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Abstract. Among the solutions suggested by the Romanian president on
possible revision of the current Constitution, there is also the presidentia-
lization of constitutional regime. By this term I define any increase of exe-
cutive-decisional powers of the President moreover to those already existing
and I argue that presidentialization is rather a risk than a strengthening
factor of democratization in Romania, given both the incipient stage of
this process and the inertial effects of the former totalitarian regime, which
continues to be felt in some parts of the institutional political system.
My arguments are based on neo-institutionalist approaches concerning
the different results that the same institutional set can produce in cultural
and societal particular contexts, especially in the case of transfer of an in-
stitutional system with strong endogenity in a „particularist“ social-poli-
tical environment without strong democratic and liberal traditions.
The characteristics of the former totalitarian regime and the very logic of
path dependency in which entered the noncommunist forces who opted in
1991 to the current constitutional design, apparently semi-presidential,
require an effort to go out from the authoritarian logic, to guarantee the
continuation of the democratic consolidation process. The presidentializa-
tion can cause the ossification of the Romanian democracy.

Keywords: democratic systems, presidentialism, democratic consolida-
tion, neo-institutionalism, delegative democracy.

Resuscitarea recentã a temei revizuirii Constituþiei României, în vreme ce
procesul de consolidare democraticã a sistemului politic este abia la primii sãi
paºi, nu pare o iniþiativã plauzibilã sau menitã sã rezolve problemele pe care le
invocã adepþii acesteia.

Intenþia anunþatã de ºeful statului ºi susþinutã de studiul comandat unei echipe
de experþi constituþionali are drept motivaþie nevoia clarificãrii naturii juridice a
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actualului sistem constituþional1. Acestuia i se imputã caracterul „eclectic“, hi-
brid ce ar sta la originea conflictelor juridice de naturã constituþionalã intervenite
în ultimii ani în sfera raporturilor dintre preºedinte, pe de o parte, ceilalþi factori
instituþionali, precum primul-ministru, guvernul, parlamentul ºi chiar puterea
judecãtoreascã, pe de altã parte.

Conflictele de acest gen ºi recurgerea frecventã la arbitrajul Curþii Constitu-
þionale sunt considerate drept premisa sau condiþia necesarã ºi suficientã pentru
revizuirea Constituþiei ºi pentru evitarea sau eliminarea reproducerii lor în viitor.

Soluþiile schiþate ºi scopul revizuirii, aºa cum sunt ele enunþate de iniþiatori,
se centreazã pe intenþia întãririi atribuþiilor ºi puterii executiv-decizionale ale
preºedintelui — peste cele deja existente — ceea ce în comunicarea de faþã de-
semnãm prin sintagma de prezidenþializare a regimului constituþional. Termenul
nu este limitat aici la sensul sugerat de sistemul prezidenþial pur, de tip nord-
american. Am în vedere categoria mai largã de prezidenþialism care include ºi
alte subspecii, cum ar fi de pildã sistemul semiprezidenþial în varianta sa tipicã
sau „model“, ilustratã de regimul republicii a V-a instaurat în Franþa de cãtre ge-
neralul Charles de Gaulle, la începutul anilor ’60.

Argumentul principal al celor care propun întãrirea puterilor preºedintelui
României derivã din invocarea legitimitãþii superioare pe care i-ar conferi-o ale-
gerea sa directã de cãtre popor. Aceastã legitimitate ar trebui sã se impunã, se
pare, în raporturile preºedintelui cu primul-ministru cât ºi, dupã cum se pare, cu
parlamentul, întrucât de aici se deduce ideea învestirii preºedintelui cu autorita-
tea de a-ºi pune în aplicare programul cu care a câºtigat alegerile.

Argumentaþia susþine în subsidiar cã punerea în concordanþã a legitimitãþii
electorale a preºedintelui cu puterile de decizie (actualmente chipurile subdi-
mensionate), necesare aplicãrii programului sãu, ar servi, în cazul revizuirii din
aceastã perspectivã a Constituþiei, modernizãrii ºi consolidãrii statului de drept,
implicit consolidãrii democraþiei româneºti.

Aceastã „viziune“ oferitã de cãtre cei care susþin iniþiativa preºedintelui omi-
te, se pare din considerente partizane, sã avertizeze asupra evidenþei empirice:
funcþionarea sistemelor constituþionale democratice moderne nu garanteazã
nicãieri în lume, nici mãcar în sistemul prezidenþial nord-american, puteri care
sã-i permitã preºedintelui sã aplice automat programul propriu cu care se presu-
pune cã l-ar fi mandatat electoratul, în cazul victoriei în alegeri. Fundamentarea
necesitãþii unor puteri sporite pentru preºedinte pe asemenea interpretãri ale
voinþei generale (populare) echivaleazã mai degrabã cu argumentele frecvent in-
vocate de teoriile ºi practicile regimurilor nedemocratice, ale dictaturilor elec-
tive sau autoritarismului populist.

În sistemele democratice consolidate puterile sunt împãrþite — aceasta ºi
este menirea principalã a unei Constituþii într-o democraþie reprezentativã. Iar
guvernarea, respectiv elaborarea politicilor publice ºi deciziilor privind aplicarea
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lor, se aflã întotdeauna ºi în mod legitim în mâinile celor care deþin majoritatea
parlamentarã (Giovanni Sartori). Preºedintele, chiar ºi cel ales direct de popor,
sau care conduce propriul sãu guvern, poate sã eºueze în aplicarea programului
dacã nu coopereazã ºi nu primeºte sprijinul majoritãþii parlamentare.

Opþiunea preºedintelui în exerciþiu privind revizuirea regimului constituþio-
nal se îndreaptã spre varianta de sistem semiprezidenþial forte, de genul semi-
prezidenþialismului francez ºi poate chiar mai mult. Alegerea tipului de regim
constituþional funcþional pentru o þarã sau alta nu este doar o problemã pur ºi
simplu de voinþã politicã, sau de coerenþã logico-juridicã a unui model sau altul
din cutare democraþie consolidatã. Oricât de coerentã sau funcþionalã poate pã-
rea Constituþia francezã pentru Franþa, imitarea ei fidelã nu transferã, în mod mi-
raculos, în România nici experienþa istoricã respectivã, nici organizarea forþelor
democratice, nici spectrul ideologic ºi structura intereselor grupale ale societãþii,
nici vigoarea societãþii civile, tradiþia statului de drept, ºi celelalte condiþii spe-
cifice care însoþesc ºi determinã consistenþa cadrului constituþional legal.

Opþiunea preºedintelui pentru modelul semiprezidenþial francez îºi bazeazã
justificarea aproape exclusiv pe consideraþiile teoretice, de ordin formal-juridic
pe care i le pun la dispoziþie autorii Raportului comandat de domnia sa ºi, desi-
gur, pe propensiunile personalitãþii sale.

În cele ce urmeazã îmi propun sã examinez, succint, problema valenþelor ºi
funcþionalitãþii cadrului constituþional într-un context specific stadiului actual ºi
experienþei democratice a societãþii noastre româneºti. Pentru cã evaluarea co-
rectã a oricãrui sistem constituþional nu poate omite confruntarea sa cu mediul
social-politic cãruia trebuie sã i se aplice.

Pentru aceasta nu este necesar sã ne întoarcem în timp pânã la începuturile
vieþii politice ca sã extragem învãþãminte sau sã reactualizãm consideraþiile filo-
sofilor greci ai antichitãþii privind transformarea, sau deviaþiile formelor „pure“
de regimuri politice în forme „impure“, sub acþiunea factorilor sociali, spirituali
sau comportamentali proprii cetãþilor greceºti.

Este suficientã confruntarea comparativã a cadrului instituþional cu caracte-
risticile mediului societal în care acþioneazã sau pe care trebuie sã-l reformeze,
în societãþile moderne ºi actuale.

Noile abordãri instituþionale revigorate în ultimele decenii în ºtiinþa politicã,
sociologie sau economie cred cã pot oferi o înþelegere mai adecvatã a rolului ºi
rezultatelor schimbãrilor instituþionale în dependenþã de contextul în care funcþio-
neazã.

Observaþiile empirice nu semnaleazã existenþa vreunei relaþii cauzale directe
între un anumit cadru instituþional ºi rezultatele concrete aºteptate. În mãsura în
care o relaþie cauzalã existã, aceasta este indirectã ºi complexã. Acelaºi „aranja-
ment poate avea consecinþe cu totul diferite în condiþii diferite“2, dupã cum
remarcau James G. March ºi Johan P. Olsen, doi dintre exponenþii ºi iniþiatorii
abordãrii neoinstituþionaliste.
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Detectarea efectelor instituþionale pozitive aºteptate este cu atât mai dificilã
cu cât sistemul instituþional este mai complex, respectiv bazat pe interacþiuni
între procese autonome multiple, între centre instituþionale ºi niveluri multiple la
care se referã, cum este cazul cu sistemul politic democratic.

În explicarea rolului ºi efectelor instituþiilor în general, a celor politice în spe-
cial, noul instituþionalism conexeazã douã presupoziþii parþial contradictorii ºi
anume:

1. „Instituþiile conteazã“, adicã influenþeazã normele, credinþele ºi acþiunile,
astfel încât ele produc rezultate;

2. „Instituþiile sunt endogene“ — în sensul cã forma ºi funcþionarea lor de-
pind de condiþiile în care apar ºi pe care le suportã3.

Când endogenitatea este puternicã, încât un set de instituþii reflectã condiþiile
speciale în care au apãrut, transferarea acelui set într-un context situaþional isto-
ric diferit nu mai produce consecinþe (proprii) similare celor constatate în mediul
societal din care provine.

Aceastã presupoziþie poate însemna fie cã instituþiile formale pot sã conteze
ca releu de transmitere a efectelor cauzale proprii condiþiilor endogene societãþii
date, fie sã rãmânã în noul context societal care le-a preluat, un simplu decor de
faþadã în spatele cãruia se deruleazã practici „informale“, caracteristice dezvol-
tãrii politice anterioare. Aceste practici informale cautã sã rezolve într-o manierã
„particularistã“ conflictele sau raporturile dintre stat ºi cetãþeni, dupã alte mo-
dele decât cele universaliste ºi legal raþionale pe care le presupun instituþiile
democratice moderne, ºi anume prin clientelism, nepotism, favoruri concrete, re-
laþii ierarhice particulariste4 etc.

Adaptarea instituþiilor democraþiei liberale la condiþiile dintr-o þarã cu o tra-
iectorie istoricã ºi experienþã politicã diferite de cele occidentale, în care s-a nãs-
cut democraþia liberalã modernã, are nevoie de un proces îndelungat de institu-
þionalizare a noului sistem. Cadrul instituþional democratic rãmâne slab ºi ne-
funcþional dacã valorile ºi procedurile sale nu sunt asimilate contextului cultural
ºi modelelor comportamentale ale elitelor ºi cetãþenilor din þãrile în curs de
democratizare. Efectele instituþiilor democratice asupra remodelãrii normelor,
credinþelor ºi comportamentelor politice pot fi contracarate de particularismul
care rãmâne în vigoare ºi funcþioneazã în spatele cadrului formal adoptat. Prima
încercare de democratizare a României, întreruptã în perioada interbelicã, a
semnalat clar acest fenomen pe care Titu Maiorescu l-a teoretizat în dezbaterile
asupra aºa-numitelor „forme fãrã fond“.

În acelaºi timp, absenþa dintre condiþiile endogene mediului societal în care
sunt transplantate instituþiile democratice liberale a tradiþiilor istorice ale libera-
lismului (ideile de drepturi ale omului, puteri de stat divizate ºi limitate), a repu-

4 PREZIDENÞIALIZAREA REGIMULUI CONSTITUÞIONAL 29

————————
3Adam Przeworski, „Institutions Matter?“ în Government and Opposition, 2004; Adam Przeworski, „The

Last Instance: Are Institutions the Primary Cause of Economic Development?“ (I) Archive européene sociolo-
gique, XLV, 2 (2004), p. 165–185.

4 Vezi Guillermo O’Donnell, „Iluzii despre consolidarea democraþiei“, în Larry Diamond, Yon-Han Chu,
Marc F. Plattner, Hung Mao Tien (eds.), Cum se consolideazã democraþia, traducere de Magda Muntean ºi
Aurelian Muntean, Iaºi, Polirom, 2004, cap. 4, p. 79–80.



blicanismului (conºtiinþa obligaþiilor de respectare a legii ºi intereselor publice,
chiar cu sacrificarea intereselor personale ºi de grup ale agenþilor puterii publice)
ºi democraþiei (conºtiinþa cetãþeniei active), pe care le sintetizeazã democraþiile
funcþionale occidentale5, afecteazã nivelul ºi durata procesului de instituþiona-
lizare reuºitã a instituþiilor democratice, ºi deci de consolidare a regimului demo-
cratic.

În parantezã ºi spre exemplificare, în condiþiile democraþiei actuale din Ro-
mânia, prezidenþializarea regimului poate antrena cu totul alte efecte decât cele
produse de semiprezidenþialismul francez pe care l-ar lua drept model. Factorii
endogeni proprii României actuale, precum slaba tradiþie liberalã, distribuþia ine-
galã ca relaþiilor de putere, confuzia intereselor private cu cele publice, activis-
mul participativ redus la nivel cetãþenesc, cultura democraticã incipientã ºi mai
ales nivelul scãzut de dezvoltare economicã, diferã radical de condiþiile în care
se gãsea democraþia consolidatã în Franþa când parlamentarismul a fost înlocuit
prin regimul semiprezidenþial.

În loc sã întãreascã democraþia actualã incompletã, s-ar putea cu o asemenea
schimbare sã favorizeze condiþiile reproducerii modelului autoritar de care
România abia s-a despãrþit.

Þinând seama de caracteristicile regimului precedent, dificultãþile procesului
de democratizare ºi de consolidare a democraþiei în România pot fi evaluate prin
apelul la tipul de explicaþii oferite de abordãrile sociologice istorice care pun
accentul pe dependenþa de cale (path dependency).*

Evoluþia sau succesiunea unor procese ºi evenimente este explicatã, din
aceastã perspectivã, prin efectele inerþiale pe care le induc unele antecedente is-
torice sau evenimente contingente ºi ordinea lor secvenþialã.

Schimbãrile sau cãile tranziþiei la democraþie, cãile consolidãrii regimului de-
mocratic, dupã prãbuºirea regimurilor autoritare ºi totalitare, nu pot fi disociate
de condiþiile, efectele ºi influenþele inerþiale pe care acele tipuri de regimuri le
exercitã inclusiv asupra tipului de regim democratic instaurat.

De altfel, dupã orice schimbare de regim o vreme continuã sã coexiste insti-
tuþii noi cu altele vechi, nereformate, precum ºi cu forþe politice ºi modele com-
portamentale rutinizate sub vechiul regim, care autoreproduc mecanisme ºi men-
talitãþi ale acestuia.
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Inversarea cursului acestor procese de autoreproducere ºi iniþierea unei tra-
iectorii care sã conducã la consolidarea noilor instituþii ºi credinþe democratice a
fost, în România, o sarcinã foarte dificilã. Procesul de democratizare a pornit de
la zero, întrucât sub regimul totalitar nu s-au putut forma sau manifesta liber
structuri autonome ale societãþilor civile. Nu a existat un aparat administrativ
depolitizat care sã poatã fi eficient utilizat de noul regim, nici mãcar grupuri
reformiste în cadrul fostului partid comunist. O situaþie similarã au avut ºi alte
state est-europene ºi Uniunea Sovieticã.

Logica dependenþei de cale — în cazul nostru de caracteristicile fostului re-
gim totalitar — s-a manifestat în România, dar ºi în alte state, în opþiunea pentru
un tip de regimuri care privilegiazã o putere „viguroasã“ a ºefului executivului
(ºeful statului) ºi nu pentru regimuri parlamentare pure. Din cele aproximativ 25
de þãri din Europa de Est ºi fosta URSS, numai 3 — Ungaria, noua Republicã
Cehã ºi Slovacia — au ales regimuri parlamentare, celelalte optând pentru regi-
muri semiprezidenþiale sau, precum cele din America Latinã ºi Asia (Coreea,
Filipine), pentru regimuri prezidenþiale pure.6

ªi constituþia noastrã din 1991 este opera unor forþe politice puternic legate
de regimul totalitar precedent.

Excesele autoritare din timpul primului regim susþinut de FSN (violenþe îm-
potriva opoziþiei, diversiunea mineriadelor ºi rãsturnarea prin mijloace extra-
parlamentare a guvernului proreformist P. Roman) au compromis regimul pe
plan extern, riscând sã izoleze România, într-o perioadã în care þãrile vecine se
orientau spre UE ºi NATO. Nevoia de credibilitate democraticã ºi de sprijin fi-
nanciar internaþional pentru reformarea economicã a moderat poziþiile FSN, ma-
joritar în Adunarea Constituantã, care a adoptat Constituþia democratã din no-
iembrie 1991.

Forma regimului constituþional imitã în aparenþã modelul semiprezidenþial
francez. Dar preºedintelui, care dispune de prerogative însemnate, nu-i revin, în
ordine executivã, puteri similare celui francez, ci mai mici.

Au fost stabilite, de jure, limitãri ale puterii acestuia tocmai þinând seama de
necesitatea evitãrii arbitrariului care însoþise exercitarea unei puteri prezidenþiale
incontrolabile sub regimul totalitar.

Deºi împuternicit cu atribuþii executive mai restrânse, pe timp de pace, pre-
ºedintele a putut controla, de facto, funcþionarea guvernului, orientarea politici-
lor publice, controlul legislativului prin majoritãþile politice deþinute de partidul
sãu ºi de partidele satelite, pânã în 1996.

Mai lent decât în celelalte þãri din Europa Centralã, procesul de consolidare
democraticã a început sã se evidenþieze începând cu anii 2000, care au adus o a
doua alternanþã la putere ºi acordul tuturor actorilor politici pentru respectarea
regulilor jocului democratic. Prima revizuire constituþionalã din 2003, în condi-
þiile avansãrii negocierilor privind aderarea la UE, a întrunit acordul cvasitota-
litãþii forþelor democrate; în vreme ce adeziunea pentru partidele antisistem
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(PRM) a scãzut semnificativ dupã vârful de audienþã din 2000, când liderul PRM
a reuºit sã intre în turul secund al alegerilor prezidenþiale.

Dupã alegerile din 2004 ºi confruntarea directã a preºedintelui cu un guvern
asupra cãruia a pierdut controlul, prin destrãmatrea coaliþiei care-l adusese la
putere ºi sprijinirea pasivã a guvernului minoritar Tãriceanu II de cãtre opoziþia
parlamentarã a PSD, inconsistenþa procesului de consolidare democraticã ºi
adeziunea slabã la valorile instituþional-procedurale democratice ale actorilor
politici de vârf au fost din nou reliefate.

Conflictul care i-a opus pe preºedinte ºi primul-ministru pentru controlul asu-
pra politicilor publice a scos la ivealã ºi potenþialele pârghii de acþiune pe care
preºedintele le poate utiliza pentru a-ºi impune voinþa. ªi aceasta chiar cu preþul
debilizãrii ºi discreditãrii celorlalte instituþii democratice — Guvern, Parlament,
Justiþie, Curte Constituþionalã. Menþinerea unor zone de putere obscure în afara
controlului democratic eficient al sistemului parlamentar — precum serviciile
secrete sau influenþa numirii de cãtre preºedinte a unor conducãtori în Parchete,
Direcþia Anticorupþie etc., potenþialul de ºantaj la adresa adversarilor politici (cu
dosarele aflate încã sub controlul serviciilor secrete loiale preºedintelui) — su-
bliniazã ºi ele slãbiciunea sistemului nostru democratic în faþa acþiunilor de forþã
pe care preºedintele este în mãsurã sã le întreprindã, chiar în detrimentul consoli-
dãrii democraþiei.

Faza actualã a democratizãrii în România ºi ordinea secvenþialã în care se în-
scrie posibila sporire în continuare a puterii preºedintelui (dupã ce un preºedinte
a fost suspendat pentru încãlcarea Constituþiei) nu oferã garanþii pentru conti-
nuarea procesului de consolidare democraticã. Mentalul colectiv românesc a
conservat reprezentãrile favorabile puterii personale forte pe care cetãþenii o
asociazã cu funcþia de ºef al statului. Campaniile electorale de pânã acum ale
candidaþilor la preºedinþie n-au fãcut decât sã inducã în conºtiinþa alegãtorilor
aºteptãri exagerate de la aceastã instituþie ºi de la rolul ei, cu mult peste atribu-
þiile constituþionale existente.

Sporirea puterilor preºedintelui, în combinaþie cu mediul social-cultural ac-
tual, caracterizat de rutina comportamentalã dobânditã în regimurile nedemo-
cratice anterioare, ar acþiona, probabil, în direcþia autofortificãrii reciproce a ten-
taþiilor autoritare din sfera exercitãrii puterii ºi a încrederii cetãþenilor în valorile
politice autoritare.

Acestui aspect cultural ºi psihologic, relevant în cazul democraþiilor inci-
piente, trebuie adãugate argumente de ordin „mecanic“ – juridic relevate de lite-
ratura de specialitate. Potrivit acestora, prezidenþialismul comportã un design
constituþional mai rigid ºi mai dificil de adaptat la funcþionalitatea ºi stabilitatea
unui regim democratic.7 Fapt ilustrat ºi de datele empirice privind posibilitatea
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7 Alfred Stepan ºi Cindy Skach, op. cit., de pildã, aratã cã þãrile catalogate ca având un nivel supra sau

sub standardul stabilit prin mãsurarea realizatã de Tatu Vanhanen, prin corelarea indicelui de democratizare cu
cel de repartizare a resurselor, prezintã o repartiþie interesantã din punctul de vedere al regimului lor constitu-
þional. Sistemele prezidenþiale pure au o ratã de reuºitã democraticã de 3,4 ori mai micã decât cele parlamen-
tare pure. Sistemele parlamentare pure au o probabilitate de 1,8 ori mai mare (83%) decât cele prezidenþiale
(45,5%) de a se situa suprastandard din punct de vedere democratic (p. 9-10).

Din cele 53 de þãri democratice din rândul celor 168 de þãri non-OECD care au experimentat regimul
democratic cel puþin un an în perioada 1973-1989, 28 erau parlamentare pure, iar 25 prezidenþiale pure. Doar 5



asigurãrii compatibilitãþii orientãrii preºedintelui cu majoritatea parlamentarã,
durata mai micã de viaþã a regimurilor neparlamentare în þãri în curs de democra-
tizare etc.

Dacã ºi în ce fel ar putea contribui prezidenþializarea regimului la consolida-
rea democraþiei româneºti este mai mult o chestiune teoreticã, abstractã. În
schimb, alternativa opusã, care rezultã cu probabilitate din posibila interpretare
ºi exercitare abuzivã sau arbitrarã de cãtre preºedinte — oricare ar fi acesta — a
puterilor sale constituþionale sporite, este cu mult mai concretã, mai plauzibilã ºi
mai riscantã pentru democraþie.

Voi rãspunde, de aceea, indirect — ºi negativ — la prima chestiune, prin ipo-
teza scenariului pesimist, în care un preºedinte prea puternic poate fi un obstacol
pentru continuarea consolidãrii democratice în fiecare din „arenele“ sau dome-
niile instituþionale (autonome) pe care specialiºtii le asociazã cu democraþia
consolidatã8: constituþionalismul cu sistemul divizãrii ºi controlului reciproc al
puterilor în stat; statul de drept; sistemul de partide ºi de reprezentare a interese-
lor cetãþenilor; birocraþia de stat; societatea civilã.

1. Primul ºi cel mai probabil efect destabilizator ar putea fi resimþit la nivelul
constituþional, prin alterarea echilibrului raporturilor dintre puteri.

Un sistem cu un preºedinte puternic, dar cu un Parlament dominat ºi diminuat
(eventual unicameral), supus ameninþãrii cu dizolvarea, lipsit încã de încrederea
majoritãþii cetãþenilor; cu o Curte Constituþionalã ºi putere judecãtoreascã con-
trolabile (graþie mecanismelor de numire ºi recrutare) etc., mecanismele autoli-
mitãrii reciproce a puterilor, sau ceea ce unii politologi numesc „responsabili-
tatea orizontalã“9 în cadrul unui sistem democratic, pot deveni slabe ºi ine-
ficiente.

2. Prezidenþializarea regimului ar putea afecta, indirect, autonomia partidelor
politice; dacã preºedintele înþelege sã-ºi „fabrice“ cu orice preþ o majoritate
obedientã, chiar atunci când alegerile nu au asigurat majoritatea pentru partidul
prezidenþial, este clar cã va întreprinde acþiuni de destabilizare a partidelor ad-
verse, de racolare a parlamentarilor acestora etc. Sau interpretarea atribuþiilor
sale privind formarea guvernului ºi a majoritãþii guvernamentale drept o iniþia-
tivã personalã exclusivã, prin ignorarea acordurilor libere dintre partide, ar putea
determina partidele sã adopte strategii care sã le menþinã în graþiile preºedintelui
(ºi deci sub tutela acestuia). Rolul partidelor în reprezentarea intereselor sociale
ar avea de suferit ºi în ipostaza controlului prezidenþial asupra agendei ºi legi-
ferãrii, prin introducerea referendumului legislativ iniþiat de preºedinte.
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(continuare) dintre cele prezidenþiale pure (20%) ºi-au menþinut regimul democratic 10 ani consecutiv, faþã de
17 dintre cele 28 de þãri cu regimuri parlamentare pure care au menþinut 10 ani consecutiv regimul democratic
(ibidem).

Tendinþa de a produce majoritãþi legislative indicã de asemenea un scor favorabil democraþiilor
parlamentare: 83% din timpul cât a funcþionat regimul, între 1973 ºi 1987, faþã de 48% în cazul regimurilor
prezidenþiale (ibidem).

8 J. J. Linz, Alfred C. Stepan, „Drumul spre o democraþie consolidatã“, în Larry Diamond, Yon- Han Chu,
Marc F. Plattner, Hung-Mao Tien (eds.), op. cit., cap. 2.

9 Guillermo O’Donnell, „Horizontal Accountability“, în New Democracies, în Andreas Schedler, Larry
Jay Diamond, Marc F. Plattner (eds.), op. cit., p. 39.



3. Alterarea raporturilor fireºti de echilibru instituþional la nivelurile menþio-
nate se poate rãsfrânge negativ asupra independenþei justiþiei ºi asupra statului
de drept, administraþiei publice politizate ºi utilizate ca simplu instrument al for-
þelor politice guvernamentale, prin menþinerea condiþiilor care favorizeazã co-
rupþia ºi nepotismul în dauna profesionalizãrii ºi funcþionalitãþi birocraþiei de
stat.

4. În ultimã instanþã, societatea civilã, încã amorfã, slab structuratã, depen-
dentã de relaþiile clientelare cu autoritãþile statului, ar avea mari dificultãþi în a
se dezvolta ca o societate civilã „liberã ºi viguroasã“ (Linz ºi Stepan).

Astfel de evoluþii pot bloca procesul de consolidare democraticã. ªi dacã pro-
babil întoarcerea la un regim autoritar nu s-ar produce (datã fiind ºi calitatea de
membru al UE pe care o are România), democraþia româneascã ar putea rãmâne
o formã defectuoasã de democraþie, similarã „democraþiei delegative“, dupã
expresia lui Guillermo O’Donnell. Aceasta constã în erijarea preºedintelui ales
de popor în „pãrintele naþiunii“ ºi protector al intereselor acesteia, cãruia poporul
îi deleagã puterea de a acþiona aºa cum crede el de cuviinþã, în interesul poporu-
lui, neglijând sau înlãturând din calea sa alte instituþii precum Parlamentul,
Curþile de Justiþie etc. atunci când realizarea programului sãu i-o cere10. Modelul
acestei democraþii delegative este dat de unele democraþii latino-americane sau
din Europa de Est — precum Rusia lui Elþîn (ºi Putin), Croaþia (dupã primele
alegeri) — ºi Coreea de Sud (sfârºitul anului 2000)11.

Prezidenþializarea regimului constituþional românesc poate echivala, mai de-
grabã, cu un risc ºi nu cu un factor de consolidare a sistemului nostru democra-
tic. Deoarece actuala fazã de consolidare a democraþiei este încã una incipientã,
sistemul n-ar putea contracara cu succes eventualele derapaje ale unei puteri
executive forte, rezultate din sporirea atribuþiilor decizionale ale ºefului statului.
De altfel, în plan istoric, doar democraþiile care au restrâns progresiv puterile
ºefului statului, încadrându-le într-un sistem eficace de control ºi echilibru cu
celelalte puteri publice, au reuºit sã se consolideze. Acolo unde puterile preºe-
dinþilor s-au sustras acestor mecanisme constituþionale — precum în þãri latino-
americane — democraþiile ori s-au prãbuºit în mod repetat, ori au rãmas pânã
acum slabe ºi neconsolidate.
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