28) ºi potrivit acesteia i se adaugã listei þãrilor semiprezidenþiale ºi Islanda.
Din „Definiþia finalã“ cuprinsã în Échec du roi (1978) se desprind urmãtoarele
aspecte: „(1) preºedintele republicii ales prin vot universal, (2) el posedã puteri
considerabile, (3) are în faþã, în orice caz, un prim-ministru ºi miniºtri care po-
sedã putere executivã ºi guvernamentalã ºi poate rãmâne în funcþie doar dacã
parlamentul nu îºi aratã opoziþia în privinþa lor“. Corespunzãtor acesteia, þãrile
semiprezidenþiale sunt Austria, Finlanda, Franþa, Irlanda, Islanda, Portugalia ºi
Polonia ºi România (dupã actualizarea din 1992).
Printre autorii care au reformulat definiþia duvergerianã, Matthew S. Shugart

a arãtat cã preºedinþi „puternici pe hârtie“ deþin în fapt „puþine puteri“ (cum ar
fi înAustria), în timp ce preºedinþi cu puteri formal limitate sunt de fapt „jucãtori
politici dominanþi“ (cazul Franþei). Din acest punct de vedere, la care se adaugã
„perspectiva dispoziþiilor constituþionale ºi a scopului declarat al preºedintelui
României“, potrivit Gabrielei Tãnãsescu, „România ultimului deceniu s-a cir-
cumscris celei de-a doua situaþii enunþate de Shugart, postura manifestã de pre-
ºedinte – «jucãtor politic dominant» grevând cel mai puternic funcþionarea siste-
mului“ (p. 30).
Ca „model complementar de explicare a practicii semiprezidenþialismului“,

aratã autoarea volumului Semiprezidenþialismul din România, demersul teoretic
al lui Matthew S. Shugart (în colaborare cu John M. Carey ºi David J. Samuels)
distinge tipurile premier-presidential (preºedinte coexistent cu un premier ca ºef
al guvernului ºi dependent de încrederea parlamentului) ºi president-parlamentary
(în cadrul cãruia „preºedintele ºi parlamentul au autoritatea asupra compoziþiei
guvernului, în care preºedintele numeºte ºi revocã miniºtri care sunt supuºi
încrederii parlamentului“ (p. 39). La baza acestei clasificãri a regimurilor a stat
observaþia cã în constituþiile noilor democraþii în care se regãsesc reconfigurãri
ale puterii, dihotomia prezidenþialism-parlamentarism este depãºitã.
Aceste „inovaþii taxonomice“ au fost respinse de Giovanni Sartori, acesta

optând pentru evaluarea pozitivã a regimului semiprezidenþial ºi afirmându-ºi
„speranþele (…) în soluþiile mixte“. Cu alte cuvinte, caracteristica unicã a se-
miprezidenþialismului ca sistem mixt, ca „entitate intermediarã între sistemele
prezidenþiale pure (monoceface, de inspiraþie americanã, dominate de separarea
ºi autonomia deplinã a puterilor) ºi sistemele parlamentare“ constã în alegerea
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preºedintelui de cãtre cetãþeni ºi în împãrþirea puterii cu un prim-ministru spri-
jinit în permanenþã de parlament, altfel spus în guvernarea prezidenþialã „cu ºi
prin alt corp“ sau a unui preºedinte cu guvern „adãugat“. În acest sens, dupã Ga-
briela Tãnãsescu, analiza sartorianã a „prototipului francez“ al regimului semi-
prezidenþial prezintã o deosebitã importanþã pentru analiza semiprezidenþialis-
mului din România, deoarece aici pot fi identificate motivele autorilor Consti-
tuþiei postdecembriste a României de a pãstra „o anumitã distanþã faþã de mo-
delul francez“ ºi de a propune un semiprezidenþialism „atenuat“, „mai slab“ ºi în
acelaºi timp pot fi înþelese raþiunile pentru care, „în limitele regimului prevãzut
de Constituþie, sistemul semiprezidenþial român nu are «flexibilitatea» celui
francez“ (consfinþit prin Constituþia celei de V-a republici franceze în urma re-
formei instituþionale a lui Charles de Gaulle care viza o „preºedinþie puternicã“
(pp. 46; 49).
O definiþie apropiatã de aceea „standard“ a lui Duverger dar ºi de „corec-

tivul“ lui Sartori este aceea „pur constituþionalã“ propusã de Robert Elgie ºi po-
trivit cãreia „un regim semiprezidenþial [este acela] în care un preºedinte ales în
mod direct sau prin vot popular pentru o perioadã determinatã existã alãturi de
un prim-ministru ºi de un Cabinet care este rãspunzãtor în mod colectiv faþã de
parlament“ (p. 57). Observând, printre alþii, cã regimul postrevoluþionar de la
Bucureºti a optat pentru semiprezidenþialism în virtutea relaþiilor de apropiere
„speciale“ dintre România ºi Franþa, Elgie a afirmat cã „în România motivaþia
pentru semiprezidenþialism pare destul de confuzã, ca ºi cum factorii de decizie
au dorit sã maximizeze legitimitatea instituþiilor politice ale þãrii dar, mai curând
accidental, s-au poticnit în modelul francez sau cel puþin într-o perspectivã specialã
asupra lui“ (Semipresidentialism and Comparative Institutional Engineering) (p. 78).
În analiza ºi interpretarea semiprezidenþialismului din România care se re-

gãseºte în partea a doua a lucrãrii, Gabriela Tãnãsescu porneºte de la aspectele
„Circumstanþial ºi convenþional în semiprezidenþialismul român“, pentru a cer-
ceta apoi „Design-ul constituþional. Semiprezidenþialismul «slab»“ ºi „Factorii
extraconstituþionali. Puterea partidelor ºi a liderilor“.
În spiritul lui Elgie, Gabriela Tãnãsescu considerã cã aceastã formã de „mi-

metism“ ºi „contagiune“ a funcþionat ºi în cazul altor þãri din Europa Centralã ºi
de Est, dat fiind cã la începutul anilor ’90 percepþia supra modelului semipre-
zidenþial era aceea a celui mai eficient mijloc de tranziþie de la dictaturã la de-
mocraþie (p. 79). Din punctul de vedere exprimat în lucrarea aici prezentatã, cea
mai importantã motivaþie a fost „teama de riscul derivelor autoritare ºi al com-
portamentelor prezidenþiale autocratice“ ºi aceasta este ºi o explicaþie a definirii
rolului ºi funcþiei preºedintelui în spaþiul Europei postcomuniste, „evazivã ºi
chiar ambiguã“ (p. 80).
Dupã o schiþã istoricã a constituþionalismului românesc, Gabriela Tãnãsescu

observã cã „în cazul României postrevoluþionare, o întâietate imediatã a Consti-
tuþiei materiale specificã Franþei, în sensul potenþãrii sau «adãugãrii» («uzur-
pãrii») de putere prerogativelor constituþionale prezidenþiale, ca în cazul lui De
Gaulle, era desigur indezirabilã“ (p. 82). Pe de altã parte, pe fondul unei „culturi
politice deficitare“ care a permis impactul discursului populist ºi manipulator
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(p. 86) ºi al unei selecþii a clasei politice „conexatã în mãsurã nesemnificativã cri-
teriilor meritocratice“ (p. 87), al predominanþei politicii de obþinere a funcþiilor
în defavoarea unor politici ºi programe specifice, nu a întârziat sã aparã feno-
menul de „partinizare a societãþii“, altfel spus de „împãrþire a prãzii“ (p. 88).
Dupã design-ul constituþional detaliat prezentat de autoare, regimul politic

din România are „fizionomia generalã“ a semiprezidenþialismul, cel puþin teo-
retic, „atât conform încadrãrii lui Duverger din 1992, cât ºi definiþiei «pur consti-
tuþionale» elaboratã de Robert Elgie“. Potrivit lui Shugart, „regimul consti-
tuþional premier-presidential din România este «aproape identic cu cel fran-
cez»“, în timp ce Sartori a explicat în manierã nuanþatã „caracterul «slab» sau «în
micã mãsurã semiprezidenþial» al sistemului din România“ (p. 92). De exemplu,
Sartori considerã cã „prevederea ce condiþioneazã dreptul preºedintelui de a
desemna primul-ministru, de «consultare» cu partidul sau partidele care au dat
majoritatea în parlament este (…) o regulã specificã regimurilor parlamentare“
(p. 95).
Dupã Gabriela Tãnãsescu, „design-ul constituþional al României este cel al

unei structuri de putere dualã specific unui semiprezidenþialism de tip premier-
presidential“ ºi acesta este „modelat în mod cardinal de principiul prevenirii
concentrãrii puterii ºi al evitãrii întregului cortegiu de implicaþii erozive ale feno-
menului la nivel organizaþional, legislativ ºi, mai larg, societal-democratic“ (p. 98).
În a treia parte a lucrãrii autoarea prezintã „Opþiuni asupra revizuirii Consti-

tuþiei“, iar acestea sunt rezultatul unui studiu consacrat gândirii constituþionale
din România, cât ºi al unui punct de vedere asupra funcþiei Preºedintelui Ro-
mâniei ca autoritate publicã prezentat în martie 2013 în cadrul dezbaterilor pa-
tronate de Comisia parlamentarã de revizuire a Constituþiei ºi de Forumul Con-
stituþional. Una dintre ideile sintetizate din acest proiect mai amplu (la care au
participat ºi cercetãtorii Aristide Cioabã ºi Constantin Nica) este aceea cã „pro-
punerile care vizeazã raporturile preºedinte, guvern ºi parlament sunt de naturã
sã elimine ambiguitãþile ºi neclaritãþile dispoziþiilor constituþionale ºi, în conse-
cinþã, sã elimine posibilitatea interpretãrilor ambigue, generatoare de conflicte
constituþionale ºi de încercãri de «forþare a Constituþiei»“ (p. 147). Deºi dupã
destrãmarea USL (februarie 2014), „revizuirea Constituþiei nu a mai constituit o
prioritate“, preºedintele României Klaus Iohannis ales la sfârºitul lui 2014 a de-
clarat la începutul anului 2015 cã „demersul de revizuire a legii fundamentale
trebuie reluat în scopul obþinerii unei «Constituþii mai bune»“ (p. 148).
Analiza comparatã a distincþiilor conceptuale ºi a fundamentelor din dome-

niul ºtiinþei politice ale semiprezidenþialismului precum ºi situarea atentã a speci-
ficului guvernãrii semiprezidenþiale din România oferite de Gabriela Tãnãsescu
în aceastã lucrare reprezintã un demers unic în spaþiul academic românesc (cum de
altfel unicã este ºi lucrarea Spinoza – libertate ºi raþiune. Libertatem Philosophandi
de aceeaºi autoare ºi apãrutã în anul 2011 la Editura ISPRI). Este vorba (în
ambele cazuri) nu numai de originalitatea ºi profesionalismul abordãrii, dar ºi a
alegerii ºi decupãrii temei.
Cartea Semiprezidenþialismul din România. Consideraþii actuale este cu atât

mai demnã de încredere, cu cât aceasta apare dupã mulþi ani de muncã ºtiinþificã
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ºi autoexigenþã profesioanlã, dupã ce autoarea a publicat numeroase studii de
specialitate ºi a coordonat proiecte de cercetare ºi lucrãri din domeniul filosofiei
ºi ºtiinþei politice precum Teorii ale legitimitãii puterii (2014), Conservatorismul.
Istorie ºi actualitate (2007), Spaþiul public european. Idei, instituþii, politici (îm-
preunã cu Gheorghe Ciascai, 2014), România ºi Rusia dupã 20 de ani (împreunã
cu Dan Dungaciu, 2013), Liberalismul occidental al secolului XX (2011), Pu-
terea politicã. Abordãri actuale (2008) Tendinþe actuale în filosofia politicã (2006),
toate apãrute la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale.
Aceastã lucrare este remarcabilã nu numai datoritã clarificãrilor conceptuale

atât de necesare în spaþiul public românesc, nu numai prin articularea ºtiinþificã
a unei viziuni specifice asupra semiprezidenþialismului, dar ºi prin vasta biblio-
grafie utilizatã, cât ºi prin calitatea graficã de excepþie a volumului tipãrit la Edi-
tura ISPRI – o realizare profesionalã care invitã la lecturã serioasã, la meditaþie
ºi la dezbatere.
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