
DESPÃRÞIREA DE «CLASICI»

GABRIELA TÃNÃSESCU

Lucrarea Liberalismul din România — teorie ºi practicã a fost conceputã ca
o reconstituire istoricã, doctrinarã ºi teoreticã a „metamorfozei“ liberalismului în
România. Volumul de faþã, al treilea al seriei, consacrat etapei sau „ipostazei“
neoliberale din parcursul liberal al României, cuprinde o impresionantã re-
constituire a istoriei reale ºi a istoriei discursiv-teoretice ºi ideologice a liberalis-
mului din România în perioada cuprinsã între ultimii ani ai „marii guvernãri li-
berale“ (convenþional, însã, sfârºitul secolului al XIX-lea sau anul 1900) ºi 1938,
anul prãbuºirii democraþiei parlamentare reprezentative ºi al instaurãrii regimu-
lui de autoritate personalã consolidatã („dictatura regalã“) a regelui Carol al II-lea.
Caracterul impresionant al acestei prezentãri derivã nu doar din desfãºurarea ei
complexã în planul economic ºi civilizaþional al „capitalismului consolidat“ ºi în
planul teoretic-reformator al neoliberalismului economic, social ºi politic din
România, ci ºi din analogia cu „sistemul modern occidental“ ºi cu neoliberalis-
mul corespunzãtor lui în prima parte a secolului al XX-lea. Prezentarea „meta-
morfozei“ liberalismului subsumeazã, aºadar, nu doar analiza comparativã a
evoluþiei economice ºi sociale a României ºi a societãþilor occidentale indus-
trializate, ci ºi o analizã concomitentã a evoluþiei lor („reformat“) instituþionale,
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legislative, a valorilor, mentalitãþilor ºi elitelor politice, ca ºi a proiectelor poli-
tice doctrinare ºi a teoriilor politice neoliberale.
Opþiunea autorului Constantin Nica pentru o tratare a „capitalismului matur“

urmatã de tratarea reconsiderãrilor teoretice ale liberalismului are menirea de a de-
semna neoliberalismul ca teorie ºi „doctrinã a neocapitalismului“, ca teorie „despãrþitã
de axiomele «clasice»“ ale liberalismului, dar expresivã pentru „starea de tensiune“
dintre „postulatele clasice ale liberalismului“ ºi „realitatea socialã substanþial
transformatã“ dupã deceniul opt al secolului al XIX-lea (sub aspect economic, social,
ºtiinþific, cultural). În opinia autorului, „restructurarea liberalismului ca neolibera-
lism“, în componenta sa economicã ºi în cea politicosocialã, a determinat „consoli-
darea forþei explicative a sistemului liberal ºi întãrirea funcþiei sale ideologice“ (p. 53).
Însãºi „adãugarea particulei neo la numele unei doctrine cu o existenþã îndelungatã“
trebuie înþeleasã, în maniera în care o fãcea Mihail Manoilescu, ca sugestie a
„relansãrii sau renaºterii“ gândirii liberale dupã „o perioadã de ascensiune, un interval
de apogeu ºi o fazã de crizã, de relativã epuizare a fondului de idei ºi de soluþii con-
sacrate“ (p. 55), ca indicare a fazei de „reconstrucþie doctrinarã“ sau de „aducere la
zi“ a liberalismului prin teze, principii ºi idei inedite.
„Despãrþirea de «clasici»“ a neoliberalismului economic, ca ºi a celui social-

politic, ar traduce astfel, în principal, renunþarea la „sistemul abstract de susþi-
nere a capitalismului, detaºat de istoricitatea proceselor sociale ºi inoperant în
contextul radical schimbat al societãþii moderne din prima jumãtate a secolului
al XX-lea“ (p. 66), renunþarea la tezele despre autoreglarea spontanã a econo-
miei ºi despre „ordinea spontanã“ atemporalã ºi universalã din societate, despre se-
paraþia netã dintre sistemul economic ºi cel politic, renunþarea la tezele despre au-
tomatismul funcþionãrii ºi evoluþiei componentelor definitorii ale sistemului so-
cial, la teza funcþionãrii automate a mecanismului preþurilor în regimul laissez-
faire, la „dogmele“ ºi „optimismul triumfalist“ legate de progres, libertate, ºti-
inþã. În revers, ºi în consonanþã cu noile curente din filosofie ºi spiritualitate (in-
tuiþionismul bergsonian, psihanaliza freudianã, spiritualismul pur al lui Paul
Valéry, istoricismul civilizaþiilor formulat de Oswald Spengler, metafizica lui
Gabriel Marcel, umanismul integral propus de André Malraux ºi Jacques
Maritain, filosofia istoriei a lui Raymond Aron º.a.), perspectivele explicative
ale neoliberalismului sunt definite de focalizarea asupra proceselor de socia-
lizare ºi asupra relaþiilor de tip grupal caracteristice secolului al XX-lea, de in-
vestigarea fenomenelor de inadaptare, iregularitate, dezechilibru, inovaþie, evo-
luþie, de constituirea opþiunilor de modernizare a sistemului economic ºi politic
ºi a „ordinii sociale“, patronate de stat ºi de alte instituþii politice, ca soluþie de
stopare a tendinþelor involutive ale „ordinii spontane“. Variatele poziþii ºi soluþii
formulate în mai multe ºcoli din Europa ºi SUA în anii imediat urmãtori tra-
tatelor de pace de la Paris ºi Washington ºi, apoi, la începutul anilor `30 sub for-
ma unor sinteze ºi construcþii teoretice (întemeiate pe serii statistice, financiare,
tehnice sau pe modele matematice) sunt înfãþiºate drept încercãri „complexe ºi
rafinate de optimizare a structurilor ºi a dinamicii economiilor occidentale de
piaþã“, de „control“ al evoluþiilor acestora ºi de prevenire a crizelor (p. 72-73).
Atât poziþiile parþial „fidele“ teoremelor liberale „ortodoxe“, cât ºi cele si-

tuate dincolo de liberalismul clasic ºi de reformismul socialist — susþinute de
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gânditori de referinþã atât în sfera neoliberalismului economic (Hermann Lewy,
Hans Gideon Heyman, Alfred Cecil Pigou, Josepf Alois Schumpeter, Piero
Sraffa, Charles Gide, Jacques Rueff, John Maynard Keynes, Eric A. Chamberlain
º.a.), cât ºi în cea a neoliberalismului politic (Robert Carré de Malberg, Karl
Mannheim, Hans Kelsen, Thorstein Veblen, William H. Smith, Howard Scott,
Joseph Alois Schumpeter, Bertrand de Jouvenel, Charles Eisenmann, Walter
Lippman º.a.) ºi a teoriei elitelor ºi conducãtorilor în societãþile contemporane
(Karl Mannheim, Harold Lasswell, James Burnham, Raymond Aron º.a.) — au
fost circumscrise de autor principiilor expansiunii economice libere ºi ale refor-
melor. Ca urmare, restructurarea „economicã“ a teoriei liberale a fost sistema-
tizatã prin prisma noilor componente pe care ea le-a integrat: paradigma mono-
polului, paradigma monopolului de stat ºi cea a politicilor economice sau a func-
þiilor pozitive ale statului contemporan. Aceastã integrare a fost interpretatã
drept asumare teoreticã a proceselor definitorii, „majore“, ale „capitalismului or-
ganizat“: monopolurile ºi monopolismul etatic, „ciclul economic“, ºomajul, in-
flaþia, „securitatea socialã“, precum ºi a unor „soluþiilor specifice“: concentrarea
economicã, apãrarea economiei libere prin restaurarea echilibrului general, me-
canismele preþurilor, repartizarea „socialã“ a veniturilor, lupta împotriva ºo-
majului, politica de utilizare deplinã a forþei de muncã. În esenþã, aceste so-
luþii/principii neoliberale au fost puse în termenii „corelãrii“ acþiunii postulatelor
economice (postulatul preþurilor, postulatul pieþei º.a.), recunoscute de altfel ºi
de liberalismul clasic, cu psihologia ºi voinþa umanã, cu intervenþiile deter-
minante pentru atingerea þelurilor ºi care restrâng deplina libertate de mani-
festare a lor. Dacã ceea ce neoliberalismul a generat prin elaborarea formulelor
de „recurs“ la intervenþia statului a fost sintetizat ca „respingere, într-o anumitã
mãsurã ºi în anumite sectoare, a libertãþii“ sau ca „emancipare faþã de schemele
circumscrise libertãþii economice“ ºi, implicit, ca „paradox“ în istoria liberalis-
mului, motivaþia acestui „recurs“ la intervenþia statului a fost obþinerea stabilitã-
þii în economie, eliminarea concurenþei ruinãtoare ºi a fluctuaþiilor legate de pro-
fit ºi rentabilitate, încurajarea progresului tehnic, a specializãrii ºi a „marilor
complexe“ conduse de specialiºti (ºi nu de proprietari), creºterea semnificativã
a producþiei globale. „Deprinderile etatizante“, formate în timpul rãzboiului ºi
prelungite apoi pânã în deceniul patru, au fost prezentate în forma capitalului de
stat al „marilor complexe“ ºi în cea a extinderii atribuþiilor statului de la inter-
venþiile în economie, prin elaborarea legislaþiei de profil, la rolul de agent eco-
nomic sau de întreprinzãtor. Autorul a accentuat nu doar raþiunile economice, ci
ºi pe cele sociale ale acestor „deprinderi etatice“: modificarea ciclurilor de afaceri
prin organizarea producþiei ºi a schimbului de cãtre autoritãþile publice în funcþie
de nevoile populaþiei, ale complexului naþional ºi nu de calculele favo-rabile
profitului; trebuinþe sociale împlinite la preþuri accesibile, indiferent de costuri.
Restructurarea „politicã“ a liberalismului occidental, pe care autorul a consi-

derat-o drept „cheia sau substanþa ordinii politice moderne“, este circumscrisã la
ansamblul de reevaluãri ale neoliberalismului „în condiþiile tranziþiei de la
democraþia aristocraticã la democraþia de masã ºi de la statul antreprenorilor la
statul de tip welfare“ (p. 74). În acest context teoria politicã neoliberalã a con-
stituit „suportul doctrinar ºi ideologic“ care a „proiectat «capitalismul popular»“

3 CÃRÞI ÎN DEZBATERE 117



prin politicile sociale ºi prin teza «statului protector»“, a „legitimat funcþiile ma-
nifeste ale statului — prin demonetizarea «statului neutru» - ºi a reelaborat con-
ceptului de democraþie modernã...“ (p. 78). Teoria neoliberalã a democraþiei, me-
nitã sã corijeze incapacitatea votului popular ºi a guvernãrii reprezentative de a
rezolva problemele sociale generate de industrializare ºi de urbanism, de afir-
marea ideologiei ºi a partidelor extremiste, de reducerea autoritãþii instituþiilor
politice ºi de extinderea crizei morale, este definitã ca justificare a concordanþei
dintre stat ºi democraþie, ca ºi dintre stat ºi ansamblul structurilor grupale ale so-
cietãþii. Prin teoria democraþiei, ca ºi prin teoretizarea necesitãþii unui rol am-
plificat al puterii executive (ca ºi a nevoii asumãrii unor noi competenþe), a ro-
lului elitei naþiunii, a echipelor de gestiune ºi de administrare („experþii“) ºi a
„revoluþiei manageriale“, considerate indispensabile pentru „raþionalizarea siste-
mului social“, restructurarea „politicã“ a liberalismului s-a orientat cãtre soluþii
realist-pragmatice, a „depãºit tabu-urile liberalismului politic“, pe cele ale per-
sonalizãrii puterii ºi ale confuziei instituþionale a puterii.
Considerat „parte a fenomenului vest-european“, neoliberalismul din Ro-

mânia este prezentat prin aspectele care au confirmat ºi, deopotrivã, prin cele
care au contrazis proiectul de „europenizare a civilizaþiei din România“ elaborat
de paºoptiºti ºi fundamentat apoi, „exact ºi necesar“ din punct de vedere teoretic,
de concepþia liberalã (p. 94). Problemele reale ale României la sfârºitul secolului
al XIX-lea, în ciuda progreselor înregistrate de „România veche“, sunt atribuite
în principal trecutului ei premodern, reflectat în jurul anului 1900 încã în stadiul
de þarã subdezvoltatã, cu un profil aproape exclusiv agrar ºi o societate tra-
diþionalistã, cu o economie ruralã ºi o avuþie „micã ºi „nesigurã“, incapabilã sã
instituie un sistem bancar naþional ºi sã susþinã industria naþionalã (cu excepþia
celei exploatatoare). În ciuda „prãpastiei“ ample ºi profunde pe care analiza pro-
fesorului Nica o contureazã cu precizie ºi fineþe, fãrã însã a o numi explicit, ºi
care separã România de societãþile avansate ale timpului, autorul considerã cã
„societatea nouã“, vulnerabilã ºi confruntatã cu ample dificultãþi, cu o mo-
dernizare târzie ºi lentã, „dobândise trãsãturile definitorie universalã a capi-
talismului, anume spiritul perpetuu de schimbare, tendinþa permanentã de a pre-
face, de a inova, de a revoluþiona“ (p. 106). Subsumat acestei idei, satul, agricul-
tura, þãrãnimea, oraºul, industria naþionalã, „forþele salariale“ constituie obiectul
unor analize minuþioase, exemplar documentate ºi relaþionate cu capitolul con-
sacrat prioritãþilor ºi problemelor modernitãþii la începutul secolului al XX-lea,
când, în expresia lui ªtefan Zeletin din Burghezia românã. Originea ºi rolul ei
istoric, poporul român, dând dovadã de o „strãlucitã vitalitate, n-a sucombat în
urma acestei prefaceri adânci, de ameþitoare repeziciune...“, anume „sub invazia
capitalismului“, ºi a trecut „greaua probã în chip fericit“ (p. 153). Dincolo de po-
larizarea socialã extremã, de accesul redus la educaþie ºi instrucþie ºcolarã, de
conservarea caracterului aristocratic al democraþiei reprezentative ºi de men-
þinerea sistemului censitar, chiar obiectivul ºi limbajul discursului politic din Ro-
mânia începutului de secolul XX dau mãsura (tristã) a „diferenþei de timp is-
toric“ între România ºi þãrile occidentale. Cuvintele rostite de Vintilã I. Brãtianu
în noiembrie 1913 mi se par o confirmare cât se poate de grãitoare: „nevoile noastre
nu pot fi satisfãcute decât printr-o schimbare radicalã a regimului cu caracter oligar-
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hic de azi; cã numai prin schimbarea acestui regim putem nãzui la o solidaritate
completã a întregului nostru popor ºi deci la sporirea energiei naþionale“ (p. 161).
Autorul conexeazã reconstrucþia liberalismului din România de preocupãrile

teoretice ºi aplicative ale neoliberalismului în privinþa „precizãrii prioritãþilor
politico-sociale, economice ºi culturale“, ca ºi de o politicã de dezvoltare naþio-
nalã ºi democraticã, de programe de acþiune elaborate, pe de o parte, de oamenii
din jurul Partidului Naþional-Liberal ºi, pe de alta, de segmente importante ale
intelectualitãþii. În acest cadru autorul relevã semnificaþia transferului de compe-
tenþe ºi responsabilitãþi la nivelul acþiunii politice, a necesitãþii de a fi continuatã
modernizarea de cãtre o „nouã generaþie liberalã“. Aceastã generaþie, formatã
dupã principiile liberale ale „bãtrânilor“ de la 1880 ºi de la 1890, ºi în care au-
torul îi înscrie pe Ion I.C. Brãtianu, Vintilã I.C. Brãtianu, Constantin I.C. Brã-
tianu, Eugen Carada, Emil Costinescu, DimitrieA. Sturdza, I.G. Duca, Mihail G.
Orleanu, Vasile Missir, Vasile Lascãr, Constantin Nacu, se detaºeazã, ca poziþie
fundamentalã, „prin respect faþã de înaintaºi, în privinþa prefacerilor realizate“,
dar ºi „prin realism ºi pragmatism, în privinþa obiectivelor de perspectivã“ (p. 166),
prin tendinþa de a reconstrui într-o manierã ºtiinþificã ºi culturalã liberalismul.
„Primenirea“ ºi „salvarea“ doctrinei liberale, care era confruntatã în România,

ca ºi în Occident, cu serioase probleme de credibilitate, este situatã de autor dupã
anul 1886, „în faza de întemeiere a industriei naþionale, când decadenþa grupã-
rilor conservatoare nu este încheiatã, procesul de dizolvare a lumii agrare con-
tinua...“ (p. 169). Aºadar, capitalismul european, intrat în faza monopolistã, ºi li-
beralismul european, intrat într-o etapã de adaptare ºi refacere, sunt prezentate
ca fiind sincrone în România încheierii „momentului de mãreþie unicã“ a „ve-
chiului liberalism“. Intrarea liberalismului din România ºi a doctrinei sale in-
dividualiste — centrate pe interesul privat ºi pe acumularea de bunuri - într-o
etapã a incongruenþei cu „armonia“ vieþii economice ºi a societãþii este legatã de
manifestarea intervenþionismului. Teoria revizuitã a liberalismului sau a formei
sale regenerate este descrisã, în cuvintele lui Mihail Manoilescu, ca focalizare
asupra tendinþei de organizare socialã a capitalismului prin intermediul statului
ºi nu de cantonarea lui în „paza ringului în care luptãtorii boxeazã“ (p. 174). Cu
o deosebitã acribie autorul prezintã instituþiile de prestigiu — Institutul de re-
flecþie neoliberalã. Centrul de Studii al Partidului Naþional-Liberal, Institutul
Economic Român ºi Institutul Social Român - în care s-a desfãºurat dezbaterea
tezei implicãrii autoritãþii politice în mecanismele producþiei ºi care au asumat
programe de interes ºtiinþific ºi de notorietate în sfera publicã cu privire la „rea-
ºezarea vieþii sociale funcþie de cerinþele forþelor sociale“.
Ca discurs teoretic ºi ca ideologie politicã, neoliberalismul este prezentat prin

sintetizarea numeroaselor perspective din care a fost elaborat — sociologice,
economice, politologice, de facturã abstractã, conceptualã sau, dimpotrivã, prag-
maticã, militantã (de clasã sau de partid). Analiza amplã ºi detaliatã a prin-
cipalilor exponenþi ºi a obiectivelor neoliberalismului economic a fost subsu-
matã temei intervenþionismului statului, ca instrument al transpunerii în realitate
a unei industrializãri accelerate ºi a unei industrii efectiv naþionale, depãºirea
stadiului de economie cu caracter unilateral ºi agrar, emanciparea þãrii prin crea-
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rea complexului economic naþional, care sã reflecte interesele ºi prioritãþile cetã-
þenilor României. Ca o amprentã naþionalã (chiar naþionalistã), industria, „«fa-
brica viitoare» este conceputã idilic, ca o «casã româneascã», în care întregul popor
sã trãiascã în armonie ºi sã evite frãmântãrile mari, întâlnite în alte þãri“ (p. 203),
printr-o astfel de concepþie fiind relevatã chiar perspectiva socialã a neolibera-
lismului din România: necesitatea refacerii solidaritãþii ºi încrederii dintre þãrã-
nime ºi clasa conducãtoare. Coordonatele teoretice ale unui astfel de obiectiv
„major“ erau dobândirea ºi consolidarea prin proprietate, îndeosebi prin marea
proprietate, de roluri ºi funcþii sociale ºi atenuarea caracterului proprietãþii de
factor de speculã ºi de asuprire; „dreptatea pentru «cei mici» ca siguranþã pentru
«cei de sus» ºi garanþie a securitãþii naþionale; rolul ºi funcþiile statului „cãlãuzite
de principii sociale“ º.a.m.d. În privinþa perspectivei politice a neoliberalismului
sau a concepþiei sale asupra „ordinii politice“, analiza autorului graviteazã în ju-
rul modului în care este examinatã democraþia: întârziatã, raportat la cerinþele
sociale ºi la valorile umane, morale, politice; necesarã, pentru a atrage încrede-
rea în capacitatea de acþine a tuturor forþelor sociale; necesarã, pentru a extrage
energii din popor ºi pentru a înlesni ridicarea socialã, moralã ºi culturalã a tu-
turor; capabilã de adaptare instituþionalã ºi normativã la condiþiile „societãþii de
masã“; reper al unui tip de organizare politicã strict necesar României întrucât
exprimã interesele de ansamblu ale corpului social drept prioritãþi publice; cadru
al dreptului imprescriptibil al intereselor „celor de jos“, al creãrii „unui popor de
cetãþeni, dotat cu «simþ civic»“, al unui sistem parlamentar care îºi poate asuma
obiective de anvergurã.
Evaluarea „planului unitar“ — „prin noi înºine“ — de încadrare a tuturor pie-

þelor naþionale prin întãrirea sistemului industrial ºi a protecþionismului vamal,
prin finanþarea unor ramuri industriale noi, a unor tehnici mai avansate ºi rele-
vante prntru raþionalizarea muncii, a ansamblului de legi adoptate pentru pro-
tejarea ºi stimularea industriei naþionale, prezintã nu doar o remarcabilã ºi amplã
sintezã asupra capitalismului interbelic din România, ci ºi o reprezentativã frescã
asupra societãþii româneºti, relevantã în gradul cel mai înalt sub aspectul
dinamicii sale sociale, instituþionale, relaþionale, ocupaþionale, culturale, civili-
zaþionale, motivaþionale º.a.m d. ºi a diferenþei sale specifice în raport cu genul
proxim al societãþilor occidentale, a cãrui parte ºi-a dorit cu ardoare sã fie. De
asemenea, analiza etapelor de maturizare ºi de adaptare a liberalismului, a afir-
mãrii ideatice ºi politice a neoliberalismului din România - prin consacrarea te-
melor capitalismului performant, organizãrii, raþionalizãrii ºi disciplinei, prog-
nozei, creativitãþii, coeziunii ºi solidaritãþii sociale care, în esenþã, înlocuiesc axa
„armoniei de la sine“ a „ordinii naturale“ prin „cultul organizãrii“ — reprezintã
fãrã îndoialã în peisajul lucrãrilor de profil de la noi una de referinþã. Virtuþile ei
sunt date nu doar de rigoarea, minuþiozitatea ºi sistematicitatea expunerii, ca ºi
de o pregnantã înclinaþie explicativã, ci ºi de originalitatea ºi echilibrul interpretãrii.
Acestea, ca ºi cele uºor decelabile din chiar prezentarea lucrãrii, fac din acest
demers laborios de reconstrucþie teoreticã ºi istoricã o lecturã necesarã pentru cei
interesaþi de liberalismul din România, de istoria interbelicã româneascã, de etapa
interbelicã a evoluþiei economice, instituþionale, sociale ºi juridice a þãrii.
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„CÂND «PAªOPTIªTII» IEªEAU DIN SCENÃ
ªI INTRAU ÎN ISTORIE...“

CRISTIAN-ION POPA

Constantin Nica a publicat recent un nou ºi amplu volum— al 3-lea ºi penul-
timul dintr-o monografie asupra liberalismului pe care o oferã publicului înce-
pând cu anul 2003 — dedicat, de data aceasta, neoliberalismului politic ºi social
din România, situat de autor în spaþiul culturii politice româneºti la sfârºitul se-
colului al XIX-lea ºi pânã cãtre jumãtatea secolului al XX-lea.
Amplitudinea tematicã ºi problematicã a acestui volum este relevatã din ca-

pul locului de chiar cuprinsul sãu, alcãtuit din patru mari capitole, dupã cum ur-
meazã: I) „Capitalismul occidental ºi fundamentarea neoliberalismului“; II)
„Geneza neoliberalismului în România“; III) „Neoliberalismul economico-so-
cial — strategie de consolidare a capitalismului ºi a burgheziei naþionale“; IV)
„Neoliberalismul politic“.
Încã în Introducere, neoliberalismul este prezentat drept forma dezvoltatã a

corpusului de idei liberale, concentrând aspiraþiile ºi proiectele noii generaþii de
oameni politici ºi intelectuali creatori care începea sã se afirme în ultimul deceniu al
secolului al XIX-lea, „când «paºoptiºtii» ieºeau din scenã ºi intrau în istorie“ (p. 5).
Neoliberalismul — sistem de gândire globalã, ca ºi liberalismul — este con-

siderat de autor în înþelesul sãu cuprinzãtor, ca teorie filosoficã generalã a mo-
dernitãþii secolului al XX-lea. Ca formã nouã, neoliberalismul rãmâne ataºat
corpusului de valori ºi instituþii liberale — libertate, egalitate în faþa legii, pro-
prietate privatã, pluralism, constituþionalism etc. –, dar propune reforme care sã
facã posibilã participarea politicã a tuturor categoriilor sociale ºi profesionale
(prin votul universal), precum ºi ameliorarea condiþiei lor materiale ºi moral-spi-
rituale. Ca formã dezvoltatã, neoliberalismul nu mai alocã statului doar rolul de
„paznic de noapte“ al proprietãþilor claselor avute, ci îi atribuie un rol social-eco-
nomic activ, de antreprenor, producãtor ºi distribuitor al avuþiei naþionale. Pro-
iectele sale politico-sociale conþin o evaluare criticã a stadiului civilizaþiei de tip
european în care se afla România ºi stabilesc direcþiile principale de dezvoltare
socialã în prima jumãtate a secolului al XX-lea, desemnate de autor drept „«al
doilea val» al modernizãrii în România“ (p. 6). Neoliberalismul încerca astfel sã
realizeze joncþiunea dintre idealurile modernitãþii, în genere, ºi realitatea socialã
din România, anume dintre presupusele „ºanse egale“ de (auto) realizare indi-
vidualã ºi oportunitãþile reale de reuºitã ale claselor populare, copleºite de senti-
mentul neputinþei (structurale, instituþionale) de a-ºi îmbunãtãþi propria condiþie.
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Prin urmare, ca filosofie politicã, neoliberalismul se organizeazã tot în jurul
ideii centrale de libertate, dar o dezvoltã pentru a o face accesibilã ºi practicabilã
de cãtre cei mulþi (þãrani, în imensa lor majoritate) prin înlãturarea obstacolelor
politice, instituþionale aflate în calea participãrii lor politice (censul ºi instrucþia
ºcolarã minimã) ºi a barierelor economice structurale din calea ameliorãrii con-
diþiei lor economice ºi sociale, prin adoptarea unor reforme succesive ale pro-
prietãþii din România. De aceea, ca filosofie socialã, neoliberalismul este susþi-
nãtorul „binelui general“, al justiþiei ºi solidaritãþii sociale, promovând trebuin-
þele ºi interesele claselor populare, nu doar pe acelea ale claselor „suprapuse“,
minoritare. „Principalul ce are de fãcut acum Partidul Liberal“ — citeazã autorul
din Dimitrie Drãghicescu (1921) — „este ca sã impregneze programul sãu de
principiul de dreptate socialã, adicã de solidaritate (...). Reformele practice, pro-
gramatice pe care le autorizeazã aceastã concepþie a proprietãþii pentru a satis-
face sentimentul de dreptate socialã ºi a stãvili acapararea, acumularea prea mare
de averi, care, avându-ºi obârºia în speculã, fraudã ºi abuz, devin, la rândul lor,
izvor de nedreptate ºi de abuzuri, aceste reforme se pot deduce ºi se impun de la
sine“ (p. 7).
Ca filosofie economicã, neoliberalismul din România se instituie prin recon-

siderarea postulatelor liberale clasice („suveranitatea pieþei“ ºi acþiunea neîngrã-
ditã a „mâinii invizibile“), legitimând intervenþia statului în raporturile dintre
proprietari ºi angajaþi, ofertã ºi cerere, producãtori ºi consumatori etc., cu obiec-
tivul — programatic — de a transforma România dintr-o þarã „eminamente
agrarã“ într-o þarã „agrar-industrialã“ modernã, dinamicã, unde sã se dezvolte
oraºele ºi, prin urmare, clasa burghezã ºi munca salariatã liberã.

Neoliberalismul din România, ale cãrui prime contururi sunt sesizate de
autor imediat dupã anul 1900, se va dezvolta ºi maturiza în intervalul 1914/1918
— 1937/1938. Principiile ºi programele sale au produs reforme profunde ale so-
cietãþii româneºti, au instituit votul universal ºi au transformat þãrãnimea (doar)
lucrãtoare a pãmântului în proprietarul celei mai mari suprafeþe agricole a þãrii.
„În esenþã“ — conchide Constantin Nica –, „«revoluþia» neoliberalã dintre anii
1917-1926 a transformat în realitate socialã efectivã principalele obiective ºi
cerinþe programatice ale revoluþiei de la 1848“ (s.m.) (p. 8).
În definitiv, încã la sfârºitul secolului al XIX-lea, în anii „marii guvernãri li-

berale“ (1876-1888), România a iniþiat modernizarea de tipar european în toate
sferele, în organizarea politicã ºi socialã, în economie, dar ºi în sfera culturii, a
educaþiei ºi învãþãmântului, în moravuri. Or, ceea ce stabileºte fãrã ezitare au-
torul, ºi suntem de acord cu el, continuarea procesului modernizãrii se dovedea
„singura opþiune viabilã pentru poporul român, iar direcþia de gândire politicã
ºi socialã care a proiectat europenizarea civilizaþiei din România pe funda-
mentele modernitãþii se acredita ca o perspectivã teoreticã exactã ºi necesarã“
(s.m.) (p. 93). De aceea, descrierea realistã ºi cuprinzãtoare a stadiului în care se
afla civilizaþia modernã a României — prin evaluarea drumului parcurs, a rãmâ-
nerilor în urmã, dar ºi prin proiectarea perspectivelor posibile, fãrã a mai critica
în mod excesiv trecutul premodern, dar ºi fãrã a idealiza prezentul — era una
dintre condiþiile reuºitei. Fãrã un asemenea examen prealabil nu putea fi înte-

122 CÃRÞI ÎN DEZBATERE 2



meiat proiectul liberal în aceastã nouã etapã istoricã. „Forþele liberale riscau sã
se rupã de realitate, sã-ºi piardã simþul istoriei (...), ar fi compromis pe termen
lung revendicãri ce þineau de patrinomiul lor doctrinar-ideologic“ (p. 94).
Noua generaþie de liberali îºi asuma însã moºtenirea ideologicã a înaintaºilor

„paºoptiºti“, dar ºi sarcina de a o îmbogãþi, în beneficiul tuturor claselor ºi cate-
goriilor sociale, „Pe urma marilor bãrbaþi (...) avem sã mergem ºi noi înainte...“,
se spunea în Programul Partidului Naþional-Liberal din 8/20 noiembrie 1892.
„Vom lupta deci pentru întãrirea ºi dezvoltarea libertãþilor publice, a ideilor de-
mocratice ºi a independenþei naþionale. Aceste mari idei vor lumina paºii noºtri.
Pe baza principiilor liberale, democratice ºi naþionale vom dezlega ºi în viitor
toate chestiunile care vor veni rând pe rând“ (s.a.) (p. 95).
Astfel, România continua la sfârºitul secolului al XIX-lea transformãrile con-

cepute la 1848 ºi iniþiate în mod efectiv dupã 1860. Acestea vizau organizarea
economicã ºi socialã modernã a societãþii, structura ºi distribuþia proprietãþii, or-
ganizarea de stat, drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti etc. România veche— þinutã
pe loc de clasele privilegiate politic ºi economic, parazitare ºi corupte, care trã-
iau din monopolul puterii — rãmânea în urmã. Vasalitatea turceascã ºi protec-
toratul rusesc fuseserã ºi ele înlãturate. Independenþa politicã a þãrii era nu numai
proclamatã, ci ºi recunoscutã în Europa.
Toate aceste reforme, aratã autorul, au schimbat profund fizionomia societãþii,

mentalitãþile, comportamentele, modul de viaþã al românilor. Vechile deprinderi,
înrãdãcinate în solul unei existenþe precare, nesigure, forme de viaþã anacronice
datorate ºi „influenþei nefaste a indolenþei orientale“ erau date uitãrii treptat,
pierzându-ºi forþa de înrâurire socialã. „În mai puþin de o jumãtate de veac“ —
se spunea într-o conferinþã þinutã la Ateneul Român la 3 martie 1902, citatã de
autor — „noi ne-am apropriat toate formele vieþii civilizate: politice, economice,
culturale, artistice, ºtiinþã, literaturã, tot modul de trai al popoarelor civilizate
(...), o dovadã strãlucitã despre puterea noastrã de adaptare la progres“ (p. 96).
Angajamentul liberal de modernizare a þãrii s-a transformat repede în legi im-

portante care vizau reformarea tuturor domeniilor sociale importante, precum:
legea de împroprietãrire a þãranilor din 1864, cu completãrile care i-au urmat
pânã în anul 1906; legile pentru tocmelile de lucrãri agricole din 1866; legea de
organizare a învãþãmântului public din 1864; legea învãþãmântului primar din
1893, inspiratã de viziunea modernã, reformatoare a lui Spiru Haret; legea din
1887 de întemeire a „industriei mari“ º.a. „Impactul acestor acte normative“ —
aratã autorul — practic, programe de reforme în domenii sociale ºi economice
fundamentale — ca ºi al preocupãrilor politice menite sã le aplice, a fost covâr-
ºitor“ (p. 96). La sate, devenite acum „comune libere“, þãrãnimea se transformã
rapid într-o forþã socialã stratificatã, deºi subzistã încã aºa-numitele „îndatoriri
nesilite“ între marii proprietari de terenuri, arendaºi ºi þãrani. Dar structura
socialã a þãrii se transformã, cuprinzând acum, alãturi de marii proprietari de pã-
mânturi, o burghezie tot mai puternicã ºi mai dinamicã, funcþionarii de stat, me-
seriaºii, comercianþii, þãranii proprietari de pãmânt, þãranii fãrã pãmânt, diverse
categorii salariale º.a. Astfel, România a trecut în aproximativ 60 de ani — de la
1859 pânã la Marea Unire — de la faza semipatriarhalã la o societate care, prin
structuri ºi instituþii, se apropia tot mai mult de societãþile moderne europene.
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Totuºi, þãranii, unii încã lipsiþi de pãmânt, continuau sã reprezinte 80% din
populaþia þãrii. La 1900 o mare parte a pãmânturilor cultivabile aparþinea numai câ-
torva mii de mari proprietari ºi unui numãr de proprietari medii.Astfel, 3. 900. 000
ha — din totalul de 7.826.796, teren cultivabil în 1903 — alcãtuiau „marea pro-
prietate“, formatã din întinderi de peste 100 de ha, fiind deþinutã de 5.385 de pro-
prietari, încât proprietatea mare controla cca. 50% din suprafaþã. Numãrul pro-
prietãþilor de peste 500 de ha era de 2071 ºi ele însumau cca. 3.000.000 ha. „Mo-
ºiile erau mari“, arãta un contemporan. „Unele dintre ele erau cât un prin-
cipat...(s.m). Plugãria mare nu o fãceau proprietarii, cãci, cu puþine excepþii, mo-
ºiile mari se arendau“ (p. 118). Existau însã ºi proprietãþi mijlocii (10 — 50 ha),
reprezentând cca. 10% din suprafaþã, dar ºi proprietãþi mici þãrãneºti (0,5— 10 ha),
care reprezentau cca. 40% din suprafaþa arabilã a þãrii etc.
Iatã, sugerat aici doar prin câteva tuºe, tabloul realmente impresionant ºi,

totodatã, atât de veridic pe care îl zugrãveºte autorul cãrþii societãþii româneºti
din trecutul apropiat, cu uriaºele sale nevoi practice, dar ºi ideatice, politic-pro-
gramatice, conþinând într-un mod imanent ºi o pledoarie implictã pentru (neo)li-
beralism. De fapt, dacã s-ar putea rezuma, în puþine cuvinte, „mesajul“ principal
al acestei ultime cãrþi a lui Constantin Nica, acesta ar fi, fãrã îndoialã: Nevoia de
liberalism în România. Ieri ºi azi.
Recomandãm cãlduros acest volum tuturor celor care vor sã cunoascã — în

mod raþional, aºa cum a fost, iar nu aºa cum ar fi putut sã fie, dar nu a fost —
trecutul social ºi politic recent al românilor ºi, eventual, dupã ce au dobândit
aceastã cunoaºtere, sã reflecteze cu realism ºi înþelepciune la starea prezentului
ºi la viitorul posibil al României.
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APARENÞA ªI ESENÞA POLITICULUI

LORENA PÃVÃLAN STUPARU

Cartea lui Aristide Cioabã, Sistemul politic român, Bucureºti, Editura Institu-
tului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2007, gânditã ca analizã sincro-
nicã ºi adresatã „specialiºtilor din domeniul ºtiinþelor politice, cât ºi clasei poli-
tice, organizaþiilor civice, publiciºtilor, cadrelor didactice universitare ºi studen-
þilor“, ne aratã într-o mãsurã convingãtoare cã organizarea statalã ºi instituþiile
corespunzãtoare acesteia, împreunã cu partidele politice care îºi aflã raþiunea de
a fi în recrutarea ºi propulsarea elitei sau contraelitei conducãtoare, vorbesc des-
pre invizibilul politicului.
Altfel spus, ceea ce vedem noi zilnic pe micul ecran sau citim în ziare ºi per-

cepem ca dispute sau acorduri între anumite persoane publice, ca acuzãri, discul-
pãri ºi achitãri sunt doar imagini ale unei realitãþi care deºi este din lumea noas-
trã, totuºi ne transcende atât ontologic, cât ºi gnoseologic: este deasupra noastrã
ca fiinþe sociale ºi depãºeºte capacitatea de a o înþelege a omului neobiºnuit cu
noþiunile ºi principiile mecanismelor de funcþionare a sistemului.
Instituþiile dispuse în sistemul politic sunt fenomenele vizibile, perceptibile

în panorama lor istoricã, de la care plecând putem contempla esenþa politicului,
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care este puterea. Instituþiile dispuse în sistemul politic vorbesc despre felul în
care oamenii puternici la un moment dat înþeleg sã-ºi sublimeze social dorinþele
de mãrire ºi dominaþie, organizând societatea pentru a o conduce. Totodatã, de
la teocraþii pânã la democraþiile cele mai evoluate, sistemele politice se înte-
meiazã psihologic pe convingerea cã sursa puterii este ceva de ordinul transcen-
dentului (al cãrui sediu nu este neapãrat de ordin sacru, în epoca modernã mai
ales), cã puterea le este transferatã indivizilor de la o altã instanþã decât acelea la
care se raporteazã oamenii de rând: de aici fascinaþia ºi ocupaþia cu atingerea ei.
Se pot face clasificãri pornind de la nevoia de putere: pentru a domina; pentru a
rãspunde chemãrii interioare spre redempþiunea neamului sau a omenirii; pentru
a te putea apãra; pentru a-þi satisface orgoliul; pentru a te afla în compania sau
chiar în intimitatea cercurilor puterii; pentru a avea privilegii ºi funcþii; pentru a
avea ultimul cuvânt de spus în chestiuni importante.
Indiferent cã îºi fac intrarea pe scena puterii din stânga sau din dreapta cu-

liselor, reprezentanþii clasei conducãtoare au aceeaºi mentalitate de proprietari
de funcþii, imperiu imaginar pe care îl extind ºi asupra mijloacelor prin care le
câºtigã (aleºi sau nealeºi), a unor bunuri publice ce devin semne ale puterii lor
în economia schimburilor la care participã, a deciziei, a însãºi nemuririi proprii
(în funcþie ºi chiar mai mult decât atât).
Explicaþia nobilã a înrãdãcinãrii unui astfel de sentiment al absolutului func-

þiei se gãseºte în revelaþia oamenilor politici cã de ei depinde soarta naþiunii, a
planetei, a fiecãrui individ, cã fãrã planurile, programele, proiectele, intervenþiile
ºi supravegherile lor lumea ar lua-o razna.
Interesant este faptul cã Aristide Cioabã reuºeºte sã transmitã aceste idei, fãrã

un preambul filosofic de gen, ceea ce presupune o mare artã, în sensul de ºtiinþã
de a face un lucru temeinic. Cãci intuiþiile de mai sus au echivalente conceptuale
în cartea aflatã în dezbatere ºi tocmai tehnicitatea ca formã interioarã a lucrãrii
sugereazã inaccesibilul puterii, care nu este a maselor nici în democraþii, ci pen-
tru clasa conducãtoare care i-a înþeles mecanismul cuceririi ºi pãstrãrii: „În orice
societate cât de cât evoluatã, conducerea (guvernarea) revine inevitabil unei mi-
noritãþi de conducãtori sau guvernanþi, ºi (...) nu este posibil ca în acelaºi timp
toþi membrii corpului politic (Statului) sã conducã efectiv, nici chiar în cea mai
deplinã democraþie. Funcþia de conducere politicã, de guvernare, este o activitate
mai mult sau mai puþin diferenþiatã ºi specializatã, iar cei care o exercitã în mod
direct ºi constant alcãtuiesc ceea ce în mod obiºnuit numim clasa politicã, dupã
o sintagmã introdusã în terminologia ºtiinþei politice de cãtre juristul ºi politologul
italian Gaetano Mosca“ (p. 97).
O carte teoreticã îºi dovedeºte utilitatea în momentul în care dupã ce am aflat

de existenþa ei, aceasta devine un instrument de lucru indispensabil. În acest sens
„Sistemul politic român“ poate fi consultatã ca o enciclopedie a domeniului.
Astfel, putem afla cã sistemul politic se defineºte „ca un ansamblu de inte-
racþiuni politice constante într-un sistem social dat“ (p. 9) (sursã, David Easton,
The Political System) ºi cã acesta „acoperã, practic, cvasitotalitaea câmpului po-
litic în care se structureazã ºi se confruntã agenþi politici (actori, forþe), grupuri
de interese, cu strategii ºi metode variate de acþiune; în care opereazã structuri
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de putere ºi principii de reglementare a dezacordurilor ºi conflictelor dintre inte-
resele ºi orientãrile grupãrilor sociale existente în cadrul unei societãþi date“ (p. 11);
la baza constituirii ºi funcþionãrii structurilor puterii de stat se gãseºte subsis-
temul orientãrilor, strategiilor politice, ideologiile partidelor politice ºi gru-
purilor sociale particulare, alãturi de valori ºi principii unanim sau parþial accep-
tate. Pe acest fond „regimul apare (...) drept un cadru ce defineºte diferenþiat mo-
dul de orânduire ºi desfãºurare a raporturilor politice statale, obligatoriu ºi indis-
pensabil pentru identificarea ºi rezolvarea problemelor, conflictelor ºi diferen-
delor dintre membrii societãþii“ ºi poate fi descompus în trei elemente: „valorile
(scopurile ºi principiile), normele ºi structura autoritãþii“, de aceea el este un ele-
ment fundamental al sistemului politic, de care depinde susþinerea, stabilitatea ºi
funcþionarea normalã a acesuia (pp. 13-15).
Privitor la regimul politic românesc, autorul analizeazã în prima parte a cãrþii

„drama dictaturilor“, „prãbuºirea dictaturii totalitare comuniste“, „instituþionali-
zarea regimului democratic postcomunist“ (pp. 29-58), pentru a se concentra, în
ultima parte, asupra problemei modului de articulare a instituþiilor politice într-
un ansamblu sistemic ºi asupra categoriei de regim democratic pe care o de-
gajã:“Altfel spus, voi cãuta rãspuns la întrebarea: în ce tip de sistem constitu-
þional democratic se încadreazã sistemul nostru politic, din perspectiva «ingi-
neriei constituþionale» ºi a modificãrilor ce i-au fost aduse?“ (p. 286). Formulele
în care se grupeazã tipologic „proiectele de inginerie constituþionalã pe care
dreptul constituþional ºi, mai recent, comparativismul instituþional din ºtiinþa po-
liticã le-au analizat“ sunt trei: regimuri parlamentare, regimuri prezidenþiale ºi
regimuri semiprezidenþiale. Legat de România,Aristide Cioabã preferã categoria
de regim de „aparenþã semiprezidenþialã“ deoarece, potrivit Constituþiei din
1991, „deºi prezintã caracteristici care sunt comune atât sistemului parlamentar,
cât ºi celui semiprezidenþial, raporturile dintre preºedinte, prim-ministru, guvern
ºi parlament contureazã o formulã care se apropie din punct de vedere juridic ºi
funcþional mai mult de sistemul parlamentar decât cel semiprezidenþial. ªi
aceasta în ciuda faptului cã principala sursã de inspiraþie în elaborarea Consti-
tuþiei din 1991 a fost în mod evident constituþia republicii a V-a franceze, care
este consideratã drept prototipul sistemului semiprezidenþial“ (p. 287). Spaþiul
nu-mi permite sã intru în detaliul argumentãrii, dar ipotezele de „inginerie
constituþionalã“ ale autorului trebuie cel puþin amintite, în litera lor: „Neîndoiel-
nic, în eventualitatea revizuirii actualei Constituþii, reducerea preºedintelui la un
rol simbolic, prin alegerea sa de cãtre parlament, nu reprezintã o soluþie legitimã,
într-o þarã cu un mediu cultural-politic care reclamã sporirea gradului de parti-
cipare cetãþeneascã, ºi o responsabilizare pe mãsurã a ºefului statului, ales de
cãtre toþi cetãþenii“, dar, pe de altã parte, „o accentuare a logicii funcþionalitãþii
regimului de tip semiprezidenþial, ar reechilibra în mod echitabil, cu ºanse sau
constrângeri mai ferme, interacþiunea ºi cooperarea principalelor instituþii deci-
zionale ale sistemului nostru politic“ (pp. 300-301). Dacã dorim sã aflãm ce poa-
te ºi ce nu poate sã facã preºedintele ºi despre raporturile lui cu guvernul, deschi-
dem cartea la pagina 146, de unde începând ni se aratã pînã la „Funcþiile exerci-
tate la nivel sistemic“ (p. 150) cum „împãrþire(a) aparent coerentã a puterii exe-
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cutive, între un preºedinte ºef de stat, simbolic pe timp de pace, dar împuternicit
cu atribuþii executive supreme în timp de rãzboi sau de situaþii excepþionale, ºi
un prim-ministru ºi un guvern cu atribuþii executive generale ºi permanente, vi-
zând elaborarea ºi punerea în aplicare a politicilor publice, sub rezerva susþinerii
sale de o majoritate parlamentarã constantã, în faþa cãreia asumã responsabi-
litatea politicã, nu garanteazã, de la sine, posibilitatea conlucrãrii armonioase ºi
eficiente dintre cele douã capete ale executivului“ (p. 146). În profunzimea regi-
mului politic, a partidelor politice ºi a concordanþei sistemelor politice cu siste-
mele electorale, a Parlamentului României putem intra la paginile 11, 15, 58,
107, 287, 302, 332. În general ne putem clarifica noþiunile legate de sistemul po-
litic urmãrind ordinea în care sunt aºezate acestea de autor pentru a înþelege, mã-
car ca alegãtori (situaþi încã, majoritar, la nivelul votului politic), cum influen-
þeazã sistemele electorale „funcþionarea sistemelor democratice în conjuncþie cu
ºi prin intermediul sistemelor de partide“, influenþã a cãrei intensitate variazã „în
raport cu nonproporþionalitatea metodei prin care voturile sunt transformate în
locuri ocupate în organismele reprezentative“ (p. 332).
Sobrietatea tonului ºi cumpãtarea vorbelor ºi judecãþilor expuse de autor în

cele unsprezece capitole ale acestui amplu volum impun respectul pentru lucrul
trainic, bine alcãtuit, într-o concatenare logicã ºi edificatoare a temelor: „Puterea
ºi libertatea în procesul configurãrii sistemului politic“ (Cap. I), „Partidele poli-
tice ºi sistemul electoral“ (Cap. II), „Electoratul ºi selecþia clasei politice“ (Cap.
III), „Parlamentul român în angrenajul funcþional al sistemului democratic“
(Cap. IV), „Autoritãþile executive în angrenajul funcþional al sistemului demo-
cratic“ (Cap. V), „Statutul ºi funcþiile autoritãþii judecãtoreºti“ (Cap. VI), „Curtea
constituþionalã — garantul supremaþiei constituþiei în cadrul sistemului politic“
(Cap. VII), „Administraþia publicã: structuri ºi capacitate funcþionalã“ (Cap.
VIII), „Structura tipologicã a sistemului politic“ (Cap. IX), „Incertitudinile legi-
timitãþii sistemului politic“ (Cap. X), „Influenþa sistemelor electorale asupra
funcþionalitãþii regimurilor democrate“ (Cap. XI).
Fie ºi acest sumar al unei cãrþi despre complexitatea guvernãrii unei þãri, des-

pre locurile în care se adunã reprezentanþii celor care au doar reprezentãri frac-
þionate despre o putere care în democraþie ar putea depinde ºi de ei, ne trimite la
ideea cã idealul postmodern al „ieºirii din politic“ (Pierre Manent) nu se poate
face decât printr-o ieºire din sistem. Iar acest lucru pare utopic, de vreme ce chiar
ºi în forma universalizatã de „comunitate a cetãþenilor“ ºi nu de putere suprasta-
talã, cum se vrea, într-o variantã, noua Europã integratã ºi unificatã, o admini-
straþie ºi o jurisdicþie comunã sunt necesare. Ceea ce implicã revenirea la sistem.
Aristide Cioabã a mai publicat Statul social. Teorie, acþiune, contestare (1999),

Democraþia. Putere ºi contraputere (1995), Funcþia ideologicã a partidelor po-
litice în societatea capitalistã (1988), Societatea civilã ºi drepturile omului (în
colaborare cu Lorena Pãvãlan ºi Rosemari Pogoceanu) (1997), Doctrine politice
în România secolului XX (coordonator împreunã cu Constantin Nica) (2001), iar
laudele mele, desigur, sunt doar un ecou al excelentelor impresii împãrtãºite de
cititorii avizaþi ai celei mai noi cãrþi a acestui veritabil specialist în sisteme poli-
tice, partide, doctrine ºi teorie politicã.
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DESPRE SISTEMUL POLITIC DIN ROMÂNIA

BOGDAN M. POPESCU

Cartea cercetãtorului Aristide Cioabã face parte dintr-un proiect mai amplu
desfãºurat în cadrul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al
Academiei Române care vizeazã articularea unei perspective unitare ºi globale
asupra sistemului democratic românesc actual.
Amplã ºi complexã deopotrivã ca proiect de sine stãtãtor, lucrarea se concen-

treazã asupra mecanismelor funcþionãrii instituþiilor în România postcomunistã
— partide, sisteme electorale, parlament, preºedintele României, guvern, auto-
ritãþi judecãtoreºti, Curtea Constituþionalã, administraþiile publice — examinând
raporturile dintre acestea, valorile ºi principiile politice care le fundamenteazã,
reformele instituþionale ºi impactul acestora, într-un efort de devoalare a multi-
plelor faþete ale democraþiei actuale.
În scopul acestui demers, autorul „utilizeazã principalele concluzii, concepte

ºi teorii generale formulate în analizele ºtiinþifice de referinþã din literatura poli-
tologicã occidentalã a ultimelor cinci decenii, consacratã sistemelor politice,
tranziþiei ºi schimbãrilor de sistem în direcþia democraþiei“1. Abordarea proce-
selor de tranziþie de la totalitarism la democraþie ºi a noului regim postcomunist
este realizatã din punct de vedere teoretico-metodologic pe baza analizelor sis-
temicã, structural-funcþionalistã ºi a instituþionalismului comparativ. În acest con-
text, lucrarea analizeazã terminologic noþiunile de „sistem politic“ ºi „regim politic“
în contextul teoriilor unor autori clasici precum David Easton, Georges Vedel,
Maurice Duverger, Gabriel Almond, G. Bingham Powell etc. Autorul precizeazã
cã „în cuprinsul lucrãrii noþiunile de sistem ºi de regim politic vor fi utilizate în
funcþie de contextul abordãrii: ca ansamblu de structuri politice ºi ca unitate struc-
turalã a ansamblului (sistemului politic).Accentul va fi centrat pe structurile institu-
þionale, tratate ca structuri de roluri (funcþii) ºi comportamente empirice ºi nu
doar ca mod de reglementare, norme formale, abstracþiuni (ficþiuni) juridice“2.
În preambul, lucrarea face o incursiune istoricã asupra dezvoltãrii sistemului

politic român modern. Analizând diversele regimuri succesive începând cu in-
stalarea domnitorilor pãmânteni în Þara Româneascã ºi Moldova dupã domniile
fanariote, lucrarea surprinde aspectele fundamentale ale constituirii ºi evoluþiei
————————

1 Aristide Cioabã, Sistemul politic român, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii
Internaþionale, 2007, p. 6.

2 Ibidem, p. 17.

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., V, 2, p. 129–131, Bucureºti, 2008.



politice a naþiunii române: drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti consacrate de Con-
stituþia din 1866 ºi constituþiile succesive; evoluþia legislaþiei electorale ºi repre-
zentativitatea pe care aceasta o garanta (censul); trecerea de la monarhia parla-
mentarã la autoritarismul monarhic; apariþia partidelor antisistem, naþionaliste ºi
comuniste ºi a dictaturilor. Semnificativã în acest context este concluzia auto-
rului, susþinutã de observaþiile teoreticianului Matei Dogan3, potrivit cãreia „încã
din start regimul reprezentativ ºi monarhic parlamentar românesc a acreditat un
model mai autoritar, bazat pe primatul efectiv al guvernului ºi nu pe parlament
ºi corpul electoral, ca pivot legitim de la care derivã ºi sunt puse în miºcare cele-
lalte surse ºi mecanisme structurale“4. Guvernul reprezenta mai degrabã ema-
naþia voinþei ºefului statului, iar parlamentul o emanaþie a guvernului. Aceastã
concluzie vizeazã ºi prima fazã a votului cenzitar ºi capacitar.
Autorul acordã o atenþie aparte analizei regimurilor dictatoriale, începând cu

regimul autoritar al lui Carol al II-lea, considerat un preludiu la dictatura instau-
ratã de Ion Antonescu în septembrie 1940 ºi mai cu seamã cea impusã de ocu-
panþii sovietici dupã încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial în 1945. Anali-
zând comparativ regimul lui Carol al II-lea ºi cel al lui Ion Antonescu, autorul
constatã cã cele douã nu au avut sprijinul unei miºcãri sau a unui partid cu o
ideologie coerentã, fapt care a fãcut ca acestea sã nu „penetreze structurile ºi
fundamentele economico-sociale sau spirituale ale societãþii“. Odatã cu insta-
larea forþelor de ocupaþie sovieticã, regimul politic din România a suferit dera-
paje importante sub presiunea unor grupuri de interese strãine societãþii româ-
neºti. Dupã modelul bolºevic, „noua putere dictatorialã se sprijinea pe «clasa
muncitoare» ºi organizaþiile sale — sindicate, organizaþii de femei ºi de tineret
aservite politic ºi ideologic partidului unic contopit cu statul de dictaturã a prole-
tariatului“5. În abordarea regimului comunist, autorul utilizeazã analizele unor
reputaþi analiºti precum J. L. Talmon ºi Giovanni Sartori.
Cartea aduce la zi evoluþia sistemului politic românesc, analizând cauzele

prãbuºirii dictaturii totalitare comuniste în decembrie 1989 ºi perioada de tran-
ziþie cãtre un nou regim democratic ce i-a urmat. Noua putere politicã, dominatã,
atât la nivel central cât ºi la nivel local, de foºti activiºti comuniºti, manageri
economici sau funcþionari administrativi, deºi ºi-a manifestat intenþia de schim-
bare prin renunþarea la titulatura socialistã a þãrii, nu a menþionat explicit printre
prioritãþile sale ºi schimbarea naturii proprietãþii socialiste, preferând în schimb
formula „restructurarea economiei pe baza criteriilor eficienþei, promovarea li-
berei iniþiative ºi competenþei“. În fapt, obiectivele propuse iniþial nu erau foarte
diferite de programul reformelor demarat de Gorbaciov în Uniunea Sovieticã
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4 Aristide Cioabã, Sistemul politic român, p. 24. Un alt citat relevant în acest sens este urmãtorul: „ªeful

sta-tului — monarhul ereditar — dãdea prin rotaþie mandat de formare a guvernului liderilor fiecãruia dintre
cele douã partide, liberal ºi conservator pânã la primul rãzboi mondial, liberal ºi popular sau apoi naþional-þãrã-
nesc în perioada interbelicã, ºi de a organiza alegerile“… Cea mai mare parte a corpului electoral român se
conforma mai degrabã, în virtutea deprinderilor înrãdãcinate sub regimurile autocrate, voinþei puternicilor mo-
mentului, adicã grupãrii aflate deja la guvernare, decât sã sprijine gruparea concurentã, care nu deþinea pâr-
ghiile puterii“, p. 25.

5 Ibidem, p. 33.



sub numele de „perestroika“, inclusiv sub aspectele construirii casei comune a
popoarelor în Europa Unitã. O clarificare ºi o evoluþie spre soluþii democratice
instituþionalizate s-a produs ulterior într-un context intern tensionat ºi unul ex-
tern favorabil democratizãrii statelor postcomuniste.
Lucrarea examineazã grupãrile de forþe de pe scena politicã româneascã dupã

revoluþia din decembrie 1989, concomitent cu drepturile ºi libertãþile fundamen-
tale prevãzute de Constituþia din 1991 ºi cea revizuitã din anul 2003, precum ºi
efectele sistemului electoral proporþional cu listã blocatã. Autorul reia dezba-
terea din societatea româneascã privind trecerea la sistemul electoral majoritar ºi
adoptarea votului uninominal, ca mãsurã de responsabilizare a clasei politice.
Consideraþiile formulate sunt de naturã sã punã sub semnul întrebãrii „schim-
barea la faþã“ a clasei noastre politice ca efect al schimbãrii sistemului electoral.
Astfel, în opinia sa, „utilizarea sistemului de vot majoritar uninominal în ale-
gerile pentru preºedintele României ºi pentru primarii de comune, oraºe ºi muni-
cipii n-a confirmat decât în foarte micã mãsurã obþinerea vreunui spor de respon-
sabilitate din partea titularilor de funcþii publice, sau a creºterii competenþei
celor aleºi uninominal. Am putea, dimpotrivã, remarca mai degrabã, îndeosebi
în cazul primarilor, dar nu numai al lor, o exacerbare a tacticilor ºi fenomenelor
clientelare din partea celor care candideazã uninominal la funcþii publice“6.
Procesul de selecþie, recrutare ºi transformare a clasei politice este discutat în

contextul câtorva cerinþe generale de care depinde o guvernare democraticã:
electivitatea, reprezentativitatea, responsabilitatea faþã de cetãþeni, promovarea
intereselor generale, comune. Analiza conceptelor „clasã politicã“, „elitã condu-
cãtoare“, „elitã a puterii“ are ca background abordãrile unor teoreticieni clasici
precum Gaetano Mosca, MaxWeber sau Vilfredo Pareto. Pe baza acestei analize,
cercetãtorul Aristide Cioabã avanseazã câteva ipoteze de lucru „pentru a ghida
un studiu empiric mai temeinic asupra formãrii ºi caracteristicilor clasei politice
româneºti actuale, ºi a evalua impactul sãu asupra guvernãrii din perioada
tranziþiei postcomuniste“7. Partidele politice, ca factori de cristalizare a opiniilor,
sunt cele care poartã în primul rând rãspunderea pentru performanþele ºi eºe-
curile reprezentanþilor clasei politice. Odatã cu ameliorarea selecþiei candidaþilor
de cãtre partide ºi consolidarea societãþii civile, vor creºte ºi performanþele clasei
politice.
Lucrarea se remarcã, de asemenea, prin spaþiul amplu acordat problematicii

electorale, inclusiv aspectelor de ordin tehnic, cu privire la caracteristicile prin-
cipalelor sisteme electorale utilizate în regimurile democratice. Accentul cade pe
studierea efectelor pe care aceste sisteme le au asupra funcþionãrii regimurilor
democratice. Abordarea este una modernã, informatã, beneficiind de suportul
studiilor de ultimã orã în acest domeniu, constituind un instrument util de înþe-
legere a mecanismelor complexe ale sistemului politic român ºi a evoluþiei sale,
îndeosebi din ultimele douã decenii.
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