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Abstract. The study analyses the Romanian state’ transformations after
the fall of communist regime in December 1989. The modernization of the
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reconsiderations of the functions of the Romanian democratic state.

Keywords: reforms, modernization, Romanian state, political parties.

Statul — instituþie fundamentalã a sistemului politic — a cunoscut de-a lun-
gul timpului atât în lume, cât ºi în România ample reaºezãri instituþionale, pro-
funde regândiri ale esenþei, misiunii, raporturilor sale cu societatea, regândiri
care au fost proiectate atât în faze evolutive, normale, cât ºi dupã rupturi istorice.
În România, dupã prãbuºirea „socialismului real“, programele de reforme glo-
bale, de reintegrare a þãrii în matricea civilizaþiei contemporane avansate, de fac-
turã occidentalã, au vizat elaborarea unei concepþii noi despre stat, crearea unui
stat democrat modern. Dat fiind cã statul totalitar se manifestase aproximativ
cincizeci de ani ca actor omnipotent ºi omniprezent în universul social ºi în viaþa
personalã a cetãþenilor, demersul actorilor politici ºi sociali a presupus conce-
perea acestuia ca stat reprezentativ, constituþional, întemeiat pe supremaþia legii,
pe separaþia, echilibrul ºi cooperarea dintre puteri. Dezbaterile politice privind
ordinea democraticã proprie statului de drept au fost purtate din logica moder-
nizãrii ºi a scoaterii þãrii din sfera de influenþã copleºitoare a civilizaþiei orientale
slave, încât au fost redescoperite motivaþii statornice, proprii programelor revo-
luþiilor de la 1821, 1848, 1918, pe de o parte, ºi participãrii þãrii la rãzboaiele
pentru deplinã independenþã, pentru unitate, pentru întregire ºi reîntregire terito-
rialã. Astfel, autoritãþile publice — Parlamentul, Guvernul, preºedintele Repu-
blicii, consiliile judeþene —, raporturile dintre acestea, administraþia publicã,
atât aceea centralã de specialitate, cât ºi aceea localã, autoritatea judecãtoreascã

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., IX, 3, pp. 67–80, Bucureºti, 2012.

————————
* Acest studiu face parte din proiectul de cercetare Sistemul politic al României postcomuniste (2010-

2013) al ISPRI.
**C.S. I dr. Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale.



ºi alte structuri democratice au fost concepute coerent ca elemente interdepen-
dente ale unui subsistem pe baza Constituþiei, adoptatã în decembrie 1991 ºi re-
vizuitã în septembrie-octombrie 2003, ca ºi a mai multor legi organice.
Construcþia statului democratic, reprezentativ-parlamentar ºi pluralist, între

decembrie 1989 ºi decembrie 1991, ºi consolidarea acestuia, între anii 1992 ºi
2003, s-au manifestat ca dominante ale opþiunilor partidelor politice influente,
ale altor organizaþii ale corpului social. Toate acestea — dincolo de formulãrile
programatico-doctrinare distincte — au exprimat poziþii convergente în pro-
blemele fundamentale ale conceperii ºi structurãrii sistemului politic, poziþii
care au facilitat succesul negocierilor în vederea aderãrii României la NATO ºi
a integrãrii ei în Uniunea Europeanã.
Problematica postaderare este la fel de complexã ºi, în unele privinþe, este

chiar mai delicatã, deoarece interferenþele dintre cadrul naþional-statal ºi cel uni-
onal/european se amplificã, iar interdependenþele trebuie corelate cu inde-
pendenþele spre a evita asimetrii între membri egali ai Uniunii Europene. Or, din
aceastã perspectivã, agenþii politici relevanþi din þara noastrã aveau conturate, la
confluenþa dintre anii 2002 ºi 2003, doar rezolvãri incipiente, concretizate în for-
mulãri generale ºi aproximative, care, vag ºi intuitiv, întrevedeau dezvoltarea po-
liticã ºi politico-socialã a României prin prisma aceloraºi tendinþe de evoluþie cu
acelea proprii þãrilor cu democraþie consolidatã. În esenþã, societãþile vest-euro-
pene purtau deja marca pregnantã a direcþiilor spre o nouã modernizare, sub im-
boldul expansiunii cunoaºterii, al performanþelor specifice informatizãrii, al al-
tor tehnologii de vârf, al susþinerii substanþiale a revoluþiei din comunicaþii. Pro-
tagoniºtii vieþii politice din þara noastrã — în principal partidele influente, atât
din structurile de guvernare ºi administrative, cât ºi din opoziþie, ca ºi unele par-
tide neparlamentare — admiteau cã, aºa cum pentru tranziþia postsocialistã ºi
pentru integrarea þãrii în structurile europene ºi euroatlantice a fost elaborat un
document politic strategic — asumat formal în anul 1995 —, tot astfel con-
solidarea politico-democraticã a României pentru câteva decenii — pânã în anii
’30-’40 ai secolului al XXI-lea — va fi expusã coerent ºi sintetic, atent articulat,
într-un nou proiect politic de dezvoltare a României, de integrare plenarã în
structurile de cooperare ºi de acomodare ale Europei unite. Preconizatul proiect
politic urma sã reflecte câteva obiective pe termen lung ºi anume: a) sã consacre
susþinerea principalelor partide faþã de cauza modelului occidental de dezvoltare
politicã ºi de civilizaþie care, dupã toate estimãrile, va domina evoluþia lumii pe
durata secolului al XXI-lea sau pe o bunã parte a sa (timp în care România ºi-ar
soluþiona decalajele), susþinere strict necesarã pentru a evita reaproprieri de mo-
dele neviabile, abandonate de unele þãri unde au generat experienþe care au eºuat;
b) sã exprime explicit ºi ferm angajamentul partidelor relevante cã nu vor opera
modificãri semnificative în orientãrile ºi deciziile lor cât timp tendinþele de
evoluþie la nivel naþional ºi pe plan continental se înscriu în logica proiectului
asumat în anii 1989-1991; c) sã reflecte responsabilitatea partidelor relevante, a
altor agenþi politici din þara noastrã cã, în numele ataºamentului faþã de calitatea
României de membru al Uniunii Europene, procesele de decizie macrosocialã
vor avea ca prioritãþi consolidarea democraþiei, a instituþiilor statului de drept, a
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ordinii constituþionale, continuarea reformelor care sã accentueze trãsãturile
concurenþiale ale mediului economic, dinamic ºi eficient, bazat pe principiile ºi
mecanismele pieþii, promovarea intereselor naþionale, ce au reprezentat ºi rãmân
sursa trãsãturilor inconfundabile, constante ale istoriei noastre, caracteristici, de
altfel, imperisabile ale devenirii oricãrei societãþi moderne.
Preconizatul proiect politic de dezvoltare politico-socialã — caracterizat ca

document angajant, întrunind elementele necesare unei a doua strategii politice
naþionale de consolidare a dimensiunilor europene ale ordinii politico-sociale,
de civilizaþie din România — nu a fost elaborat nici în preajma momentului în
care era evident cã demersurile þãrii de aderare la structurile europene se vor fi-
naliza pozitiv, în cursul anilor 2002-2004, nici imediat dupã ce România a de-
venit oficial membru al Uniunii Europene, la 1 ianuarie 2007. Totuºi, partidele
influente — conºtiente de schimbarea calitativã radicalã din punct de vedere po-
litic ºi juridic a statutului existenþial al instituþiilor statului nostru ºi a poziþiei þã-
rii pe continent — au inclus în programele lor sau în documente cu valoare pro-
gramaticã noi aprecieri ºi consideraþii, care evalueazã aceastã mutaþie. Referin-
þele noi în legãturã cu remodelarea statului român sunt motivate în lumina mai
multor considerente. Pe de o parte, se reþine impactul acestei mutaþii inedite, ale
cãrei efecte vor fi, în principiu, perpetue, ca ºi valabilitatea tratatelor unionale.
Pe de altã parte, se are în vedere presiunea imperativelor democraþiei, care,
pentru a se consolida, se reaºazã continuu, încât fiecare cucerire a sa reprezintã
un „vârf“ sau o culme pentru momentul în care este impusã, ºi, în acelaºi timp,
ea apare doar ca un punct de pornire pentru alte regândiri în planul instituþiilor sta-
tului, în sfera valorilor politice, set distinct al valorilor general-umane. Dincolo
de aceste reevaluãri de principiu — care þin de ataºamentul partidelor relevante
faþã de statul democratic modern —, opþiunile concrete ale partidelor parlamen-
tare influente, care sã contureze sensul în care ar urma sã fie regândite anumite
instituþii ale statului, anumite funcþii ale autoritãþii în sistemul economic ºi so-
cial, rãmân, pe de o parte, de regulã insuficient conturate ºi, pe de altã parte, net
divergente, practic de neconciliat, cãci nu admit — de aproape zece ani — con-
cesii, nu fac loc compromisurilor.
Dupã alegerile parlamentare din noiembrie 2004 ºi dupã cele prezidenþiale

din noiembrie-decembrie acelaºi an, clasa politicã ºi principalele componente
ale sistemului de partide — componente articulate oarecum în douã subsisteme
— s-au aflat ºi se aflã în confruntãri dure ºi se plaseazã în probleme de substanþã
— ce vizeazã instituþii fundamentale ale statului, anumite raporturi între acestea,
concepþia despre funcþia publicã º.a. — pe poziþii inconciliabile.
Pe de o parte, „subsistemul“ partidelor autodefinite „de dreapta“, mai ales Par-

tidul Democrat-Liberal, s-au manifestat — beneficiind de suportul preºedintelui
Republicii ºi de statutul de actor de guvernare — ca principal promotor al mo-
dernizãrii statului prin reforme, pe care le-au conceput din optica liberalismului
ultraindividualist de facturã europeanã din ultimele decade ale secolului al XX-lea.
În acest scop, au fost elaborate documente de concepþie — programe politice de
orientare popular-europeanã, proiecte de constituþii, alte luãri de poziþii — care
au transformat obiectivul reluãrii ºi aprofundãrii reformei statului în „problemã“
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a României, în principala „mizã“ a confruntãrii dintre partidele influente cu pri-
vire la perspectivele modernizãrii întregii societãþi. „Prin program — se men-
þiona în proiectul Viziunea mea, aparþinând candidatului Partidului Democrat-Li-
beral în alegerile prezidenþiale din noiembrie-decembrie 2009— îmi propun mai
multã democraþie ºi eficienþã într-o Românie modernã“1. Opþiunile ºi iniþiativele
acestui partid au dezvãluit o puternicã voinþã de a înainta cu paºi repezi în pro-
cesul legislativ, în întreaga activitate normativã. Ca atare, subsisteme de bazã ale
societãþii — economia, asistenþa socialã º.a. — aveau sã fie „dezetatizate“, mai
ales între decembrie 2009 ºi aprilie 2012, încât domeniile menþionate sã fie ori-
entate aproape exclusiv de cãtre mecanismele pieþii ºi ale profitului.
Pe de altã parte, „subsistemul“ de partide care acoperã un spectru mai larg —

de la centru-dreapta la centru-stânga ºi la stânga, având ca protagoniºti Partidul
Social-Democrat, Partidul Naþional Liberal ºi Partidul Conservator — au ela-
borat mai puþine documente despre aceastã temã, dar au încercat sã înlãture ar-
gumentaþia forþelor opuse, care invocau presiunea timpului ºi necesitatea unor
remodelãri operative ale unor instituþii ale statului. De asemenea, aceste partide
s-au preocupat sã stãvileascã elanul forþelor reformatoare de dreapta ºi sã deco-
difice motivaþiile enunþurilor în serie în legãturã cu modernizarea statului, cu ra-
þionalizarea funcþiei publice. Totodatã, acestea s-au plasat pe poziþia cã reforma
statului român trebuie sã se sprijine pe o proiecþie nouã, atât prin motivaþii, cât
ºi prin obiective. Practic, aceastã proiecþie asupra statului porneºte, dupã cum
este evident, nu de la eºecuri grave ºi persistente ale funcþionãrii mecanismelor
statale — de la ceea ce, de regulã, numim o formã sau alta de crizã a statului, ci
de la nevoia unui nou proces de construcþie a statului. Acest nou proces este ge-
nerat de cerinþe de adaptare instituþionalã ºi funcþionalã, încât, prin capacitate de
implicare ºi prin soluþii, sã se apropie de performanþele organismelor de decizie
ºi de control ale Uniunii Europene, ale altor state occidentale. Ca atare, noua re-
formã a statului trebuie gânditã temeinic ºi înfãptuitã pe etape, treptat-treptat,
mergând din aproape în aproape, dar, cu certitudine, într-o direcþie bunã, care sã
se valideze pe termen lung, încât ceea ce se restructureazã — din logica moder-
nitãþii — sã se impunã ca domersuri teoretico-principale ºi ca mutaþii pragmatice
durabile.
Raportul de forþe, uºor inegal, dintre aceste „subsisteme“ ale pluralismului de

partide a permis Partidului Democrat-Liberal sã se manifeste în cea mai mare
parte a intervalului decembrie 2004 – aprilie 2012 ca protagonist al reformei statului.
Acest partid — valorificându-ºi afinitãþile ideologico-programatice cu pre-
ºedintele þãrii, reflectate ºi într-un parteneriat politic în serviciul României — a
reuºit: a) sã implementeze politici prin care a redimensionat — în sens restrictiv,
minimal — funcþiile economico-sociale ale statului, opþiuni realizate, în esenþã,
prin programe de guvernare ºi prin iniþiative legislative; b) sã conceapã siste-
matizat reforma instituþiilor statului — prin regândirea locului ºi rolului unor
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autoritãþi publice, ale unor componente ale administraþiei —, reformã ce s-a
axat pe necesitatea revizuirii Constituþiei ºi pe regândirea structurii Parlamen-
tului, dar a rãmas la stadiul de expunere a dezideratelor, de elaborare a proiec-
tului de constituþie ºi a altor poziþii de principiu.

Reconsiderãri ale funcþiilor statului democratic român.
Coordonate politico-constituþionale ale „statului moderat“

Destructurarea statului omnipotent, propriu „socialismului real“. Dizolva-
rea instantanee, în decembrie 1989, a vechilor structuri, a continuat ºi s-a mate-
rializat în construcþia unui tip instituþional nou de putere, bazatã pe separaþia,
echilibrul ºi cooperarea dintre puteri, consacratã constituþional ºi legal ca stat de-
mocratic, reprezentativ-parlamentar, compatibil valorilor ºi instituþiilor „socie-
tãþii deschise“. Demolarea statului totalitar ºi reaºezarea ordinii sociale, econo-
mice în raporturi compatibile cu statul liberal, cu profil contemporan, a repre-
zentat un fenomen inevitabil, ce a decurs din procesele de structurare a societãþii
româneºti pe baza sistemului social occidental, de tip neocapitalist, ºi a valorilor
civilizaþiei europene. Ca urmare a profunzimii rupturii istorice din decembrie 1989,
reconceperea noului stat s-a situat în afara controverselor acute, politice ºi cultu-
rale, a opþiunilor inconciliabile dintre programele partidelor politice. În mod fi-
resc, au existat dezbateri ºi perspective variate despre raporturile dintre stat ºi
economie, ca parte a ansamblului de relaþii dintre autoritãþile publice ºi societa-
tea civilã, au existat proiecþii politico-pragmatice distincte în legãturã cu am-
ploarea retragerii statului din economie, cu prezenþa statului în anumite ponderi
ºi în anumite modalitãþi în economie, cu profilul optim — cât mai discret sau
oarecum manifest — al funcþiilor sale economico-sociale. Substanþa dezba-
terilor ºi esenþa soluþiilor în legãturã cu aceste probleme se structureazã pe câ-
teva coordonate.
În primul rând, vechiul tip de stat se manifestase ca actor covârºitor al siste-

mului economic, întrucât ajunsese sã deþinã ca proprietar ori sub diferite forme
de control peste 90% din unitãþile de producþie industriale, agricole, de servicii,
toate resursele naturale. Acesta se impusese ca administrator unic, ca organizator
exclusiv ºi conducãtor al întregului complex economic naþional, folosind pâr-
ghiile planificãrii ºi ale prognozei. Aceastã poziþie omnipotentã a statului — ca
proprietar, antreprenor ºi administrator, din care decurgea ºi viziunea sa despre
dezvoltare, despre statutul unitãþilor economice — a fost posibilã ca urmare a
deformãrii concepþiei moderne despre dreptul de proprietate. „Proprietatea —
prevede articolul 17 al Declaraþiei drepturilor omului ºi ale cetãþeanului, din 26
august 1789 — constituie un drept inviolabil ºi sacru“2. Afectarea acestui drept
este posibilã doar pentru cauzã de utilitate publicã, demonstratã pe cale legalã ºi
evidenþiatã ca unicã soluþie pentru a rezolva interesele superioare ale societãþii,
exproprierea realizându-se doar în urma unei despãgubiri drepte, echitabile3.
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În al doilea rând, acelaºi tip de stat — ca urmare a acestei supralicitãri a lo-
cului sãu în sistemul economic ºi în sfera serviciilor — era rãspunzãtor nemijlo-
cit de condiþiile de viaþã ale cetãþenilor, revenindu-i sarcina de a asigura angaja-
rea populaþiei apte de muncã ºi ºcolarizate, locuinþe ºi salarizare în spiritul nor-
melor legale, care corelau pregãtirea cu importanþa socialã a muncii, cu produc-
tivitatea. Astfel, statul omnipotent în economie era un „stat tutore“ sub aspectele
ce þineau de realizarea profesionalã a populaþiei, de accesul acesteia la servicii.

Consacrarea constituþional-politicã a statului democratic ca „stat moderat“.
Revenirea României la modelul capitalist de dezvoltare — prin respingerea for-
melor mixte sau hibride de concepere, respectiv de organizare economico-so-
cialã — presupunea eliminarea vechilor realitãþi ºi concepþii de organizare, care
permiteau iniþiative semnificative doar statului ori altor agenþi numai împreunã
cu statul ºi prin stat. Ca atare, economia etatizatã ºi de comandã, bazatã pe diri-
jism exacerbat, trebuia sã intre în istorie ºi sã lase locul economiei deschise sau
economiei libere de piaþã, caracterizatã atât de pluralismul formelor de pro-
prietate, cât ºi de pluralismul neîngrãdit al centrelor de decizie ºi de iniþiativã.
„Economia României este — în spiritul articolului 135 (1) din Constituþie —
economie de piaþã, bazatã pe libera iniþiativã ºi concurenþã“4. Acest tip de eco-
nomie a presupus apariþia agenþilor cu capital privat ºi/sau cu capital mixt ºi im-
punerea progresivã a acestora ca actori dominanþi în producþia de bunuri, în ser-
vicii, comerþ, transporturi º.a.m.d. Conduita noilor protagoniºti este guvernatã de
legile cererii ºi ofertei, care îi pot conduce atât spre profit nelimitat — pe bazã
de concurenþã loialã —, cât ºi spre riscuri, spre faliment. Aceºtia trebuie sã ºtie
sã fie flexibili, sã se replieze în funcþie de specificul conjuncturilor fluctuante, al
ciclurilor periodice, al dinamicii cererii. „Statul intervenþionist — conclu-
zioneazãManifestul economic liberal— împiedicã dobândirea unei identitãþi in-
dividuale. De aceea, trebuie sã creãm cadrul în care românii sã îºi poatã exercita
fãrã restricþii libertãþile ºi dreptul de proprietate, pentru a-ºi dobândi o identitate
proprie. Fãrã identitate individualã nu existã identitate naþionalã. În consecinþã,
operaþiunea vitalã ºi urgentã este aceea de demitizare a statului în conºtiinþa pu-
blicã ºi individualã. Instrumentele etatiste fiind ineficiente ºi vulnerabile faþã de
interesele unor grupãri oarecare, nu pot determina progresul economic ºi acu-
mularea bogãþiei. Noi trebuie sã deschidem calea cãutãrii creatoare a unor for-
mule de organizare instituþionalã cât mai flexibile, pentru ca aceste deziderate sã
se realizeze prin egalitatea de ºanse oferitã întreprinzãtorilor privaþi ºi companii.
Statul, autoritãþile publice, nu pot fi acceptate decât ca un rãu necesar, ale cãror
efecte trebuie îngrãdite cât mai strict cu putinþã, prin domenii de competenþã cât
mai limitate ºi reguli de funcþionare cât mai ferme.“5
Problemele circumscrise economiei libere — proprietatea privatã ºi funcþiile

statului — au intrat pe agenda partidelor politice ºi în dezbaterea publicã încã
din prima parte a anului 1990, iar rezolvãrile cele mai semnificative, fundamen-
tate de cãtre principalele partide politice, au fost consfinþite în prevederi ale
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Constituþiei, care reflectã raporturile dintre economia liberã ºi autoritãþile pu-
blice. „Proprietatea — prevede articolul 136(1) — este publicã sau privatã.“6 Un
ansamblu de legi — elaborate între anii 1990/1991 – 2005 ºi cunoscute generic
sub sintagma legile proprietãþii — au înlãturat poziþia statului de proprietar al
cvasitotalitãþii unitãþilor de producþie, comerciale, de transporturi, de servicii.
Cea de a doua problemã — aceea a rolului ºi a prezenþei statului în sistemul eco-
nomic — a beneficiat, de asemenea, de o rezolvare constituþionalã principialã.
„Statul — conform articolului 135(2) — trebuie sã asigure: a) libertatea co-
merþului, protecþia concurenþei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valori-
ficarea tuturor factorilor de producþie; b) protejarea intereselor naþionale în acti-
vitatea economicã, financiarã ºi valutarã; c) stimularea cercetãrii ºtiinþifice ºi
tehnologice naþionale, a artei ºi protecþia dreptului de autor; d) exploatarea re-
surselor naþionale, în concordanþã cu interesul naþional; e) refacerea ºi ocrotirea
mediului înconjurãtor, precum ºi menþinerea echilibrului ecologic; f) aplicarea
politicilor de dezvoltare regionalã în concordanþã cu obiectivele Uniunii Europene.“7
Paralel cu dezbaterile politice ºi civice, materializate în aceste rezolvãri con-

stituþionale, au existat ºi preocupãri care au urmãrit sã explice din perspectiva re-
laþiilor dintre statul democratic ºi societate, sã identifice anumite obligaþii ale
statului. Astfel, reflecþiile ce s-au concretizat în opþiunea ca în economia de piaþã
autoritãþile publice sã aibã rolul de a stimula anumite sectoare de activitate prin
pârghii specifice, încât statul sã fie oarecum garant al echilibrului economic ºi
apãrãtor al intereselor grupale — în consens cu interesele generale —, au fost
cuplate cu demersuri legate de datoria statului de a asigura/garanta fiecãrui ce-
tãþean atât siguranþã, cât ºi existenþã decentã, bunãstare. Sinteza acestei dezbateri
o constituie viziunea conform cãreia autoritãþile publice trebuie sã fie receptive
faþã de problemele de ordin material ale oamenilor ºi sã se implice pentru a le
asigura un barem decent de confort existenþial, pentru a aºeza dreptatea ºi mora-
litatea ca finalitãþi ale sistemului economic. Prin urmare, revendicãrile motivate
ale exponenþilor categoriilor sociale lipsite de proprietate urmeazã sã strãbatã ºi,
uneori, sã domine politicile publice. „România — în spiritul articolului 1(2) din
Constituþie — este stat de drept, democratic ºi social, în care demnitatea omului,
drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane, drep-
tatea (...) reprezintã valori supreme“.8
Dezbaterile politice ºi culturale — sintetizate în Constituþie, atât cu prilejul

adoptãrii ei, în anii 1990/1991, cât ºi cu ocazia revizuirii sale din anul 2003 —
reflectã cu fidelitate, deºi un anumit raport de forþe este prevalent, starea de fapt
a economiei ºi poziþia statului într-o economie care se reaºazã pe fundamente
noi. Pe de o parte, statul din debutul anilor ’90 era încã mare proprietar de bunuri
ºi valori, implicit cel mai semnificativ agent economic, producãtor de noi bunuri
ºi servicii, aºa cã destinul acestei avuþii nu putea fi lãsat în voia hazardului. Pe
de altã parte, chiar statul contemporan occidental a încetat, la rându-i, sã se
manifeste doar ca garant al ordinii publice, ca factor de securitate a persoanelor
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ºi a bunurilor lor ºi se exprimã de peste ºaizeci de ani ca stimulator al progresului
economico-social, al civilizaþiei.
Statul modern democratic îºi afirmã în contemporaneitate — prin pârghii di-

recte ºi indirecte — calitatea de agent economic. Astfel, prin implicarea acestuia,
de regulã, o þarã are ºanse de a depãºi mai uºor ºi mai repede etape critice, faze
de crizã, perioade de derivã, refãcându-ºi echilibrele macroeconomice ºi macroso-
ciale, relansându-ºi dezvoltarea, deoarece stadiul „capitalismului individualist“
a fost demult ºi ireversibil depãºit. Economia liberã s-a îndepãrtat definitiv de
idealul „armoniilor naturale“. Economia de piaþã „purã“ nu a existat ºi nu existã
în nicio þarã, oricât de puternice ºi de înrãdãcinate ar fi tradiþiile individualist-li-
berale. „Noþiunea de piaþã liberã — se susþine ºi se argumenteazã în acest sens
—, care sã fie cumva separatã de lege/de reglementãri ale autoritãþii — (n.n.,
C.N), este un produs al fanteziei.“9
În plan social, în egalã mãsurã, au fost generalizate politici de redistribuire a

veniturilor dinspre categoriile bogate ºi foarte bogate cãtre grupãrile de „orfe-
lini“ ai societãþii, programe de folosire a forþei de muncã, programe de asistenþã
medicalã, politici de refacere a potenþialului personalului ocupat ºi altele.
În raport cu starea de fapt a societãþii noastre din intervalul cuprins între anii

1990 ºi primii de dupã 2000 ºi în consonanþã cu principiile politice ºi constitu-
þionale pe care le-am evidenþiat, apreciem cã perspectiva rolului ºi locului autori-
tãþilor în sistemul economic, esenþa statului democratic român pot fi redate de
sintagmele consacrate ºi pe plan vest-european10, ºi anume: „stat moderat“, „stat
decent“ ºi „stat civilizat“.11 Asemenea caracterizãri ni se impun atât prin prisma
asumãrilor, cât ºi a deosebirilor sale faþã de „statul protector“, corecþie a neoli-
beralismului din faza „marii creºteri economice“ postbelice (1950-1972/1974),
respectiv faþã de „statul asistenþial“, de facturã social-democratã vest-europeanã
(1932-1976), creaþie politico-socialã ce dãinuie în Europa dezvoltatã.12 Ca atare,
prezenþa statului în economie, ca subsistem social, este discretã cât timp macroe-
chilibrele sunt stabile, se reproduc automat, iar ritmurile de creºtere nu riscã sã
ajungã la zero sau sã devinã negative, ci graviteazã în jurul cotei de 5%. De ase-
menea, statul nostru reprezentativ-parlamentar ni se acrediteazã — nu numai în
lumina referinþelor constituþionale, ci ºi în raport cu cerinþele legitime ale celor
aflaþi în dificultate — ca stat de „asistenþã socialã selectivã“, date fiind angaja-
mentele ºi politicile sale de sprijinire temporarã a acelora care se aflã în dificul-
tate, de regulã angajaþi/salariaþi care eºueazã ca urmare a fenomenelor frecvente
ºi persistente de subfolosire a forþei de muncã dupã dispariþia „statului tutore“
ori ca efecte ale stãrii precare a sãnãtãþii, a vulnerabilitãþilor generate de particu-
laritãþi de vârstã, de sex, de tipurile de calificare. „La începutul unui nou mileniu
— aprecia un reprezentant al clasei politice — aproape jumãtate din populaþia
României se aflã în sãrãcie, pe fondul creºterii preþurilor, ºomajului ºi al ne-
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siguranþei privind viitorul copiilor. Mulþi tineri considerã cã nu au nicio perspec-
tivã în þarã (...) Oamenii în vârstã trebuie sã aleagã zilnic între mâncare, medi-
camente ºi nevoia de a-ºi achita cheltuielile de întreþinere pentru locuinþe (...).
Nu de puþine ori, cei mai sãraci dintre sãraci au o singurã opþiune zilnicã: între
a mânca ºi a nu mânca (...) Aceasta este realitatea ºi trebuie sã o recunoaºtem, ca
atare.“13 Caracterizarea statutului român ca „stat social“ se aflã, pe de o parte, în
consens cu aºteptãrile multor categorii sociale, care au nevoie de iniþiative ºi
proiecte ale autoritãþilor pentru a le asigura o anumitã participare la beneficiile
civilizaþiei ºi a le înlesni accesul la justiþie socialã. Ca atare, componenta „so-
cialã“ a statului român ne apare ca un corectiv necesar al efectelor pieþelor com-
plet libere ºi ca un antidot faþã de mesajele proiecþiei ultraliberale, neoconser-
vatoare de la sfârºitul secolului al XX-lea, care acreditau statul democratic ca pe
un univers de sine stãtãtor, strict politic, garant al libertãþii, înþeleasã ca valoare
de sintezã ºi ca sursã unicã de dreptate, de emancipare. Or, în condiþiile Ro-
mâniei, aflatã încã în curs de dezvoltare, libertatea — în ciuda garanþiilor sale
juridice ºi politice — ar fi devenit fie o simplã metaforã, fie o cucerire politicã
lipsitã de conþinut dacã nu ar fi fost susþinutã ºi sub aspect material de cãtre au-
toritãþi. „Suntem — se precizeazã într-unul dintre programele politice de facturã
social-democratã — pentru consolidarea economiei sociale de piaþã, respingem
însã societatea de piaþã. Aceasta înseamnã cã, în egalã mãsurã, suntem preocu-
paþi ca economia sã funcþioneze pe criterii de eficienþã ºi profit, iar, în acelaºi
timp, mecanisme sociale ºi politice sã asigure diminuarea inechitãþilor sociale pe
care le genereazã piaþa.“14 Astfel, statul asociazã libertatea ºi spiritul între-
prinzãtor cu echitatea ºi justiþia socialã, iar solidaritatea cu cei aflaþi în situaþii
precare devine factor/sursã de responsabilitate în vederea realizãrii.
Rolul, locul ºi funcþiile statului român de dupã anul 1990 — în principal eco-

nomice ºi, în subsidiar, sociale — au fost concepute în aºa fel încât omul adult
sã-ºi asume expres responsabilitãþile în vederea autorealizãrii, iar libertãþile sale
— politice ºi civice, bazate pe egalitatea de ºanse susþinutã de egalitatea în faþa
legii — sã aibã un corespondent puternic în spaþiul social ºi economic. În acest
mod, individul-cetãþean — întreprinzãtor sau salariat — îºi dezvãluie aptitudi-
nile sau, dupã caz, spiritul de iniþiativã, încât existenþa sa ºi a familiei sale sunt
condiþionate decisiv de rezultatele muncii sale, deci nu mai sunt afectate de con-
textul politico-juridic generat ºi impus de stat. Pe mãsura consolidãrii economiei
de piaþã ºi a evidenþierii trãsãturilor sale funcþionale, libertatea politicã ºi ega-
litatea juridicã, egalitatea de ºanse îºi dezvãluie semnificaþia modernã — deci
contemporanã, mai exact actualã — în condiþiile în care oamenii — din toate
straturile corpului social — se preocupã frecvent sã depãºeascã pragul — relativ
sau absolut — al sãrãciei, sã se degajeze de orice dependenþe economice nega-
tive manifeste. Economia de piaþã, concurenþialã, coreleazã dinamica sistemului
economic cu cerinþele de atenuare a polarizãrii sociale, de restrângere a nu-
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mãrului categoriilor de sãraci, cu participarea socialã — civicã ºi politicã — a
cetãþenilor la activitãþile publice, încât libertatea de exprimare ºi aceea de opþiu-
ne politicã sã aibã complementul firesc în bunãstarea aproape generalizatã.
Retragerea politicului din sfera economicului a echivalat, practic, cu retra-

gerea cvasitotalã a autoritãþilor publice din sistemul economic, conduitã legi-
timã, care — din punct de vedere constituþional ºi legal — este deplin compa-
tibilã cu datoria statului de a se implica pentru a înlesni libera iniþiativã, cât ºi
pentru a sancþiona ºi a înlãtura practicile de tip monopol, pentru a asigura trata-
mentul egal al agenþilor economici, ca ºi în vederea temperãrii inegalitãþilor din
societate, a atenuãrii polarizãrii acute de avuþii, de venituri, parþial de pregãtire
culturalã, dintre structurile socio-profesionale. Prin aceastã implicare selectivã ºi
prudentã, instituþiile statului român contemporan susþin consolidarea economiei
de piaþã funcþionale ºi, în egalã mãsurã, urmãresc sã garanteze egalitatea de ºanse
dintre grupurile sociale, dintre oameni, respectã drepturile universale ale omului,
apãrã/protejeazã pe nonbogaþi — angajaþi, retraºi, minori, bolnavi, orice seg-
mente vulnerabile — de tendinþele inerent inegalitare ºi monopolizatoare ale
pieþei complet libere.

Acreditãri politico-juridice ale „statului minimal“

România, la scurt timp dupã anul 2000, înregistrase transformãri fundamen-
tale ireversibile, care se reflectau în economia de piaþã relativ funcþionalã, în
structuri sociale polarizate. Totuºi, economia — cu un sector industrial destruc-
turat, fãrã ramuri care sã-i asigure autoregenerarea, fãrã ramuri de vârf, cu o
agriculturã de subzistenþã, insuficient dotatã cu utilaje, cu o infrastructurã neco-
respunzãtoare — nu era capabilã de randamente ºi, pe de altã parte, accentua fe-
nomenul de subfolosire a potenþialului uman. Procesele generate de aderarea la
Uniunea Europeanã — atât cele pregãtitoare, cât ºi cele ulterioare — au deter-
minat mutaþii evolutive concretizate în accelerarea restructurãrii economice, în
preocupãri mai sistematice de a elimina dezechilibrele economice, de a depãºi
parametrii ce plasau economia României în proximitatea grupului þãrilor în curs
de dezvoltare aflate în apropierea celor subdezvoltate. Ca urmare a acestor pre-
faceri, s-a ajuns la o anumitã stabilizare macroeconomicã ºi socialã, iar aceasta
a devenit suportul unei faze de relativ avânt, consemnat între anii 2000 ºi 2008.
Criza financiar-economicã, resimþitã în þara noastrã la confluenþa dintre anii

2008 ºi 2009, a gãsit economia cu multe vulnerabilitãþi legate de costuri ridicate,
de productivitate scãzutã, de lipsã a resurselor pentru investiþii. Absenþa perfor-
manþelor plasa ºi plaseazã România în urma standardelor altor þãri din zonã —
Cehia, Polonia, Croaþia — ºi mai ales a celor mai multor economii vest-euro-
pene ºi eliminã posibilitãþile de a recupera asemenea decalaje în intervale predic-
tibile. Pe acest fundal economic net defavorabil, guvernele din ultimii trei-patru
ani — având orientãri ideologico-doctrinare de dreapta, similare profilului Par-
tidului Popular European — au adoptat ºi au transpus programe ultraliberale, in-
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spirate vizibil din thatcherism ºi reaganism.15 Asemenea opþiuni ideologice, ce
s-au regãsit în principalele iniþiative ale executivului, au pus fãþiº în discuþie
acele funcþii ale statului care îl acreditau ca „stat moderat“ cu prezenþe discrete
dar benefice în sistemul economic ori de câte ori era nevoie ºi unde era nevoie
de o asemenea implicare ºi, inevitabil, ca „stat social“ cu obligaþii exprese de a
oferi protecþie categoriilor defavorizate. Totodatã, au fost iniþiate acte normative
— precum Codul fiscal, Codul muncii º.a. — care atât pe termen mediu, cât ºi
pe un interval mai lung urmeazã sã imprime caracteristici noi sistemului eco-
nomic „postmodern“, în cadrul cãruia sã devinã exclusivã libertatea agenþilor
economico-sociali, care sã se autorealizeze efectiv. Motivaþiile politico-ideolo-
gice — acelea proprii politicilor publice de dreapta — axate pe neputinþa statului
de a suporta costuri împovãrãtoare pentru agenþi „neperformanþi“, respectiv pen-
tru ample segmente ale populaþiei neocupate, strâmtorate de varii dificultãþi —
se susþin reciproc. Din ambele direcþii se difuzeazã mesajul cã atât timp cât rit-
murile de creºtere erau pozitive, statul putea suporta pierderi ale unor unitãþi fãrã
perspectivã ºi, în egalã mãsurã, asigura mãriri periodice ale veniturilor populaþiei,
prin creºteri salariale ºi prin indexãri ale veniturilor spre a contracara efectele
corozive ale inflaþiei.
Comprimarea creºterii ºi impactul noilor politici guvernamentale au atras

deja o mai slabã integrare a personalului salariat ºi o punere în discuþie a venitu-
rilor lor, indiferent de poziþiile de protest formulate de sindicate, de alte organis-
me de reprezentare a angajaþilor în instituþiile de parteneriat ºi de dialog social,
în mecanismele de regularizare socialã. Astfel, în aceºti ani — dificili prin natura
conjuncturii mondiale — au fost profilate trãsãturile „statului minimal“16, tip de
stat care — ca ºi pe continentul nostru — promoveazã „suveranitatea pieþei“, lo-
gica exclusivã a legii cererii ºi ofertei, încurajarea indirectã — prin cota unicã de
impozitare — a agenþilor economici, adoptã mãsuri insistente de restrângere a
politicilor sociale, de protecþie a programelor de reabsorþie a forþei de muncã.
Problemele de muncã, de sãnãtate, parþial de educaþie ale populaþiei încep sã fie
rezolvate prin mijloace „apolitice“, ceea ce înseamnã un aport tot mai restrâns
din partea autoritãþilor publice la gestionarea securitãþii sociale, a asigurãrilor
pentru sãnãtate, pensii º.a., costuri mai ridicate pentru cetãþeni. Astfel, în vara
anului 2011, P.D.L. a lansat un program teoretic — denumit de inspiraþie ordoli-
beralã—, care îºi propunea — contrar doctrinei vest-europene menþionate, care
se caracterizeazã prin neoliberalism social ºi prin ordine în economie, asiguratã
cu ajutorul anumitor pârghii de stat — sã accentueze trãsãturile «statului mini-
mal» prin desfiinþarea sistemului pensiilor de stat, a salariului minim, opþiuni po-
litice concordante retragerii cvasitotale a statului din economie. Statul ar trebui
sã-ºi retragã orice intervenþii în numele libertãþii. „Oamenii — s-a afirmat cu
acest prilej — nu pot fi liberi decât dacã nu sunt dependenþi de stat. Eu cred cã
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rolul statului este de a asigura libertatea individualã, funcþionarea pieþelor, a or-
dinii publice, a securitãþii naþionale. Orice extindere a funcþiilor statului îl slã-
beºte ºi, totodatã, afecteazã bunãstarea oamenilor ºi libertatea lor. În esenþã, sta-
tul intervenþionist nu serveºte cetãþenilor. Prin urmare, statul pe care îl susþinem
este acela care-ºi restrânge intervenþiile, lasã libertatea de miºcare a cetãþenilor,
creazã cadrul propice de manifestare ºi asigurã egalitatea de ºanse“.17

Evaluarea critic-negativistã dirijatã contra autoritãþilor publice dintre anii
1990 ºi 2008— prin invocarea unui consum mai mare decât capacitatea economiei
ºi a serviciilor de a-l susþine — se întemeiazã pe reluarea ºi supralicitarea tezelor
despre rolul miraculos al „mâinii invizibile“, proprii concepþiei originare a li-
beralismului timpuriu ºi clasic. De asemenea, se sprijinã ºi pe un aspru rechi-
zitoriu extras din realitãþi recente, care echivaleazã orice prezenþã a politicului în
economie, în viaþa socialã — pentru a preveni ºi a corecta anumite contraste —
cu experienþe de tip dirijist, chiar colectivist-etatiste. Neocapitalismul — se con-
chide din aceastã opticã — se poate consolida în România pe mãsurã ce se va
elimina „dependenþa“ categoriilor cu dificultãþi temporare faþã de stat, de alte in-
stanþe ale societãþii, de orice structuri integratoare, care tind sã le prescrie cursul
ºi sensul vieþii, sã le controleze rezultatele muncii, sã le retragã o parte din câºti-
guri, sã le dicteze în ce principii politice sã aibã încredere ºi pe care sã le susþinã
prin votul periodic. Orice categorie socialã va deveni efectiv liberã ºi se va
emancipa, „degajându-se“ de constrângeri materiale, doar din momentul în care
îºi va asigura statutul social ºi personal, ca ºi resursele necesare existenþei exclu-
siv prin forþe proprii, prin soluþii imaginate ºi asumate responsabil. Astfel, vor fi
înlãturate „lanþurile“ inedite ale „sclaviei moderne“, pe care le-a confecþionat
statul, chiar în ipostaza de stat democratic, stat de drept. Aceastã deplinã auto-
nomie a individului faþã de structurile care îl integreazã — atât sociale, cât ºi po-
litice — este legitimatã din punct de vedere juridic, politic ºi antropologic prin
invocarea calitãþii intrinseci acestuia, aceea de a-ºi fi sieºi titular exclusiv, ca be-
neficiar al unui set de drepturi pe care nu le datoreazã nimãnui, fiindcã decurg
din calitatea sa de fiinþã superioarã. Astfel, nicio instituþie, nicio persoanã, niciun
grup social nu poate sãvârºi acþiuni care — pentru a-i ajuta pe unii — ar afecta
drepturi ºi libertãþi ale altora. În consecinþã, „statul minimal“ — ale cãrui funcþii
se rezumã mai ales la asigurarea ordinii publice, prin protejarea oamenilor de
abuzurile ºi riscurile datorate forþei, înºelãciunilor, fraudei, la respectarea ºi apli-
carea contractelor º.a. — transferã ºi rezolvarea problemelor de integrare a sala-
riaþilor — funcþionari, specialiºti, muncitori — spre unitãþile care îi angajeazã.
Acestea diminueazã integrarea masei salariaþilor în jurul unitãþii moderne pe
baza principiilor formulate de Frederic William Taylor.18 Taylorismul punea ac-
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centul — în scopul creºterii productivitãþii — pe calificare, pe reintegrare, pe er-
gonomie, pe organizarea psihologicã a muncii, pe consolidarea ºi acomodarea
raporturilor dintre proprietar ºi angajaþi din logica paternalismului.19 Ca atare,
salariaþii beneficiau atât de statutul de angajaþi, cât ºi de acela de membri ai unui
ansamblu social pe care îl preþuiau ºi transmiteau aceste simþãminte în familie,
în comunitate.20 De asemenea, este diminuatã integrarea masei salariaþilor prin
susþinerea consumului, argumentatã de Henry Ford.21 Aceasta evidenþiase cã ve-
niturile ridicate ºi sigure se rãsfrâng nemijlocit în sporirea consumului, ceea ce,
implicit, incitã producþia, reluarea ciclului de producþie pe scarã extinsã.22 În
schimb, este susþinutã integrarea ºi uniformizarea „culturalã“ a oamenilor prin
intermediul mijloacelor de comunicaþie în masã, care se strãduiesc sã fabrice un
om standard, încât — în ciuda realitãþilor distincte ºi a intereselor neunitare —
angajaþii sã aibã aceleaºi emoþii ºi impresii, aceleaºi reacþii faþã de problemele
sociale, fiindcã urmãresc cu toþii aceleaºi emisiuni recreative, de divertisment,
sportive, acelaºi ºtiri, cu acelaºi mesaje.
Semnificaþiile politice ale opþiunilor cu privire la „statul minimal“ rezidã în

faptul cã virtuþile, reale sau ipotetice, ale organizãrii eminamente private a eco-
nomiei se înscriu în logica concentrãrii puterii economice de cãtre firmele mul-
tinaþionale ºi autohtone, care dupã anul 2000, mai ales dupã anul 2007, momen-
tul aderãrii României la Uniunea Europeanã, au ajuns sã controleze mediile de
afaceri, bancare, financiare, de producþie. Prin aceastã concentrare — stimulatã
de resursele proprii pentru investiþii, pentru proiectare, pentru debuºee, pentru
atenuarea efectelor conjuncturilor nefavorabile —, firmele mici ºi mijlocii, ma-
terializãri ale dispersiei capitalului autohton, îºi pierd relevanþa ca agenþi ai eco-
nomiei. În consecinþã, în cele mai atractive sectoare se manifestã ca jucãtori-
cheie grupãri complexe integrate, grupãri prin care sectoarele în cauzã sunt con-
duse, practic, de câteva centre de decizie ºi de iniþiativã, cu influenþe ramificate
în întreaga economie, în sfera structurilor sociale, în principalele instituþii ale au-
toritãþilor publice. În asemenea mutaþii — care indicã tendinþe de evoluþie pe
termen lung — se aflã, în fond, sensul aprecierilor, intens ideologizate, conform
cãrora statul contemporan — implicit statul român — ar fi fost mult timp be-
neficiar al unui mit, care îl prezenta ca pe o instituþie atotºtiutoare, deºi ar fi fost
întotdeauna unul dintre operatorii economici cei mai înapoiaþi. Ca atare, prin de-
mitizarea statului se impune ca soluþie logicã ºi, totodatã, optimã, emanciparea
vieþii economico-sociale de orice influenþe ale autoritãþii, încât legile pieþei sã se
manifeste nestingherit. „Este dificil de întrevãzut perspectivele statului social (ºi
ale statului cu anumite competenþe în economie în calitate de actor care reali-
zeazã servicii publice indispensabile populaþiei — n.n., C.N.) în România — se
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concluzioneazã în acest sens —, mai ales în condiþiile crizei actuale prin care
trece economia sau ale eºecului guvernanþilor din ultimii trei-patru ani (2009-
2012, n.n., C.N.) în definirea ºi operaþionalizarea de mãsuri efective, care sã ducã
la o mai bunã guvernare ºi dezvoltare economicã. În absenþa unor soluþii viabile,
retorica îndreptatã în ultimii doi ani (2009 – 2011, n.n., C.N.) împotriva statului
social, de la cel mai înalt nivel instituþional, încearcã sã inducã percepþii eronate
dupã care statul nu mai are nicio obligaþie faþã de asigurarea solidaritãþii ºi coezi-
unii sociale, statul social în general fiind, conform acestei optici, o realitate pe
cale de dispariþie în toate þãrile afectate de criza mondialã.“23
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