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Abstract. The study examines the processes of structural consolidation of
the political regime in Romania, from the paradigm of democratization
perspective of the post-totalitarian transitional regimes. To this end, the
paper proposes an analytical frame based on a re-conceptualization of the
democratic consolidation on the basis of two essential dimensions: the
effective political institutionalization and the legitimacy of the regime
at the level of grassroots attitudes. At the current state, democratic
consolidation in Romania does not override the uncertainties related to
the institutionalization of the main sub-systems of the new regime. A series
of complete (ideal) democracy characteristics are still weakly and
ineffectively assimilated. Within this context, the argument is that the real
guarantees for the functioning of the regime are the „horizontal responsibility“
in the exercise of power, the independence of justice and the rule of law
and they remain at an under-minimal level of democratic efficiency and
consistency. Therefore, the democratic institutions are exposed to the risk
of depreciation (by corruption and the temptation to return to the authoritarian
behavior and practice) or even to the threats of returning to an electoral
authoritarian regime.
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Dupã douã decenii de la începutul tranziþiei în cele peste 100 de þãri antrenate
în „cel de-al treilea val“ de democratizare (Huntington), în jur de 20 de regimuri
noi au atins un grad satisfãcãtor de consolidare democraticã. România este în ge-
nere clasatã, cu anumite rezerve, printre ultimele democraþii tinere care au acces
în cadrul acestui grup cu regimuri democratice consolidate. Cu toate acestea, re-
gimul democratic românesc se zbate încã sub spectrul unor incertitudini în ceea
ce priveºte acumularea trãsãturilor caracteristice democraþiilor liberale, pragul
limitã de la care se poate vorbi de o democraþie consolidatã. În plus, ultimii ani
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au readus în atenþie simptomele unor tentaþii regresive în comportamentul unor
forþe sau actori semnificativi, care pãreau a se fi angajat statornic în tabãra de-
mocraþilor. Acestea tind sã slãbeascã structurile instituþionale ºi, prin alterarea
mecanismelor funcþionale ale regimului democratic, încã în curs de consolidare,
sã degradeze sau chiar sã compromitã continuarea proceselor de completare ºi
fortificare a democraþiei.
Studiul pe care-l propunem examineazã procesul de consolidare structuralã a

actualului regim politic din România din perspectiva paradigmei democratizãrii
regimurilor tranziþionale post-autoritare/totalitare. Scopul vizat constã în evalua-
rea din punct de vedere teoretic ºi practic a gradului de acumulare ºi stabilizare
a trãsãturilor proprii democraþiei politice din þara noastrã.
Considerãm alternanþa la putere din 1996, realizatã dupã ºapte ani de tranziþie

postcomunistã cãtre un regim pe care-l echivalãm cu un subtip de „autoritarism
electoral“1 — respectiv regimul Iliescu ºi al partidelor loiale, desprinse din
structurile fostului partid unic comunist —, drept inaugurarea efectivã a demo-
craþiei electorale ºi încheierea tranziþiei la democraþie în România.
Avem în vedere, desigur, sensul minimal al atributelor conceptului de demo-

craþie, ºi anume recunoaºterea ºi respectarea parþialã a drepturilor ºi libertãþilor
democratice, selectarea conducãtorilor pentru puterile executive ºi legislative
prin intermediul unor alegeri competitive, preponderent libere ºi corecte, dintre
candidaþii mai multor partide politice. Situatã la graniþa dintre autoritarism ºi
democraþie, în sens substanþial ºi nu doar procedural minimal, instaurarea „de-
mocraþiei electorale“2 marcheazã totodatã startul într-o fazã (post-tranziþie) dis-
tinctã de dezvoltare democraticã, conceptualizatã sub denumirea de consolidarea
democraticã a regimului.
Obiectul enunþat necesitã în primul rând investigarea cursului specific al

acestui proces ºi selectarea variabilelor contextuale care explicã desfãºurarea
greoaie, nonlinearã ºi incoerentã a democratizãrii (obstacole legate de moºtenirea
vechiului regim, experienþa democraticã limitatã sau inexistentã, slabul angaja-
ment în favoarea democraþiei ºi rutina comportamentalã sau cultural-ideologicã
remanentã la scara electoratului ºi, nu mai puþin, a unor actori politici influenþi
etc.). Aceasta alimentezã, chiar ºi dupã 20 de ani de la prãbuºirea regimului co-
munist, o serie de ambiguitãþi în ceea ce priveºte instituþionalizarea efectivã ºi
completã, respectiv soliditatea structurilor ºi virtuþilor funcþionale ale noului regim.
În al doilea rând, analiza pe care o întreprindem vizeazã modalitãþile reflec-

tãrii la nivelul percepþiei, orientãrilor ºi atitudinilor publice de masã a sprijinului
faþã de valorile ºi instituþiile noului regim. Cu alte cuvinte, mãsura în care regi-
mul genereazã legitimitate ºi alimenteazã atitudini de susþinere cetãþeneascã,
adicã o culturã politicã (a elitelor ºi maselor) compatibilã cu valorile ºi modul de
funcþionare a regimului — una dintre componentele distinctive ale consolidãrii
democratice.
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Studiul pe care-l realizãm este motivat de abundentele abordãri de speciali-
tate care nu surprind decât parþial sau nesatisfãcãtor diferenþierile conceptuale ºi
practice specifice tranziþiei, de cele asociate dezvoltãrii în profunzime sau înrã-
dãcinãrii efective a trãsãturilor ºi mecanismelor care identificã democraþia de-
plinã ºi funcþionalã. Avem totodatã ca premisã faptul cã însuºi conceptul de de-
mocraþie, operaþionalizat de cãtre cei mai mulþi autori care trateazã procesul de
democratizare ºi de consolidare democraticã, comportã numeroase controverse.
Nu numai în ceea ce priveºte definiþia (minimalã sau maximalã), adicã trãsãtu-
rile capabile sã capteze în mod satisfãcãtor realitatea empiricã ºi culturalã, fãrã
a recurge la etichete ºi calificative care exacerbeazã discriminarea subtipologicã
ºi slãbesc valoarea explicativã a criteriilor de clasificare ºi de mãsurare a regi-
murilor democratice. Ci ºi în ceea ce priveºte construcþia unui cadru metodologic
unitar, apt sã valorifice valenþele analitice ale diverselor abordãri (structurale,
instituþionale, centrate pe comportamentul actorilor ºi cultura politicã etc.).
Conceptul de consolidare democraticã este definit în literatura politologicã

sub diverse faþete. Dar cu greu se poate degaja o delimitare clarã între cerinþele
invariante ºi ºansele consolidãrii democratice, în general, ºi realizarea efectivã a
acestora în contexte istorice ºi instituþionale specifice. Prin urmare, cum sunt ºi
acelea cu care se confruntã consolidarea democraticã posttotalitarã, unde demo-
cratizarea are de luptat, în plus, cu sechelele structurale ºi culturale ale totalita-
rismului comunist.
În consecinþã, dat fiind scopul enunþat anterior, o reconceptualizare a demo-

craþiei ºi a cerinþelor structurale ale consolidãrii democratice, adaptabilã abor-
dãrii democratizãrii posttotalitare — cum este ºi cazul României postcomuniste
—, mi se pare necesarã ºi justificatã. Democratizarea în astfel de contexte nu
este, în cele mai multe cazuri, opera democraþilor autentic legitimaþi de opoziþia
faþã de fostul regim (care lipsesc sau nu exercitã o influenþã politicã suficient de
puternicã), ci a unor democraþi de conjuncturã, proveniþi dintre actorii vechiului
regim, reciclaþi pentru a participa la jocul democratic. Consolidarea democraticã
trebuie aºadar asociatã cu progrese efective ºi nu redusã la o simplã acceptare
declarativã a regulilor ºi mecanismelor noului regim de cãtre toþi actorii politici
semnificativi.
Considerãm perfect justificatã remarca lui A. Schedler3 dupã care utilizarea

aceluiaºi termen — consolidarea democraticã —, pentru a desemna procese ºi
realitãþi neuniforme în plan ontic, creeazã inevitabil confuzie atunci când sensul
atribuit conceptului nu este clar specificat în cadrul analizei. Cu toate acestea,
utilizarea noþiunii generice de consolidare democraticã — un concept umbrelã
— este preferabilã teoretic ºi practic, pentru a descrie la nivel general procesele
de duratã, care contribuie la dezvoltarea ºi stabilizarea democraþiei la standarde
de eficacitate ºi interacþiune instituþionalã, de garantare efectivã a drepturilor ºi
libertãþilor civile ºi rezolvarea regulatã a conflictelor, specifice în mod obiºnuit
democraþiei liberale4. În loc sã abordãm democratizarea ca pe un proces conti-
nuu de tranziþie, ce se încheie în alternativa pozitivã cu o democraþie deplinã, sau
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eºueazã, în cel mai rãu caz, într-o formã sau alta de autoritarism („competitiv“,
„electoral“ sau „rigid“). În acest sens, distincþia pe care A. Schedler o face între
pragul minimal (democraþia electoralã) ºi nivelul superior (democraþia liberalã),
pentru relevarea nivelurilor conceptuale ºi a dinamicii consolidãrii democratice,
ni se pare un artificiu metodologic relevant ºi util pentru reprezentarea polilor în-
tre care se desfãºoarã acest proces. Atribuim însã un rol crucial instituþionalizãrii
efective ºi legitimãrii democraþiei, ca obiective ale transformãrii democraþiei
electorale într-o democraþie liberalã consolidatã.
Voi accentua, în consecinþã, asupra a douã procese interdependente, ca laturi

inseparabile ale completãrii democraþiei ºi, deci, a consolidãrii sale. Desfãºuratã
pe intervalul dintre cei doi poli — democraþia electoralã (minimalã), ca moment
al iniþierii, ºi democraþia liberalã, ca destinaþie finalã, — consolidarea democra-
ticã este confruntatã cu o dublã perspectivã: pe de o parte, evitarea colapsului
achiziþiilor minimale ale democraþiei ºi revenirii la autoritarism ºi, pe de altã
parte, completarea ºi întãrirea structurilor ºi mecanismelor exercitãrii demo-
cratice eficiente a puterii de cãtre instituþiile rezultate din procesul electoral, pen-
tru dobândirea profilului ºi stabilitãþii instituþionale întruchipate de democraþia
liberalã consolidatã5. Evitarea blocajelor ºi erodãrii lente a regimului, pe parcursul
procesului de consolidare menþionat, depind în mod evident de asigurarea func-
þionalitãþii instituþiilor majore ale democraþiei liberale. Alternativa inversã poate
alimenta fenomene de deconsolidare ºi alterare a regimului democratic, într-o
formã sau alta de autoritarism, fãþiº sau camuflat sub artificii electorale ºi populiste.
Rezultatul esenþial al cercetãrii pe care o întreprindem constã în reconceptua-

lizarea cadrului de analizã a democratizãrii ºi consolidãrii democratice, ca primã
instanþã. În acest scop argumentãm necesitatea compatibilizãrii comportamen-
tului actorilor politici cu regulile jocului democratic, nu doar în faza procesului
electoral, ci ºi în cea a exercitãrii rolurilor de autoritate cu care sunt învestiþi de
electorat. Acceptarea ºi respectarea regulilor ºi principiilor democratice comportã
ºi o altã laturã, respectiv instituþionalizarea mecanismelor procedurale, prezerva-
rea nealteratã a echilibrelor interinstituþionale, ca factori indispensabili ai întãri-
rii, stabilitãþii ºi funcþionalitãþii infrastructurii pe care se bazeazã regimul demo-
cratic. În acelaºi timp, abordarea noastrã include între componentele consolidãrii
democratice, în conexiune cu instituþionalizarea mecanismelor ºi normelor pro-
cedurale, procesul de dobândire ºi recunoaºtere a legitimitãþii acestora la scara
opiniilor, atitudinilor ºi susþinerii de masã a regimului democratic.
În al doilea rând, contribuþia pe care o vizãm constã în utilizarea cadrului ana-

litic construit anterior pentru evaluarea calitativã a dinamicii ºi particularitãþilor
tranziþiei ºi democratizãrii postcomuniste din România. Evaluarea proceselor de
consolidare democraticã relevã câteva constatãri empirice ºi sugestii explicative,
care diferenþiazã regimul democratic din România de nivelul ºi trãinicia atinse
de consolidarea democraticã din alte þãri central ºi est-europene.
Procesul consolidãrii democratice din România începe cu o întârziere nota-

bilã, abia în 1997, când þãrile la care ne raportãm atinseserã deja un grad semnifi-
cativ de consolidare, care le situa deja în rândul noilor democraþii liberale. Pro-
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cesul este confruntat cu incoerenþe ºi manifestãri contradictorii: presiunea ºi in-
fluenþa factorilor internaþionali, asociate cu perspectiva începerii negocierilor de
aderare la UE acþioneazã favorabil asupra angajamentului actorilor politici în di-
recþia dezvoltãrii cadrului ºi reformelor democratice; în vreme ce factorii interni
predispun noua clasã politicã la comportamente obstrucþioniste, atât în ceea ce
priveºte instituþionalizarea cât ºi fortificarea legitimitãþii noii democraþii. Odatã
cu orientarea strategicã spre aderare la UE ºi integrarea în NATO, riscul prãbu-
ºirii subite a democraþiei electorale dispare, fiind înlãturat de condiþiile impuse
de aceste organisme privind respectarea criteriilor politice ale aderãrii (Criteriile
de la Copenhaga).
Completarea ºi instituþionalizarea pârghiilor procedurale ºi a structurilor ne-

cesare funcþionãrii democraþiei liberale au înregistrat doar progrese limitate pânã
la încheierea negocierilor de aderare din 2004. Consolidarea instituþiilor politice,
funcþionarea mecanismelor responsabilitãþii democratice a autoritãþilor publice,
excluderea fenomenelor de transgresiune a autoritãþii din partea executivului au
întâmpinat încã puternice obstacole în procesul de apropiere de profilul carac-
teristic democraþiei liberale (consolidate). Democraþia româneascã nu s-a elibe-
rat încã de incertitudinile acceptãrii ºi, în consecinþã, ale respectãrii in actu a re-
gulilor jocului democratic de cãtre actorii politici, chiar dacã forþele ostile demo-
craþiei au cunoscut un declin electoral. Statul de drept ºi independenþa justiþiei
rãmân încã verigile cele mai slabe în sistemul instituþional al regimului, ceea ce
nu favorizeazã progresul consolidãrii democratice.
Ultimii 5 ani au scos în evidenþã semne de stagnare sau chiar de erodare a

unora dintre componentele instituþionale ale democraþiei. Tentaþii regresive, con-
trare cerinþelor consolidãrii democratice, relevate de încercãrile sistematice ale
preºedintelui în exerciþiu de acaparare a puterii executive ºi controlului asupra
celorlalte instituþii democratice, reprezintã în prezent cel mai important risc cu
care se confruntã democraþia din România. Slaba instituþionalizare a partidelor
ºi sistemului actual de partide, precum ºi regresele în planul desfãºurãrii proce-
sului electoral ºi înregistrãrii corecte a preferinþelor cetãþenilor amplificã riscul
menþionat, în condiþiile suportului scãzut în opinia publicã faþã de democraþie.
În structura studiului de faþã primul paragraf sintetizeazã contribuþiile teore-

tice conceptuale, având ca obiect consolidarea democraticã în general, ºi delimiteazã
cadrul de analizã al consolidãrii democraþiei în contextul regimurilor posttotalitare.
În cel de-al doilea paragraf analizãm procesele de instituþionalizare ºi manifestare

a sprijinului democratic în regimul actual din România, prin prisma cadrului con-
ceptual schiþat anterior. Ultimul paragraf prezintã succint principalele concluzii.

Consolidarea democraticã:
instituþionalizarea ºi legitimarea regimului

O problemã cu mult mai complexã decât tranziþia, care confruntã noile demo-
craþii pe termen mediu ºi lung, este ceea ce politologii numesc — cu un termen
evident ambigu — consolidarea democraticã.
Ambiguitatea conceptualã decurge din faptul cã autorii preocupaþi de acest

aspect al democratizãrii utilizeazã noþiunea pentru a acoperi o realitate empiricã
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diversã, dar constrânsã, probabil, sã evolueze într-o direcþie comunã. Abordarea
consolidãrii (sau perspectivei acesteia) se aplicã, astfel, unor regimuri posttran-
ziþionale cu grade inegale de consistenþã democraticã. Unele (puþine) sunt hotã-
rât angajate în direcþia asimilãrii trãsãturilor distinctive ale democraþiilor stabile,
complete ºi funcþionale. Dar foarte multe se confruntã cu ameninþarea revenirii
la un stil autoritarist de guvernare. În vreme ce altele s-au „stabilizat“ pe o pozi-
þie stagnantã, rezumându-se la menþinerea unui echilibru relativ între interesele
grupurilor unei clase politice egoiste, iresponsabile ºi corupte, secondatã de pro-
priile cercuri clientelare. Ambele pãrþi par satisfãcute, în acest caz, de reglarea
conflictelor dintre ele preponderent pe cãi informale ºi de prezervarea la scarã
micã a instituþiilor democratice formale (alegeri, drepturi ºi libertãþi politice ºi
civile elementare etc.).
Ambiguitatea þine, totodatã, ºi de obiectul propriu-zis atribuit consolidãrii de-

mocratice. În aceastã privinþã conþinutul ºi sfera naþiunii variazã în funcþie de un-
ghiurile de abordare pe care le adoptã autorii care studiazã acest domeniu nou al
politicii comparate. Se confruntã, astfel, abordãrile (preponderente în prezent)
care se axeazã pe dimensiunile compornamental-atitudinale ale actorilor politici
(competitorii jocului democratic sau clasa politicã) — consacrate îndeosebi de
consolidologii care au studiat tranziþia ºi consolidarea regimurilor postautoritare
din Europa de Sud ºi America Latinã —, cu abordarea instituþionalistã-normativã
(preocupatã de aspectele formale ºi de funcþionalitatea instituþiilor fundamentale
ale democraþiei), precum ºi cu aceea, mai veche, interesatã de relevanþa factori-
lor structural-istorici în determinarea succesului sau eºecului democratizãrii ºi
consolidãrii structurale a regimurilor democrate.
Acepþiunea comunã, agreatã în studiile privind cel de-al treilea val al demo-

cratizãrii, leagã consolidarea democraticã de realizarea acordului cvasitotalitãþii
competitorilor politici faþã de respectarea regulilor jocului electoral ºi condiþiilor
conexe de care depind libertatea, corectitudinea ºi competitivitatea acestuia
(drepturi politice ºi civice, libertãþi de exprimare ºi surse alternative de informare
etc.). Astfel, participarea politicã ºi accesul pe bazã de alegeri la funcþiile de re-
prezentare ºi guvernare ale regimului trebuie considerate de cãtre actorii angajaþi
în competiþie drept „singurul joc acceptat“ (the only game in town)6. Aceasta im-
plicã atingerea unui nivel satisfãcãtor de stabilitate a procedurilor ºi de funcþio-
nalitate a instituþiilor care sã facã improbabilã revenirea la metodele ºi practicile
arbitrare ale autoritarismului.
Momentul începerii consolidãrii democratice ºi nivelul minimal de la care

„democraþii pot sã se relaxeze“7 prezintã o importanþã analiticã ºi totodatã prac-
tic politicã. Dacã, pentru nivelul maxim de consolidare, vechile democraþii libe-
rale consolidate din Occident reprezintã termenul de referinþã, atât sub aspectul
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mecanismelor procedurale cât ºi sub acela al consistenþei vieþii democratice,
startul procesului de consolidare a noilor democraþii rãmâne în multe privinþe
controversat. Un criteriu ce poate servi drept reper analitic este asumpþia potrivit
cãreia doar dacã un regim întruneºte atributele definitorii ale democraþiei poate
face obiectul proceselor ºi analizei consolidãrii sale democratice8. Acest lucru
necesitã un exerciþiu de diferenþiere conceptualã ºi de operaþionalizare empiricã
pentru o stabili linia de demarcaþie care separã o democraþie minimalã de regi-
murile care nu întrunesc proprietãþile elementare pentru a se califica drept demo-
craþii. Iniþial, în anii ’90 ai secolului trecut, când au fost atrase în procesul tran-
ziþiei peste 100 de þãri cu regimuri nedemocratice, acest aspect n-a fost suficient
de limpede reliefat în paradigma globalizãrii fenomenului democratic. Tranziþia
era vãzutã ca un proces unidirecþional spre democraþie, iar consolidarea demo-
craticã, urmarea directã ºi inevitabilã a democratizãrii. Infirmarea acestei pa-
radigme a fost treptat reflectatã în urmãtorii ani de desfãºurarea diferitã ºi de
procesele inegale sau incerte ale democratizãrii, începute ºi/sau eºuate în multe
þãri. O schimbare necesarã de perspectivã teoreticã, pentru a reflecta evidenþele
empirice contradictorii, propune în 2002 transitologul american Thomas Carothers,
în articolul sugestiv intitulat „Sfârºitul paradigmei tranziþiei“9. El atrãgea atenþia
asupra inconsistenþei teoretice a studierii democratizãrii câtã vreme cea mai mare
parte a regimurilor de tranziþie (peste 80%) nu au evoluat în direcþia unor demo-
craþii funcþionale, cantonându-se într-o vastã „zonã gri“ situatã între autoritarism
ºi democraþie. Aceasta justificã, sub aspect teoretic ºi metodologic, necesitatea
de a identifica empiric atributele prin care operaþionalizãm definiþia democraþiei
pentru a diferenþia procesele reale de consolidare democraticã de cazurile care
nu se calificã pentru o astfel de abordare.
O definiþie inspiratã de perspectiva electoralist-decizionistã asupra demo-

craþiei, expusã iniþial de Joseph A. Schumpeter în anii ’40, reformulatã ulterior
de Robert A. Dahl în anii ’70, rezumã cerinþele procedurale minimale care dife-
renþiazã o democraþie de nondemocraþii. Pornind de aci, numeroºi autori admit
cã pentru ca un regim sã poatã fi considerat democraþie trebuie sã îmbine cel pu-
þin douã dimensiuni, respectiv participarea ºi competiþia. La rândul lor, acestea
subsumeazã, potrivit cerinþelor enumerate de Dahl pentru a operaþionaliza defi-
niþia democraþiei (în termeni sãi poliarhia), urmãtoarele atribute:
1. libertãþi publice (de a forma ºi a se asocia în organizaþii; libertatea de ex-

presie; drept de vot inclusiv; surse alternative ºi autonome de informare);
2. eligibilitatea funcþiilor publice;
3. dreptul liderilor politici de a concura pentru atragerea de sprijin ºi voturi;
4. alegeri libere ºi corecte10.
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Experienþa degajatã de o serie de þãri antrenate în cel de al treilea val de de-
mocratizare a permis completarea de cãtre alþi autori11 a acestor condiþii cu încã douã:
5. puterea efectivã de a guverna a celor aleºi sau numiþi (oficialitãþile alese sã

nu fie arbitrar îngrãdite în exercitarea atribuþiilor sau îndepãrtate din funcþie îna-
inte de expirarea mandatului constituþional de cãtre actori nealeºi (militari) sau
care controleazã domenii de decizie rezervate); continuitatea temporalã indefinitã
a procesului electoral de selecþie a conducãtorilor;
6. sã existe un teritoriu naþional necontestat care defineºte populaþia cu drept

de vot (cetãþenia)12.
Întrucât alegerile (libere, competitive, corecte) ºi în genere exercitareaman-datului

obþinut pe aceastã cale reprezintã atributele centrale ºi elementare ale de-finiþiei
democraþiei, aceastã democraþie minimalã este denumitã ºi democraþie electoralã 13.
Atunci când actorii politici semnificativi respectã aceste cerinþe minimale,

statuându-le în Constituþie ºi legi, iar rezultatele alegerilor constituie o incertitu-
dine pentru toþi, în sensul cã desfãºurarea corectã a alegerilor nu favorizeazã ºi
nu asigurã victoria anticipatã a guvernanþilor, procesul tranziþiei la democraþie
poate fi considerat încheiat. Nu ºi procesul complex ºi mai îndelungat de demo-
cratizare, în cuprinsul cãruia consolidarea democraticã este faza subsecventã in-
stituirii condiþiilor minimale ale democraþiei.
Realizarea efectivã a consolidãrii democratice dezvoltã procesul democratic

în direcþia urmãtorului stadiu al democratizãrii reuºite ºi complete, respectiv ac-
cederea la treapta democraþiei liberale complete, solide ºi funcþionale. Eºecul
continuãrii acestui proces echivaleazã cu degenerarea democraþiei electorale în
alte forme, aparent democratice14. Sau cu îngheþarea, stagnarea sa temporarã,
conservând echilibre fragile, care favorizeazã exclusiv interesele proprii diver-
selor grupuri ale clasei politice, fãrã asumarea efectivã a rãspunderii pentru deci-
ziile asumate, nici mãcar prin reactivarea periodicã a mecanismului electoral.
„Autoritarismul electoral“15 sau „competitiv“16 constituie de asemenea o posi-
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bilã destinaþie a regimurilor de democraþie electoralã, dacã sensul ascendent pe
care-l presupune consolidarea democraticã este înlocuit de sensul regresiv, res-
pectiv degradarea mecanismelor formal competitive ºi subordonarea lor contro-
lului autoritar al unui partid, lider populist sau dictator.
Revenind la reperele pe care le poate urma cadrul teoretic de analizã a conso-

lidãrii democratice, un dublu proces practic se manifestã. Pe de o parte, transfor-
marea „acordului contingent“17 asupra regulilor, procedurilor electorale ºi siste-
mului de exercitare a puterii de cãtre reprezentanþii aleºi într-un acord definitiv
ºi durabil. Aceasta implicã ceea ce unii autori denumesc prin termenul de insti-
tuþionalizare18, comportând practici ºi valori care dau consistenþã ºi asigurã tra-
ducerea efectivã în modele de interacþiune ºi rezolvare a problemelor politice, a
normelor, procedurilor, principiilor ºi mecanismelor formale înscrise în consti-
tuþie. Obiectivul sau scopul central constã în evitarea pericolului vicierii institu-
þiilor formal stabilite, începând chiar cu alegerile competitive — într-un exer-
ciþiu mimetic, prin manipulare grosierã, fraudã, fals, cumpãrare de voturi de cã-
tre cei ce guverneazã sau de cãtre orice alt competitor. Evitarea, pe de altã parte,
a procesului paralel ºi contradictoriu de erodare a cadrului legal prin substituirea
lui cu practici sau metode informale (corupþie, clientelism, favoritism, populism
etc.) reprezintã o condiþie a consolidãrii instituþionale ºi, deci, democratice, de
care depinde în cele din urmã eficacitatea ºi întãrirea încrederii în cadrul demo-
cratic al regimului, nu numai la nivelul clasei politice, ci ºi la cel al sprijinului
democratic al cetãþenilor. Contrapunerea acestor procese contradictorii, chiar de
cãtre cei aleºi sã exercite funcþii ºi roluri de autoritate publicã, dezvãluie atât sla-
bul angajament al clasei politice în respectarea regulilor guvernãrii democratice,
cât ºi inconsistenþa instituþionalizãrii reale a mecanismelor democratice. Impli-
cit, punerea sub semnul întrebãrii a consolidãrii reale a regimului.
Consolidarea democraticã nu este, aºadar, un dat inerent, ci doar o probabili-

tate mai mult sau mai puþin validatã sau ratatã prin activitatea sau comporta-
mentul clasei politice, modelate ºi condiþionate în forme specifice de mediul cul-
tural, societal ºi economic în care se integreazã noul regim. Conservarea stabi-
litãþii ºi acurateþei regulilor jocului democratic nu poate fi garantatã pe termen
mediu ºi lung fãrã stimularea sprijinului forþelor politice faþã de continuarea ºi
completarea democraþiei electorale cu noi elemente ºi atribute, specifice nive-
lului superior de democratizare, ºi anume democraþia liberalã. Aceste atribute se
referã la asigurarea efectivã a mecanismelor care impun restricþii (limitãri) în
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exercitarea puterii executive, responsabilitatea guvernanþilor în faþa legii (res-
ponsabilitatea orizontalã19), independenþa puterii judecãtoreºti — principalul in-
strument de garantare a drepturilor ºi libertãþilor efective ale cetãþenilor —, asi-
gurarea domniei legii (statul de drept).
Acomodarea comportamentului politic al principalilor jucãtori cu exigenþele

raporturilor instituþional-formalizate în cadrul regimului democratic se reflectã
înainte de toate în consistenþa, funcþionalitatea ºi finalmente în trãinicia ºi efica-
citatea guvernãrii democratice. Eºecul acestei acomodãri, sau mimarea compor-
tamentului loial faþã de regulile democratice, submineazã, corup sau deturneazã
instituþiile de la îndeplinirea rolului lor specific în cadrul regimului. Slãbiciunea
instituþionalã a subsistemelor judiciar ºi al administraþiei publice, bunãoarã, a-
fecteazã grav consolidarea democraticã a întregului regim, date fiind rolurile
esenþiale ce le revin, în speþã în garantarea domniei legii ºi în implementarea po-
liticilor publice din toate domeniile. Tot astfel, lipsa de organizare, de interes ºi
de reacþie a societãþii civile faþã de acte ori inacþiuni ale conducãtorilor aleºi,
care se abat de la constrângerile cadrelor instituþionale legale, nu favorizeazã, ci,
dimpotrivã, slãbesc eficacitatea ºi responsabilitatea instituþiilor politice demo-
cratice în guvernarea ºi în relaþiile cu societatea.
Principiile ºi regulile organizãrii ºi guvernãrii democratice capãtã valoare

efectivã prin structurarea coerentã ºi interacþiunea instituþiilor sau organizaþiilor
care formeazã infrastructura regimului. În context, consolidarea democraticã în
plan instituþional constituie un factor structural care acþioneazã distinct, în raport
de arhitectura instituþionalã a regimului democratic. Tentaþiile ºi riscurile trans-
gresiunii autoritãþii din partea unor actori instituþionali ai puterilor publice, sunt
mai frecvente în regimurile prezidenþiale ºi semiprezidenþiale. În vreme ce struc-
turile de concertare a intereselor, pe care se bazeazã guvernarea în regimurile
parlamentare, reuºesc sã reducã probabilitatea colapsului ºi contribuie la conso-
lidarea democraticã. Implicit, consolidarea instituþionalã ºi eliminarea riscului
de prãbuºire a regimurilor prezidenþiale necesitã un timp mai îndelungat ºi un
standard de viaþã mai înalt al cetãþenilor lor decât este necesar unui regim parla-
mentar spre a accede în categoria democraþiilor consolidate20.
Strategia potrivitã pentru studierea consolidãrii democratice este, în opinia

justificatã a lui Philippe Schmitter, descompunerea regimului în pãrþile sale
componente, abordând contribuþia lor specificã la favorizarea sau stânjenirea de-
mocratizãrii21.

Instituþionalizarea partidelor politice este o componentã primordialã a func-
þionãrii ºi stabilitãþii regimurilor democratice. Partidele formeazã principalul ve-
hicul prin care actorii politici semnificativi acþioneazã pentru succesul tranziþiei
ºi consolidãrii democratice. Ele sunt înainte de toate organizaþii indispensabile
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construirii structurilor reprezentative ºi procesului electoral, din care acestea se
degajã. „Partidele politice trebuie sã fie capabile de agregarea intereselor ºi pa-
siunilor unei pãrþi semnificative a cetãþenilor, familiilor, firmelor, asociaþiilor ºi
miºcãrilor prin procesele lor interne ºi sã producã programe care combinã poli-
ticile publice astfel încât sã satisfacã cererile generale ale corpului electoral“22,
remarcã Schmitter. Rolul consolidator al partidelor nu se limiteazã, în demo-
craþie, la structurarea votului prin prezentarea de candidaþi în alegerile compe-
titive. Reprezentarea intereselor în dezbaterea ºi decizia parlamentarã privind le-
gile ºi politicile publice, asigurarea majoritãþii guvernamentale ºi, corelativ, con-
trolul din partea opoziþiei asupra politicii guvernelor, punerea în cauzã a respon-
sabilitãþii politice a guvernanþilor, se realizeazã tot prin sistemul de partide. Un
grad semnificativ de instituþionalizare a sistemului de partide este indispensabil
consolidãrii regimului democratic.
Pentru ca sistemul de partide sã atingã coerenþa ºi funcþionalitatea necesare,

partidele care-l compun au nevoie de un grad satisfãcãtor de structurare/institu-
þionalizare proprie, reflectatã de identitatea doctrinarã, recunoaºterea ca actori
distincþi din partea societãþii civile ºi/sau adeziunea cetãþenilor la organizaþiile
acestora. În esenþã instituþionalizarea presupune, în conceptualizarea propusã de
S. Huntington, „procesul prin care organizaþiile ºi procedurile dobândesc valoare
ºi stabilitate“23. Între dimensiunile instituþionalizãrii, în genere, se menþioneazã:
adaptabilitatea (reflectatã în longevitate), complexitatea (ilustratã de organizare),
autonomia (identitatea ºi diferenþierea de alte grupuri ºi metode de comporta-
ment) ºi coerenþa (consensul membrilor organizaþiei asupra scopurilor ºi norme-
lor de funcþionare). „Acumularea de valoare“ sau, în altã formulare, infuzarea cu
valoare24, adicã învestirea unei organizaþii, proceduri sau reguli cu valoare în
sine, asigurã viabilitate ºi, potenþial, eficacitate acestor instituþii, dincolo de con-
strângerile tehnice ale funcþiilor ce le sunt formal asociate25.
Instituþionalizarea partidelor ºi a sistemelor de partide comportã, în analizele

de datã mai recentã, împletirea unor atribute structurale ºi atitudinale în plan in-
tern: sistemicitatea structuralã, adicã organizarea centralã ºi localã; infuzare cu
valori, respectiv ataºamentul faþã de valorile, ideile ºi simbolurile promovate de
partid; ºi în plan extern (mediul în care se integreazã): autonomie structuralã ºi
decizionalã; coeziunea partidului, receptarea ca entitate distinctã de cãtre cei aflaþi
în concurenþã cu partidul26.
Un partid „trece“ pragul subinstituþionalizãrii sau slabei instituþionalizãri dacã

posedã concomitent o structurã organizatoricã solidã ºi coerentã (la nivel local
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ºi central), ghidatã de reguli precise de interacþiune ºi de decizie în interior;
atracþie emoþionalã ºi adeziunea membrilor, simpatizanþilor ºi alegãtorilor faþã
de orientarea doctrinarã ºi, drept urmare, implantare27 sau ancorare28 în cadrul
societãþii civile, astfel încât sã conteze în competiþia politicã, iar partidele concurente
sã þinã seama de prezenþa lui ca atare. Subinstituþionalizarea, în schimb, se mani-
festã în fracþionalizare organizatoricã, fluiditate, loialitate scãzutã a membrilor ºi
alegãtorilor, disciplinã slabã a reprezentanþilor în ceea ce priveºte votul pentru
susþinerea obiectivelor partidului în parlament, valorizare instrumentalã a parti-
dului de cãtre lideri ºi „militanþi“ conjuncturali drept vehicul pentru realizarea
propriilor interese.
Instituþionalizarea pluralismului partidelor democratice constituie o condiþie

necesarã a instituþionalizãrii alegerilor libere ºi competitive. Un singur partid pu-
ternic ºi stabil, adicã suprainstituþionalizat, care obþine constant victoria în toate
alegerile, deºi poate menþine stabilitatea regimului, nu echivaleazã cu o conso-
lidare democraticã efectivã, întrucât un astfel de regim poate ascunde în realitate
o structurã de putere autoritaristã.
Transferând criteriile menþionate de la partid la sistemul de partide demo-

cratice, instituþionalizarea la acest nivel relevã stabilitate ºi continuitate în plan
intrasistem, acceptare reciprocã între partidele concurente, precum ºi autonomie
proprie în raport cu autoritãþile publice (stat) ºi încredere/recunoaºtere distinctã
din partea societãþii. Alþi autori29 adaugã componentelor instituþionalizãrii siste-
melor de partide implantarea socialã (dezvoltarea rãdãcinilor în cadrul societãþii
ºi consistenþa poziþiilor ideologice), proceduri de selecþie ºi schimbare a lide-
rilor, status independent care le deosebeºte de grupãri sau coterii aflate la dispo-
ziþia (discreþia) liderilor.
Un sistem de partide instituþionalizat contribuie la consolidarea democraticã

a regimului politic sub mai multe aspecte: 1) legitimarea raporturilor instituþionale
dintre majoritate ºi opoziþie, ca efect al acceptãrii reciproce a partidelor concurente
ca actori cu legimitate proprie; 2) stabilitatea sprijinului electoral acordat siste-
mului de partide favorizeazã opþiunile electorale pentru alternative clar definite
ºi, de aici, reprezentarea predictibilã ºi realã a preferinþelor, asumarea de cãtre
partide a responsabilitãþilor pentru rezultatele acþiunii politice; 3) contracararea
ascensiunii actorilor antisistem de cãtre un sistem de partide democrate suficient
de instituþinalizat, iar pe termen lung lãrgirea bazei de susþinere a regimului, prin
socializarea ºi integrarea în sistem a actorilor semiloiali sau chiar ostili democra-
þiei; 4) reducerea ºanselor de succes a liderilor populiºti în manipularea preferin-
þelor alegãtorilor, în imprimarea unui stil autoritarist exercitãrii puterii, prin ig-
norarea altor autoritãþi legitime din cadrul regimului.
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În noile democraþii, instituþionalizarea partidelor ºi a sistemului de partide
democratice întâmpinã obstacole determinate de natura regimurilor precedente.
Între acestea se numãrã insuficienta configurare a clivajelor sociale, care gene-
reazã partidele, ºi lipsa de experienþã democraticã. Simptomele slabei instituþio-
nalizãri din faza iniþialã — volatilitatea electoralã, numãrul scãzut de membri,
slaba implantare în societatea civilã — au fost depãºite în unele þãri central ºi
est-europene. Persistã, totuºi, inclusiv acolo unde consolidarea democraticã este
mai avansatã (graþie ºi altor factori de consolidare precum statul de drept, res-
pectarea drepturilor ºi libertãþilor civice etc.), manifestãri de subinstituþionalizare
partidistã, precum ambiguitatea în ce priveºte conturarea identitãþii, dependenþa
financiarã de resursele statului, slaba loialitate a reprezentanþilor aleºi ai partidelor30.
În absenþa instituþionalizãrii legitime, capãtã extensie fenomenele de instituþio-
nalizare a relaþiilor neopatrimoniale, „informale“ (O’Donnell) precum patro-
najul ºi clientelismul (politizarea funcþiilor administraþiei publice, acordarea pre-
ferenþialã de subsidii ºi contracte de stat clientelei de partid, cumpãrarea de vo-
turi ºi de politicieni din partidele concurente de cãtre guvernanþi, corupþia etc.),
care compromit ºansele consolidãrii noilor democraþii.
Un sistem stabil ºi funcþional de partide contribuie, în plus, la funcþionarea

altor componente instituþionale ale regimului democratic: parlamentele ºi execu-
tivul, raporturile reciproce ºi mecanismele responsabilitãþii verticale ºi orizon-
tale între puterile statului (separaþia puterilor) — pârghii care limiteazã ºi permit
exercitarea atribuþiilor distincte de cãtre autoritãþile publice.
În consolidarea democraticã a regimului asigurarea independenþei justiþiei ºi

instaurarea domniei legii (statul de drept) constituie garanþia ultimã pe care se
bazeazã funcþionarea democraticã a regimului politic. Consolidarea statului de
drept ºi consolidarea democraticã sunt procese inseparabile. Fãrã contrapon-
derile pe care statul de drept le opune comportamentelor abuzive ale instituþiilor
ºi politicienilor, democraþia redusã la aspectele electorale riscã sã decadã într-o
practicã cinicã, motivatã de pretenþia conform cãreia „învingãtorul pradã totul“.
Mecanismele responsabilitãþii orizontale, incluzând instanþe de investigare pro-
fesionalã ºi urmãrirea juridicã, instanþe juridice independente, „avocaþi ai popo-
rului“ (ombudsman), agenþii de audit ºi control financiar, curþi constituþionale
etc., nu-ºi probeazã în mod automat eficacitatea în absenþa independenþei reale a
justiþiei faþã de factori politici, concomitent cu existenþa unui corp de magistraþi
integri ºi competenþi. „Un stat de drept, remarcã Linz ºi Stepan, este crucial pen-
tru consolidarea democraþiei. Este cea mai importantã modalitate continuã ºi re-
gulatã prin care guvernul ales ºi administraþia de stat se supun unei reþele de legi,
tribunale, agenþii semiautonome de control ºi norme ale societãþii civile, care nu
numai cã stopeazã tendinþele ilegale ale statului, ci totodatã îl însereazã într-o re-
þea interconectatã de mecanisme ce necesitã transparenþã ºi responsabilitate. Gu-
vernele alese în mod liber pot crea un asemenea stat de drept, dar nu fac în mod
necesar acest lucru. Totuºi consolidarea democraþiei presupune un stat controlat
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de legi ºi fixat de constrângeri. Într-adevãr, cu cât mai multe instituþii ale statului
funcþioneazã dupã principiul statului de drept, cu atât este mai mare calitatea de-
mocraþiei ºi societatea este mai bunã“31.
Construcþia statului de drept este un proces dificil în noile democraþii. Dar

slãbiciunea sau manipularea politicã a instituþiilor statului de drept denotã absenþa
consolidãrii democratice.
Alãturi de dimensiunea instituþionalizãrii, o condiþie necesarã a consolidãrii

democratice o reprezintã, de asemenea, generarea ºi întãrirea legitimitãþii, atât a
instituþiilor cât ºi a regimului democratic in corpore. „Legitimitatea implicã, în
definiþia datã de S. M. Lipset, capacitatea sistemului politic de a genera ºi men-
þine credinþa dupã care instituþiile politice în funcþiune sunt cele mai potrivite ori
mai bune pentru societate“32. Consolidarea instituþionalã poate deveni efectivã
atunci când regimul capãtã legitimitate în conºtiinþa ºi cultura guvernanþilor ºi
totodatã a cetãþenilor. Credinþa în virtuþile instituþionale ale regimului demo-
cratic de a oferi cea mai adecvatã metodã de guvernare a societãþii trebuie sã pri-
meze, mai ales la nivelul elitei angajatã în competiþia politicã, decât la cetãþenii
pasivi33 a cãror simplã acceptare a regimului poate fi suficientã, la început.
Discuþiile despre legitimitate oscileazã, în literatura de specialitate, între po-

ziþii care-i atribuie o funcþie condiþionalã ºi constitutivã a consolidãrii demo-
cratice ºi cele care o reduc la o derivaþie sau consecinþã a consolidãrii în sine.
Mai rar, legitimitatea este condiþionatã de performanþele conjucturale ale guver-
nãrii. Dupã cum remarcã L. Diamond, din punct de vedere istoric, cu cât un re-
gim se dovedeºte mai performant în a realiza ceea ce vrea poporul, cu atât mai
mare ºi mai profund înrãdãcinatã în atitudinea cetãþenilor tinde sã fie legitimi-
tatea sa. Trebuie menþionat cã performanþa politicã, pentru Diamond, este altceva
decât cea economicã (creºtere, inflaþie scãzutã, distribuþie egalã) ºi anume, abili-
tatea de a oferi o guvernare transparentã, curatã ºi decentã, de a asigura res-
ponsabilitatea ºi domnia legii34 etc. „Înregistrarea unei performanþe de succes pe
termen lung furnizeazã un rezervor larg de legitimitate, permiþând sistemului de-
mocratic sã înfrunte crizele ºi provocãrile“ (Ibidem).
Aceastã aserþiune este valabilã, în principiu, când raportãm legitimitatea la

ansamblul atitudinilor pozitive ale populaþiei faþã de rezultatele politicilor pro-
movate de guvernanþi. Pentru consolidarea democraticã a regimului, sub dublul
aspect discutat, respectiv completarea mecanismelor ºi funcþionalitatea lor insti-
tuþionalã, legimitatea conteazã în primã instanþã ca angajament pozitiv ºi com-
portament al actorilor relevanþi (partide, clase, elite, societatea civilã) compatibil
cu principiile ºi valorile democraþiei ca sistem de guvernare în beneficiul gene-
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ral, ºi nu doar ca o formã instrumentalã de acces la putere. Leonardo Morlino
deosebeºte ºi el între legimitatea ca predispoziþie atitudinal-comportamentalã a
elitelor în raport cu sistemul democratic ºi o formã mai puþin proeminentã, mai
difuzã ºi mai puþin radicalã a legitimitãþii, ºi anume consensul maselor, care im-
plicã acceptarea tacitã (la limitã, pasivã) a sistemului, exprimatã în consimþã-
mântul supunerii, în absenþa unei veritabile alternative35.
La nivel empiric, legitimitatea (din perspectiva elitelor), respectiv consensul

(maselor) se manifestã prin opinii, poziþii ºi acþiuni concludente, favorabile (sau
defavorabile) instituþiilor democratice. Atitudinile declarativ pozitive ale clasei
politice, nevalidate de comportamente ºi acþiuni compatibile cu valorile ºi con-
strângerile instituþionale legale, specifice exercitãrii rolurilor guvernanþilor ºi
opoziþiei, nu denotã un sentiment loial specific legitimitãþii. Legitimitatea ºi con-
sensul subsumeazã dimensiunile comportamentalã ºi atitudinalã atribuite de Linz
ºi Stepan consolidãrii democratice36.
Inexistenþa sau legitimitatea slabã a instituþiilor democratice — un simptom

al nonconsolidãrii sau, dupã caz, al deconsolidãrii democratice — îmbracã o ga-
mã variatã de comportamente negative, antidemocratice (familiare regimurilor
autoritariste electorale ºi democraþiilor incipiente): utilizarea violenþei, respin-
gerea sau falsificarea alegerilor (refuzul unor partide de a participa la alegeri,
frauda electoralã de proporþii, împiedicarea unor competitori de a-ºi juca în mod
corect ºansele, nerecunoaºterea rezultatelor nefavorabile), boicotul autoritãþii le-
gislative, transgresiunea prin metode plebiscitare sau încercarea de a-ºi subor-
dona alte instituþii ºi puteri constituþionale de cãtre executiv (preºedinþi)37.
În ceea ce priveºte nivelul de legitimitate care face inofensive manifestãrile

de ostilitate la adresa regimului, adicã ce grad de consolidare democraticã asi-
gurã viabilitatea ºi eficienþa regimului, existã indicatori care mãsoarã subiectiv
ºi/sau obiectiv, global sau pe subsisteme parþiale democraþia. Evidenþa aratã cã
o democraþie bazatã pe majoritãþi fragile, pe dezinteresul ºi pasivitatea sau încli-
naþia pentru rezolvarea particularistã de cãtre cetãþeni a cererilor proprii, este o
democraþie neconsolidatã, slab legitimatã în planul culturii ºi atitudinilor ma-
selor. L. Diamond avanseazã o limitã arbitrarã, deºi plauzibilã la nivelul bunului
simþ, dupã care sprijinul populaþiei ºi forþelor politice faþã de democraþie n-ar tre-
bui sã coboare sub 70% în preferinþele (electorale sau susþinerea opiniei publice)
cetãþenilor pentru regimul democratic. Ceea ce presupune ca principalul partid
antisistem sã nu controleze mai mult de 15% din voturi38.
Comportamentele semiloiale sau neloiale ale actorilor politici în cadrul me-

canismelor democratice produc destabilizarea ºi, finalmente, delegitimarea lor,
direct proporþional cu poziþiile pe care aceºtia le ocupã în sistemul politic. Nu de
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puþine ori colapsul noilor regimuri democratice este cauzat chiar de cãtre parti-
dele ºi lideri care, odatã ajunºi la putere, altereazã grav regulile jocului sub pre-
textul punerii în operã a voinþei populare ºi a legitimitãþii lor electorale. În mã-
sura în care societatea dispune de forþe democratice autentice ºi bine organizate,
de cristalizare a societãþii civile ºi reacþii coerente în spaþiul public, se pot con-
tracara tentativele ºi atitudinile antidemocratice, inclusiv crizele majore, confe-
rindu-se legitimitate regimului. Alternativele la aceastã consolidare reuºitã pot fi
prãbuºirea sau agonizarea într-o stare de fragilitate prelungitã, specifice modele-
lor debile de democraþie incompletã sau defectivã39.
În lipsa unor variabile sau indici de mãsurare exactã a legitimitãþii ºi consoli-

dãrii democraþiei, datele puse la dispoziþie de barometrele de opinie publicã pri-
vind aspecte ale culturii politice, încrederea în instituþii ºi satisfacþia (insatisfacþia)
faþã de democraþie, permit evaluarea comparativã a democraþiilor ºi a gradului
de consolidare a noilor democraþii. De interes în aceastã privinþã sunt o serie de
indici de rating utilizaþi de evaluãrile periodice ale unor specialiºti — grupaþi în
jurul unor institute sau fundaþii de profil, precum Freedom House, Polity (I, II,
III, IV), Bertelsman sau The Economist Intelligence Unit’s, pentru a le menþiona
pe cele mai renumite. Asupra analizei comparative a consolidãrii ºi legitimãrii
democratice a României ºi þãrilor central ºi est-europene integrate în UE vom
reveni într-un articol distinct.
Sintetizând, într-o ordine cauzalã descendentã, putem reþine câteva premise

sau presupoziþii care sugereazã o explicaþie structuralã a consolidãrii democratice:
1. Un nivel mai înalt de democraþie politicã comportã mai puþine riscuri de per-

vertire ºi subminare a stabilitãþii ºi legitimitãþii democrate. Invers, cu cât democraþia
rãmâne mai mult timp la nivelul minimal, al democraþiei electorale, cu atât funcþio-
nalitatea ºi ºansele sale de consolidare democraticã trebuie sã înfrunte provocãri
ºi riscuri mai severe pentru a evita eºuarea într-o specie sau alta de au-toritarism.
2. Natura, comportamentul ºi angajamentul democratic al actorilor politici re-

levanþi în cadrul sistemului politic sunt decisive pentru modelarea regulilor jocu-
lui democratic ºi consolidarea condiþiilor instituþionale ºi atitudinale de care de-
pinde consolidarea structuralã, precum ºi legitimarea la scarã de masã a regimu-
lui democratic.
3. Configuraþia forþelor ºi actorilor politici, inclusiv comportamentul lor de-

mocratic, sunt în ultimã instanþã dependente de contextul structural ºi cultural al
societãþii ºi de caracteristicile regimului nedemocratic înlocuit. Un grad mai
mare de diferenþiere socialã, de organizare ºi acþiune autonomã a grupurilor
componente, asigurã posibilitãþi de articulare a intereselor distincte, de mani-
festare în cadrul sistemului politic, implicit de structurare ºi eficacitate a socie-
tãþii civile — care determinã ºi stimuleazã comportamentul elitelor în direcþia
cerutã de consolidarea ºi dezvoltarea democraticã.
4. Abandonarea de cãtre societate a rãspunderii pentru consolidarea ºi menþi-

nerea nealteratã a regimului, exclusiv în sarcina elitelor, nu reprezintã o soluþie
sigurã pentru supraviþuirea acestui tip de regim politic.
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Democraþia româneascã: incertitudini ºi tentaþii regresive

Conceptualizarea democraþiei ºi dezvoltarea sa în direcþia întrunirii atribu-
telor democraþiei consolidate — realizatã în paragraful anterior — constituie ca-
drul de analizã ºi evaluare aplicabil consolidãrii regimului democratic din Ro-
mânia. Democraþia româneascã a fost clasatã începând cu anii 2001-2002 între
democraþiile liberale, potrivit unor indici de mãsurare a drepturilor ºi libertãþilor
politice ºi civile (Freedom in the World)40.
O contrapunere pragmaticã a dimensiunilor consolidãrii democratice (contu-

rate în paragraful precedent) cu realitatea empiricã din România, sub aspectele
instituþional ºi comportamental-atitudinal ale clasei politice, degajã mai degrabã
incertitudini în ceea ce priveºte acumularea ºi rutinizarea mecanismelor exer-
citãrii democratice a puterii ºi instaurarea domniei legii, precum ºi tentaþii regre-
sive îngrijorãtoare ale unor actori majori ai regimului în aproape toate domeniile.
Democratizarea României postcomuniste circumscrie un caz special, în mul-

te privinþe diferit de celelalte þãri central ºi est-europene, atât în ordinea secven-
þialã cât ºi în acþiunea factorilor interni pe care se bazeazã acest proces sau în
ritmul desfãºurãrii acesteia. Sub alte aspecte, ea se aproprie de þãrile din Balcanii
de Est, cu care împãrtãºeºte dificultãþile ºi slãbiciunile factorilor interni, în ra-
port cu impactul extern asupra perspectivelor democratizãrii.
Deºi ruptura de regimul totalitar comunist a necesitat o acþiune violentã, cali-

ficatã ºi intratã în mentalul colectiv ca revoluþie (din decembrie 1989), tranziþia
pe care aceasta a declanºat-o n-a condus direct la instaurarea unui regim demo-
cratic propriu-zis. Modelul teoretic al tranziþiei la democraþie, realizatã prin ne-
gocierea dintre forþele democratice ºi reprezentanþii fostelor regimuri (autori-
tare), elaborat de analiºtii tranziþiei ºi redemocratizãrii þãrilor din Europa de Sud
ºi (parþial) America Latinã, nu se potriveºte integral, ci numai în cazul unor þãri
central ºi est-europene41 în care raportul de forþe favorizeazã poziþiile contesta-
tare încã înainte de tranziþie, precum Polonia sau Ungaria, de exemplu. În Româ-
nia, democraþii contestatari, puþini ºi fãrã capacitatea de a se manifesta în mod
colectiv, organizat, n-au fost în mãsurã sã declanºeze ºi sã canalizeze mobili-
zarea spontanã din decembrie 1989 spre un proces controlat de preluare ºi orga-
nizare a puterii într-un regim democratic.
Duritatea ripostei faþã de miºcarea popularã a compromis, totodatã, partidul-

stat în care se instituþionalizase fostul regim comunist. Astfel încât numai dizol-
varea structurilor acestuia putea oferi o platformã de reabilitare a unora dintre
grupurile fostei nomenclaturi comuniste în noul context intern ºi internaþional
conturat de tranziþia postcomunistã. Elementele din eºaloanele de mijloc sau in-
ferioare ale fostului partid comunist, grupate în jurul unor lideri comuniºti mar-
ginalizaþi în ultima fazã a regimului totalitar, au reuºit sã se impunã (graþie pozi-
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þiilor deþinute în aparatele administrative, economice ºi ideologice ale fostei pu-
teri) drept actorii majori ai tranziþiei posttotalitare. Frontul Salvãrii Naþionale, o
structurã eterogenã, care îngloba pe lângã exponenþii fostului regim, în frunte cu
Ion Iliescu, ºi câteva zeci de disidenþi comuniºti ºi contestatari solitari, a devenit
beneficiarul direct ºi noul partid dominant al regimului autoritar instaurat dupã
primele alegeri postcomuniste (20 mai 1990). „Forþele democratice“ autentice,
constituite în partide distincte la începutul anului 1990 (cel puþin 5-6 grupãri),
aveau sã constate foarte repede cât de nesemnificativ era impactul lor asupra ale-
gãtorilor (lipsiþi de experienþã în materie de participare democraticã) în raport cu
capacitatea manipulativã de care dispunea FSN, devenit bastionul structurilor
„reciclate“ ale fostului regim. Pânã la alegerile generale ºi prezidenþiale din
toamna anului 1996, acest partid (FSN) a reuºit sã controleze singur ºi/sau în co-
laborare cu partidele-satelit (prin care a reuºit sã populeze un larg spectru de
orientãri „doctrinare“ ºi sã creeze impresia unui pluralism politic real) toate pâr-
ghiile puterii (politice, economice, administrative). Drept urmare a reuºit sã mo-
deleze structurile noului regim în funcþie de interesele lor, ºi sã le foloseascã
pentru consolidarea acestuia ca regim autoritarist electoral. Constituþia postco-
munistã, forma regimului politic, recrutarea în funcþii de conducere în noile in-
stituþii reprezentative, executive, judiciare, administrative, de control al constitu-
þionalitãþii legilor sau al cheltuirii fondurilor publice etc., au fost stabilite, prac-
tic, fãrã acordul negociat cu forþele opoziþiei democratice. Împreunã, partidele
descendente din fostul partid unic comunist ºi alte aparate ale sistemului totalitar
deþineau între 70 ºi 80% din reprezentanþa parlamentarã ºi consiliile locale alese
dupã 1990 ºi peste 60% dupã alegerile din 1992. Deºi alegerile, începând cu cele
din mai 1990 pentru preºedinþie ºi parlament, îmbrãcau formal caracteristicile
pluralismului ºi competiþiei (relativ) libere, slaba instituþionalizare ºi frag-
mentarea accentuatã a forþelor anticomuniste ºi antiautoritariste au facilitat men-
þinerea condiþiilor dominaþiei politice a foºtilor autocraþi, secondaþi de întregul
aparat (administrativ-birocratic, economic ºi în bunã parte ºi mediatic) remanent
în structurile uºor cosmetizate — deci nereformate — ale fostului regim. Ale-
gerile câºtigate de aceºtia ar putea pãrea libere, competitive. Dar în practicã nu
pot fi alegeri corecte, din cauza potenþialului nelimitat de manipulare, influen-
þare a preferinþelor alegãtorilor, rãmas la discreþia forþelor descendente din no-
menclatura ºi structurile de putere ale vechiului regim. Regimul autoritar/tota-
litar fusese în fapt înlocuit în România de un regim autoritar moderat, pe care
unii cercetãtori îl conceptualizeazã sub denumirea de autoritarism electoral.
Atributele democraþiei politice, de facturã liberalã, formal adoptate de noua

structurã constituþionalã a regimului, erau în practicã viciate ºi inefective în ab-
senþa (sau prin mimarea aparenþei) unor mecanisme funcþionale importante, pre-
cum organizarea competiþiei ºi dreptul de participare la alegerile pentru ocu-
parea funcþiilor politice de cãtre partidele democratice, accesul la surse alterna-
tive ºi autonome de informare, separaþia puterilor în stat, statul de drept, integri-
tatea ºi autonomia administraþiei publice în raport cu forþele politice, indepen-
denþa ºi imparþialitatea justiþiei etc.
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Tranziþia realã la democraþia electoralã s-a produs abia 1996, când partidul
dominant, descins din forþele fostului regim comunist, a pierdut prima datã ale-
gerile parlamentare ºi prezidenþiale pe care le organizase. Guvernarea a revenit
unei largi coaliþii de forþe democratice ºi de elemente aparþinând vechiului re-
gim, dar atrase între timp de partea unui reformism moderat (în principiu par-
tidul desprins din FSN, care-a urmat pe liderul Petre Roman, redenumit PD-
FSN), care contribuiserã la victoria în alegerile prezidenþiale a lui Emil Constan-
tinescu, împotriva fostului preºedinte Ion Iliescu. Aceastã schimbare în plan in-
tern ºi presiunile sau atracþia exercitatã din plan internaþional privind îndepli-
nirea condiþiilor aderãrii României la Uniunea Europeanã42 au înclinat sensibil
balanþa în direcþia respectãrii ºi aplicãrii regulilor jocului politic democratic,
competitiv ºi corect desfãºurat. Celelalte atribute ale democraþiei depline rãmân
de realizat în procesul consolidãrii noului regim, prin continuarea reformelor po-
liticã, administrativã, economicã ºi conferirea unor virtuþi efective, funcþionale
instituþiilor de care depind atât exercitarea democraticã a puterii, cât ºi garantarea
efectivã a drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti, sau economia de piaþã funcþionalã.
Perspectiva (ºi promisiunea) aderãrii la NATO a determinat, pe de altã parte,

repoziþionarea tuturor partidelor ºi modificarea agendei lor politice, odatã re-
venite la guvernare, pentru a îndeplini criteriile democratice în jocul politic in-
tern ºi rezolvarea paºnicã a deferendelor cu þãrile vecine — condiþii obligatorii
pentru primirea în Alianþa Nord-Atlanticã. Bunã parte din aceste criterii legate
de integrarea în UE ºi aderarea la NATO au fost îndeplinite succesiv de guver-
nãrile de dupã 1996, pânã în 2004, când un guvern PSD ºi sub preºedinþia lui Ion
Iliescu (reveniþi la putere, dupã a doua alternanþã, în 2000) s-au încheiat ºi nego-
cierile de aderare la UE (în acelaºi an în care 8 dintre þãrile central ºi est-euro-
pene intraserã deja în Uniune). Intervalul 1996-2004 marcheazã, astfel, un pro-
gres limitat ºi în ceea ce priveºte redefinirea unor reguli ºi proceduri ale jocului
democratic, concretizate în revizuirea Constituþiei feseniste din 1991 (2003).
Garanþii suplimentare pentru drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti, reafirmarea
principiului independenþei justiþiei ºi consolidarea organismului propriu de gu-
vernare a acesteia ºi a domniei legii (statul de drept), delimitarea atributelor în
cadrul executivului ºi între camerele parlamentului, întãrirea competenþelor
Curþii Constituþionale în garantarea respectãrii Constituþiei ºi rezolvarea conflic-
telor juridice de naturã constituþionalã între autoritãþile publice — au fost princi-
palele iniþiative de compatibilizare a organizãrii jocului politic cu profilul regi-
mului democratic liberal. În anul 2003, anul revizuirii Constituþiei, numai PRM
(de orientare naþionalist-comunistã), cu o zestre electoralã între 20 ºi 25%, a res-
pins reforma constituþionalã. Ponderea democraþilor convinºi în totalul populaþiei
cu drept de vot rãmânea însã relativ redusã faþã de alte þãri central ºi est-euro-
pene: în jur de 21%; iar aproximativ 43% dintre cei care ºi-au exprimat opiniile
cu privire la identitatea politicã se declarau în 1999 democraþi mai puþin con-
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vinºi43. Aproximativ 26% se declarau fie indeciºi, fie autocraþi convinºi, iar 26%
din eºantion au evitat sã rãspundã. În plan politic, cele douã mari componente
ale fostului FSN care adoptaserã Constituþia din 1991, PSD ºi PD (restructurate
dupã absorþia succesivã a unor grupãri-satelit sau desprinderea altor grupuri mai
mici, care au migrat ulterior spre PNL) erau în uºoarã pierdere de audienþã, dar
în evoluþie lentã spre acceptarea (din convingere ºi/sau din necesitate) a struc-
turilor ºi principiilor de funcþionare a regimului democratic. Situaþia partidelor
consecvent democrate, PNL ºi PNÞCD, nu se îmbunãtãþise semnificativ dupã
experienþa primei alternanþe la putere din 1996. Dacã PNÞCD a dispãrut practic
de pe scena parlamentarã în 2000, PNL, reunind diferitele facþiuni, nu depãºea
în 2004 15% din votul electoratului.
În calitate de principali actori ai jocului electoral ºi parlamentar, partidele ºi

sistemul de partide din România reflectã, am putea spune, în egalã mãsurã slãbi-
ciunile ºi virtuþile genetice ºi funcþionale ale procesului de consolidare a demo-
craþiei româneºti. Acestea sunt încastrate în trãsãturile ºi nivelul de instituþio-
nalizare ale partidelor înseºi. Începuturile tranziþiei posttotalitare au gãsit parti-
dele constituite prin „revalorificarea“ resurselor de cadre organizatorice ºi mate-
riale ale fostului partid unic din regimul comunist într-o situaþie net avantajoasã
faþã de minusculele nuclee în jurul cãrora se polarizau elementele ºi preferinþele
electorale ale cetãþenilor fãrã convingeri clare sau cu atitudini anticomuniste.
Mobilizând grupuri legate de fostul aparat de stat comunist, de administraþie

ºi organizaþiile economice de stat sau aparþinând birocraþiei agrare socialiste ºi
aparatului cultural-ideologic comunist, FSN ºi derivatele sale — FDSN (PDSR),
PD (FSN) ºi, în final, PSD ºi PD-L— au reuºit sã-ºi asigure o susþinere electoralã
mai largã ºi sã se adapteze relativ uºor la noile strategii ºi condiþii concurenþiale
pentru manipularea sau clientelizarea unor categorii de alegãtori, dependente de
practici sau mentalitãþi dobândite sub comunism.
Sub aspect structural intern, singurul partid democratic de orientare liberalã

— PNL— se situeazã încã sub standardul organizaþional ºi de implantare terito-
rialã pe care le etaleazã principalele componente rezultate din divizarea FSN în
1992 (PSD ºi, actualmente, PD-L).
Un alt competitor în jocul democratic, UDMR, camuflat sub eticheta de uniune

a etnicilor maghiari din România, este mai riguros organizat, dar nu depãºeºte o
sferã geograficã regionalã (Transilvania) în apelurile sale ºi preferinþele politice
ale alegãtorilor. Deºi în proiecþia atitudinalã ºi a valorilor interne declarate aceastã
Uniune a maghiarilor din România revendicã o vocaþie democraticã, scopul ob-
sesiv reafirmat de liderii sãi în materie de autonomie/separare culturalã ºi admi-
nistrativã dupã criterii etnice o situeazã într-o mãsurã semnificativã între forþele
care nu contribuie la consolidarea autoritãþii statului român ºi, prin urmare, a re-
gulilor ºi mecanismelor democratice ale regimului. În plus, sub aspectul autono-
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miei de decizie, care constituie o caracteristicã a instituþionalizãrii oricãrui par-
tid, UDMR pare mai degrabã inspiratã ºi influenþatã în multe din revendicãrile
sau deciziile sale de forþe politice sau autoritãþi situate în afara statului român
naþional ºi unitar, în special în Ungaria vecinã.
„Infuzia de valori“, prin doctrine ºi ideologii specifice, rãmâne un alt punct

vulnerabil care afecteazã coeziunea structuralã internã, capacitatea de atracþie,
reflectarea preferinþelor cetãþenilor ºi identificarea cu ele a actualelor partide po-
litice (exceptând gruparea etnicilor maghiari). Dominantã, în atragerea voturilor
ºi menþinerea influenþei politice în rândurile societãþii, nu este promovarea unui
set coerent ºi distinct de valori, congruent cu segmente sau structuri clar definite
ale societãþii, ci capacitatea de a mobiliza resurse financiare ºi relaþionale prin
care sã constituie reþele clientelare ºi sã atragã voturile grupurilor sociale vulne-
rabile, prin promisiuni demagogice, manipulare sau chiar fraudã electoralã, rãs-
pânditã în realitate dar ocultatã oficial de autoritãþile care vegheazã la desfãºura-
rea ºi validarea alegerilor.
Autonomia decizionalã — o altã laturã a instituþionalizãrii efective a parti-

delor — rãmâne aparentã. Partidele noastre depind excesiv ºi exclusiv de grupuri
intra, inter sau extrapartinice, care monopolizeazã decizia ºi acapareazã resur-
sele publice în dauna intereselor publice, atunci când partidele deþin pârghii de
putere centralã sau localã. Adeziunea (destul de slabã) la partide este motivatã,
prioritar, de satisfacerea intereselor personale ºi de clan, fiind limitatã în general
la beneficiarii prezenþi sau prezumptivi ai rolurilor în aparatul de stat ºi struc-
turile reprezentative centrale ºi locale. Percepþia identitãþii cu un partid se rezu-
mã de regulã la identificarea efectivã cu liderul sau cu grupul conducãtor ºi doar
accidental ºi secundar cu ideologia sau politicile preconizate/promovate de cãtre
acestea în materie de interes general.
În pofida simplificãrii spectrului (ºi numãrului) partidelor parlamentare, în-

deosebi dupã alegerile din 2000, ºi scãderii semnificative a volatilitãþii electo-
rale, partidele rãmân slab instituþionalizate. Excepþie fac în materie de organi-
zare cele douã grupãri rezultate din scindarea fostului FSN (actualmente PSD ºi
PD-L), care pãstreazã un ascendent organizaþional (moºtenit de la fostul PCR),
reflectat de eficacitatea maºinãriei electorale, în raport cu celelalte partide. Sub
aspectul conturului doctrinar ºi al identificãrii cu valori politice distincte sau
proiecte societale fundamentate pe clivaje sociale clare ºi persistente, partidele
româneºti se gãsesc încã în proces de cristalizare. Slabele legãturi dintre partide
ºi societatea civilã44 (ea însãºi necristalizatã ºi lipsitã de coerenþã în planul acþiu-
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nii publice) reduc semnificativ impactul funcþiei de definire ºi exprimare a voin-
þei cetãþenilor.
Sistemul de partide este slab instituþionalizat, atât sub aspectul coerenþei cât

ºi al stabilitãþii partidelor parlamentare sau agregãrii eficiente a intereselor sociale.
De aceastã slabã capacitate de agregare a preferinþelor ºi intereselor sociale este
responsabilã inconsistenþa identitar ideologicã a partidelor componente, mani-
festatã ºi în repetatele schimbãri de la un ciclu electoral la altul. Scindãrile ºi re-
grupãrile frecvente din primul deceniu postcomunist sunt înlocuite în prezent de
tentative reciproce de racolare de parlamentari ºi aleºi locali, în principal de cã-
tre partidul aflat la putere, sau de destabilizare ºi hãrþuire a partidelor de opoziþie,
cu concursul instrumentelor de putere aflate la discreþia preºedintelui României:
parchetele anticorupþie, serviciile de supraveghere ºi interceptare a convorbirilor
telefonice, Agenþia Naþionalã de Integritate (care vegheazã la integritatea oame-
nilor politici în ceea ce priveºte dobândirea ºi declararea averilor, sau conflictele
de interese). Recordul în materie de metamorfozã doctrinarã îl deþine încã Parti-
dul Democrat al preºedintelui Bãsescu. Pânã în 2005 acest partid era membru al
Internaþionalei Socialiste ºi al Partidului Socialist European, dupã care s-a trans-
format subit în „partid popular“ (confundat de liderii sãi cu democrat-creºtinii),
iar prin alipirea unei treimi din efectivele parlamentare ale fostului aliat — PNL
— în Partidul Democrat Liberal (popular, creºtin democrat ºi liberal). Tot un re-
cord înregistreazã acest partid în ceea ce priveºte capacitatea de destructurare a
adversarilor sãi politici. Dupã reînnoirea mandatului prezidenþial în decembrie
2009, preºedintele Bãsescu — mentorul PDL — a reuºit sã „fabrice“ o majori-
tate parlamentarã prin „cumpãrarea“ numãrului necesar de parlamentari (35) de
la social-democraþi ºi liberali ºi organizarea lor ca partid-satelit sub eticheta de
pretinsã Uniune Naþionalã pentru Progresul României. ( Interesant rãmâne faptul
cã acest nou partid personal al preºedintelui României grupeazã numai par-
lamentari aflaþi în diferite stadii de anchetã penalã sau suspectaþi de legãturi cu
fosta Securitate, înainte de a se pune la ordinele actualului preºedinte.)
Reprezentãrii intereselor generale i se substituie retorica demagogicã ºi re-

prezentarea efectivã a intereselor de grup ale cercurilor clasei politice ºi gru-
purilor clientelare (îndeosebi oameni de afaceri care finanþeazã campaniile elec-
torale sau aparþin partidelor respective). Responsabilitatea partidelor faþã de ale-
gãtori, prin mecanismele electorale, nu funcþioneazã efectiv. Manipularea ºi
cumpãrarea voturilor, pe de o parte, absenteismul electoral ridicat, pe de altã
parte, la care se adaugã o gamã inepuizabilã de mijloace de fraudare a alegerilor,
îndeosebi în mediul rural, anihileazã, practic, eficacitatea mecanismelor legale
de punere în cauzã a responsabilitãþii verticale (electorale) a principalelor partide
parlamentare. Alternanþa politicã (relativ regulatã dupã 1996) a dat naºtere unor
efecte de cerc vicios. Revenirea periodicã la putere a partidelor, dupã un ciclu
petrecut în opoziþie, s-a datorat în bunã mãsurã votului negativ dat partidelor
aflate la putere ºi nu neapãrat evaluãrii pozitive de cãtre electorat a politicilor pu-
blice ºi programelor preconizate de cãtre acestea. Astfel, s-a conturat un ciclu
vicios, repetabil o datã la 4 ani, când votul negativ ºi fraudele electorale pot aduce,
cu schimbul, la putere una dintre posibilele douã coaliþii constituite de partidele
parlamentare.
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Paradoxul sistemului partidist actual constã în aceea cã deºi opoziþia este
constant incriminatã ºi diabolizatã pentru rolul sãu constituþional ºi/sau greaua
moºtenire lãsatã din perioada când s-a aflat la guvernare, partidele coaliþiei gu-
vernamentale încurajeazã, premiazã sau constrâng reprezentanþi ai partidelor
opoziþiei sã se înroleze în tabãra care trebuie sã asigure o majoritate guverna-
mentalã obedientã preºedintelui în exerciþiu ºi guvernului pe care acesta îl agreeazã.
Predispoziþia politicienilor pentru oportunism, pentru promovarea intereselor
personale prin accesul la resursele publice, în condiþiile ineficienþei formelor le-
gale de responsabilitate politicã ºi juridicã, genereazã un climat de promiscuitate
ºi cinism în raporturile dintre majoritate ºi opoziþie. Acestea oculteazã, în per-
cepþia cetãþenilor, stabilirea clarã a rãspunderilor pentru eºecurile ºi deziluziile
guvernãrii.
Starea incertã de instituþionalizare a partidelor ºi a sistemului de partide nu

conferã un grad satisfãcãtor de stabilitate ºi predictibilitate a acestor actori ai jo-
cului democratic.Aceastã ambiguitate instituþionalã ºi decizionalã se repercuteazã,
inevitabil, asupra întregului sistem de partide pe care se bazeazã input-urile ºi
output-urile guvernãrii democrate (recrutarea clasei politice, formarea guvernelor,
numirile în numeroasele funcþii din celelalte autoritãþi publice).
În lanþul conexiunilor instituþionale, primul ºi cel mai direct afectat de aceste

incertitudini este parlamentul român, titularul puterii legislative. Atribuþiile sale
constituþionale sunt suficient de puternice pentru a juca un rol major în conso-
lidarea regimului democratic. Realizarea acestui rol depinde însã de calitatea
structuralã ºi responsabilitatea clasei politice, recrutatã proponderent prin siste-
mul de partide.
Datoritã constelaþiei partidelor reprezentate în parlament ºi altor pârghii de

influenþare a comportamentului reprezentanþilor aleºi, mai mult sau mai puþin
obscure, parlamentul român exhibã o funcþionalitate instituþionalã suboptimalã.
Nici controlul asupra guvernului sau participarea la numirea unor autoritãþi în
cadrul sistemului democratic (Curtea Constituþionalã, Curtea de Conturi, Avo-
catul Poporului, autoritãþile administrative autonome — CNA, CNVM, radioul
ºi televiziunea publicã etc.), nici controlul asupra serviciilor secrete ºi chiar des-
fãºurarea procesului legislativ n-au reuºit sã-l acrediteze în conºtiinþa publicã ºi
în procesul decizional drept organul reprezentativ suprem ºi singura autoritate
legiuitoare a þãrii, aºa cum îl consacrã Constituþia. În realizarea atribuþiilor sale
în raporturile cu guvernul predominã de fapt o formã sau alta de instituþionali-
zare informalã, mediatã de liderii partidelor majoritãþii guvernamentale, con-
curentã celei formale de punere în cauzã a responsabilitãþii guvernului. Singurul
caz de demitere a guvernului, în virtutea adoptãrii unei moþiuni de cenzurã, a
survenit la 20 de ani de la restaurarea alegerilor competitive. Schimbãrile de gu-
verne (ºi de prim-miniºtri) anterioare au avut loc prin decizii extrainstituþionale
(extraconstituþionale), din cauza instituþionalizãrii inefective a mecanismelor
responsabilitãþii politice guvernamentale.
Exceptând douã momente memorabile (suspendarea preºedintelui României

în 2007, cãruia i s-a imputat încãlcarea gravã a Constituþiei, ºi demiterea în 2009
a guvernului minoritar PDL), parlamentul n-a depãºit statutul de organism sfâ-
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ºiat de manevre impredictibile ale partidelor parlamentare ºi manipulat de preºedinþi
în funcþie de preferinþa acestora pentru un anumit tip de majoritate parlamentarã.
El a fost redus, îndeosebi în ultimele trei legislaturi, la postura de camerã de înre-
gistrare a ordonanþelor de urgenþã ºi ordonanþelor guvernamentale, devenite
principalul instrument de legiferare ºi de guvernare. Poate ºi aceste aspecte con-
tribuie la înregistrarea unui nivel minimal de încredere a cetãþenilor tocmai în
partidele politice ºi în parlament.
Incertitudinile privind instituþionalizarea ºi consolidarea sistemului de par-

tide, implicit de reprezentare a intereselor generale ºi funcþionalitatea parlamen-
tului României, sunt surclasate, am spune, de ambiguitãþile care învãluie gradul
actual de independenþã ºi imparþialitate a sistemului judiciar, pe de o parte,
depolitizarea ºi profesionalizarea administraþiei publice, pe de altã parte — doi
dintre stâlpii de rezistenþã instituþionalã care condiþioneazã performanþele sau
dimpotrivã eºecul regimului democratic modern. Ambele înregistreazã progrese
limitate, cu impact slab asupra exercitãrii democratice ºi asupra limitãrii abu-
zului de putere, ceea ce se rãsfrânge negativ asupra instituirii domniei legii (statului
de drept) — dimensiunea fundamentalã a regimurilor de democraþie consolidatã.
Justiþia ºi administraþia publicã au fost preluate tale quale în România din

structura statului socialist aservitã ideologiei ºi exercitãrii totalitare a puterii po-
litice. În vechiul regim justiþia ºi administraþia publicã, ca structuri instituþionale
permanente ale statului, au jucat un rol instrumental, fiind politizate ºi îndoc-
trinate de cãtre partidul unic comunist. Acesta se substituise el însuºi statului, în
vederea impunerii politicii oficiale ºi reprimãrii atitudinilor ostile sau abaterilor
de la legile regimului totalitar.
Prin constituþia postcomunistã (1991) justiþiei i se conferã rolul de autoritate

publicã independentã care se înfãptuieºte în numele legii de cãtre judecãtori in-
dependenþi ce se supun numai legii. Trecerea de la justiþia comunistã la justiþia
independentã a noului regim democratic a întâmpinat însã numeroase obstacole.
Incertitudinile care înconjoarã actualul statut, de independenþã formalã a puterii
judecãtoreºti, derivã în principal din rolul iniþial, subordonat politicii, pe care l-
a jucat ºi care a marcat comportamentul exponenþilor acesteia. Corelativ, aceste
incertitudini se leagã de perpetuarea unor reflexe ºi practici remanente în com-
portamentul ºi poziþia factorilor politici (fie ei executivi sau parlamentari) de a
menþine controlul politic sau influenþa proprie asupra exercitãrii funcþiei judecã-
toreºti în cadrul regimului puterilor publice. Pârghiile de influenþare politicã a
justiþiei s-au adaptat noilor condiþii în care justiþia nu mai este formal politizatã.
Dar, în practicã, judecãtorii nu sunt exoneraþi de presiunile diverse care afec-
teazã imparþialitatea ºi autonomia decizionalã a acestei autoritãþi formal inde-
pendente. Unele dintre mecanismele care afecteazã statutul de independenþã a
justiþiei sunt instituþionale (structurale), în vreme ce altele þin de competenþa ºi
integritatea profesionalã a judecãtorilor ºi procurorilor. Factorii politici au pãs-
trat (prin Ministerul Justiþiei) pânã de curând (2004) controlul asupra propune-
rilor Consiliului Superior al Magistraturii de numire, promovare, transfer, sus-
pendare din funcþie sau recomandarea de excludere din magistraturã45. Chiar ºi
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membrii CSM erau aleºi de cãtre parlament, dintre un numãr dublu de candidaþi
propuºi de instanþele judecãtoreºti ºi de parchete, iar rezultatul alegerii depindea,
inevitabil, de compoziþia politicã a majoritãþii parlamentare.
Numai dupã începerea negocierilor de aderare a României la UE (dupã 1999)

ºi impunerea unor criterii politice þinând de domeniul drepturilor ºi libertãþilor
civile, justiþiei ºi statului de drept (Criteriile de la Copenhaga), odatã cu revizui-
rea Constituþiei (2003) s-a atribuit Consiliului Superior al Magistraturii rolul de
garant al independenþei justiþiei. Legile nr. 304/2004 de organizare judiciarã ºi
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii au reglementat modalitãþile
practice de asigurare a acestui rol, începând cu recrutarea prin alegeri directe a
membrilor CSM de cãtre judecãtori ºi procurori, pânã la propunerea de numire
în funcþiile de conducere la instanþe ºi parchetele de pe lângã instanþele judecã-
toreºti, propunerile de numire a judecãtorilor, promovarea, transferul ºi sancþio-
narea disciplinarã a magistraþilor, care reveneau CSM în calitatea sa de garant al
independenþei justiþiei.
Schimbarea puterii prezidenþiale ºi guvernamentale la sfârºitul anului 2004 a

determinat înlocuirea reglementãrilor menþionate, pentru a permite noului gu-
vern ºi preºedintelui sã-ºi exercite propria influenþã în domeniul puterii judecã-
toreºti. Ministerul Justiþiei a recuperat, prin modificarea legilor justiþiei ºi CSM
în 2005, atribuiþii exercitate pânã în 2003 în materie de propunere a numirilor ºi
revocãrii procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie, procurorului general al Direcþiei Naþionale Anticorupþie ºi adjuncþilor
lor, ºefilor de direcþii din Parchetul de pe lângã ICCJ ºi ºefilor de secþii. În pri-
vinþa acestor numiri CSM pãstreazã doar competenþe secundare, de aviz con-
sultativ. Efectele acestei „recuperãri“ a pâghiilor de influenþare de cãtre factorul
politic s-au reliefat, în ultimii ani, în transformarea Parchetului General ºi a Di-
recþiei NaþionaleAnticorupþie, ai cãror ºefi sunt numiþi exclusiv dupã voinþa Pre-
ºedintelui României, în instrumente de presiune asupra partidelor de opoziþie în-
deosebi. S-a instaurat astfel un climat nedemocratic, prin mediatizarea („demas-
carea“) spectaculoasã a învinuirii în cazuri de corupþie, publicarea în presã a da-
telor de urmãrire penalã ºi extensia fãrã precedent luatã de interceptarea convor-
birilor telefonice, motivatã oficial de suspiciunile privind corupþia celor inter-
ceptaþi. Astfel de manifestãri nu fac decât sã mimeze campania anticorupþie, s-o
compromitã în fapt, transformând-o într-o sperietoare, un mijloc de hãrþuire a
opoziþiei. În vreme ce corupþia ºi protejarea celor corupþi din tabãra partidului
prezidenþial rãmân nesancþionate de instituþiile împuternicite cu respectarea legii.
Raþiunea politicã a factorilor instituþionali (preºedintele României, parlamen-

tul, guvernul) cu atribuþii în materie de numiri în funcþii de conducere în sistemul
judiciar joacã în mod evident un rol primordial. Iar justificarea acestor numiri nu
poate fi disociatã de credinþa sau tentaþia menþinerii unui control politic asupra
autoritãþii judiciare din partea celor implicaþi în acest gen de raporturi instituþio-
nale. În perioada tranziþiei, controlul politic asupra justiþiei prelungea reflexele
dobândite în regimul comunist. Servea direct interesele politicienilor, care be-
neficiau de avantaje personale în ceea ce priveºte folosinþa sau deþinerea de pro-
prietãþi confiscate sub comunism, asigurarea impunitãþii în privatizarea pro-
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prietãþii de stat, utilizarea în interes personal a funcþiilor publice (corupþie) ºi ad-
ministrarea fondurilor publice sau chiar drept instrument de presiune în con-
fruntarea cu opoziþia. Subminarea independenþei justiþiei compromite eforturile
judecãtorilor oneºti de aplicare justã, egalã ºi imparþialã a dreptãþii, deci instau-
rarea domniei legii (statul de drept).
O altã pârghie potenþialã prin care se exercitã controlul politic discret asupra

justiþiei este gestionarea fondurilor alocate autoritãþii judecãtoreºti de cãtre Mi-
nisterul Justiþiei. Doar ICCJ are propriul buget, celelalte instanþe sunt admi-
nistrate economic prin Ministerul Justiþiei ºi CSM. Mai ales în condiþiile dificul-
tãþilor economice ºi financiare cu care România a fost permanent confruntatã
sub regimul democratic actual, posibilitatea recurgerii la influenþare politicã prin
mecanismele bugetare rãmâne intactã. Toate acestea au un impact negativ asupra
îndeplinirii de cãtre justiþie a rolului de garant ultim ºi efectiv al respectãrii drep-
turilor ºi libertãþilor fundamentale ºi consolidãrii domniei legii.
Un studiu efectuat în 2003 la cererea Ministerului Justiþiei, cu participarea a

peste 3000 dintre cei 3422 judecãtori, relevã gradul în care judecãtorii apreciazã
modul de realizare a independenþei justiþiei, funcþionalitatea ºi imparþialitatea sa.
Mai mult de jumãtate (52%) dintre judecãtori au confirmat faptul cã, în general,
se exercitã presiuni politice. Mai specific, în circa 19% din cauze aceastã pre-
siune a fost prezentã. Mijloacele de comunicare de masã, canalele politice ºi
chiar administraþia instanþelor sunt cãile cele mai frecvent utilizate în tentativele
de influenþare a justiþiei. Garanþiile legale menite sã asigure independenþa justi-
þiei sunt calificate de cãtre 81% din judecãtori ca insuficiente sau inexistente, iar
91% considerau inexistente garanþiile privind integritatea fizicã — o condiþie
importantã a independenþei judecãtorilor. Rata medie a succesului sistemului ju-
diciar românesc este evaluatã la 75%, – imparþial; 76% – corect; 69% – capa-
citate de punere în executare a hotãrârilor; 81% – accesibilã46.
Raporturile instituþionale dintre justiþie ºi preºedintele României au format în

mai multe rânduri obiectul sesizãrii Curþii Constituþionale pentru arbitrarea unor
conflicte juridice de naturã constituþionalã: 2006 (la sesizarea CSM), 2008-2009
(la sesizarea preºedintelui României), culminând în septembrie 2009 cu o grevã
judiciarã pentru a impune executivului respectarea independenþei justiþiei ºi asi-
gurarea condiþiilor materiale pentru desfãºurarea activitãþii instanþelor judecãtoreºti.
Îndeplinirea cerinþelor UE privind instituirea unui sistem judiciar ºi admi-

nistrativ imparþial, independent ºi eficace, dotat cu mijloace necesare pentru
funcþionarea eficientã, inclusiv în combaterea corupþiei, se aflã încã, dupã trei
ani de la aderarea în UE, în atenþia „Mecanismului de cooperare ºi verificare“,
creat în decembrie 2006, puþin înainte de momentul aderãrii, care evalueazã
anual progresele înregistrate. Continuarea monitorizãrii acestui domeniu consti-
tuie indiciul clar al întârzierii instituirii ºi slabei consolidãri a statului de drept.
În ultimii ani, dupã cea de-a treia alternanþã la putere, procesul de consolidare

democraticã se confruntã cu probleme ce pãreau depãºite, dar pe care preºedintele
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Traian Bãsescu le-a readus în actualitate prin modul personal de interpretare a
rolului ºi atribuþiilor sale în sistemul constituþional ºi în funcþionarea instituþiilor
regimului democratic. Pot fi indubitabil detectate tentaþii regresive, resuscitate
invariabil de propensiunea autoritarist-populistã a preºedintelui, care erodeazã
consolidarea democraticã din România. Simptomatologia stagnãrii ºi/sau inver-
sãrii cursului consolidãrii democratice se reflectã în ofensiva preºedintelui Ro-
mâniei, declanºatã odatã cu obþinerea primului mandat în 2004, pentru concen-
trarea de puteri, formale ºi informale, în mod vãdit disproporþionate faþã de limi-
tele atribuþiilor sale stabilite de actualul cadru constituþional democratic. Tentaþia
restaurãrii unei puteri executive personale ºi incontrolabile, prin deturnarea ºi
manipularea mecanismelor responsabilitãþii electorale sau invocarea legitimitãþii
proprii, într-o þarã încã nevindecatã de sindromul dictaturii totalitare, echiva-
leazã în fapt cu întoarcerea insidioasã sau chiar fãþiºã la un regim autoritarist. A-
ceasta este cinic mascatã, totuºi, de faþada formalã a competiþiei electorale ºi de
invocarea ostentativã a populismului delegativ, oficializat de preºedintele Bã-
sescu prin repetate consultãri referendare, manipulate ºi contrapuse instituþiilor
reprezentative sau executive ce nu se lasã prea uºor subordonate.
Trebuie precizat, însã, cã distonanþa declaraþiilor ºi acþiunilor actualui preºedinte

în raport cu filosofia ºi limitele constituþionale care circumscriu împãrþirea ºi
exercitarea puterilor în regimul democratic n-ar fi fost atât de evidentã dacã pre-
ºedintele ar fi avut un partid propriu majoritar, precum precedesorul sãu Ion
Iliescu. Prin intermediul unui asemenea partid ºi-ar fi putut impune „demo-
cratic“ controlul asupra procesului decizional (executiv, parlamentar), fãrã sã
violeze strident competenþele altor instituþii. Faptul cã încã de la primul mandat
s-a confruntat cu o majoritate parlamentarã eterogenã ºi chiar ostilã (dupã ce
aliatul PNL ºi liderul sãu Popescu Tãriceanu, primul-ministru, au respins încer-
carea lui Traian Bãsescu de a-i îngloba prin fuziune în partidul prezidenþial PD)
nu l-a convins cã regimul de tip semiprezidenþial are propria logicã în raporturile
de putere, care trebuie respectatã. Dacã preºedintelui îi lipseºte o majoritate par-
lamentarã proprie, puterea executivã revine celui care deþine sprijinul parla-
mentar, deci primului-ministru, cu care se poate guverna în cadrul competenþelor
proprii (ºi comune) atribuite fiecãrei instituþii. Preºedintele a optat în schimb
pentru escaladarea conflictelor juridice de naturã constituþionalã cu celelalte in-
stituþii (parlamentul, guvernul, puterea judecãtoreascã). Transgresiunea auto-
ritãþii celorlalte puteri a constituit o tendinþã constantã a comportamentului prin-
cipalului actor instituþional al regimului semiprezidenþial, alimentatã de ambi-
guitatea uneia dintre prevederile care stipuleazã cã „preºedintele României ve-
gheazã la respectarea Constituþiei ºi la buna funcþionare (subl. mea) a autori-
tãþilor publice“47. Sub pretextul cã o instituþie sau alta nu are o bunã funcþionare,
preºedintele poate justifica orice intervenþie proprie, care de cele mai multe ori
poate genera conflicte de competenþe ºi deregla echilibrele dintre puterile statului.
Stilul personal, chiar arbitrar de interpretare a Constituþiei a generat nume-

roase conflicte ºi crize de naturã constituþionalã (ajunse în atenþia ºi arbitrajul
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Curþii Constituþionale în ultimii 5 ani) ºi prima suspendare a preºedintelui decisã
de parlament în cei 20 de ani ai actualului regim. Cel puþin 10 decizii ale Curþii
Constituþionale, sesizatã cu constatarea ºi soluþionarea conflictelor juridice de
naturã constituþionalã, plus un Aviz consultativ asupra propunerii parlamentului
de suspendare a preºedintelui pentru fapte grave de încãlcare a Constituþiei, au
fost determinate de cererile instituþiilor a cãror autoritate sau imagine publicã au
fãcut obiectul declaraþiilor sau acþiunilor arbitrare ale preºedintelui: preºedinþii
camerelor parlamentare, primul-ministru, Consiliul Superior al Magistraturii sau
chiar preºedintele însuºi, care a reclamat încãlcãri ale competenþelor decizionale
de cãtre celelalte puteri. În câteva cazuri (4) Curtea Constituþionalã a constatat
existenþa conflictelor juridice de naturã constituþionalã: douã imputabile pre-
ºedintelui ºi alte douã Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie. Curtea a reþinut în unele
cazuri cã declaraþiile politice ºi atitudinile preºedintelui n-au fost urmate de
„acte, acþiuni sau inacþiuni“ concrete de naturã sã se substituie atribuþiilor altor
instituþii publice ºi sã le împiedice sã-ºi exercite propriile competenþe (definiþia
conflictelor juridice de naturã constituþionalã în jurisprudenþa Curþii Constituþio-
nale a României48). Dar efectul lor destabilizator asupra instituþiilor vizate (par-
lament, guvern, justiþie) nu poate fi ignorat. Din punct de vedere politic, presiu-
nile preºedintelui asupra celorlalte puteri publice cu scopul vãdit de a le impune
propria voinþã în ceea ce priveºte deciziile adoptate de cãtre acestea, poate sã nu
echivaleze, în sens juridic, cu un blocaj constituþional. Dar cu siguranþã nu pot
sã nu zguduie fragila arhitecturã instituþionalã a regimului, prin alterarea princi-
piilor ºi normelor exercitãrii democratice a puterii. Ceea ce în fond duce la blo-
carea sau inversarea cursului democratic normal al consolidãrii democratice.
Deciziile Curþii Constituþionale privind existenþa sau inexistenþa unor conflicte
juridice de naturã constituþionalã în cazurile sesizate de instituþiile interesate au
cãutat în principiu sã menþinã acest organism de arbitraj constituþional în afara
jocurilor ºi conflictelor politice. Cantonarea în limitele strict juridice ale noþiunii
de conflict de naturã constituþionalã a servit însã în subsidiar comentãrii ºi inter-
pretãrii politice a prerogativelor preºedintelui în favoarea justificãrii a noi acte ºi
acþiuni care extind sfera atribuþiilor ºi autoritatea instituþiei. Poziþia ambiguã a
Curþii Constituþionale a culminat cu avizul consultativ la propunerea de suspen-
dare a preºedintelui în aprilie 2007, în care lasã sã se înþeleagã cã ar putea fi vorba
de anumite încãlcãri, dar nu atât de grave încât sã justifice suspendarea sa. Doar
cu o lunã înaintea acestui Aviz consultativ, într-o decizie, Curtea admitea însã cã
preºedintele a împiedicat funcþionarea normalã a guvernului prin refuzul de a
numi un nou ministru (ºi menþinerea celui demisionar) la propunerea primului-
ministru. Situaþia se repetã ºi dupã suspendarea sa, în ianuarie 2008, când a re-
fuzat nejustificat propunerea de numire a unui ministru la justiþie, care n-ar fi
putut fi convins sã urmeze directivele prezidenþiale.
Acþiunea cea mai sfidãtoare faþã de parlament s-a produs însã atunci când gu-

vernul minoritar al preºedintelui, demis în urma unei moþiuni de cenzurã (octom-
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brie 2009), a fost menþinut în funcþiune dincolo de limitele temporale admise de
Constituþie pentru un guvern demisionar. Deºi o nouã majoritate politicã formatã
în parlament, cu o propunere de prim-ministru, i-au oferit preºedintelui o soluþie
constituþionalã, preºedintele a menþinut autoritar propriul guvern minoritar pen-
tru a-i furniza concursul administrativ, financiar ºi logistic în vederea controlãrii
campaniei prezidenþiale ºi câºtigãrii celui de al doilea mandat. Victoria suspectã
a lui Traian Bãsescu în alegerile din decembrie 2009, la asigurarea cãreia guver-
nul demisionar alcãtuit din oameni de încredere ai partidului sãu a mobilizat în-
tregul aparat administrativ, diplomatic ºi serviciile secrete (voturile care i-au asi-
gurat o jumãtate de procent peste cele câºtigate de contracandidatul sãu, Mircea
Geoanã, susþinut de toate partidele din opoziþie, au fost aduse din afara þãrii), i-
a consolidat puterea la începutul celui de-al doilea mandat. ªi-a „fabricat“ încã
o datã o majoritate obedientã, prin smulgerea de la principalele douã partide de
opoziþie (PSD ºi PNL) a „cotei“ necesare de susþinãtori ºi cointeresarea parti-
dului etnicilor maghiari, pentru a menþine formal la conducerea guvernului un
om de încredere ºi a dicta guvernului mãsurile ºi deciziile pe care acesta ºi le în-
suºeºte fãrã rezerve. Sistemul instituþional s-a confruntat, astfel, cu încercarea
preºedintelui de a-i substitui propriul model informal de funcþionare, aflat în evi-
dentã contradicþie cu regulile formal-constituþionale ale jocului democratic.
Dupã obþinerea unui scor favorabil propunerii sale de schimbare a structurii

bicamerale a parlamentului, în consultarea prin referendum din noiembrie 2009
— rezultat care potrivit constituþiei în vigoare nu are decât o valoare consultativã
—, preºedintele încearcã sã forþeze o reviziune a Constituþiei, pentru a respecta
„voinþa poporului“, de trecere la un parlament unicameral cu un numãr redus de
locuri. Ocazie potrivitã pentru constituþionalizarea puterilor sporite pe care pre-
ºedintele ºi le-a arogat în primul mandat ºi pentru care a fost suspendat timp de
o lunã de cãtre parlament. În esenþã, propunerile de revizuire a Constituþiei,
iniþiate de preºedinte la propunerea guvernului sãu, vizeazã întãrirea pârghiilor
de control prezidenþial (prin majoritatea personalã) asupra parlamentului, redus
la o singurã camerã, de maximum 300 locuri; simplificarea procedurilor de
dizolvare a parlamentului; limitarea atribuþiilor parlamentului în ceea ce priveºte
suspendarea preºedintelui (care are nevoie nu de un aviz consultativ ca pânã
acum, ci de unul decisiv din partea Curþii Constituþionale pentru continuarea
procedurii de suspendare); întãrirea puterilor preºedintelui în raport cu guvernul
— primul-ministru fiind obligat sã se consulte cu preºedintele în caz de rema-
niere ºi propunere de noi membri (guvernul României devine de drept un guvern
personal al preºedintelui!); accentuarea controlului prezidenþial asupra Consiliului
Superior al Magistraturii, prin creºterea ponderei procurorilor pânã la un raport
de 1/1 cu numãrul judecãtorilor ºi, de asemenea, a numãrului reprezentanþilor
„societãþii civile“ de la 2 la 6, în totalul celor 19 membri ai CSM. (Aceºti mem-
bri pot îndeplini ºi funcþia de preºedinþi ai CSM, selecþia lor putând fi fãcutã
dintre membrii asociaþiilor-satelit ale partidului preºedintelui.)
Între alte propuneri de revizuire, care servesc consolidãrii puterii personale a

preºedintelui, se numãrã, în plus, organizarea de referendumuri asupra oricãrei
tip de probleme stabilite de preºedinte, indiferent de poziþia parlamentului, obli-
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gat sã facã cunoscut avizul sãu în cel mult 30 de zile de la solicitare. Depãºirea
termenului final este consideratã ca procedurã îndeplinitã.
Acestor tentative li se adaugã o atitudine eminamente ostilã faþã de opoziþia

politicã, escaladatã an de an de cãtre preºedintele Bãsescu, precum ºi degradarea
condiþiilor de desfãºurare liberã, corectã, onestã ºi competitivã a alegerilor.
Campania constantã dusã de preºedinte ºi de partidul sãu pentru introducerea
unor sisteme electorale restrictive (majoritariste), precum ºi controlul asupra in-
stituþiilor care trebuie sã vegheze la respectarea legii ºi sancþionarea fraudei elec-
torale completeazã registrul voluminos al tentaþiilor regresive care confruntã
procesul de consolidare a democraþiei româneºti.
Un semn încurajator vine totuºi din partea instituþiilor: parlamentul actual nu

asigurã majoritatea calificatã de 2/3 pentru a aproba revizuirea Constituþiei.
Opoziþia democraticã nu agreeazã nici ea viziunea autoritaristã a preºedintelui
privind revizuirea Constituþiei. Iar societatea/majoritatea cetãþenilor pare con-
vinsã în ultima vreme (dupã amputarea brutalã a veniturilor populaþiei de cãtre
preºedinte, prin decizia guvernului ºi majoritãþii sale conjuncturale) de riscurile
implicate de guvernarea prezidenþialã, retrãgându-i în mod accelerat încrederea
de care a abuzat în acþiunile sale anterioare.

Concluzii

Evaluarea stadiului democratizãrii României la douã decenii de la tranziþia
postcomunistã utilizeazã un cadru de analizã bazat pe reconceptualizarea conso-
lidãrii democratice prin douã dimensiuni definitorii: instituþionalizarea politicã
ºi legitimarea regimului. Consolidarea structuralã a instituþiilor ºi mecanismelor
decizionale, respectiv dezvoltarea credinþei în necesitatea ºi capacitatea acestora
de a satisface scopurile ºi preferinþele cetãþenilor, alimentând astfel suportul de-
mocratic al regimului, constituie rezultanta manifestãrii consensului efectiv al
actorilor reprezentativi ai vieþii politice asupra regulilor ºi acordului constitutiv
al regimului democratic. Consolidarea democraticã implicã acumulãri graduale,
începând cu stabilizarea condiþiilor sau proprietãþilor elementare ºi minimale ale
democraþiei politice — adicã democraþia electoralã — ºi continuând cu comple-
tarea atributelor ºi mecanismelor care o calificã drept democraþie funcþionalã în
toate fazele ºi componentele sale, respectiv în exercitarea propriu-zisã a puterii
(guvernãrii), protecþia drepturilor ºi libertãþilor individuale, statul de drept ºi li-
mitarea puterilor în tradiþia democraþiilor liberale consolidate.
Din perspectiva cadrului conceptual astfel definit, consolidarea democraticã

din România trezeºte numeroase incertitudini în privinþa instituþionalizãrii efec-
tive a subsistemelor structurale ale regimului — partide, parlament, administra-
þie, putere judiciarã —, precum ºi sub aspectul asimilãrii trãsãturilor caracteris-
tice unei democraþii complete (liberale). În context, garanþiile efective ºi funcþio-
nalitatea acestui tip de regim, respectiv „responsabilitatea orizontalã“ în exerci-
tarea puterii, independenþa justiþiei ºi domnia legii (statul de drept), n-au atins
încã nivelul minimal de eficacitate al unei democraþii liberale. De unde ºi incerti-
tudinile care persistã în legãturã cu durabilitatea ºi legitimitatea regimului demo-
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cratic din România ºi, totodatã, multiplicarea tentaþiilor unor actori politici proe-
minenþi din sistemul puterii de a orienta în sens regresiv, autoritarist ºi nedemo-
cratic procesul de consolidare democraticã desfãºurat pânã în 2005.
Analiza comparativã a consolidãrii democratice din România ºi din þãrile

central ºi est-europene integrate în UE, pe care o vom publica într-un articol viitor,
prezintã date ºi indicatori de mãsurare cantitativã ºi calitativã care susþin ºi ele
evaluãrile formulate aici.
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