
 
 
 
 

ROMÂNIA 
EUROPEANĂ 



2 



3 

 
Adrian Năstase 

 
 
 

 
RROOMMÂÂNNIIAA  

EEUURROOPPEEAANNĂĂ  
 
 

UN PROIECT POLITIC SOCIAL-DEMOCRAT 
 
 
 
 
 

Prefaţă de Christoph  Zöpel 
 
 

Editura MondoMedia 
Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai“ 

2007 

 
 



4 

 
Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai“ 

Bucureşti, str. Atena nr. 11, sector 1 
Tel. 230.24.34, 230.24.74, fax: 231.55.23,  
site: www.fisd.ro, e-mail: isd@rdsmail.ro 

 
Coperta: Octavian Penda 

Tehnoredactor: Oana Mocanu 
 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
 

NĂSTASE, ADRIAN  
        România europeană: un proiect politic social-democrat / 
Adrian Năstase. - Bucureşti: MondoMedia, 2007 
        Prefaţă: Christoph  Zöpel 
        Bibliogr. 
        Index 
        ISBN 978-973-99977-9-9 
 
32.01(498:4) 
 

 
Servicii editoriale:  

Editura URANUS, Bucureşti 
 
 

 
Reproducerea acestei lucrări, chiar şi parţială, prin orice procedeu – 

fotocopiere, microfilmare, bandă magnetică etc. este strict  interzisă şi intră sub 
incidenţa  Legii nr. 8 / 1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. 

 
ISBN 978-973-99977-9-9 

 
 
 
 



5 

 
 
 
 

Nu îmi propun să inventez noi probleme. 
Încerc să găsesc soluţii la problemele existente. 



6 



7 

 
CUPRINS 

 
 
Prefaţă la un proiect de anvergură .............................................19 
 
CUVÂNT ÎNAINTE .....................................................................59 
 
I. DE UNDE AM PLECAT ..........................................................67 
 
I.1. Proiectul Istoric al României ......................................................... 67 

Lecţia lui Nicolae Titulescu .............................................................. 67 
Dinamica modernizării, de la Bălcescu la Ceauşescu. ...................... 71 
"La Roma!" ....................................................................................... 74 
Două tipuri de societăţi ..................................................................... 77 
O oportunitate istorică ....................................................................... 79 
Şansa României de a intra în lumea dezvoltată................................. 82 
Helsinki sau trecerea de partea bună a istoriei .................................. 83 
Digresiune despre o ilegalitate .......................................................... 85 
Modernizarea României, ca proiect naţional..................................... 86 
Declanşarea procesului de modernizare, cu toate mijloacele  
posibile .............................................................................................. 90 

 
I.2. Relaţiile României cu Piaţa Comună şi Uniunea Europeană ..... 94 

Legăturile cu Comunitatea Europeană până la căderea  
comunismului .................................................................................... 94 
Relaţiile României cu Piaţa Comună/Uniunea Europeană după 
Revoluţie ........................................................................................... 95 
Ce s-a întâmplat după alternanţa la putere din 1996? ..................... 102 

 
I.3. Guvernarea pentru integrare (2001–2004)................................. 108 

Premisele guvernării PSD ............................................................... 108 
Către o ţară guvernabilă. Macrostabilizarea economiei .................. 112 
"Populismul" asumat al guvernării PSD: combaterea sărăciei........ 115 
Prioritate politică absolută: integrarea euroatlantică ....................... 120 
O digresiune aparentă: conceptele privatizării ................................ 123 



8 

O nouă politică a privatizării ........................................................... 128 
Curajul de a ne asuma realizarea capitalismului românesc............. 132 
Munca sau profitul?......................................................................... 135 
Cotitura creşterii economice............................................................ 137 
Trei procese economice încurajatoare............................................. 139 

 
I.4. Opinia publică în timpul guvernării PSD (2001–2004) ............. 142 
 
II. UNIUNEA EUROPEANĂ LA CARE AM ADERAT........149 
 
II.1. Impactul aderării ....................................................................... 149 

Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană – document 
juridic esenţial ................................................................................. 156 
Suveranitate, subsidiaritate şi reformă constituţională.................... 161 
Un proiect deschis: europenizarea administraţiei............................ 165 
Alegerile pentru Parlamentul European .......................................... 169 
Pledoarie pentru o strategie românească post-aderare .................... 174 

 
II.2. Ce poate face România pentru viitorul Europei? .................... 182 

Necesitatea unei contribuţii româneşti ............................................ 182 
Apreciere de ansamblu .................................................................... 183 
Politicile Comune............................................................................ 186 

Uniunea Economică şi Monetară (UEM).................................. 186 
Politica agricolă comună (PAC)................................................ 188 
Fonduri structurale şi de coeziune............................................. 189 
Politica comercială comună ...................................................... 190 
Politica externă şi de securitate comună ................................... 190 

Justiţie şi afaceri interne.................................................................. 192 
Aspecte instituţionale ...................................................................... 192 

Consiliul .................................................................................... 193 
Consiliul European.................................................................... 194 
Comisia Europeană ................................................................... 194 
Parlamentul European ............................................................... 195 
Parlamentele naţionale .............................................................. 196 

Constituţia europeană ...................................................................... 196 
Alte aspecte ..................................................................................... 197 



9 

III. DE LA ADERARE LA INTEGRARE: PENTRU O 
ROMÂNIE EUROPEANĂ ........................................................199 
 
III.1. Repere posibile pentru o nouă revizuire a constituţiei şi 
îmbunătăţirea sistemului electoral .................................................... 199 
 
III.2. Zece priorităţi economice.......................................................... 227 

1. Restructurarea instituţională..................................................... 228 
2. Dezvoltarea infrastructurii transporturilor ............................... 229 
3. Dezvoltarea producţiei de energie electrică ............................. 231 
4. Dezvoltarea serviciilor turistice ............................................... 237 
5. Modernizarea agriculturii şi dezvoltarea rurală ....................... 247 
6. Mediu ....................................................................................... 251 
7. Valorificarea resurselor umane ............................................... 258 
8. Creşterea productivităţii şi îmbunătăţirea eficienţei muncii .... 260 
9. Siguranţa contribuabilului şi a proprietăţii............................... 261 
10. Competitivitatea producţiei .................................................... 262 

Provocări europene şi oportunităţi pentru economia românească... 264 
 
III.3. Zece principii pentru o Românie socială ................................. 270 

1. Drepturi şi responsabilităţi pentru toţi cetăţenii ....................... 270 
2. Ocuparea deplină – baza viitorului........................................... 271 
3. Investiţii în cetăţeni .................................................................. 272 
4. O societate solidară şi incluzivă ............................................... 273 
5. Un serviciu public pentru îngrijirea şi educarea copiilor  

de vârstă mică .......................................................................... 274 
6. Egalitate în drepturi pentru femei şi bărbaţi............................. 275 
7. Dialogul social, un element indispensabil................................ 279 
8. Diversitatea în integrare – o forţă a României ......................... 280 
9. O societate durabilă, capabilă să facă faţă schimbărilor  

climatice................................................................................... 280 
10. România activă în Europa şi în lume – pentru proprii  

cetăţeni..................................................................................... 281 
Biserica Ortodoxă Română, partener social al statului ................... 280 

 



10 

III.4. Satisfacerea nevoilor fundamentale ale românilor şi 
respectarea demnităţilor..................................................................... 286 

Demnitatea individuală şi naţională ................................................ 290 
Desfiinţarea sistemelor de privilegii ......................................... 291 
Demnitatea cetăţeanului în faţa autorităţii publice.................... 294 
Demnitatea cetăţeanului în faţa autorităţii private .................... 296 
Demnitatea naţională................................................................. 297 

Construirea bunăstării ..................................................................... 299 
Polarizarea socială..................................................................... 300 
Reparaţiile morale şi materiale.................................................. 303 
Ţăranii ....................................................................................... 303 
Pensionarii ................................................................................. 305 
Salariaţii .................................................................................... 306 

Recâştigarea valorilor muncii şi solidarităţii................................... 311 
Satisfacerea nevoii de informaţie: spre o presă cu adevărat  
europeană ........................................................................................ 317 

 
III.5. O provocare istorică: modernizarea mediului rural .............. 323 

Cele "două Românii": ruralul tradiţional şi urbanul capitalist ........ 323 
Urbanizarea ruralului................................................................. 325 
Serviciile comunitare de tip urban şi subvenţionarea  
consumului în rural.................................................................... 329 

Modernizarea agriculturii ................................................................ 335 
 
III.6. O nouă abordare a politicii fiscale .......................................... 339 

Necesitatea unei strategii fiscale pe termen mediu ......................... 339 
Politica economică "corectă"..................................................... 340 
Impozitul pe profit .................................................................... 340 
Impozitul pe venit...................................................................... 340 
Contribuţiile sociale – CAS....................................................... 341 

Politică fiscală azi............................................................................ 342 
Concluzii asupra impactului cotei unice ................................... 353 
Provocările noului Cod Fiscal ................................................... 355 

Propuneri pentru o nouă politică fiscală.......................................... 362 
 
 



11 

III.7. Creşterea productivităţii muncii în condiţiile dezvoltării 
durabile ................................................................................................ 370 

Responsabilitatea socială a corporaţiilor......................................... 372 
 
III.8. Reforma sistemului de sănătate................................................ 378 

Stoparea tendinţelor negative şi crearea condiţiilor pentru 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei – obiectiv general al 
politicii în domeniul sănătăţii .......................................................... 380 
Sănătatea publică............................................................................. 382 
Dezvoltarea serviciilor medicale acordate persoanelor vârstnice ... 384 
Îmbunătăţirea asistenţei medicale din mediul rural......................... 385 
Îmbunătăţirea stării de sănătate a mamei şi copilului ..................... 386 
Limitarea corupţiei din sistemul sanitar .......................................... 387 

 
III.9. Educaţia, ştiinţa şi inovarea...................................................... 389 

Dezvoltarea capitalului uman.......................................................... 389 
Educaţia – prioritate absolută .......................................................... 392 
Standarde europene privind efortul financiar.................................. 394 
Efortul de cercetare-dezvoltare ....................................................... 397 
Cercetarea din învăţământul superior.............................................. 398 
Efortul de inovare............................................................................ 401 
Organizarea managementului ştiinţei şi al inovării la nivel  
naţional ............................................................................................ 403 
Consideraţii finale ........................................................................... 407 

 
III.10. Fondurile europene nerambursabile în perioada  
2007 – 2013........................................................................................... 409 

Dimensiunea financiară a politicii de coeziune economică şi  
socială în Uniunea Europeană pentru perioada 2007 – 2013 .......... 410 
Suportul financiar al Uniunii Europene pentru România................ 415 
Situaţia fondurilor externe nerambursabile, a cofinanţării  
acestora şi a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene  
în perioada 2007 – 2010 .................................................................. 423 
Fluxurile financiare dintre România şi Uniunea Europeană ........... 426 

 



12 

III.11. Un imperativ: justiţia în slujba cetăţeanului ........................ 432 
Justiţia minim garantată .................................................................. 432 

 
III.12. Relaţia armată-societate: miză majoră a  
profesionalizării forţelor armate........................................................ 452 
 
III.13. Serviciile de informaţii în România Europeană ................... 459 

Locul şi rolul serviciilor de informaţii în statul de drept................. 466 
 
III.14. Racordarea României la politica externă şi de securitate 
comună şi la relaţiile externe ale Uniunii Europene ........................ 474 

Extinderea Uniunii Europene .......................................................... 480 
Migraţia ..................................................................................... 482 
Balcanii Occidentali .................................................................. 483 
Politica europeană de vecinătate ............................................... 484 
Procesul de la Barcelona ........................................................... 486 
Orientul Mijlociu....................................................................... 487 
Irak ............................................................................................ 488 
Iran ............................................................................................ 489 

Relaţiile cu partenerii strategici şi cu zonele geografice  
importante........................................................................................ 490 

Relaţiile transatlantice ............................................................... 490 
Rusia.......................................................................................... 491 
Asia............................................................................................ 492 

Politica de dezvoltare ...................................................................... 494 
 
III.15. Minorităţile naţionale, parte integrantă a societăţii  
româneşti, la bine şi la greu................................................................ 496 
 
ÎNCHEIERE........................................................................................ 501 

Un stat modern ca instrument al transformării................................ 501 
Soluţiile autocratice nu sunt o opţiune ............................................ 502 
Efectele aderării la Uniunea Europeană asupra reformelor ............ 503 
O nouă strategie pentru piaţa muncii............................................... 504 
Îndemn la concentrarea poziţiilor şi acţiunilor................................ 505 

 



13 

Anexa I: Proiect de lege privind sistemul public de pensii pentru 
agricultori............................................................................................. 507 

Expunere de motive......................................................................... 507 
LEGE privind sistemul public de pensii pentru agricultori............. 513 
Coexistenţa celor două sisteme de pensii pentru agricultori ........... 548 
Evoluţia tipurilor de pensionari....................................................... 549 
Efort bugetar conform cu cele 2 legi ............................................... 550 
Efort bugetar global cu pensiile agricultorilor ................................ 551 
Tabel comparativ proiect de lege/lege sistem public de pensii ....... 552 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ......................................................... 553 
 
 
 
 



14 

 
SUMMARY 

 
 
Foreword to a Long-span project................................................19 
 
PREAMBLE..................................................................................59 
 
I. WHERE DID WE START FROM..........................................67 

 
I. 1. ROMANIA’S HISTORICAL PROJECT .................................. 67 
I. 2. ROMANIA’S RELATIONS WITH THE COMMON  

MARKET AND THE EUROPEAN UNION ....................... 94 
I. 3. A GOVERNMENT FOR INTEGRATION (2001-2004)........ 108 
I. 4. THE PUBLIC OPINION DURING THE PSD  

GOVERNMENT (2001-2004)............................................ 142 
 
II. THE EUROPEAN UNION TO WHICH WE  
ACCEDED ..................................................................................149 

II. 1. THE IMPACT OF THE ACCESSION .................................. 149 
II. 2. WHAT CAN ROMANIA DO FOR THE FUTURE OF 

EUROPE?............................................................................ 182 
 
III. FROM ACCESSION TO INTEGRATION: FOR A 
EUROPEAN ROMANIA ...........................................................199 

III. 1. POSSIBLE GUIDELINES FOR A NEW REVISION  
OF THE CONSTITUTION AND IMPROVEMENT  
OF THE ELECTORAL SYSTEM...................................... 199 

III. 2. TEN ECONOMIC PRIORITIES .......................................... 227 
III. 3. TEN PRINCIPLES FOR A SOCIAL ROMANIA .............. 270 
III. 4. SATISFYING BASIC NEEDS OF ROMANIANS AND 

RESPECTING THEIR DIGNITY ...................................... 286 
III. 5. A HISTORICAL CHALLENGE: MODERNIZATION OF 

THE RURAL ENVIRONMENT ........................................ 323 
III. 6. A NEW APPROACH OF TO FISCAL POLICY................. 339 



15 

III. 7. INCREASING LABOUR PRODUCTIVITY IN THE 
CONTEXT OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT ..... 370 

III. 8. HEALTH SYSTEM REFORM............................................. 378 
III. 9. EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION ................ 389 
III. 10. NON-REIMBURSABLE FUNDS IN THE PERIOD  

2007-2013 ........................................................................... 409 
III. 11. AN IMPERATIVE: JUSTICE IN THE SERVICE  

OF THE CITIZEN .............................................................. 432 
III. 12. THE RELATION BETWEEN THE ARMY AND THE 

SOCIETY: THE MAJOR STAKE OF 
PROFESSIONALIZING THE ARMED FORCES ............ 452 

III. 13. INTELLIGENCE SERVICES IN THE EUROPEAN 
ROMANIA ......................................................................... 459 

III. 14. CONNECTING ROMANIA TO THE COMMON  
FOREIGN AND SECURITY POLICY AND TO THE 
FOREIGN AFFAIRS OF THE EUROPEAN UNION....... 474 

III. 15. NATIONAL MINORITIES, PART AND PARCEL  
OF THE ROMANIAN SOCIETY, FOR BETTER OR 
WORSE............................................................................... 496 

 
CONCLUSION ...........................................................................501 
Appendix I: Draft Law Project Concerning the Public Pensions  
System for Farmers ............................................................................... 507 
 
SELECTIVE BIBLIOGRAPHY...............................................553 
 
 

 



16 

Lista de abrevieri 
 
 

A.M.R - Asociaţia Magistraţilor din România 
A.S.E.A.N. - Asociaţia Statelor Asiei de Sud-Est 
A.U.E. - Actul Unic European  
B.C.R. - Banca Comercială Română 
B.E.I. - Banca Europeană de Investiţii 
B.N.R. - Banca Naţională a României 
B.M. - Banca Mondială 
C.A.E.R. - Consiliul de Ajutor Economic Reciproc 
C.A.E.N. - Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională 
C.E. - Comunitatea Europeană 
C.E.C. - Casa de Economii şi Consemnaţiuni 
C.E.C.O. - Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului 
C.E.E.A. (sau EURATOM) - Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 
C.D.R. - Convenţia Democrată din România (alianţă politică) 
C.E.D.O. - Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
C.E.E. - Comunitatea Economică Europeană 
C.F.M. - Consiliul Funcţiei Militare 
C.F.S.N. - Consiliul Frontului Salvării Naţionale 
C.N.R. - Consiliului Naţional al Cercetătorilor,  Italia 
C.N.R.S. - Centrului Naţional de Cercetări Ştiinţifice, Franţa  
C.O.R.E.P.E.R. - Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi 
C.S.A.Ţ. - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
C.S.F.M. - Consiliul Superior al Funcţiei Militare 
C.S.I. - Comunitatea Statelor Independente 
C.S.I.C. - Consiliul Superior de Cercetări Ştiinţifice, Spania  
C.S.M. - Consiliul Superior al Magistraturii 
D.A.E. - Departamentul pentru Afaceri Europene 
E.C.O.F.I.N. - Consiliul miniştrilor de finanţe din statele membre UE 
F.C. - Fondul de Coeziune 
F.D.S.N. - Frontul Democrat al Salvării Naţionale 
F.E.D.R. - Fondul European de Dezvoltare Regională 
F.E.I. - Fondul European de Investiţii 
F.M.I. - Fondul Monetar Internaţional 



17 

F.N.I. - Fondul Naţional de Investiţii 
F.P.P. - Fondul de Investiţii Private 
F.N.R.S. - Fondul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică, Belgia 
F.S.E. - Fondul Social European 
F.S.N. - Frontul Salvării Naţionale 
I.S.P.A. - Instrumentul de Politici Structurale de Pre-Aderare 
Î.C.C.J. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
J.A.I. - pilonul Justiţie şi Afaceri Interne 
M.A.E. - Ministerul Afacerilor Externe 
M.E.B.O. - Program de privatizare în masă 
M.E.R.C.O.S.U.R. - Piaţa Comună a Americii de Sud 
N.A.T.O. - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 
N.A.F.T.A. - Acordul Nord-American de Liber Schimb 
N.W.O. - Consiliul Cercetării, Olanda 
O.C.D.E. - Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare în Europa 
O.M.C. - Organizaţia Mondială a Comerţului 
O.N.U. - Organizaţia Naţiunilor Unite 
O.S.C.E. - Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 
P.A.C. - Politica agricolă comună 
P.E.S. - Partidul Socialiştilor Europeni 
P.E.S.A. - Politica de Securitate şi Apărare  
P.E.S.C. – Politica Externă şi de Securitate Comună 
P.D. – Partidul Democrat 
P.H.A.R.E. - Programul de Ajutor pentru Restructurarea Economică 

(iniţial Polonia şi Ungaria) 
P.I.B. - Produsul Intern Brut 
P.N.L. - Partidul Naţional Liberal 
P.N.Ţ.C.D - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat 
PNUD - Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
P.P.E. - Partidul Popular European 
P.R.M. - Partidul România Mare 
P.S.D. - Partidul Social Democrat 
P.S.D.R. - Partidul Social Democrat din România 
R.I.C.O.P. - Programul de Restructurare Industrială şi Reconversie 

Profesională 



18 

S.A.P.A.R.D. - Programul de sprijinire a agriculturii şi de dezvoltare 
rurală în ţările candidate la UE, din Europa Centrală şi de Est 

S.U.A. - Statele Unite ale Americii 
T.U.- Tratatul de la Maastricht (1992) 
T.V.A. - Taxa pe Valoare Adăugată 
U.D.M.R. - Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 
U.E. - Uniunea Europeană 
U.E.M. - Uniunea Economică şi Monetară 
 
 
 
 
 
 



19 

 
 
 

II..  PPrreeffaaţţăă  llaa  uunn  pprrooiieecctt  ddee  aannvveerrgguurrăă  
 
 

 În decembrie 2001, l-am întâlnit pe Adrian Năstase pentru 
întâia oară, la câteva zile după victoria PSD în alegerile 
parlamentare. Pe vremea aceea eram ministru de stat în Ministerul 
german al Afacerilor Externe. Am discutat despre procesul 
integrării europene a României şi despre ridicarea regimului vizelor 
pentru România. În anii ce au urmat, Adrian Năstase, în calitate de 
prim-ministru a pus în aplicare ceea ce anunţase că va face. Acesta 
este fundamentul unei relaţii fructuoase şi de prietenie între Adrian 
Năstase şi mine, bazată pe împărtăşirea valorilor stângii 
democratice, a credinţei în progresul uman şi în puterea sa de a-şi 
ajuta concetăţenii să-şi construiască o viaţă mai bună, într-o lume 
mai echitabilă. L-am cunoscut pe Adrian Năstase atât în calitate de 
om de stat, pe vremea când era prim ministru, şi în cea de 
preşedinte al Partidului Social Democrat. Când era preşedintele 
PSD, am lucrat împreună la procesul de integrare a social-
democraţilor români în Internaţionala Socialistă. Am colaborat cu 
Adrian Năstase şi când a coordonat negocierile de aderare a 
României la Uniunea Europeană. A fost o experienţă politică şi de 
viaţă importantă şi interesantă, care a transformat o amiciţie 
politică, precum atâtea altele, într-o strânsă relaţie politică şi 
personală. Şi, ca în orice astfel de relaţie, au fost momente în care 
nu am fost de acord asupra unor subiecte, ca de pildă, eu nu am 
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împărtăşit decizia României de a trimite trupe în Irak, ne-am spus 
unul altuia sincer părerile, ne-am ascultat argumentele şi am căutat 
să înţelegem interesele puse în joc. Cu toate acestea, sau poate 
tocmai de aceea, relaţia noastră de prietenie nu a fost alterată, nu a 
încetat după 2004, ea continuând să fie aceeaşi chiar după ce 
Adrian Năstase a intrat în Opoziţie. Acum, Adrian Năstase a scris o 
carte importantă. Nu doar pentru sine, ci îndrăznesc să spun, şi 
pentru România. Scriu această prefaţă, din convingerea autentică a 
rolului pe care volumul lui Adrian Năstase îl poate avea în 
transformarea unei ţări importante pentru şi din Europa, România, 
faţă de care mă simt atras sufleteşte, chiar dacă nu pot fi de acord 
cu tot ce se întâmplă în ultima perioadă în această ţară, mai ales în 
viaţa ei politică.    

„România europeană” reprezintă rezultatul muncii unuia 
dintre oamenii de stat de succes ai Europei contemporane. Cartea 
lui Adrian Năstase este o sinteză impozantă a unui om de ştiinţă 
social care aduce cunoaşterea tehnică a problemelor europene şi 
româneşti, îmbinate în mod fericit cu instinctul omului politic de a 
identifica şi selecta priorităţile societăţii, filtrate însă magistral prin 
percepţia filosofică a unui gânditor al stângii de avangardă. De 
aceea, cred că titlul complet al acestei cărţi ar putea fi „România 
europeană – filosofia unui program de guvernare”. Deşi Adrian 
Năstase refuză explicit acest lucru, substanţa cărţii ar putea să 
constituie, în multe privinţe, suportul ideatic al unui ciclu de 
guvernare prelungit, în urma căruia România, aflată în interiorul 
Uniunii Europene, va fi capabilă să realizeze marele salt de la 
condiţia unui stat aflat la una din zonele de frontieră ale Europei, la 
aceea a unei societăţi democrate şi integrate social a secolului 21. 
Aceasta este miza esenţială a volumului „România europeană”. 
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Subiectul central al cărţii are o dublă dimensiune: mai întâi, 
cum să fie transformată societatea românească, astfel încât ea să 
dobândească trăsăturile depline ale unei comunităţi europene 
prospere, în măsură să genereze progres, iar, în al doilea rând, cum 
ar trebui reformat ansamblul instituţional european în aşa fel încât 
acesta să fie apt să ajute Uniunea Europeană să facă faţă cu succes 
globalizării politice, economice, culturale şi ecologice. Pentru 
început, merită de reţinut faptul că Adrian Năstase stabileşte o 
relaţie de intercondiţionare între „europenizarea” României şi 
adâncirea integrării ei în Uniunea Europeană. Aceasta este 
perspectiva corectă, deoarece nu poate fi conceput progresul unei 
societăţi în cadrul Uniunii Europene, dacă societatea europeană, 
respectiv instituţiile comunitare, nu sunt în deplină stare de 
funcţionare. Reţeta politicii europene viabile porneşte de la nivel 
local, prin naţional spre comunitar şi invers, dinspre comunitar, prin 
stat spre local şi, în felul acesta, la fiecare cetăţean. În acest fel 
poate fi sintetizată paradigma în care este concepută cartea 
„România Europeană”. 

Cercetarea realizată de Adrian Năstase este provocatoare atât 
pentru omul politic, cât şi pentru specialistul în relaţii 
internaţionale, sociolog, istoric sau jurnalist. Sensul provocării vine 
atât din interpretarea dintr-o perspectivă personală a istoriei 
moderne a României, mai ales a aceleia la care a participat sau a 
determinat-o, cât şi din curajul de a propune un proiect pentru 
viitorul României, într-o epocă în care prea puţini oameni politici 
îşi asumă vizionarismul, complăcându-se într-un prezenteism steril, 
generat şi motivat de un aşa-zis „pragmatism” electoralist.  

Pentru a-şi atinge obiectivul, Adrian Năstase etalează în 
„România europeană” o multitudine de metode şi concepte, care 
necesită din partea lectorului o atenţie specială pentru înţelegerea 
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demonstraţiei. Cu toate că este o carte complexă în structură şi 
masivă în conţinut, claritatea exprimării şi precizia conceptuală sunt 
principalele atribute ale stilului autorului. Din punct de vedere al 
metodelor folosite, în „România europeană” poate fi identificată 
metoda istoric-diacronică, pentru a pune în lumină etapele esenţiale 
ale creării statului român modern. Naraţia cu caracter memorialistic 
pigmentează textul, mai ales în segmentele din carte dedicate 
analizei istoriei recente a României. Formaţia de specialist în drept 
şi relaţii internaţionale este evidenţiată în numeroase părţi ale 
volumului, precizia juristului fiind împletită în mod armonios cu 
ştiinţa diplomatului cu o adâncă experienţă în problemele 
internaţionale. Deşi Adrian Năstase recunoaşte că nu are o formaţie 
de economist, în „România europeană” numeroase subcapitole 
evidenţiază o cunoaştere subtilă a macroeconomiei. Prin 
multitudinea de metode şi concepte utilizate de către autor, această 
carte poate fi cu uşurinţă încadrată în rândul operelor care stau sub 
semnul cercetării interdisciplinare.   

Cartea lui Adrian Năstase ridică trei chestiuni: 1) evaluarea 
„moştenirii” tranziţiei post-comuniste în Europa Centrală şi de Sud-
Est; 2) proiectul Europei politice şi al Europei sociale; 3) identitatea 
Stângii în epoca globalizării.    
 
I. O necesară evaluare a tranziţiei post-comuniste 

În statele aflate sub dictatura comunistă până în anul 1989, 
procesul de tranziţie a avut trei scopuri: – introducerea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti; – dezvoltarea unei economii de piaţă, care 
să asigure un sistem economic eficient; – independenţa faţă de 
Rusia (fosta Uniune Sovietică).  

Societăţile post-comuniste din Europa Centrală şi de Sud-Est 
au actuala fizionomie din cauza unei multitudini de factori: a) 
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tranziţia a generat sau a adâncit inegalităţile sociale, sărăcia şi 
diferenţele regionale între diferite ţări dar şi în interiorul acestora; 
mecanismele tradiţionale de integrare politică în societăţile şi 
respectiv, statele europene, prezintă delimitări culturale naţionaliste 
faţă de alte state sau strategii de securitate socială în interiorul 
ţărilor. În timp ce Dreapta din statele ex-comuniste s-a folosit de 
primul mecanism, Stânga nu are încă o bază programatică foarte 
clar definită pentru a realiza integrarea socio-politică, care să fie 
orientată către securitatea socială. Programul Stângii necesită unele 
modificări. Doar prin realizarea acestora, stabilitatea democratică 
va fi permanent asigurată în cadrul statelor membre UE; b) trecerea 
la economia de piaţă a fost resimţită doar parţial ca o eliberare şi ca 
un succes – pe de altă parte însă şi ca o individualizare forţată, 
necompensată pentru o mare majoritate nici măcar prin avantaje 
materiale; c) una din caracteristicile sociologice ale capitalismului 
postcomunist este lipsa unei clase a capitaliştilor. Elitele economice 
ex-socialiste funcţionează ca “comprador intelligentsia”, deci ca 
agenţi locali ai capitalului internaţional şi ca reprezentanţi ai 
societăţii locale faţă de capitalul internaţional. Această afirmaţie se 
cere nuanţată, în statele în care elitele politice au recurs la „auto-
privatizare” (este şi cazul României), unde s-a creat o clasă de 
capitalişti autohtoni; d) este caracteristică externalizarea unor 
funcţii ale statului către actori privaţi, ceea ce nu a dus însă la 
creşterea eficienţei şi la scăderea costurilor, ci la o creştere 
explozivă a personalului alimentat indirect de către stat, la o 
creştere a costurilor şi la declinul calităţii serviciilor publice; 
fragilitatea societăţii civile şi orientarea ei spre Dreapta (spre 
deosebire de ceea ce se întâmplă în lumea occidentală unde 
societatea civilă este relativ bine dezvoltată şi, în acelaşi timp, 
orientată spre Stânga); e) lipsa unei clase de mijloc puternice, ceea 
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ce, pe fondul libertăţii recâştigate după 1989, a dat posibilitatea 
unui surogat de clasă mijlocie formată din potentaţi locali, să 
câştige influenţă asupra guvernelor şi să-şi promoveze interesele 
private/de grup pe seama avutului public; f) partidele politice sunt 
legate, prin relaţii netransparente, de mediul economic, de unde 
impresia corupţiei generalizate, percepţie care afectează încrederea 
în soluţiile politice democratice şi în stat; g) mass-media are 
tendinţa de cartelizare, ca structură de proprietate, cultivând însă 
politica-show, mesajul preponderent conflictual şi adesea 
manipulator; h) justiţia este încă sub influenţa factorilor politici şi a 
celor economici, proasta ei funcţionare creând puternice sentimente 
de frustrare socială şi manifestări politice radicale.   

Principala concluzie care trebuie extrasă din studierea 
peisajului politic, economic şi cultural din cele zece state ex-
comuniste care au aderat la UE de la 1 mai 2004/1 ianuarie 2007 
poate fi faptul că integrarea europeană nu poate înlocui integrarea 
politică şi socială din interiorul acestor ţări. Ca atare, consider că 
Europa post-comunistă are nevoie de un program de Stânga pentru 
integrarea socială. „România europeană” contribuie la un astfel de 
program, pentru unul din statele importante ale Uniunii Europene. 
 
 
II. Ce fel de Europă vor social-democraţii? 

Aceasta este una dintre întrebările esenţiale la care Adrian 
Năstase încearcă să dea un răspuns în această carte. Patru chestiuni 
cred că sunt prioritare pe agenda politică europeană: a) reforma 
instituţională, având drept corolar adoptarea unui Tratat 
constituţional; b) întărirea democraţiei şi combaterea mirajului 
populist; c) reforma sistemelor sociale, pentru a le asigura 
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sustenabilitatea; d) problema energetică, aflată în strânsă corelare 
cu cea ecologică.  

 
a) O Constituţie pentru Europa 
Respingerea Tratatului Constituţional al Uniunii Europene 

de către Franţa şi Olanda, este în măsură să blocheze atât adâncirea 
integrării, cât şi continuarea extinderii în Europa de Sud-Est. 
Împărtăşesc împreună cu Adrian Năstase preocuparea faţă de 
necesara reformare a instituţiilor comunitare, astfel încât Europa să 
poată deveni un actor major şi mai responsabil în procesele de 
globalizare. Pentru mine, ca european din Germania, este vital ca 
Uniunea Europeană să dobândească o Constituţie, chiar dacă unii 
au reticenţe în a o denumi astfel, deoarece în acest fel vom putea 
trece de la „Europa piaţă” la „Europa politică”, de la „Europa 
naţiunilor” la „Europa ca actor global responsabil”. Apreciez, de 
aceea, cu atât mai mult propunerea lui Adrian Năstase, pe care-l 
consider un european din România, de a aduce o „contribuţie 
românească” la construirea viitorului Europei, cu atât mai mult cu 
cât „România trebuie să aspire la o Uniune Europeană constituită ca 
o federaţie de state, construită pe doi piloni (primul, comunitar, 
consolidat, iar al doilea, interguvernamental, restructurat), gândită 
ca o existenţă concomitentă a două Uniuni, una Economică şi 
Monetară, alături de una Politică.”  

 
b) Mirajul populismului 
Optimismul de la începutul anilor `90, generat de căderea 

comunismului în Europa a fost înlocuit, pas cu pas, de o stare de 
nemulţumire faţă de soluţiile politice tradiţionale. Radicalismul a 
reapărut în Europa. Mai întâi, în mod aparent paradoxal, în 
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Occident: Partidul Libertăţii în Austria, Lista lui Pim Fortuyn în 
Olanda, pentru a nu mai vorbi de Frontul Naţional în Franţa.  

Începând cu anul 2004, evenimente neaşteptate au intervenit 
în viaţa politică a statelor din Europa post-comunistă. În acest an, 
2004, guvernanţii din întreaga arie a Europei Centrale au pierdut 
alegerile pentru Parlamentul european. În anul 2005, alegerile 
parlamentare din Polonia au adus o înfrângere devastatoare pentru 
forţele dezintegrate de centru-stânga şi o victorie neaşteptată a 
partidelor naţionaliste radicale, precum Autoapărarea RP şi Liga 
Familiilor Poloneze. Ulterior, aceste partide au devenit membre ale 
noii coaliţii de guvernământ de centru dreapta, care nu a reuşit să se 
consolideze şi a trebuit să facă faţă unui protest de masă începând 
cu acea dată.  

În alegerile din 2006, în Slovacia, SMER, un partid 
democratic de stânga a ieşit învingător, iar forţele de centru-
dreapta, dezintegrate, au pierdut alegerile. Numeroşi social 
democraţi s-au arătat îngrijoraţi de formarea unei coaliţii cu 
Partidul Naţional Slovac (SNS), un partid radical naţionalist. Până 
în toamna lui 2006, nici Ungaria, nici Cehia nu au reuşit să evite 
destabilizarea vieţii politice, deşi aceasta nu a urmat modelul 
polonez. Doar în istoria democrată a Ungariei, votanţii au acordat 
un al doilea mandat coaliţiei de guvernământ de centru-stânga, în 
timp ce naţionaliştii radicalii de Dreapta, Partidul Ungar al Justiţiei 
şi Vieţii (MIÉP-Jobbik) şi Partidul Muncitorilor şi-au pierdut 
susţinerea, care era oricum limitată. Totuşi, imediat ce coaliţia de 
centru-stânga şi-a început mandatul a trebuit să facă faţă unui masiv 
protest al Opoziţiei, dublat de un violent conflict între grupurile 
radicale de Dreapta.  

Ca şi în Ungaria, alegerile din Cehia, din 2006, au arătat o 
slăbire a unei forţe radicale, Partidul Comunist din Boemia şi 
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Moravia (KSCM). În alegeri, atât Stânga cât şi Dreapta democratică 
au obţinut un număr egal de mandate, neputând astfel forma o 
coaliţie. Impasul politic a transformat ţara într-un stat  neguvernabil 
pentru o lungă perioadă de timp.  

La alegerile prezidenţiale din Bulgaria, din 2006, liderul 
partidului ultranaţionalist ATAKA, Volen Siderov a ajuns în turul al 
doilea al alegerilor prezidenţiale. A pierdut în faţa preşedintelui 
Gheorghi Pârvanov, care a candidat ca independent, nominalizat de 
un comitet de iniţiativă, dar a fost lider al Partidului Socialist 
Bulgar. Discursul lui Volen Siderov a fost puternic anti-european şi 
anti-minorităţi, şi a vizat voturile nemulţumiţilor de reformele 
adoptate în vederea intrării în Uniunea Europeană. Ceea ce s-a 
întâmplat în Bulgaria seamănă cu „scenariul francez” din 2002, 
când socialiştii l-au susţinut pe candidatul de Dreapta Jacques 
Chirac în faţa celui de extrema-dreaptă antieuropeană Jean-Marie 
Le Pen. Alegerile pentru Parlamentul European au subliniat 
pericolul creşterii extremismului antieuropean. 

Vlaams Belang-ul flamand, Alianţa Slovenă, Liga Familiilor 
Poloneze, Liga Nordului sunt doar câteva dintre formaţiunile 
politice naţionaliste care joacă un rol din ce în ce mai important pe 
scenele politice din statele central şi est-europene. Susţinerea lor 
electorală a fost limitată prin praguri electorale sau voturi nominale, 
care să le îndepărteze posibilitatea de a ajunge la putere. Totuşi, 
simpatia de care se bucură le transformă în aliaţi de ocazie ai 
partidelor de Dreapta sau de Stânga la formarea coaliţiilor. 

Trebuie să fac unele remarci privind ascensiunea 
populismului în întreaga Europă în cursul ultimului deceniu. În 
societăţile vest-europene se simte o dorinţă sporită de securitate, 
legalitate şi ordine. Mesajele naţionalist-populiste ce răspund 
acestei dorinţe sunt astfel formate din: a) cei care se tem că 
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schimbările aduse de globalizare le vor reduce nivelul actual de 
viaţă; b) cei care se tem că nu vor fi în stare să folosească 
schimbările aduse de globalizare spre a-şi ridica nivelul de viaţă şi, 
din această cauză, vor rămâne în urma celor care vor fi capabili să o 
facă; c) cei ce se tem că nu vor putea nici cunoaşte/înţelege, nici 
controla şi nici influenţa actele unei guvernări care, devenită 
globală, va fi netransparentă, neresponsabilă şi neprotecţionistă.   

O parte din aceste explicaţii pentru răbufnirile radicalismului 
în Occident sunt valabile şi pentru Europa post-comunistă. Însă, 
sfârşitul etapelor de aderare formală la instituţiile euro-atlantice a 
adus cu sine crepusculul solidarităţilor specifice epocii de tranziţie. 
Dacă de la mijlocul anilor `90 tendinţele negative ale societăţilor 
post-comuniste au putut fi moderate prin încercarea de 
consensualizare în jurul marilor proiecte de aderare la NATO şi 
integrare europeană, odată atinse aceste obiective nemulţumirile au 
răbufnit. Şi în Est, ca şi în Occident, teama faţă de schimbare, 
personificată în noile state intrate în UE de integrarea europeană, 
generează opţiunea faţă de liderii care promit să rezolve toate 
problemele din societate, şi aceasta într-un timp foarte scurt. 
Specificitatea valului de destabilizare din lumea post-comunistă 
este dată de faptul că s-a dezvoltat simultan în întreaga regiune, şi 
nu numai într-o ţară sau alta aşa cum s-a întâmplat anterior. Mai 
mult, a arătat fragilitatea democraţiilor, care erau considerate ca 
fiind democraţii consolidate. Şi, în sfârşit, pierderea echilibrului în 
zonă a apărut imediat după aderarea acestor state la Uniunea 
Europeană, ceea ce a jucat, aşa cum se susţine adesea, un rol cheie 
în stabilitatea politică a regiunii.  

 Una dintre diferenţele dintre populismul din Est şi cel din 
Vest faptul că în Europa celor 15 radicalismul s-a născut în 
condiţiile crizei partidelor Dreptei tradiţionale, în timp ce în 
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societăţile post-comuniste extremismul de Dreapta a survenit şi ca 
urmare a degringoladei prin care a trecut stânga democratică. 
Exemplul polonez, în care social-democraţii au suferit grave 
înfrângeri electorale ca urmare a acuzaţiilor de corupţie şi a 
certurilor fratricide, este elocvent în acest sens. Dar, Stânga din 
Europa Centrală şi de Est este parazitată de populism şi pentru că 
partidele social-democrate sau aflat în fruntea procesului de aderare 
la Uniunea Europeană, iar visul prosperităţii dobândite peste noapte 
nu s-a realizat. Altfel spus, stânga plăteşte acum costul 
transformărilor sociale pe care le-a realizat, dar care nu au generat 
numai prosperitate ci şi excludere socială, sărăcie, un sentiment de 
inadaptare la schimbările percepute a fi prea rapide şi prea radicale.   

Ca atare, combaterea populismului în Europa celor 27 nu va 
putea fi realizată printr-o simplă retorică pro-democratică, ci doar 
în urma unui proces de transformare al cărui rezultat să fie 
recâştigarea încrederii în instituţii, fie că ele sunt de la nivel statal 
sau comunitar, în eficienţa asigurării securităţii personale şi 
colective de către Uniunea Europeană. De asemenea, partidele 
stângii democratice trebuie să devină mai credibile în renovarea 
mesajului democratic, să determine întărirea încrederii în valorile 
politice şi în eficienţa participării civice.  

   
c) Modelul Social European 
Suntem parte a unei discuţii general-europene în legătură cu 

adaptarea sistemului de securitate socială, construit după sfârşitul 
Primului Război Mondial, la noile realităţi impuse de trecerea la 
economia bazată pe cunoaştere. Îmbătrânirea populaţiei, 
managementul conservator al fondurilor de pensii, aversiunea faţă 
de risc privind transferul fondurilor publice în fonduri private de 
pensii, concurenţa din partea unor ţări cu salarii mici, dar cu capital 
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uman valoros, “fuga locurilor de muncă” în alte ţări mai prietenoase 
din punct de vedere fiscal, eterogenitatea crescândă a politicilor 
sociale ale statelor membre UE, numărul mare de şomeri sunt tot 
atâtea ameninţări care au adus în atenţie nevoia de reformă a 
modelului social european.  

 În Germania, această tematică are o rezonanţă specială, 
cunoscute fiind discuţiile legate de adoptarea „Agendei 2010”. O 
protecţie socială efectivă în Europa necesită reguli adoptate la nivel 
comunitar. Aceasta este mai importantă pentru noile state membre 
post-comuniste decât pentru cele occidentale: nivelul securităţii 
sociale, precum ocrotirea sănătăţii şi pensiile, este o problemă de 
mare importanţă nu numai în România. Precondiţiile de bază sunt 
două decizii politice asumate la nivel european: mai întâi, toate 
statele membre ale UE trebuie să cadă de acord că dezvoltarea 
economică şi securitatea socială sunt obiective la fel de importante. 
Teza potrivit căreia trebuie mai întâi să obţinem creştere 
economică, apoi să asigurăm securitatea socială nu este deloc 
acceptabilă, pentru că politicile sociale trebuie înţelese ca un factor 
productiv al economiei europene; în al doilea rând, principiul 
fundamental trebuie să fie acela al competiţiei între companii, nu 
între companiile din diferite state, sprijinite de acestea. Consecinţa 
acestui principiu va fi egalizarea condiţiilor de pornire în competiţia 
economică şi a rezultatelor politicilor economice de la nivel 
european.  

În lumina diferenţelor de bogăţie dintre vechile şi noile state 
membre ale Uniunii Europene, solidaritatea între acestea este 
absolut necesară. Fondurile structurale ale Uniunii sunt necesare 
pentru finanţarea investiţiilor în instituţii şi infrastructură, astfel 
încât să fie posibilă creşterea economică rapidă. Elementul 
fundamental care distorsionează competiţia în UE este taxarea 
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companiilor, iar standardizarea la nivel european a taxelor este 
necesară. Realizarea unui nivel de taxare a companiilor în jurul 
procentului de 30% poate fi un reper pentru toate statele membre 
ale Uniunii. Însă, trebuie să acceptăm faptul că finanţarea 
insuficientă în statele nou intrate sau în cele mai sărace nu ar putea 
fi compensată doar prin transferuri dinspre cele mai bogate prin 
intermediul fondurilor structurale. Creşterea economică a fiecărei 
companii poate asigura un succes de durată.     

Dumpingul salarial este nociv pentru întreaga Europă. 
Salariile care sunt prea mici sunt nocive pentru salariaţi în statele 
sărace, deoarece nu le asigură decât puţin din necesităţi, dar este 
nociv şi în statele bogate, deoarece generează un nivel al şomajului 
mai mare decât este necesar pentru competitivitate. Marea 
provocare a politicii sociale şi a strategiilor sindicatelor în UE este 
egalizarea salariilor la un nivel cât mai înalt posibil. Condiţia 
prealabilă pentru îndeplinirea acestui obiectiv este crearea unui 
sistem de salarii minime în toate statele membre ale Uniunii, 
urmând ca acestea să fie ajustate prin creşterea punct cu punct. 
Principiul de bază ar trebui să fie acela al unor salarii comparabile 
pentru competenţe comparabile. 

În opinia mea, conceptul pieţei-libere unidimensionale, a 
societăţii de piaţă este total greşit. Doar securitatea socială ca o 
precondiţie a libertăţii personale, oferită de Stânga democratică, 
poate supravieţui în viitor. 

 
d) Producţie şi consum sustenabile – Energie - Mediu  
În „România europeană” autorul acordă o importanţă aparte 

dezvoltării sustenabile. Simt nevoia să îmi exprim şi eu poziţia faţă 
de această chestiune, viziune consonantă cu cea a lui Adrian 
Năstase.  
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Ca parte constitutivă importantă a Strategiei de la Lisabona, 
viziunea dezvoltării durabile şi perspectivele sale de mediu, 
economice şi sociale sunt fundamentale pentru o societate bazată pe 
solidaritate şi justiţie – o societate în care cetăţenii cred în viitor şi 
participă activ la dezvoltare. 

În paralel – şi încorporat în strategiile economice şi de 
ocupare a forţei de muncă – este necesar să accelerăm lupta 
împotriva degradării mediului prin acţiune concertată pentru 
modele sustenabile de producţie şi consum. Nu doar Europa va 
beneficia de pe urma progresului – acesta va uşura povara globală 
asupra planetei noastre şi va genera noi tehnologii ecologice care să 
poată fi apoi răspândite în întreaga lume. 

Scopul este ruperea legăturii dintre creşterea economică şi 
presiunea exercitată asupra resurselor naturale. Inovaţiile, noile 
tehnologii şi investiţiile sunt fundamentale pentru reuşita strategiei. 
Tehnologia este o sabie cu două tăişuri. Este atât o cauză a multor 
probleme de mediu, cât şi o soluţie a lor. Este de domeniul 
evidenţei că tehnologiile trecutului – încă dominante în transport, 
energie, industrie şi agricultură – subminează sistemele noastre 
elementare de menţinere a vieţii, apa şi aerul curate şi solul fertil.  

În toate aceste sectoare sunt disponibile sau pe cale să apară 
noi tehnologii. Ele nu vor reduce doar impactul asupra mediului, ci, 
dacă sunt folosite pe scară largă, pot rezolva probleme de mediu. 

Avem de ales între schimbarea tehnologică într-un ritm fără 
precedent sau o modificare în compoziţia atmosferei care să nu aibă 
echivalent în trecut, încă din zorii umanităţii. Îmbunătăţirea în 
tehnologiile mediului prin intermediul unor investiţii mai mari ar 
putea să crească rata îmbunătăţirii în ceea ce priveşte eco-eficienţa. 
O astfel de evoluţie ar îmbunătăţi relaţia dintre creşterea economică 
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şi presiunile asupra mediului, permiţând evoluţii mai favorabile în 
ambele. 

Nu există o contradicţie inerentă între creşterea economică şi 
menţinerea unui nivel acceptabil al calităţii mediului. Creşterea 
economică permite de obicei societăţii să furnizeze oamenilor un 
mediu mai curat şi mai sănătos. Astfel, problema nu trebuie văzută 
ca una de creştere economică versus mediu, ci de cum poate fi 
însoţită creşterea standardelor de viaţă de protejarea şi 
îmbunătăţirea calităţii mediului. Întărirea integrării ar trebui să fie 
benefică atât pentru mediu, cât şi pentru eliminarea subsidiilor 
pentru activităţi nocive mediului şi politicii economice. 
Ecologizarea politicii fiscale, de exemplu prin eliminarea 
subsidiilor pentru activităţi nocive pentru mediu ar trebui să crească 
eficienţa economică. 

Practic, sustenabilitatea este o chestiune de eliminare a 
tehnologiilor vechi şi promovarea unor tehnologii mai eficiente şi 
productive. Ar trebui să căutăm noi tehnologii, eficiente, noi, 
curate. Ele vor produce mai mult în termeni de valoare pentru 
consumatori, dar vor utiliza mai puţină energie şi alte resurse. 

Înlocuirea vechilor tehnologii cu altele noi, orientate spre 
sustenabilitate impulsionează o puternică creştere economică de pe 
urma investiţiilor făcute. O rată mai mare de investiţii va face loc 
unui ritm mai rapid de înlocuire a vechilor tehnologii. O strategie 
de dezvoltare durabilă – care să includă o politică hotărâtă de a 
rectifica preţurile – va face introducerea de noi tehnologii mai 
profitabilă şi va ajuta investiţiile şi creşterea economică. Astfel, 
strategia UE de dezvoltare durabilă poate contribui la o astfel de 
strategie de investiţii. 

Această abordare a problemei tehnologiilor sustenabile are, 
de asemenea, un aspect care priveşte dezvoltarea. Statele membre 
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ale UE şi alte state dezvoltate au elaborat, implementat şi exportat 
în trecut tehnologiile care stau la baza modelelor noastre non-
sustenabile de producţie. Aceste state vor avea principala 
responsabilitate pentru introducerea noilor tehnologii şi pentru 
punerea lor la dispoziţia ţărilor în curs de dezvoltare. Viziunea pe 
termen lung trebuie combinată cu un program îndrăzneţ de acţiune 
pentru investiţii, creştere economică şi presiunea asupra resurselor 
naturale. Pentru a face acest program realizabil, ar trebui să se 
bazeze pe principiul performanţei optime – adică pe noi tehnologii, 
sisteme şi principii care au demonstrat că funcţionează bine. 

Strategie europeană privind energia (Energy for a Changing 
World), recent adoptată, îşi asumă obiective îndrăzneţe: reducerea 
emisiilor de gaze poluante de către statele dezvoltate cu 30% până 
în 2020; creşterea eficienţei energetice cu 20% până în 2020; 
creşterea ponderii energiei regenerabile cu 20% până în 2020; 
creşterea nivelului utilizării biocombustibililor în transport cu 10% 
până în 2020. Toate aceste obiective asumate la nivel comunitar, 
problema dependenţei Uniunii Europene de resursele energetice ale 
Rusiei şi implicaţiile politice pe care acest lucru îl are deja, necesită 
o atitudine realistă şi curajoasă din partea politicienilor europeni. 
 
 
III. Stânga democratică europeană în epoca globalizării 

Dezvoltările politice din ţările europene, precum şi impactul 
pe care îl are globalizarea asupra realităţilor social-politice, 
economice şi culturale, impun o revedere şi o modernizare a 
programului partidelor social-democrate europene, precum şi a 
gândirii politice social-democrate în general.  

Chestiunea esenţială este dacă distincţia tradiţională dintre 
Stânga şi Dreapta mai este relevantă, chiar dacă ele se vor 
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desprinde de mediul prozaic al politicii de partid tradiţionale. În 
opinia mea, această semnificaţie se va păstra, cel puţin la un nivel 
general. În ansamblu, Dreapta va accepta mai degrabă existenţa 
inegalităţii şi va prefera să îi susţină pe cei puternici decât pe cei 
fără putere. 

Această distincţie trebuie să conducă în politica socială a 
Stângii democratice la integrarea celor slabi şi la eliminarea 
privilegiilor, la politica sa globală de repudiere a unei singure 
superputeri şi la susţinerea unei ordini mondiale multipolare.  

Programul de bază al partidelor social-democrate continuă să 
fie orientat către o strategie flexibilă dreapta-stânga. Acest lucru 
este valabil în ciuda tuturor discuţiilor despre „a treia cale” sau 
„noul centru”. Anthony Giddens, consilier al Partidului Laburist, 
afirmă în cartea sa “Dincolo de stânga şi dreapta” (1994): 
„Distincţiile dintre stânga şi dreapta vor continua fără îndoială să 
existe în coerenţa practică a politicilor de partid”.  

Simpla distincţie realizată de Giddens şi cele două 
alternative politice fundamentale ce derivă din aceasta, ajută la 
depăşirea sentimentului de insecuritate ce rezultă din eşecul şi 
fragmentarea stângii comuniste, care a discreditat ambele valori şi 
noţiuni ale Stângii. „Noul centru” a constituit astfel delimitarea faţă 
de Stânga nedemocrată. Slăbiciunea conceptuală a alternativei 
„centrului” faţă de Dreapta rezidă în faptul că, totuşi, ea nu face 
distincţia între Dreapta democrată şi Dreapta nedemocrată. 

“Centrul”, privit din punct de vedere matematic, este punctul 
de pe o lungă linie care separă Dreapta de Stânga. O politică de 
centru înseamnă practic aducerea celor care sunt deschişi către noi 
soluţii, la partea opusă din cele două zone ale centrului. Într-un 
sistem bipartid aceasta va constitui o sarcină strategică funcţională 
a stângii, dar şi a dreptei, dacă doreşte o majoritate la centru. Cât 



36 

priveşte programele fundamentale, nu trebuie să se renunţe la 
votanţii tradiţionali de Stânga, ci trebuie să fie atraşi şi alţi votanţi 
potenţiali.  

Valorile Stângii democratice trebuie să conţină distincţiile 
formulate de Anthony Giddens, care se reflectă în valorile 
democraţiei şi justiţiei sociale. Aceste valori au un corespondent în 
triada de valori rezultate din Revoluţia franceză – Libertate, 
Egalitate, Fraternitate. Pentru social-democraţia internaţională s-au 
adoptat, prin documentul emis în 2003 la Congresul Internaţionalei 
Socialiste – „Guvernarea într-o societate globală” o nouă triadă de 
principii: dezvoltarea durabilă, drepturile omului, democraţie. 
Fiecare dintre aceste principii are câte trei dimensiuni. Dezvoltarea 
durabilă include un mediu sănătos, progres economic şi justiţie 
socială; drepturile omului includ dreptul la securitate individuală, 
identitate culturală şi integrare socială; iar democraţia include buna 
guvernare, transparenţa şi participarea.  

Redefinirea social-democraţiei este cerută şi de faptul că 
valorile politice – privind drepturile omului şi naţiunea, cultura sau 
integrarea socială – devin mai concrete pentru realitatea socială 
decât circumstanţele social-economice şi  aşteptările populaţiei. 
Tendinţa de bază a aşteptărilor sociale este orientarea către stadiul 
în care lucrurile vor deveni mai bune, iar situaţia va înceta să se 
deterioreze. În acest context, compararea cu propriile poziţii mai 
proaste din trecut este inutilă, în timp ce comparaţiile cu ceilalţi, 
care sunt – după cum pretind – pe o poziţie mai bună, vor fi mult 
mai relevante. Această „atitudine de invidie” este semnificativă atât 
pentru strategiile de delimitare ale Dreptei, cât şi pentru strategiile 
de integrare ale Stângii.  

Succesul acestui program depinde de pregătirea şi abilitatea 
de a îndeplini obligaţiile partidelor; aici se află avantajul permanent 
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al partidelor de Stânga faţă de partidele populiste, a căror 
incapacitate de a-şi îndeplini promisiunile se va vedea foarte 
curând.  

Sunt de acord cu Adrian Năstase că noi, social-democraţii 
europeni, trebuie să fim în avangarda mişcării pentru crearea unei 
naţiuni civice europene, fundamentată pe conceptul de cetăţenie 
europeană, care va trebui să constituie unul din pilonii identităţii 
cetăţenilor europeni. Societatea cosmopolită pe care o dorim creată 
în Europa nu poate fi bazată decât pe principii precum cele ale 
respectului diversităţii, construcţiei valorilor comune, subsidiarităţii 
şi coeziunii spirituale. În acest sens, trebuie reafirmat faptul că 
politica social-democrată înţelege coexistenţa dintre majoritate şi 
minoritate ca o sursă de bogăţie.  

Coeziunea socială sau, mai bine spus, refacerea coeziunii 
sociale reprezintă o altă sfidare majoră aflată pe agenda reformei 
ideologice social-democrate. Social-democraţia promovează 
principiul egalităţii şanselor. Dar egalitatea şanselor trebuie să fie 
echilibrată cu şansa egalităţii, ca mijloc de includere pentru fiecare 
individ. Aceasta implică, la rândul său, realizarea unui alt echilibru 
şi anume acela dintre integrarea în familia democrată şi integrarea 
familiei în structura colectivităţilor deschise. Asemenea colectivităţi 
urmează, la rândul lor, a se agrega în societatea civică 
multiculturală şi în cea cosmopolită. Politica şanselor de integrare 
şi a egalităţii ca integrare ar trebui definită cât mai concret cu 
putinţă, astfel încât să identifice calea către creşterea libertăţii şi 
securităţii individuale prin creşterea adaptabilităţii, ca şi prin 
realizarea unei juste corelări între libertatea de opinie şi răspundere, 
între riscul asumat şi câştigul obţinut. Organizarea societăţii civile, 
explicarea rolului clasei mijlocii şi  trebuie să fie părţi integrante ale 
actualei ideologii social-democrate. 
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* 

 
În final, doresc să-mi exprim încă odată aprecierea pentru 

rezultatul efortului ştiinţific şi doctrinar al autorului, sperând că 
volumul „România europeană” se va bucura de atenţia pe care o 
merită pe deplin din partea publicului cititor, că această provocare 
la dialog şi reflecţie va fi acceptată, iar peste un deceniu Adrian 
Năstase va scrie o carte de istorie pe care ar putea-o denumi 
„Memorii. Cum am realizat România europeană”! Sunt convins că 
Adrian Năstase  va contribui la traducerea acestui proiect în 
realitate!  

   
 

Dr. Christoph Zöpel 
 

Preşedinte al Comitetului Economic, Coeziune Socială şi 
Dezvoltare al Internaţionalei Socialiste 

 
Berlin, mai 2007 
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FFoorreewwoorrdd  ttoo  aa  LLoonngg--ssppaann  PPrroojjeecctt  
 
 

It was December 2001, when I met Adrian Năstase the first time, 

a few days after the success of PSD in the parliamentary elections. At 

this time I was Minister of State in the German Foreign Office. We 

discussed the process of Romania’s European integration and the lifting 

of the visa-regime vis-à-vis Romania. We agreed in crucial issues. In the 

following years Adrian Năstase as Prime Minister implemented, what he 

had announced. This is the fundament of a fruitful and friendly relation 

between Adrian Năstase and me, grounded on joint sharing of the 

democratic Left values, of the faith in human progress and in the force of 

him to help his fellow citizens to build for themselves a better life in a 

more equitable world. I have known Adrian Năstase both as statesman, 

when he was Prime Minister, and as President of the Social Democratic 

Party. When he used to be the PSD leader, we worked together in the 

process of the integration of Romanian Social Democrats’ into the 

Socialist International. I have also cooperated with Adrian Năstase when 

he coordinated the negotiations for Romania’s adherence to the European 

Union. It was an important and interesting political and life experience, 

which turned a political amity, like so many others, into a close political 

and personal relationship. And, as it happens in any such relationship, 

there were moments when we could not agree with one another on some 
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topics, as for instance, I did not agree to Romania’s decision to send 

troops to Irak, but we sincerely spoke out our views, we listened to 

arguments and we tried to understand the interests at stake. Nevertheless, 

or maybe therefore, our relationship has not been altered, did not come to 

an end after 2004, and continued to be the same even after Adrian 

Năstase joined the Opposition. 

Now Adrian Năstase has written an important book not only 
for himself, but I dare say, for Romania as well. I am writing this 
preface because I am genuinely convinced of the role Adrian 
Năstase’s book can play in the transformation of a country 
important for and in Europe, Romania, to which I am spiritually 
attracted, even if I cannot agree with everything happening of late 
in this country, particularly in its political life.  

European Romania is the fruit of the work of a successful 
statesman of contemporary Europe. Adrian Năstase’s book is an 
imposing synthesis made by a social scientist who contributes his 
technical knowledge of European and Romanian topics, happily 
combined with the politician’s instinct to identify and select 
society’s priorities, filtered nevertheless through the philosophical 
perception of a thinker belonging to the vanguard Left. Thus, I 
think that the complete title of this book might be European 
Romania – the Philosophy of a Governing Program. Although 
Adrian Năstase refuses explicitly this, the substance of the book 
might form, in many ways, the conceptual underpinning of a 
prolonged cycle of government, in the wake of which Romania, 
within the European Union, would be able to do the great leap 
forward from the condition of a state at the frontier lines of Europe, 
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to the condition of a democratic and socially integrated society of 
the 21 century.. This is the essential stake of European Romania.  
 The central subject of the book is double-seized: first, how can 
Romanian society be transformed so as to get the full features of a 
prosperous European community, able to generate progress, and, 
secondly, how should the European institutions be reformed so as to be 
capable to help European Union successfully cope with political, 
economic, cultural and ecologic globalization.  
 For the beginning, worth noting would be that Adrian 
Năstase establishes an inter-conditioning between Romania’s 
“Europenization” and the deepening of its integration into the 
European Union. This is the correct prospect, as the progress of the 
societies in the EU-member states cannot be conceived within the 
European Union, if the European society, i.e. communitarian 
institutions, is not functioning at full capacity. A viable European 
policy recipe starts from a local level, via statal towards 
communitarian and, the other way round, from communitarian, via 
statal towards local, and in this way to each and every citizen. This 
is the way one may synthesize the paradigm on which European 
Romania has been conceived.  

The research made by Adrian Năstase is challenging both for 
the politician and for the expert in international relations, 
sociologist, historian or journalist. The meaning of the challenge is 
the result of interpreting from a personal vista Romania’s modern 
history, particularly the history in which he participated or which he 
determined, as well as the result of his courage to propose a project 
for the future of Romania, at an epoch when an insufficient number 
of politicians assume a visionaire’s outlook, indulging in a sterile 
present-stickiness, generated and motivated by a so called electoral 
“pragmatism”.  
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To reach his aim, Adrian Năstase displays in European 
Romania a multiplicity of methods and notions, spurring the 
reader’s special attention so as to make him understand the author’s 
demonstration. Although this book is complex in its structure and 
massive in content, the clear phrase and the conceptual precision 
are the main attributes of the author’s style. As for the methods 
used, in European Romania one can identify the diachronic-
historical method, so as to highlight the essential stages crossed in 
creation of the modern Romanian state. Narrative with memoirs 
flavors are coloring the text, particularly in the segments dedicated 
to the examination of Romania’s recent history. His Law and 
International Relations professional background is evident in many 
parts of the volume, the jurist’s accuracy being harmoniously 
intertwined with the knowledge of a diplomat with thorough 
experience in international problems. Although Adrian Năstase 
admits he has not an economist’s training, in European Romania, 
there are a lot of subchapters that prove his knowledge of 
macroeconomics.  Owing to the multitude of methods and notions 
used by the author, this book has a rightful place among the works 
written under the sign of interdisciplinary research.  

Three questions are  raised by Adrian Năstase’s book:  
1.) assessment of the post-communist transition “legacy” in Central 
and South-Eastern Europe; 2.) the project of political Europe and 
social Europe; 3.) identity of the Left in the globalization age.   

 

I. A necessary assessment of post-communist transition  
In the states under communist dictatorship until 1989, the 

transition process had three goals: – introduction of civic rights and 
liberties; – development of a market-oriented economy, able to 
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secure an efficient economic system; –independence of Russia 
(former Soviet Union). 

The post-communist states in Central and South-Eastern 
Europe have the present physiognomy due to a multitude of factors, 
a) Transition has generated or deepened social inequalities, poverty 
and regional differences between countries but also within them; 
traditional mechanisms of political integration in societies and in 
European states, respectively, are nationalist cultural delimitations 
from other states or strategies of social security within the countries 
themselves. While the Right in the former communist countries has 
used the first mechanism, the Left has not got yet a very well 
defined programmatic basis to achieve the socio-political 
integration, to be oriented towards social insecurity. The Program 
of the Left needs alterations. Only after completing these 
alterations, the democratic stability will be permanently secured 
within EU member-states; b) Transition to the market-oriented 
economy has been only partially felt like a liberation and a success 
– on the other hand yet, it has been felt like a forced 
individualization, for which not even the material advantages have 
been able to make up for a great majority; c) One of the sociologic 
characteristics of post-communist capitalism is the absence of a 
capitalists’ class. Ex-socialist economic elites are functioning like 
“comprador intelligentsia”, thus as local agents of the international 
capital and as representatives of local society of the international 
capital. This assertion needs a more nuanced specification, in the 
states in which political elites resorted to “self-privatization” - 
Romania’s case, too - , where a class of autochthonous capitalists 
has been created; d) Characteristic is the externalization of some 
functions of the state by private actors, a fact which has not led to 
higher efficiency and lower costs, but to the explosive growth of 
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the personnel indirectly supported by the state, to higher costs and a 
lower quality of public services; a frangible civil society and its 
orientation towards the Right, in contradistinction to societies, 
where the civil society is comparatively well developed and, at the 
same time, oriented to the Left. e) Absence of a powerful middle 
class, which, against the background of a liberty re-conquered after 
1989, offered the possibility to a substitute middle-class, formed of 
local potentates, to gain influence over the governments and 
promote their private/or group interests to the detriment of public 
property; f) Political parties are linked, by non-transparent 
relationships, to the economic environment, wherefrom the 
impression of a generalized corruption, a perception that is harmful 
to the  confidence in democratic political solutions and in the state; 
g) Mass-media has a tendency to associate in cartels, as their 
property structure is concerned, though cultivating the so-called 
policy-show, the pre-eminently conflicting and quite often 
manipulating message. h) Justice is still under the influence of 
political and of economic factors, its poor functioning creating 
strong feelings of social frustration and radical political 
manifestations.  

The main conclusion to be drawn from the study of the 
political, economic and cultural landscape in the ten ex-communist 
states which adhered to EU since May 1, 2004/January 1, 2007 may 
be the fact the European integration cannot replace political and 
social integration within those countries. Therefore, I think that 
post-communist Europe needs a Leftist program for social 
integration. European Romania contributes to such a program, for 
one of the important states of the European Union.  
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II. What kind of a Europe do the social-democrats want? 
 This is one of the essential questions to which Adrian 
Năstase tries to give an answer in the present book. I think that four 
items have priority on the European political agenda: a) 
institutional reform, having as natural consequence the adoption of 
a constitutional Treaty; b) strengthening of democracy and 
contesting the populist mirage; c) reform of social systems, to 
secure sustainment; d) the energy problem, closely correlated with 
the ecological one.  
  

a) A Constitution for Europe 
 Rejection of the Constitutional Treaty of the European 
Union by France and the Netherlands is able to block both the 
deepening of integration, and its further extension in South Eastern 
Europe. I share with Adrian Năstase the concern for the necessary 
reform of the community institutions, so that Europe may become a 
major and more responsible actor in the globalization processes. 
For me, as a European in Germany, it is vital that the European 
Union should get a Constitution, even if there are some people 
reticent enough to call it by that name, for in this way we would be 
able to progress from “Market-oriented Europe” to “Political 
Europe”, from the “Europe of Nations” to “Europe as a Responsible 
Global Actor”. Therefore I appreciate even more the proposal 
advanced by Adrian Năstase, whom I consider a European in 
Romania, to make a “Romanian contribution” to the build-up of 
Europe’s future, so much the more as “Romania should aspire to a 
European Union constituted as a federation of states, built on two 
pillars, the first, communitary, reinforced, and the second, inter-
governmental, restructured, thought out as a concomitant existence 
of two Unions, one Economic and Monetary, side by side with a 
Political One”. 
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 b) The mirage of Populism 
 The optimistic effervescence of the early 1990s, generated 
by the fall of communism in Europe has been replaced, little by 
little, by a feeling of dissatisfaction with the traditional political 
solutions. Radicalism reappeared in Europe. First, apparently as a 
paradox, in the West: Austrian Freedom Party (Freiheitliche Partei 
Österreichs), Pim Fortuyn List (Lijst Pim Party) in the Netherlands, 
not to speak about the Front National (National Front) in France.  

Starting 2004, unexpected events occurred in the political 
life of the states in post-communist Europe. Then, in 2004, ruling 
parties all over Central Europe lost the elections for the European 
Parliament. In 2005, parliamentary elections in Poland brought 
about a devastating defeat of the centre-Leftist disintegrated forces 
and an unexpected victory of radical nationalist parties, like 
Samoobrona RP (Self-Defense of the Republic of Poland) and Liga 
Polskich Rodzin, LPR (League of Polish Families). Later these 
parties became members of the new centre-Right government 
coalition, which did not succeed to consolidate itself and was 
obliged to cope with a mass protest starting that date.  
 In 2006 elections, in Slovakia SMER, a democratic-left 
party had success, the centre-Right forces disintegrated, lost the 
elections. But many Social Democrats are concerned on a Coalition 
with Slovenská národná strana (Slovak National Party), a radically 
nationalistic party. Till the fall of 2006, neither Hungary, nor Czech 
Republic succeeded to avoid the destabilization of political life, 
although they did not follow the Polish model. Only in Hungary’s 
democratic history, the voters granted a second mandate to the 
centre-Left coalition, while the Right radical nationalists, Magyar 
Igazság és Élet Pártja (in short: MIÉP-Jobbik) (Hungarian Justice 
and Life Party) and Magyar Munkáspárt (Hungarian Workers’ 
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Party) lost their anyway limited support. Nevertheless, shortly after 
the centre-Left coalition had begun its mandate, it was obliged to 
cope with a massive protest of the Opposition, doubled by a violent 
conflict between the radical Right groups. 
 Like in Hungary, the Czech elections, in 2006, proved a 
weakening of the a radical force, the Komunistická strana Čech a 
Moravy – KSČM (Communist Party of Bohemia and Moravia). In 
the elections, both the Democratic Left and the Democratic Right 
obtained an equal number of mandates, being thus unable to form a 
coalition. The political deadlock turned the country into a non 
governable state for a long period of time.    
 At the presidential elections in Bulgaria, in 2006, the leader 
of the ultra nationalist party, ATAKA, Volen Siderov, reached the 
second round of the presidential elections. He lost to President 
Georgi Parvanov, an independent candidate, nominated by an 
initiative committee, but he was leader of the Bulgarian Socialist 
Party. Volen Siderov’s discourse was powerfully anti-European and 
anti-minorities, and was targeted on the votes of people dissatisfied 
with the reforms adopted with a view to joining the European 
Union. What happened in Bulgaria looks very much like the 
“French scenario” of 2002, when the Socialists supported the 
Right-wing Jacques Chirac against the extreme-Right Jean-Marie 
Le Pen. The elections to the European Parliament underlined the 
dangerous strength of the extreme anti European right. 
 The Flemish Vlams Belang, the Slovene Alliance, the League 
of Polish Families, the are only some of political nationalist 
groupings playing a increasingly important part on the political 
stages in the Central and East European countries. Their electoral 
support was restricted by electoral lower limits or nominal votes, 
likely to remove their possibility to ascend to power. Nevertheless, 
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the sympathy they are enjoying turns them from occasional allies of 
the Right or Left parties in forming coalitions.  
 It is necessary to make some remarks concerning the ascent 
of populism all through Europe during the last decade. In West 
European societies there is an increasing desire of security, legality 
and order. Nationalist-populist messages responding to this desire  
are thus formed of: a) people fearing that changes brought about by 
globalization would lower their present living standards; b) people 
fearing that they would not be able to use the changes brought 
about by globalization in order to raise their living standards and, 
therefore, they would lag behind those proving capable to do it c) 
people fearing they would not be able to know/understand, control 
or influence the acts of a government which, turned global, will be 
non-transparent, irresponsible, non-protective . 
 Some of these explanations for the outbursts of nationalistic 
populism in West Europe are also valid for post-communist 
Europe. But, the end of the formal adherence stages to EU and 
NATO brought in the twilight of the solidarities specific for the 
transition epoch. If in the mid-1990s the negative tendencies of the 
post-communist societies could be tempered by the attempt at 
reaching consensus about the great adherence to NATO and 
European integration projects, once these targets reached, 
dissatisfactions broke out. In the East and the West alike, the fear of 
change, personified by European integration in the new states 
adhered to EU, generates an option for leaders who are promising 
to solve all problems in a society in a very short time. The specific 
feature of the destabilization wave in the post-communist world is 
the result of its simultaneous development in the whole region, and 
not only in this or that country as it happened previously. 
Moreover, it proved the brittleness of democracies, considered as 
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being consolidated democracies. And, last but not least, the loss of 
balance in this zone appeared shortly after the adherence of these 
states to the European Union, a fact which played, as frequently 
sustained, a key part in the political stability of the region.  
 One of the differences between eastern and western 
populism in Europe is the fact that in EU 15 area, radicalism was 
born when the crisis of the traditional Right-wing parties was 
prevailing, while in post-communist societies Right-wing 
extremism occurred in wake of the tumble suffered by the 
democratic Left. The Polish example, where Social Democrats had 
suffered serious electoral defeats as a consequence of the 
accusations of corruption and of the fratricide quarrels, is quite 
eloquent in this sense. But, the Left in Central and Eastern Europe 
is infected by populism also because the Social Democratic parties 
took the lead in the process of adherence to the European Union, 
and the dream of prosperity won overnight did not come true. In 
other words, the left is paying now the price of social changes 
achieved by it, social changes which have not generated prosperity 
alone, but also social exclusion, poverty, a feeling of non-
adjustment to the changes seen as too swift and too radical.  
 Thus, the combating of populism in EU 27 will not be 
achieved by a simple pro-democratic rhetoric, but only following a 
process of transformation whose result must be the regaining of 
confidence in institutions, be they at a state or at community level, 
in the efficiency of ensuring private or collective security by the 
European Union. The parties of democratic Left should also gain 
more credibility in their capacity to rejuvenate the democratic 
message, to determine a strengthened confidence in the political 
values and the efficiency of civic participation.  
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 c) The European Social Pattern 
 There is a general-European discussion about adapting the 
social security system, built-up since the end of World War I, to the 
new realities imposed by transition to an economy based on 
knowledge. The ageing of the population, the conservative 
management of pension funds aversion to risk concerning the 
transfer of public funds into private pension funds competition 
caused by low salary countries but with a valuable human capital, 
“the flight for jobs” in other more tax-friendly countries, the 
growing heterogeneity of social policies in the EU member-states, 
the great number of jobless people are all menaces that brought into 
focus the need of reforming the European social pattern.  
 In Germany, this topic has a special echo, the discussions 
about the adoption of the “2010 Agenda” being well-known. An 
effective social protection in Europe requires rules adopted at a 
community level. That is more important for the new post 
communist member states than for the western; the level of social 
security like health care and pensions is a reason of major concerns 
not only in Romania. Basic pre-requisites are two political 
decisions assumed at a European level: first, all the EU member-
states should come to terms that economic development and social 
security are equally important goals. The thesis according to which 
we should first obtain an economic growth and only then ensure 
social security is altogether unacceptable, for social policies should 
be understood as a productive factor of European economy; 
secondly, the basic principle should be competition between 
companies, not between companies from different states backing 
them. The consequence of this principle will be the equalization of 
starting terms in the economic competition and of the results of 
economic policies at a European level. 
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 As the differences of wealth between the old and new EU 
member-states are concerned, their solidarity is absolutely 
necessary. The structural funds of the Union are necessary for the 
financing of investments in institutions and infrastructure, so that a 
swift economic growth is made possible. The fundamental 
distorting element in the EU competition is the taxing of 
companies, while standardization at a European level of taxes 
proves necessary. The achievement of a 30% taxation level of the 
companies may be a guide mark for all the EU member-states. We 
should nevertheless accept the fact that the insufficient financing of 
the newcomer states or of the poorer ones cannot be compensated 
only by transfers from the richer countries through the intermediate 
of structural funds. The economic growth of each company can 
assure a durable success.  
 Salary dumping is noxious for the whole of Europe. Too low 
salaries are noxious for employees in poor states as they cannot 
cover their bare necessities, but they are also noxious in richer 
countries, as they generate a higher level of unemployment than 
required by competitiveness. The great challenge of social policy 
and of trade-union strategies in EU is the equalization of salaries at 
an as high level as possible. The pre-requisite condition for 
reaching this objective is the creation of a minimum salary system 
in all the EU member-states, which would be later adjusted point by 
point. The basic principle should be that of comparable salaries for 
comparable competencies. 
 In my opinion, the notion of a uni-dimensional free market, 
of a market-oriented society is altogether wrong. Social security 
alone as a pre-requisite of personal freedom, offered by the 
democratic Left, may survive in the future. 
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 d) Sustainable production and consumption – Energy – 
Environment 
  The author pays in his European Romania a particular 
importance to sustainable development. I feel like expressing my 
own opinion about this question, a viewpoint consonant with 
Adrian Năstase’s.  
 As a constitutive part of the Lisbon Strategy, the vision of a 
durable development and its environmental, economic and social 
prospects are fundamental for a society based on solidarity and 
justice – a society in which its citizens believe in the future and 
participate actively in development. 
 Simultaneously – and incorporated into the economic and 
labor occupation strategies – we need to accelerate the struggle 
against the degradation of environment by a concerted action for 
sustainable production and consumption patterns. Europe will not 
be the sole beneficiary of progress, as progress would lighten the 
global burden on our Planet and would generate new ecologic 
technologies likely to be disseminated all over the world.  

The aim is the breaking of the link between economic 
growth and the pressure exerted on natural resources. Innovations, 
new technologies and investments are fundamental for a successful 
strategy. Technology is a double-edged sword. It is both a cause of 
and a solution for many environmental problems. It is a matter of 
evidence that past technologies – still prevailing in transports, 
energy, industry and agriculture – are undermining our elementary 
systems of maintaining the purity of life, water and air and keeping 
soil fertility.  

New technologies are or will be soon available in all these 
sectors. They will not reduce only the impact on environment but, if 
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used on a large scale, they will be able to solve environmental 
problems.  

We have to choose between technological change at an 
unprecedented pace and an alteration of the atmosphere 
composition with no equivalent in the past, as early as the dawn of 
humanity. Improvements in environmental technologies with the 
help of bigger investments might raise the improvements rate in 
eco-efficiency. Such an evolution would better the relationship 
between economic growth and pressure on environment, allowing 
for more favorable evolutions in both of them.  

There is no inherent contradiction between economic growth 
and the maintenance of an acceptable level of environmental 
quality. Economic growth usually allows society to offer people a 
cleaner and healthier environment. So, this problem should not be 
considered as an economic growth versus environment issue, but as 
a question of how higher living standards can be accompanied by 
improved environmental quality. The strengthening of integration 
should be beneficial both for the environment and for the 
elimination of subsidies for activities noxious to environment and 
to economic policy. The ecologic improvement of fiscal policy, by 
eliminating for instance subsidies for activities noxious to 
environment should raise economic efficiency. 

Practically speaking, sustainability is a matter of eliminating 
old technologies and promoting more efficient and more productive 
ones. We must look for new, efficient, clean technologies. They 
will produce more in terms of value for consumers, but will use less 
energy and other resources.  

The replacement of old technologies with fresh ones, 
oriented towards sustainability stimulates a strong economic growth 
in wake of investments. A higher rate of investments will allow for 
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a replacement of old technologies at an accelerated pace. A long-
lasting development strategy – including a firm policy of price 
readjustment – will make more profitable the introduction of new 
technologies and will spur investments and economic growth. Thus, 
the EU lasting development strategy can contribute to such an 
investments strategy.  

This approach of the sustainable technologies problem has 
got an aspect concerning development. The EU member-states and 
other developed states have drawn up, implemented and exported in 
the past technologies that are at the basis of our non-sustainable 
production patterns. These states will bear the main responsibility 
for the introduction of new technologies and for putting them at the 
disposal of the developing countries. The long-term vision should 
be combined with a daring action program for investments, 
economic growth and pressure upon natural resources. For such a 
program to be feasible, it should be based on the principle of 
optimum performance – that is on new technologies, systems and 
principles that have already demonstrated their good functioning.  

The recently adopted European strategy concerning energy - 
Energy for a Changing World - , assumes daring objectives: 
reducing greenhouse polluting gas emissions from developed 
countries by 30% by 2020; improving energy efficiency by 20% by 
2020; raising the share of renewable energy to 20% by 2020; 
Increasing the level of bio-fuels in transport fuel to 10% by 2020. 
All these objectives assumed at a community level, the problem of 
the dependence of the European Union upon the energy resources 
of Russia and the political implications this fact has already got 
need a realistic and courageous attitude of the European politicians. 
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III. The European democratic Left in the Globalization 
Age   
 Political developments in European countries, and the 
impact of globalization on socio-political, economic and cultural 
realities, require a review of the European social democratic 
parties’ program, as well as of the social-democratic political 
thinking in general.  

The essential question is if the traditional distinction 
between the Left and the Right is still relevant even if they would 
detach themselves from the prosaic environment of the traditional 
party policy. In my opinion, such significance will be preserved, at 
least at a general level. On the whole, the Right will rather accept 
inequality and will prefer sustaining the powerful ones instead of 
the powerless.  

This distinction should lead in the societal policy of the 
democratic Left to an integration of the weak and the elimination of 
privileges, to its global policy of repudiating a single superpower 
and of sustaining a multi-polar world order. 

The fundamental program of social democratic parties 
continues to be oriented towards a flexible right-left strategy. This 
is valid in spite of all discussions about a “third way” or a “new 
centre”. Anthony Giddens, an adviser of the Labour Party, states in 
his book Beyond Left and Right (1994): “Distinctions between Left 
and Right will further exist in the practical coherence of party 
policies”.  

The simple distinction made by Giddens and the two 
fundamental political alternatives deriving from it, are helpful in 
surpassing the feeling of insecurity resulting from the failure and 
the fragmentation of the communist Left, which had discredited 
both values and notions of the Left. The “new centre” constituted 
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thus a delimitation from the non-democratic Left. The conceptual 
weakness of the “centre” alternative as compared to the Right 
resides in the fact that, it does not make any distinction between the 
democratic and the non-democratic Right.  

The “Centre”, seen from a mathematical vantage point, is the 
point on a long line separating the Right from the Left. A centre 
oriented policy practically means to bring people open to new 
solutions over to the opposite side from the two zones of the 
Centre. As for the fundamental programs, one should not give up 
the traditional Left voters, but, should attract other potential voters. 

 The values of the democratic Left should contain the 
distinctions formulated by Anthony Giddens, which are mirrored in 
the values of democracy and social justice. These values have a 
correspondent in the triad of values resulted from the French 
Revolution – Liberty, Equality, Fraternity. For the international 
democracy there have been adopted, by the document issued in 
2003 at the Congress of the Socialist International –  Governance In 
A Global Society – The Social Democratic Approach–  a new triad 
of principles: durable development, human rights, democracy. Each 
of these principles has three dimensions. Durable development 
includes a healthy environment, economic progress and social 
justice; human rights include the right to individual security, 
cultural identity and social integration, and democracy includes 
good governing, transparency and participation.  

A redefinition of social democracy is dictated also by the 
fact that the political values – concerning human rights and the 
nation, culture or social integration – become more palpable for the 
social reality than socio-economic circumstances and the 
population’s expectations. The basic tendency of social 
expectations is orientation towards a stage in which things will 
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improve, and the situation will cease to deteriorate. In this context, 
comparison with their own worse past positions is useless, while 
comparison with the others, who are – as they claim – in a better 
position, will be more relevant. This “covetous attitude of envy” is 
significant for the delimitation strategies of the Right, as well as for 
the integration strategies of the Left. 

 The success of this program depends upon the training and 
ability to fulfill the parties’ duties; here is the permanent advantage 
of the Left parties as to populist parties, whose incapacity to fulfill 
their obligations will be evident very soon.  

I agree with Adrian Năstase that we European social 
democrats should stay in the front-ranks of the movement in order 
to create a civic European, grounded on the notion of European 
citizenship, which should be one of the pillars of the European 
citizens’ identity. The cosmopolitan society we want to be created 
in Europe can be based solely on principles like respect for 
diversity, construction of common values, subsidiariness and 
spiritual cohesion. In this sense, we should reassert that the social 
democratic policy understands coexistence between the majority 
and the minority as a source of wealth.  

Social cohesion or, better say, the restoration of social 
cohesion is another major challenge on the agenda of the 
programmatic social democratic reformation. Social democracy is 
promoting the principle of equal chances.  But equality of chances 
should be balanced by the chance of equality, as a means of 
inclusion for every individual. This implies, in its turn, the 
achievement of another kind of equilibrium, namely the equilibrium 
between integration in the democratic family and integration of the 
family in the structure of open collectivities. Such collectivities are 
going, in their turn, to aggregate themselves in the multicultural and 
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the cosmopolitan civic society. The policy of integration chance 
and of equality as integration should be defined as palpably 
possible, so that it may identify the way to greater liberty and 
security by increasing adjustment, and by achieving a correct 
correlation between freedom of opinion and responsibility, between 
the assumed risk and the gain obtained. The organization of civil 
society, the explanation of the role of the middle class and social 
restructuring should be part and parcel of the present social 
democratic ideology.  

 
* 

 
In conclusion, I would like to express once again my 

appreciation of Adrian Năstase`s scientific and doctrinaire effort, 
hoping that European Romania will enjoy the attention of the 
reading public it fully deserves, that this challenge to dialogue and 
reflection will be accepted, and after a decade Adrian Năstase will 
write another book of history which we may entitle “Memories. 
The way to a completed European Romania!” I am convinced that 
he will contribute to turn this project into reality. 

 
Dr. Christoph Zöpel 

 
Chairman of the Committee on the Economy, Social Cohesion 

and the Environment of the Socialist International 
 
 
 
Berlin, May 2007  
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

În campania pentru alegerile prezidenţiale din 2004, am 
susţinut un proiect politic de mare anvergură şi care mi se părea 
esenţial pentru modernizarea accelerată a ţării noastre: „România 
europeană”. 

Au trecut mai mult de doi ani de la alegeri, ca şi de la 
finalizarea negocierilor pentru aderarea României la Uniunea 
Europeană. În cei doi ani de guvernare ai Coaliţiei PNL, PD, 
UDMR şi PC s-au întâmplat multe lucruri (mai mult rele decât 
bune, mai mult ambigue decât clare), pe care însă nu intenţionez să 
le comentez aici. 

Trăim o perioadă nouă, plină de perspective, în istoria 
recentă a României şi, din păcate, nu părem foarte pregătiţi pentru 
ea. După 17 ani în care am fost cu toţii, mai mult sau mai puţin, 
concentraţi în jurul proiectului integrării europene, am ajuns la 
momentul în care obiectivul nostru s-a împlinit. Dar, odată cu 
împlinirea sa, avem în faţă o nouă provocare: ce facem acum? Care 
sunt următorii paşi? După momentul aderării, care mai mult decât 
orice altceva, a generat unanimitate în rândul partidelor politice, 
avem acum şansa de a ne direcţiona spre obiectivul real: crearea 
unei societăţi moderne, care să poată asigura echitate şi bunăstare 
pentru toţi membrii săi. Integrarea europeană a fost doar un mijloc. 
Noile noastre proiecte trebuie să se întoarcă spre acest deziderat, al 
bunăstării şi al dezvoltării sociale. 

 
Îmi propun, la începutul unei noi etape istorice pentru România, în 
condiţiile aderării României la UE, de la 1 ianuarie 2007, să încerc să 
aduc la zi acest proiect şi, privind spre viitor, să identific unele 
direcţii de acţiune politică, economică şi socială. Aceste pagini 
reprezintă doar „prefaţa“ unei „construcţii“ doctrinare şi de acţiune ce 
se va contura, în datele sale generale, în perioada următoare. 
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Unul din obiectivele mele cele mai importante, ca om politic 

şi ca social-democrat, a fost, este şi va fi, în continuare, susţinerea 
procesului de integrare a României în Uniunea Europeană, 
transformarea ţării într-o societate modernă de tip occidental. Voi 
participa la acest proiect naţional de anvergură cu toate puterile 
mele, aşa cum am făcut-o şi până acum, indiferent de rolul politic 
pe care îl voi juca în perioada care urmează. Consider că, dincolo 
de şansa de a ocupa o funcţie temporară în cadrul guvernării, 
datoria unui om politic autentic este aceea de a oferi societăţii 
viziunea propriei sale evoluţii, precum şi soluţiile la provocările 
viitorului. 

 
Orice prim-ministru – şi acesta a fost şi cazul meu – este 

constant obligat să ia decizii dificile. În acord cu acestea, 
popularitatea sa devine un fenomen tranzitoriu, deşi nici un om 
politic nu face abstracţie de electorat şi de popularitatea 
„consacrată“ de sondajele de opinie mai mult sau mai puţin 
relevante. Important este, după cum spunea şi Margaret Thatcher, 
nu neapărat să fii „plăcut“, ci respectat. Popularitatea este un 
fenomen temporar, oamenii te pot dezaproba imediat ce consideră 
sau li se transmite repetat că ai făcut un lucru greşit. În cele din 
urmă, poţi recâştiga încrederea oamenilor, arătând că, în esenţă, ai 
procedat corect. Dar cel mai important factor este respectul. Atâta 
timp cât eşti respectat pentru ceea ce ai făcut, poţi spera că tot ceea 
ce vei face în viitor va conta, chiar dacă în mod deliberat şi printr-
un verbiaj uneori lipsit de substanţă, în politica românească 
proiectele sunt criticate încă înainte de a fi cunoscute, mai ales de 
către cei dispuşi să fie, mai degrabă, observatori sau ghizi decât 
participanţi la efortul constructiv. 

Voi încerca să profit de statutul meu de fost prim-ministru al 
Guvernului României, precum şi de absenţa încordării asociate unei 
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funcţii publice de mare vizibilitate, pentru a comenta şi a extinde un 
„mesaj” de mare semnificaţie, care este, din păcate, aproape ignorat 
în prezent. Nu cred că suntem suficient de preocupaţi de  integrarea 
europeană şi de modul în care aceasta poate transforma societatea 
românească după 2007. Integrarea europeană riscă să se transforme 
din marea şansă pe care istoria a oferit-o acestui popor, o şansă a 
bunăstării şi a dezvoltării civilizate, într-o imensă capcană. Fără 
preocupare şi implicare din partea politicienilor, fenomenul 
integrării se poate întoarce împotriva poporului, care îl va percepe 
ca pe o ameninţare, ca pe o schimbare pe care nu o înţelege şi care 
îi ameninţă stilul de viaţă. Blocaţi în jocuri politice mărunte, 
concentraţi asupra unor funcţii şi asupra unor raporturi politice 
conflictuale, uităm de responsabilitatea esenţială a unui om politic – 
reprezentarea intereselor cetăţenilor şi rezolvarea problemelor lor. 
Aderarea europeană e primul pas al unei noi tranziţii, faţă de 
care nu ştim cum să ne raportăm. Putem să adoptăm un ton 
catastrofal, să clamăm problemele care vor apărea, să avertizăm 
asupra scumpirilor, dificultăţilor şi problemelor ce pot apărea în 
viaţa de zi cu zi. Putem, de asemenea, să fim exagerat de optimişti 
şi să credem că integrarea ne va aduce automat creşterea bunăstării 
şi eliminarea sărăciei. Niciuna din aceste variante nu va rezolva 
însă nimic. Vom începe o nouă tranziţie, extrem de importantă, şi, 
dacă nu vom şti să depăşim diferenţele politice şi personale şi să 
începem să lucrăm împreună la o strategie naţională care să 
transforme integrarea într-o adevărată şansă pentru România şi 
pentru români, suntem condamnaţi să trăim în continuare la 
marginea democraţiei şi a civilizaţiei. Drumul de la aderare la 
integrare este lung, poate fi anevoios, dar va conduce la prosperitate 
şi bunăstare dacă este parcurs cu grijă şi responsabilitate şi dacă 
problemele inerente ce apar sunt abordate după norme europene 
aplicate corect condiţiilor concrete ale ţării noastre. România are 
nevoie de o fiscalitate care să fie mai favorabilă investiţiilor decât 
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speculaţiilor imobiliare, avem nevoie de întărirea puterii de 
cumpărare a salariilor modeste, trebuie să realizăm un efort 
financiar semnificativ pentru educaţie, cercetare şi inovare. 

 
De răspunsul politicii depinde dacă România îşi va găsi 

starea necesară de echilibru sau dacă va rătăci cu soluţii de moment 
pe drumul dificil al europenizării. Acest volum reprezintă şi o 
propunere de a elabora teme de dezbatere publică dar nu se 
doreşte a fi un program politic; programele sunt în principal 
treaba partidelor. Cred însă că am experienţa şi, în acelaşi timp, 
distanţa necesară pentru a elabora reflecţii libere despre ceea ce este 
sau trebuie să reprezinte exerciţiul responsabilităţii, cunoscând şi 
dificultăţile guvernării, dar şi dorinţa de a schimba în bine ordinea 
şi chiar substanţa lucrurilor. 

Nu mi-am propus să tratez numai problemele care sunt de 
strictă actualitate; am preferat să aleg temele care mi s-au părut 
interesante pentru a aduce poate mai multă claritate în realitatea 
actuală, fixând repere şi încercând schiţarea unor soluţii. Dorinţa 
mea este aceea de a-i oferi cititorului reflecţii utile, poate, pentru el, 
invitându-l, la rândul său, să reflecteze la ceea ce este şi ce trebuie 
să fie România europeană. Simt că în România încă nu există 
suficientă claritate cu privire la viitorul şi destinul nostru colectiv, 
cu privire la ceea ce trebuie să reprezentăm în arhitectura lumii. Nu 
întotdeauna politica a oferit răspunsurile cele mai eficiente, nu 
puţini politicieni au tranşat lucrurile extrem de simplu, mai curând 
în stilul celebrelor „quotas” decât cu profunzimea intelectuală a 
celor interesaţi de „arta guvernării” şi nu doar de simpla 
administrare a acesteia. Politica nu mai este, din păcate, spaţiul 
primar al dezbaterii cu privire la destinul colectiv, actorii dorind o 
partajare a acestuia în sensul succeselor „politice” de moment şi a 
scopurilor efemere. Şi, în bună măsură – aşa cum şi cercetările 
sociale indică – aceste „succese” nu sunt şi cele la care cetăţenii se 
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aşteaptă, declinul încrederii în politică şi în parlamentarism fiind 
semne ale unei crize generale de încredere.  

 
De asemenea, nu mi-am propus să mă refer la absolut 

toate temele de interes pentru societatea românească angrenată 
într-un amplu proces de modernizare care să conducă ţara de la faza 
aderării la Uniunea Europeană la integrarea efectivă în această 
monumentală, complexă şi în continuă mişcare construcţie 
europeană. Am lăsat, astfel, în mod deliberat, în afara textului teme 
majore care au conexiuni directe cu dimensiunea culturală, întrucât 
Uniunea Europeană nu-şi propune o integrare pe plan cultural a 
statelor membre. Dimpotrivă, diversitatea culturală şi lingvistică 
este considerată ca reprezentând o valoare semnificativă şi un 
simbol remarcabil al Europei Unite. Şi, în acest domeniu, România 
a intrat în Uniunea Europeană cu o zestre culturală deosebită care, 
probabil, se cere a fi făcută tot mai mult cunoscută pe continent şi 
în lume. În acelaşi timp, nu am dorit să intru în detaliile 
problemelor economice, pe plan sectorial supuse unor profunde 
transformări în procesul integrării efective, atât datorită caracterului 
preponderent tehnic al discuţiei, cât şi din speranţa că acestea vor fi 
abordate cu mult mai mare autoritate de specialiştii în materie. 

 
România trebuie să folosească integrarea europeană ca 

motor principal pentru dezvoltare şi modernizare, problema 
nemaifiind aceea a „descoperirii” de către politicieni a unui 
anumit tip de dezvoltare, ci de justă folosire a unui „timp şi a 
unui tip al dezvoltării”. Este o şansă extraordinară pe care o 
avem şi pe care nu putem să ne permitem să o irosim, fiind 
vorba de integrarea României nu într-o lume periferică, ci în 
chiar nucleul dezvoltării mondiale, în centrul unei zone care 
determină şi influenţează procesele de globalizare.  
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Lansarea conceptului României Europene – pe care încerc 
să o realizez prin publicarea acestei lucrări – este cu atât mai 
necesară cu cât noua „tranziţie“, de la aderare la integrarea 
României în Uniunea Europeană, a început cu „stângul“, bate paşii 
pe loc, cu unele tendinţe chiar de regres. În primul rând, ea a găsit 
structurile statului care au cele mai mari responsabilităţi în materie 
nepregătite pentru marea încercare, ca de obicei în istoria noastră. 
Aşa cum, cu o rigurozitate matematică, primăriile sunt prinse 
nepregătite de orice manifestare de început al iernii.  

În al doilea rând şi, poate, chiar mai important, asistăm de 
câteva luni bune, la o criză politică internă, fără precedent, la o 
gâlceavă perpetuă nu numai între putere şi opoziţie, dar şi – mai 
ales – în cadrul puterii. Preşedintele şi primul ministru, ca şi forţele 
politice care îi susţin, continuă să-şi arunce acuze şi injurii, să 
uimească cetăţeanul de rând cu urâţenia gestului politic şi a 
cuvântului pronunţat. Această atmosferă perversă, această 
degringoladă politică, poluează puternic atmosfera din ţară şi se 
simte până la Bruxelles, unde specialiştii în probleme europene se 
întreabă dacă noţiunile şi definiţiile despre democraţie şi stat de 
drept sunt aceleaşi în capitala Uniunii Europene şi în capitala 
noului stat membru al UE, România. Se repetă scenariul din 1997 
când, pe parcurs de un an, coaliţia la putere atunci la Bucureşti a 
„reuşit“, prin atmosfera politică creată la Bucureşti, să întârzie cu 
trei-patru ani procesul negocierii aderării României la UE. Este ca 
şi cum cineva, aici în România, ar fi interesat în activarea clauzelor 
de salvgardare din Tratatul de Aderare, ceea ce ar aduce mari 
prejudicii ţării şi fiecărui român. 

 
Din dorinţa de a nu se întâmpla aşa ceva, pornind şi de la 

responsabilitatea mea de om politic de a evita riscul transformării 
României în „ţara oportunităţilor pierdute“, fac un apel, către toţi 
cei care preţuiesc interesele României, să determine o întoarcere cu 
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faţa la realităţi, să participe la lansarea marelui proiect al României 
Europene, acum când ni s-a întins o mână generoasă din partea 
Uniunii Europene, aceasta fiind calea rapidă pentru modernizarea 
ţării şi bunăstarea cetăţeanului român. 

 
Adresez mulţumirile mele tuturor celor care m-au sprijinit în 

demersul meu cu idei, opinii, observaţii pertinente: Florin 
Abraham, Dan Matei Agaton, Mariana Alexandrescu, Ecaterina 
Andronescu, Bogdan Aurescu, Manuela Catrina, Leonard Cazan, 
Traian Chebeleu, Minodora Cliveti, Eugen Ovidiu Chirovici, Petre 
Daea, Eugen Dijmărescu, acad. Mihai Drăgănescu, Marcel Dinu, 
Smaranda Dobrescu, Constantin Dumitru, Elena Dumitru, Radu 
Enache, Dan Georgescu, Florin Georgescu, Iulian Iancu, Anne 
Jugănaru, Petre Lificiu, Mihaela Nistorescu, Vladimir Pasti, gen. 
Mihail Popescu, George Potra, Vasile Puşcaş, Hildegard Puwak, 
Marian Sârbu, Adrian Severin, Ion Stan, Dan Sultănescu, Laurenţiu 
Tănase, Alin Teodorescu, Bogdan Teodorescu, Simona Maya-
Teodoroiu, precum şi tuturor celor care, din varii motive, nu i-am 
putut menţiona aici.  

Mulţumesc, de asemenea, tuturor celor care, incitaţi de 
această carte, vor participa la dezbateri, îmi vor transmite propuneri 
de completare, opinii, care vor duce la îmbogăţirea conceptului de 
„Românie  Europeană” - aşa cum este el văzut de către fiecare 
dintre noi. Acest volum se vrea doar un început, urmând ca, o 
ulterioară ediţie, să ia naştere în urma dialogului cu dumneavoastră. 

 
Adrian Năstase 

Mai 2007  
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I. DE UNDE AM PLECAT 
 

I. 1. PROIECTUL ISTORIC AL ROMÂNIEI 
 

În perioada când eram prim-ministru, eram mereu însoţit de 
jurnalişti în vizitele oficiale efectuate în străinătate. Redactorii 
diverselor televiziuni sau cotidiene văd în astfel de călătorii un bun 
prilej de a fi cât mai aproape de oamenii politici despre care scriu. 
Cu cât este mai lungă o asemenea călătorie aeriană, în care oamenii 
sunt aproape unii de alţii, iar diferenţele de statut şi de ocupaţie se 
atenuează, cu atât mai intime şi mai apropiate devin conversaţiile. 

Într-o astfel de călătorie, am fost întrebat de un ziarist dacă 
Nicolae Titulescu este modelul meu de om politic şi dacă încerc să 
mă inspir din faptele şi biografia sa. Este binecunoscută între 
jurnalişti admiraţia pe care o am faţă de Titulescu. Ţine de 
întâmplare faptul că am ajuns, foarte devreme în viaţa mea, să iau 
contact cu opera lui Nicolae Titulescu. O cunosc bine, aşa cum îi 
cunosc şi viaţa, şi le respect pe amândouă. Dar, la întrebarea dacă îl 
consider pe Titulescu modelul de om politic pe care îmi doresc să îl 
urmez, răspunsul meu a fost „nu“. 

 

Lecţia lui Nicolae Titulescu 
 

Îl respect mult pe cel care a fost Titulescu şi am o adevărată 
admiraţie pentru ambasadorul, ministrul de externe şi politicianul 
Nicolae Titulescu, dar nu l-am luat niciodată ca model, pentru că, în 
politică, modelele nu funcţionează. În politică nu poţi imita pe 
nimeni, fără să-ţi asumi cel mai mare risc cu putinţă – acela de a te 
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rupe de o realitate care e total diferită de cea din vremea modelului 
pe care ţi l-ai fi ales. Politica este, probabil, mai mult decât oricare 
alt domeniu de activitate, un spaţiu al reacţiei imediate la o 
realitate contingentă şi, prin urmare, este un domeniu al 
creativităţii pure. Uneori, chiar şi al improvizaţiei – chiar dacă 
domeniul politicii presupune un efort major de construcţie pe 
termen mediu şi lung şi un efort considerabil de gândire în 
perspectivă. Paradoxal, nicăieri nu ai mai multă libertate şi, în 
acelaşi timp, mai multe constrângeri, decât în politică. Nicăieri nu 
sesizezi mai repede şi mai profund că realitatea se modifică, uneori 
de la o zi la alta şi, în acelaşi timp, că propria ta activitate modifică 
realitatea. De aceea, în politică, modelele nu funcţionează, iar acei 
politicieni care au încercat să le urmeze, au avut motive să regrete. 

Conducerea politică nu seamănă cu nici un alt tip de 
conducere. Managementul economic şi social beneficiază de 
instituţii şi de repere pe termen lung precum contractele, „brand-
ul“, tendinţele pieţei şi durata relativ lungă a valurilor tehnologice. 
Politica nu beneficiază de nimic din toate acestea. Contractele sunt 
rare în politică, iar atunci când ele există, nu au în spate forţa 
coercitivă a unor instituţii mai puternice – cum ar fi, de exemplu, 
statul, cu justiţia sa. Mai mult decât orice altă activitate, politica 
este relaţie pură între oameni, relaţie mijlocită doar de discurs, 
de principiile pe care un om îşi propune sieşi să le respecte şi de 
„voinţa politică“, adică de hotărârea fiecărui politician de a 
face ceea ce crede el că trebuie să facă. Toate astea se exprimă pe 
fundalul unei capacităţi asociative faţă de toţi cei care împărtăşesc 
aceleaşi idei, valori şi interese, alcătuind partidul, familia politică şi 
orientarea ideologică din care face parte. 

Aceste lucruri le-am aflat, prima dată, din opera lui Nicolae 
Titulescu, într-o perioadă în care politica nu era decât dominaţia 
absolută a birocraţiei Partidului Comunist. Desigur, Titulescu a 
acţionat cu precădere în politica internaţională, într-o zonă în care 
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„electoratul“ în faţa căruia trebuia să-şi susţină ideile şi poziţia era 
alcătuit din politicienii şi personalităţile publice şi influente ale 
altor ţări. O particularitate era numărul mic de oameni cărora li se 
adresa şi pe care trebuia să-i convingă. Politicianul român de astăzi 
trebuie să convingă milioane de oameni că propunerile sale merită a 
fi aplicate. După cum „electoratul internaţional“ – care, pe vremea 
lui Titulescu, era destul de restrâns – a devenit acum, în epoca 
globalizării şi a diferenţierilor de tot felul, substanţial mai mare şi 
categoric mai puţin omogen decât era elita europeană a primei 
jumătăţi a secolui XX. 

Altfel spus, este mult mai dificil să fii om politic în spaţiul 
intern, la începutul secolului al XXI-lea, decât era, pentru Titulescu, 
să fie actor politic internaţional în prima parte a secolului al  
XX-lea. Cu toate acestea, ceea ce a făcut el nu a fost mai puţină 
politică – şi încă politică democratică – şi am avut multe de învăţat 
din discursurile şi jurnalele sale. 

Ceea ce rămâne încă şi astăzi actual din toate textele lui 
Nicolae Titulescu este voinţa politică fermă de a acţiona pentru 
modernizarea României. El ştia că este reprezentantul unei ţări 
înapoiate într-o Europă dezvoltată. Ştia că ceea ce gândeşte şi vrea 
populaţia românească are destul de puţină legătură cu agendele de 
priorităţi ale politicilor europene sau americane, cu ai căror 
reprezentanţi a purtat principalele sale dialoguri. Şi ceea ce urmărea 
era, fără îndoială, să asigure o legătură indestructibilă între această 
lume occidentală şi cea românească, în numele căreia vorbea şi 
acţiona. 

Aducând treptat politica românească la nivelul politicii 
europene şi, dincolo de ea, la cel al politicii mondiale, Titulescu 
nu apăra doar interesele la nivel internaţional ale României, ci, 
în acelaşi timp, se străduia să construiască o punte între 
dezvoltata civilizaţie europeană şi mai înapoiata societate 
românească. Pe scurt, dorea sincronizarea României cu 
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Occidentul. A găsit, din păcate, mult prea puţin sprijin în propria 
sa ţară şi relativ puţină înţelegere în lumea internaţională. El, 
personal, era, desigur, acceptat şi agreat, dar ţara pe care o 
reprezenta şi în numele căreia vorbea nu prezenta un interes 
deosebit pentru ceea ce atunci erau „marile puteri“, iar acum 
numim „comunitatea internaţională“. 

Dacă pun în balanţă situaţia de atunci a României cu cea 
de astăzi, iese imediat în evidenţă şansa extraordinară de care 
dispune ţara noastră în aceşti ani. Din 2004 România este deja 
membră a NATO, parteneră în principalul sistem de securitate al 
lumii capitaliste şi începând cu 1 ianuarie 2007 a aderat la Uniunea 
Europeană. Niciodată în istoria sa, România nu a avut garanţii mai 
importante în ceea ce priveşte securitatea şi capacitatea sa de 
dezvoltare. De fapt, aceasta reprezintă decizia politică a 
conducătorilor lumii democratice şi dezvoltate, în particular a 
Europei Occidentale, de a integra România, atât din perspectiva 
securităţii, cât şi din aceea politică, economică şi socială, prin 
aderarea la UE.  

Obişnuim să folosim sintagma „Titulescu, contemporanul 
nostru“. Dacă este aşa, în al 125-lea an de la naşterea sa, în 2007, 
Titulescu ar fi mândru că viziunea sa privind o Europă Unită a 
căpătat nu numai contur, dar şi conţinut. Şi ar fi deosebit de fericit 
că ţara sa, România, a fost admisă în această Europă Unită care este 
Uniunea Europeană ce înglobează în prezent 27 de state de pe 
continent. Ce altă mare bucurie şi-ar fi putut dori decât faptul că 
tezele sale privind „spiritualizarea frontierelor“ au devenit realitate 
după 70 de ani de la lansare, că astăzi cetăţeanul român circulă liber 
într-o Europă cu graniţe „spiritualizate”. Nicolae Titulescu a fost un 
mare precursor al unităţii Europei şi trebuie să fim mândri de acest 
lucru! 
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Dinamica modernizării, de la Bălcescu la Ceauşescu 
 

Aderarea la Uniunea Europeană înseamnă pentru România 
încheierea unui proces extrem de complex, început cu aproape un 
secol şi jumătate în urmă. Când boierii munteni şi moldoveni 
solicitau în memoriile trimise Puterilor Garante înscăunarea în 
Ţările Române a unui principe străin, ei formulau, în termenii 
politico-diplomatici ai vremii, opţiunea României de afiliere la 
valorile Occidentului european. Proiectul lor a dominat gândirea şi 
acţiunea politică românească încă de atunci, astfel încât putem 
spune că proiectul integrării europene este urmarea firească a celui 
mai puternic şi mai semnificativ proiect al politicii româneşti. A 
străbătut secolele, generaţiile şi conjuncturile şi a ajuns să se 
împlinească la acest început de mileniu. 

Procesul aderării s-a încheiat acum şi, evident, face cu atât 
mai urgent şi mai indispensabil celălalt proiect: cel al construcţiei 
europene a României, care să conducă la deplina integrare a ţării 
noastre în Uniunea Europeană. Pentru a ne clarifica opţiunile, 
trebuie să reflectăm însă, mai întâi, asupra istoriei noastre în epoca 
modernă. 

La începutul secolului al XIX-lea, în vremea când Dinicu 
Golescu vizita Europa şi constata (în „Însemnare a călătoriei mele 
Constantin Radovici din Goleşti, făcută în anii 1824, 1825, 1826“) 
uriaşele diferenţe dintre situaţia economică şi socială a populaţiei 
occidentale şi situaţia populaţiei româneşti, s-au creat condiţiile 
unei opţiuni politice fundamentale – cea a modernizării României.  

În sociologie şi politologie, cuvântul „modernizare“ 
desemnează o combinaţie vastă şi neomogenă de realităţi socio-
economice şi politice sau teorii care cuprind un spectru extrem de 
larg, de la analiza şi justificarea politicilor colonialiste sau 
neocolonialiste şi până la războiul contra terorismului din zilele 
noastre. Pentru români însă, de la Bălcescu şi până în zilele 
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noastre, cuvântul „modernizare“ a însemnat practic un singur 
lucru – reproducerea în societatea românească a instituţiilor 
definitorii ale civilizaţiei occidentale dezvoltate. Termenul de 
integrare îl folosesc în sens larg (în sens restrâns integrarea 
europeană este un proces continuu de construcţie a nivelului 
supranaţional din cadrul UE, proces relativ recent, la care pot 
participa doar membrii săi). În această interpretare extensivă, el 
reprezintă fenomenul de internalizare şi instituţionalizare a 
valorilor politice şi culturale ale Occidentului de către actorii şi 
instituţiile politice româneşti.  

Această opţiune politică a dominat activitatea lui Alexandru 
Ioan Cuza şi ea a fost exprimată continuu de-a lungul domniei lui 
Carol I. În acelaşi timp, ea explică lungul şir de oscilaţii politice şi 
apriga dezbatere asupra modernizării de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi până după sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial 
şi, în ultimă instanţă, explică şi comunismul românesc. Pentru că, în 
ciuda faptului că regimul politic comunist şi societatea socialistă 
din România au exprimat opţiunile politice şi ideologice de natură 
hegemonică ale fostei URSS, comunismul românesc a cunoscut şi 
influenţe ale proiectului de modernizare de tip european, precum şi 
ale proiectului integrării în civilizaţia Europei Occidentale, ambele 
fiind moşteniri ale guvernărilor anterioare. Industrializarea, 
urbanizarea, europenizarea culturii şi învăţământului 
românesc – prin respingerea rusificării ştiinţei, culturii şi a 
civilizaţiei cotidiene – chiar şi naţionalismul excesiv al ultimelor 
două decenii ale comunismului românesc, toate acestea au fost 
influenţate, până la urmă, de cele două proiecte politice 
tradiţionale ale clasei politice româneşti din ultimele două 
secole. De altfel, România a fost prima ţară din blocul comunist 
care a recunoscut oficial Piaţa Comună – precursorul Uniunii 
Europene de astăzi –, a stabilit relaţii cu ea, inclusiv prin încheierea 
unor acorduri sectoriale de colaborare.  
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Fără îndoială, nici Nicolae Ceauşescu, nici Partidul 
Comunist Român nu erau instrumente adecvate ale modernizării 
României. Pentru aceştia, proiectul afilierii la valorile civilizaţiei 
occidentale şi la cel al modernizării României au fost cu totul 
secundare – în raport cu proiectul lor principal, care era de a 
menţine la putere elita comunistă, iar efectele acestei orientări 
„dizidente“ faţă de restul lagărului comunist aflat sub „puterea“ 
Moscovei nu s-au finalizat cu mari beneficii pentru societatea 
românească, în profunzimea ei. Nu voi apăra niciodată comunismul 
românesc. Industrializarea, urbanizarea, electrificarea, alfabetizarea 
populaţiei şi extinderea învăţământului obligatoriu ţin de prima 
revoluţie industrială şi au fost realizate prin dictatura politică a 
partidului comunist, în condiţiile unei severe stagnări în evoluţia 
socială şi democratică a ţării. Dar, trecerea la etapa următoare de 
dezvoltare – care ar fi fost necesar să se producă din a doua 
jumătate a anilor ’70 – presupunea, în mod obligatoriu, democraţia 
politică şi economia de piaţă. Or, comunismul est-european – în 
general, şi cel românesc, în particular – s-au prăbuşit şi pentru că nu 
au putut să se adapteze la aceste două mecanisme esenţiale ale 
dezvoltării. Comunismul chinez, care a dat dovadă de mai multă 
flexibilitate – în conjuncturi evident diferite – a avut o altă soartă. 

Cele două tendinţe obiective de evoluţie a societăţii 
româneşti – de integrare şi modernizare europeană a României – au 
fost însă atât de puternic înrădăcinate în cultura politică românească 
şi în viaţa intelectuală a ţării, încât nici măcar comunismul nu a 
putut şi, de la un moment dat, nici măcar nu a mai încercat să li se 
opună. S-a străduit, în schimb, să le urmeze într-o formă puternic 
filtrată de interesele imediate şi ideologice, legate de cele de URSS, 
ca şi de cele ale regimului pe care îl serveau. 

După răsturnarea comunismului, ca regim politic şi ca 
sistem ideologic, în 1989, proiectele politice ale integrării şi 
modernizării au devenit prioritare. Deja România nu mai era, în 
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raport cu ţările europene, o societate periferică, ci una care căpăta 
din ce în ce mai multă importanţă. România a devenit graniţa de est 
a civilizaţiei europene şi acest statut politic va fi confirmat 
deopotrivă economic, social, cultural şi ideologic în anii următori. 

Iată o misiune care este, de departe, cea mai importantă 
provocare pentru societatea românească – şi, am putea spune – de 
la consecinţele cuceririi romane şi până acum. 

„La Roma!“ 
 

Este important să ne amintim de cucerirea romană, întrucât 
doar atunci, paradoxal, a mai avut România statutul foarte special 
pe care îl poate căpăta acum. De-a lungul întregii sale istorii, 
România s-a aflat la graniţa dintre civilizaţiile aflate în 
competiţie. Singura diferenţă semnificativă faţă de alte state – 
de exemplu, Cehia sau Ungaria – a fost aceea că România s-a 
aflat mereu în afara graniţei lumii dezvoltate, deşi îşi dorea să 
fie înăuntru. Ca societate de graniţă, Ţările Române au apărat, în 
unele momente ale istoriei lor, Occidentul sau au încercat să 
participe la extinderea acestuia. Sărbătorirea lui Ştefan cel Mare am 
realizat-o cu convingerea că proiectul său politic este un moment 
din lunga tradiţie pro-occidentală a societăţii şi a politicienilor 
români. Dar el ilustrează, în acelaşi timp, şi condiţia de a fi luptat în 
apărarea lumii civilizate, luptând, de fapt, la graniţa acesteia. 

Când românii au devenit o naţiune, iar România un stat, 
modernizarea ţării şi integrarea sa în cultura europeană au 
devenit proiectele politice fundamentale ale întregii evoluţii 
ulterioare a ţării. Cu toate acestea, ele au eşuat. În ciuda faptului 
că, de la Carol I încoace, România a încercat aproape toate 
ideologiile posibile, aproape toate formulele de guvernare şi 
aproape toate alianţele, nici una dintre combinaţii nu a putut atinge 
vreunul dintre obiectivele finale, atât integrarea cât şi modernizarea 
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rămânând deziderate.  
Dacă privim retrospectiv istoria modernizării statului şi a 

societăţii româneşti, din secolul al XIX-lea şi până acum, întâlnim 
un lung şir de eşecuri atât în privinţa integrării, cât şi a 
modernizării. Fiecare nouă perioadă istorică a pornit de la 
obiectivul şi de la speranţa că, evitând erorile trecutului printr-o 
nouă formulă politică sau o nouă generaţie de politicieni, va obţine 
transformarea României, după chipul şi asemănarea societăţilor 
vest europene dezvoltate. Fiecare nouă perioadă istorică a 
conceput un set de reforme, unele extrem de radicale (pentru 
contextul lor) – precum împroprietărirea ţăranilor, 
introducerea votului universal – altele, precum cele comuniste, 
utopice. Şi, de fiecare dată, o perioadă de modernizare a ţării  
s-a încheiat cu un eşec şi a deschis drumul unei noi perioade şi 
unui nou set de reforme, care, la rândul său, se încheia, practic, 
cu un nou eşec. 

Nici una dintre aceste perioade nu poate fi blamată în 
întregime. De fiecare dată, prin presiunea politică asupra societăţii, 
s-a mai introdus câte o schimbare, a mai fost modelată o realitate 
socială profundă, a mai fost achiziţionată o trăsătură a modernităţii. 
În acelaşi timp, se mai întâmplau două lucruri care, în final, duceau 
la eşecul încercării de modernizare. În ciuda bunelor intenţii ale 
reformatorilor, noile instituţii sociale, economice sau politice 
moderne îşi modificau funcţionarea, producând realităţi net diferite 
de cele ale Europei moderne. Astfel, introducerea relaţiei 
contractuale între ţărani şi proprietarii de mari terenuri în secolul al 
XIX-lea a condus la ceea ce social-democraţii români au numit „a 
doua iobăgie“1. La fel, industrializarea socialistă a condus la un tip 

                                                 
1 „Regimul tocmelilor agricole a reînfiinţat, de fapt, pentru ţărănime – considera Radu 
Rosetti, în cartea sa, publicată în 1907, „Pentru ce s-au răsculat ţăranii” – munca silită şi 
a alcătuit, între ea şi sporirea ei, o stavilă de neînvins”(p.661). 
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de muncă industrială caracterizată nu prin eficienţă şi calitate, ci 
prin risipă de resurse şi degradare calitativă. Iar, după 1989, 
privatizarea şi noile instituţii ale economiei de piaţă au condus mai 
puţin la o economie de tip capitalist modern şi mai mult la un 
capitalism dependent de absorbţia de venituri din sectorul public. 

Cea mai mare parte a istoriei reformelor economice ale 
tranziţiei de după comunism nu a constat în introducerea noilor 
instituţii ale economiei moderne de piaţă, preluate cu uşurinţă din 
Occident, ci în combaterea mereu mai ingenioaselor modalităţi 
ale societăţii de a le eluda sau de a le deforma. Grupul social şi 
economic mai avansat în valorificarea reformelor nou-introduse a 
dispus mereu de poziţii avantajoase în a-şi maximiza câştigurile 
prin eludarea esenţei reformelor, iar masa cetăţenilor nu a 
beneficiat niciodată de resursele minimale necesare în valorificarea 
reformelor. În derularea sinuoasă a etapelor reformării, reformatorii 
nu au putut să asigure condiţii egale de „acces la succes” unei largi 
majorităţi. 

Naşterea continuă a unei realităţi mereu altfel decât cea 
intenţionată prin reformele coordonate politic a fost principala sursă 
a eşecurilor încercărilor de modernizare a României de la Unirea 
Principatelor şi până acum. Desigur, fiecare efort a avut rezultatele 
lui parţial pozitive. Mereu alte instituţii şi realităţi specifice 
societăţii dezvoltate au fost introduse şi, până la urmă, au prins 
rădăcini în societatea românească. Dar, la fel de multe realităţi ale 
tranziţiei spontane li s-au alăturat. În final, societatea care a 
rezultat a fost departe de a fi o societate modernă şi dezvoltată, în 
adevăratul sens al noţiunilor. 

Cel de al doilea factor care a condus la eşecul modernizării 
României a fost viteza extrem de ridicată a proceselor de schimbare 
din lumea dezvoltată. În vreme ce societatea românească era 
schimbată relativ lent şi cu sinuozităţi, prin efortul 
politicienilor săi, societatea occidentală dezvoltată, mai 
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omogenă, se transforma mai repede pe seama evoluţiilor sale 
interne, „naturale“. „Arderea etapelor“, un etern subiect al 
politicienilor români, nu elimină decalajele. 

 

Două tipuri de societăţi 
 

Există, în istorie, două tipuri de societăţi, în funcţie de 
mecanismul care le declanşează transformările. Din primul 
grup fac parte societăţile care evoluează datorită inovaţiilor pe care le 
produc propriile vieţi economice şi sociale normale. Acestea sunt 
societăţile care evoluează. O caracteristică a celei mai mari părţi a 
istoriei omenirii este că aceste societăţi au fost rare în timp, iar 
evoluţiile lor s-au petrecut lent şi, apoi, s-au transferat şi mai lent în 
restul lumii. Dar, de două sau trei secole încoace, în vestul Europei şi 
în America de Nord au apărut un număr mic de societăţi, foarte 
asemănătoare între ele – pe care, acum, le denumim capitaliste. 
Aceste societăţi sunt cele mai dezvoltate din istorie şi au 
capacitatea extraordinară de a evolua foarte rapid şi de a-şi 
„exporta“, aproape la fel de rapid, caracteristicile dominante în 
restul societăţilor lumii. În ultimă instanţă, instituţia statului a fost 
cel mai „căutat“ produs de export al Europei în societăţile Lumii a 
Treia. Capitalismul dezvoltat, iar, în ultima vreme, capitalismul 
dezvoltat şi democratic, este un tip de societate a cărei evoluţie 
naturală este atât de rapidă, încât depăşeşte ritmul schimbărilor pe 
care l-au putut impune cele mai multe modernizări instituite 
politic. 

Cel de al doilea grup de societăţi, din care face parte şi 
România, sunt societăţile în tranziţie. În aceste societăţi, 
schimbarea nu vine „de jos“, nu este rezultatul unor evoluţii 
sociale sau economice normale ale societăţii. Ea vine „de sus“, ca 
iniţiativă a clasei politice şi este aplicată prin intermediul forţei de 
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constrângere a statului. După acest algoritm s-au desfăşurat toate 
încercările de modernizare româneşti din istorie, nu numai cea 
comunistă. Inclusiv tranziţia pe care am parcurs-o în ultimii 17 ani 
a urmat acelaşi drum esenţial. 

Pentru guvernul pe care l-am condus în perioada cea mai 
critică a tranziţiei – şi care a fost etapa aderării, deopotrivă, în 
NATO, cât şi în Uniunea Europeană – cele mai dificile probleme 
pe care le-am avut de înfruntat au fost tocmai asemenea realităţi 
născute spontan şi îndreptate împotriva modernizării, care s-au 
format în perioada guvernărilor anterioare sau chiar în timpul 
propriei noastre guvernări. 

Eu cred că noi am avut un bilanţ, în final, pozitiv, dar, în 
definitiv, chiar aceste realităţi pot încetini ritmul modernizării. În 
acelaşi timp, societatea dezvoltată occidentală, departe de a aştepta 
să vină din urmă cei întârziaţi, îşi accelerează evoluţiile. 
România s-a schimbat mult din 1989 încoace, dar lumea 
dezvoltată s-a schimbat şi mai mult, iar diferenţele dintre 
societatea românească şi societatea capitalistă dezvoltată, în 
ciuda reformelor întreprinse, se pare că au crescut în şi mai 
mare măsură. 

Important, în acest răstimp, a fost faptul că, societatea 
românească a îmbrăţişat în mod explicit ideea modernizării şi a 
tranziţiei, ca atare, către modelul european. Exemplul cel mai 
semnificativ, în această privinţă, este cel al eliminării vizelor pentru 
Europa, de la 1 ianuarie 2002. Nu este vorba de un simplu fapt 
administrativ, ci de un veritabil salt cultural pentru viaţa nemijlocită a 
câtorva milioane de români. Un asemenea salt contribuie la 
transformarea României dintr-o societate în tranziţie (cu 
schimbări proiectate politic), într-o societate care evoluează (datorită 
schimbărilor naturale produse în propriile vieţi sociale). 

Nu este vorba doar de incompetenţa sau de reaua voinţă a 
politicienilor, care, de-a lungul anilor, au coordonat reformele şi au 
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modelat tranziţia de după comunism. Blamarea oamenilor politici, 
formula cea mai comodă şi bazată pe cea mai primitivă 
ideologie, dar atât de dragă părţii celei mai vocale a 
„intelectualităţii“ române (atunci când nu se ocupă de blamarea 
întregii populaţii a ţării, ca fiind „bizantină“ şi „conservatoare“) este 
numai parţial justificată. În realitate, diferenţa de ritm al 
dezvoltării este o caracteristică generală a tuturor tranziţiilor 
româneşti, de la Bălcescu şi până în zilele noastre. 

 

O oportunitate istorică 
 

În 1938, venitul naţional pe locuitor al României era de 
94 dolari SUA, sau de 110 dolari SUA, în funcţie de surse. În acelaşi 
an, conform aceloraşi date, el era de 108 dolari SUA în Ungaria, de 
146 în Franţa, de 490 în Anglia şi de 512 în Statele Unite. Rezultă că, în 
acea perioadă, România era comparabilă cu Ungaria, iar diferenţa faţă 
de Franţa părea încă recuperabilă. Anglia şi Statele Unite ilustrau, deja, 
realităţile unei alte lumi. Şaizeci de ani mai târziu, însă, lucrurile arătau 
cu totul altfel. Calculat după paritatea puterii de cumpărare, produsul 
intern brut pe locuitor al României era, în 1999, de 5 441 USD/loc. 
În acelaşi an, Ungaria avea un indice cel puţin de două ori mai mare 
(11 050 USD/loc), iar Franţa de aproape 5 ori mai mare (23 020 
USD/loc). Cele şase decenii de economie de război, de 
industrializare socialistă şi de reforme post-comuniste au îndepărtat 
România de ţările cu care se mai putea compara spre mijlocul 
secolului trecut, la o distanţă care deja pare că nu mai este, în mod 
normal, recuperabilă. În schimb, diferenţele dintre statele dezvoltate 
tind să se atenueze. 

Ceea ce înseamnă că, în mod normal şi prin propriile 
sale puteri, România nu are nici o şansă, într-un viitor 
previzibil, să ajungă din urmă ţările dezvoltate ale lumii 
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capitaliste şi democratice. Nu este o condiţie specială a 
României. În „mod normal“ şi „prin propriile puteri“ aproape nici o 
societate nu a reuşit să recupereze rămânerea în urmă faţă de 
societăţile dezvoltate. De altfel, foarte puţine societăţi au reuşit 
să intre în clubul select al celor dezvoltate. Din 209 de ţări 
analizate de Banca Mondială la jumătatea deceniului trecut 
(1995), doar 26 (adică doar 12%), o minoritate, puteau fi 
considerate societăţi dezvoltate, cu un PIB pe locuitor mare şi foarte 
mare. România nu este, desigur, printre ele. Dintre aceste 26 de ţări, 
unele, precum Japonia, Coreea de Sud, Norvegia, Israel sau 
Finlanda, au fost, la un moment dat al istoriei lor, societăţi înapoiate 
şi slab dezvoltate, dar au reuşit performanţa de a ieşi din subdezvoltare 
şi de a se moderniza. Însă, pentru fiecare dintre ele, este uşor de 
arătat că au avut succes doar pentru că au avut abilitatea de a 
valorifica câte o oportunitate specială, ivită într-o conjunctură 
favorabilă. Dezvoltarea sau subdezvoltarea nu au depins de o fatalitate 
geografică – amploarea resurselor naturale – ci îşi poate găsi explicaţia 
mai degrabă în strategii şi moduri de administrare a economiilor 
naţionale, precum şi în specificul culturilor naţionale. 

Nu vreau, prin aceasta, să scuz sau să justific eşecurile 
tranziţiilor româneşti din oricare perioadă istorică, inclusiv din cea 
actuală. Vreau doar să subliniez două lecţii ale istoriei a căror 
înţelegere are o valoare strategică pentru viitorul României. 

Prima este că istoria tranziţiilor româneşti – şi a tuturor 
societăţilor din lume care au încercat să devină societăţi dezvoltate şi 
prospere – pare a se încheia invariabil cu un eşec, în sensul că 
modernizarea este amânată pentru o nouă tranziţie, iar diferenţele şi 
decalajele faţă de lumea dezvoltată se adâncesc şi cresc, lăsând 
România, la sfârşitul procesului, mai departe de lumea dezvoltată 
decât la începutul său. 

Cea de a doua lecţie a istoriei este că ieşirea din subdezvoltare 
– pe exemplul puţinelor cazuri în care această întreprindere a avut 
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loc – s-a realizat de fiecare dată prin valorificarea, de către 
societăţile respective, a unui tratament special din partea lumii 
dezvoltate însăşi. 

Tranziţiile sunt, după cum am mai afirmat, eforturi de 
schimbare a societăţilor prin iniţiativa grupurilor de 
politicieni care îşi propun modernizarea societăţii pe care o 
conduc. România a avut parte până acum de numeroase tranziţii şi 
nici una dintre ele nu a reuşit pe deplin. Ca urmare, România se află, în 
prezent, în situaţia de societate slab dezvoltată, iar distanţa faţă de 
lumea dezvoltată tinde să se mărească. Noi toţi ne dorim o Românie 
modernă, prosperă, democratică, dar şansele să ajungem să o 
construim depind, până la urmă, de două lucruri. Avem nevoie, 
înainte de orice, de o conjunctură favorabilă care să facă din 
dezvoltarea şi modernizarea României o problemă nu numai a 
societăţii româneşti dar şi a comunităţii ţărilor dezvoltate. În acest caz, 
şi numai în acest caz, eforturile reunite ale lumii dezvoltate şi ale 
societăţii româneşti pentru modernizarea României pot avea succes. 

Dar această condiţie necesară nu este în acelaşi timp şi 
suficientă. Cea de a doua condiţie esenţială este ca, în momentul în 
care această oportunitate apare, acea parte a clasei politice 
româneşti care se află la guvernare să fie conştientă de semnificaţia 
şi importanţa ei şi să facă tot ce este necesar pentru ca România să 
valorifice şansa pe care o are. Pe cale de consecinţă, realizarea 
dezideratului major al depăşirii tranziţiei presupune o acţiune 
concertată a actorilor politici interni şi externi. 

Nu mă consider îndreptăţit să judec ceea ce par a fi 
oportunităţi ratate de tranziţiile româneşti anterioare. Sunt convins 
că ele au existat, dar nu e locul să dezvoltăm cauzele pentru care 
politicienii români ai vremii le-au ratat. Analize istorice făcute sine ira 
et studio ar putea să le evidenţieze. 

Ceea ce mă preocupă însă în cea mai mare măsură 
porneşte de la convingerea mea fermă că, astăzi, România 
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este în faţa unei astfel de oportunităţi speciale, pe care nu 
are, în nici un caz, voie să o piardă. 
 

Şansa României de a intra în lumea dezvoltată 
 

Cred că, niciodată în istoria sa milenară, România nu s-a 
aflat în faţa unei şanse mai mari de a intra în lumea dezvoltată. 
Datorită unei conjuncturi istorice speciale, suntem în situaţia în care 
nu numai noi – şi, mai ales un grup relativ restrâns de politicieni, 
intelectuali, actori economici şi grupuri sociale – să dorim să 
construim o Românie modernă şi dezvoltată, dar, pentru prima dată, 
de cel puţin trei sute de ani încoace, şi lumea dezvoltată îşi 
doreşte o Românie modernizată, prosperă şi dezvoltată. 

Dintr-o dată, nu mai suntem, în proiectul nostru de 
modernizare, singuri! Exact în momentul în care lumea dezvoltată 
declanşa o nouă etapă, superioară, în propria sa evoluţie, în 
momentul în care România se afla de cea mai proastă parte a baricadei 
cu putinţă – tocmai pierduse Războiul Rece, alături de restul blocului 
comunist şi trebuia să plătească costurile înfrângerii – lumea 
dezvoltată lua decizia politică excepţională de a integra România în 
zona capitalistă, democratică şi dezvoltată a planetei. Această decizie 
politică modifică esenţial situaţia României şi perspectivele societăţii 
româneşti. 

Toate eforturile de modernizare a societăţii româneşti de până 
acum au avut la bază singura strategie posibilă pentru o societate 
care se dezvoltă „prin sine însăşi“. România urma, prin măsuri 
coordonate politic, să se modernizeze, iar în momentul în care procesul 
de modernizare era început şi decalajele faţa de lumea dezvoltată erau 
reduse semnificativ, statul român putea să înceapă eforturile de a fi 
primit în comunitatea ţărilor dezvoltate. De-a lungul anilor, această 
strategie a fost reluată de fiecare grupare politică dedicată 
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modernizării, de fiecare dată când era iniţiată o nouă tranziţie. Ea a stat 
şi la baza acţiunii guvernamentale în primii ani de după comunism. 
Ştim că, din păcate, este o strategie defectuoasă, pentru că România nu 
a reuşit niciodată, de-a lungul numeroaselor încercări luate „de la 
capăt“, să reducă semnificativ decalajele faţă de lumea dezvoltată. Dar 
era totuşi singura strategie posibilă în conjuncturi normale. 

Începând însă cu ultimii ani ai actualei tranziţii, această 
strategie poate fi abandonată, căci nu ne mai aflăm într-o 
conjunctură normală, ci într-una excepţională. Elementul 
excepţional al conjuncturii actuale constă în decizia politică luată 
de Uniunea Europeană de a „integra“ România, ca şi în decizia 
NATO de a face România parte a Tratatului Alianţei Nord-
Atlantice. Această decizie politică – cele două sunt componente 
ale unei decizii unice cuprinzătoare – înseamnă o cotitură în 
istoria ţării. România pur şi simplu iese din evoluţia istorică 
„normală“ şi intră într-o perioadă istorică excepţională. 
"Excepţional" înseamnă, înainte de toate, intrarea României într-un 
cadru temporal şi instituţional care conferă un grad de certitudine, 
predictibilitate şi securitate cu care nu ne-am mai întâlnit până acum în 
istoria devenirii noastre 

 

Helsinki sau trecerea de partea bună a istoriei 
 

Conjuncturile istorice, uneori chiar şi deciziile politice 
autohtone, au plasat România în zona nu doar defavorizată în raport cu 
centrul principal de dezvoltare al lumii, dar şi adversă acestuia. 
Subdezvoltarea şi înapoierea actuală sunt principalele costuri pe 
care le plătim, de atunci şi până acum, ca rezultat al acestui handicap 
istoric. Din perspectiva şanselor dezvoltării – iar dezvoltarea nu 
poate fi niciodată privită altfel decât în contextul său 
internaţional – România a fost, în toate momentele cheie şi 
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pentru lungi perioade istorice, dezavantajată atât de propriile 
sale caracteristici interne, cât şi de conjuncturile 
internaţionale. 

Acest handicap dispare astăzi. Regula pentru cele mai multe 
ţări care au reuşit să depăşească bariera subdezvoltării este că saltul 
spre dezvoltare s-a realizat prin valorificarea unei conjuncturi 
internaţionale excepţionale, care a constat, de fiecare dată, într-o 
relaţie specială cu Occidentul capitalist şi dezvoltat.  

Pentru România, această situaţie excepţională s-a născut 
în 1999 când, la Helsinki, şefii de state ai Uniunii Europene au 
acceptat candidatura României pentru aderarea la Uniunea 
Europeană. A fost momentul de cotitură în istoria României şi 
merită subliniat că el a fost posibil datorită unei istorii convergente. 
Pe de o parte, Occidentul dezvoltat şi-a reconsiderat proiectele sale 
de reconstrucţie în urma războiului rece, iar, pe de altă parte, 
România însăşi „a venit la întâlnire“, prin răsturnarea 
comunismului, prin reformele pe care le-a făcut pe direcţia 
introducerii democraţiei politice şi a economiei de piaţă şi prin 
voinţa politică manifestă de a se alătura atât NATO, cât şi Uniunii 
Europene. 

Marea şansă care i-a fost oferită României a constat în a 
inversa ordinea de priorităţi în strategia sa de alăturare centrului 
dezvoltat al lumii. În vechea ordine de priorităţi, integrarea era o 
urmare dificilă şi nesigură a modernizării. Modernizarea trebuia 
făcută „prin forţe proprii“. În contextul deosebit de care beneficiem 
acum, această ordine de priorităţi se modifică. Modernizarea 
societăţii româneşti este devansată şi susţinută de integrare, 
ceea ce oferă procesului de modernizare a României o şansă unică 
şi un avantaj competitiv excepţional. Căci una este să faci efortul de 
modernizare mai degrabă singur şi în afara lumii dezvoltate şi cu 
totul alte perspective se deschid unei societăţi dacă îşi concentrează 
eforturile de transformare cu sprijinul lumii dezvoltate şi din 
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interiorul acesteia. Cu alte cuvinte, există o diferenţă majoră între 
situaţia în care efortul modernizării este nesusţinut şi cea în care 
există un puternic sprijin internaţional.  
 

Digresiune despre o ilegalitate 
 

De înţelegerea deplină a semnificaţiei şi consecinţelor 
deciziei de la Helsinki de către clasa politică românească a depins – şi 
mai depinde încă – viitorul României. În această privinţă, aş vrea să fac 
aici o mică incursiune în istoria recentă a tranziţiei. Imediat după 
istorica decizie politică din decembrie 1999 de la Helsinki, 
preşedintele Emil Constantinescu a demis, printr-o ilegalitate, 
guvernul Radu Vasile şi l-a înlocuit cu un guvern condus de un 
tehnician agreat de comunitatea internaţionala, Mugur Isărescu, 
guvernatorul Băncii Naţionale. Acest lucru dovedeşte că 
politicienii români din ambele tabere, atât a puterii, cât şi a opoziţiei 
înţeleseseră că România trebuia să reacţioneze la şansa oferită, dar 
puterea de atunci pur şi simplu nu ştia cum. Era evident că trebuia 
renunţat la guvernarea ţărănisto-liberalo-pedistă condusă de Radu 
Vasile, care avea probleme serioase în atingerea obiectivelor integrării 
europene şi a modernizării ţării. Toată guvernarea de după preluarea 
puterii, la sfârşitul lui 1996, de către CDR-PD-UDMR, fusese 
orientată către două obiective foarte specifice: în primul rând, 
refacerea structurii de proprietate din perioada interbelică şi 
restaurarea rămăşiţelor şi urmaşilor acelor elite, distruse în bună parte 
de comunişti; în al doilea rând, reîmpărţirea puterii economice şi 
administrative în folosul clientelei noii puteri. 

După Helsinki, o guvernare cu asemenea obiective nu mai 
putea fi menţinută, aşa încât se impunea înlocuirea ei cu o 
guvernare care să înceapă să răspundă cerinţelor integrării. Aceste 
cerinţe erau, în primul rând macrostabilizarea şi refacerea 
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economiei, iar în al doilea rând introducerea în realitatea 
românească a instituţiilor şi legislaţiei europene. Ceea ce însă nu 
au înţeles Emil Constantinescu şi partidele politice care îl 
susţineau era că procesul integrării europene nu se poate face fără 
a respecta procedurile democratice. De aceea, atât PSD, cât şi eu 
personal, împreună cu preşedintele Ion Iliescu, ne-am opus, 
atunci, procedurii ilegale utilizate de Emil Constantinescu pentru 
schimbarea guvernului şi instaurarea noului guvern. Dar guvernul 
Isărescu, deşi a luat o serie de măsuri menite să ducă la 
stabilizarea macroeconomică şi la orientarea ţării în direcţia 
integrării, a fost lipsit de stabilitate, lipsit de susţinerea politică 
necesară şi prea puternic afectat de intriga politică generată de 
competiţia dintre PNŢCD, PNL şi PD pentru a putea produce o 
cotitură reală în evoluţia ţării. 

 
 

Modernizarea României, ca proiect naţional 
 

Integrarea României în lumea dezvoltată şi valorificarea 
şansei excepţionale oferite ţării noastre, aproape simbolic, în 
pragul noului mileniu, nu poate, evident, să fie opera unor 
tehnicieni. Ea nu poate fi decât rezultatul voinţei politice a 
întregii societăţi, exprimată de o forţă politică suficient de 
coerentă, de bine organizată şi de conştientă de misiunea ei, care 
preia guvernarea ţării şi o conduce, cu consecvenţă şi 
competenţă, spre scopul propus.  

Această cotitură a fost posibilă abia în momentul în care 
guvernarea a fost preluată de PSD, cu sprijinul UDMR, în urma 
alegerilor din 2000. În cei aproape patru ani de guvernare, PSD 
şi echipa pe care am condus-o, împreună cu preşedintele Ion 
Iliescu, au reuşit să parcurgă toţi paşii esenţiali necesari 
integrării. Iată o afirmaţie foarte tranşantă, pe care consider că 
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este necesar să o fac, nu pentru a îndemna la aprecierea pozitivă a 
guvernării pe care am condus-o, ci pentru a putea evalua corect 
situaţia în care s-a aflat România şi momentul de răscruce pe 
care trebuie să îl înfruntăm.  

Sunt conştient de faptul că populaţia nu va judeca 
niciodată o guvernare în raport cu obiectivele pe care şi le-
au propus guvernanţii, ci în raport cu viaţa ei cotidiană. În 
cei patru ani în care au deţinut puterea, PSD şi guvernul său 
au fost preocupaţi îndeosebi de atingerea obiectivelor 
importante propuse pentru integrarea europeană. De aceea, din 
perspectiva populaţiei – iar populaţia este îndreptăţită la această 
perspectivă – PSD a rezolvat, poate, unele probleme, lăsând 
altele nerezolvate. La această constatare aş adăuga faptul că, în 
multe domenii, PSD şi guvernarea sa au avut de înfruntat, nu 
numai seria de dificultăţi caracteristice societăţii româneşti, ci şi 
unele noi, generate de noul context politic intern şi internaţional. 
Dar, chiar dacă unele dintre minusuri ar fi putut fi evitate, în 
ansamblu nu am avut prea mult de ales. A fost o nevoie absolută 
să ne concentrăm asupra integrării. 

Am făcut acest lucru vreme de patru ani, iar rezultatele, cred 
eu, au fost cele aşteptate. În 2004, integrarea României în NATO 
era deja o realitate, iar aderarea la Uniunea Europeană a trecut de 
faza pregătitoare şi a intrat în cea decisivă. Decizia politică de 
aderare a României la UE nu numai că a fost reconfirmată, dar s-a 
concretizat deja într-un calendar ferm. România a închis cu succes 
în 2004 toate capitolele de negociere, a semnat formal Tratatul de 
aderare în 2005 şi a devenit membru al Uniunii Europene la 1 
ianuarie 2007. Traseul istoric al României stabilit în timpul 
guvernării noastre a şi fost realizat ca atare. 

Pe acest traseu, am reuşit ca diferenţele dintre societatea 
românească şi cea occidentală să fie diminuate, cel puţin la 
nivel instituţional. Am ajuns să avem aceleaşi instituţii 
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fundamentale şi aproximativ aceleaşi reguli ale vieţii 
politice, economice şi sociale ca şi ţările dezvoltate, dar 
realităţile româneşti continuă să fie uneori cele 
caracteristice unei societăţi înapoiate, subdezvoltate şi 
sărace. Mai mult, clivajele din societate se adâncesc, iar dacă 
media dezvoltării creşte statistic, tot mai mulţi români o duc 
mai rău, în timp ce tot mai puţini o duc mai bine, generând 
superpolarizare socială. 

Pornind de la obiectivul strategic al integrării şi sprijiniţi 
de decizia politică occidentală, noi am putut parcurge traseul 
către aderare într-un timp surprinzător de scurt – mai puţin de 
patru ani de zile. Dar substanţa acestei aderări, modernizarea 
propriu-zisă a României, presupune un proces cu o durată 
semnificativ mai lungă. 

Modernizarea începe acum în condiţii prielnice. Marea 
şansă pe care o avem, ca stat şi ca naţiune, este să parcurgem 
modernizarea nu în afara, ci în interiorul lumii dezvoltate. Dar, 
această şansă nu înseamnă şi realizarea ei de la sine; 
dimpotrivă, avem încă extrem de multe de schimbat şi de 
construit. Şi este de văzut dacă, pentru acest al doilea proces, 
România, adică populaţia şi clasa politică sunt deopotrivă 
suficient de pregătite. 

Sigur, mai există problema socială şi nu este o componentă 
deloc de neglijat, dimpotrivă, răspândirea prosperităţii la nivel de 
masă constituie, în fond, finalitatea oricărui proces de acest tip. 
Guvernarea PSD a asigurat timp de patru ani o creştere economică 
robustă (anul 2004 a înregistrat cea mai mare creştere a PIB din 
ultimele trei decenii), dar această creştere nu s-a regăsit în buzunarele 
tuturor cetăţenilor, decât într-o mică măsură. Relansarea unei 
economii – iar guvernarea 2001–2004 a însemnat şi relansarea 
economică puternică – are mecanismele ei inerente, în România sau 
oriunde altundeva. În prima fază, creşterea economică este resimţită la 
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nivelul companiilor – mici, mijlocii sau mari. Creşterea producţiei şi a 
profiturilor conduce la creşteri sustenabile şi sănătoase ale investiţiilor, 
a salariilor şi, evident, a taxelor plătite către stat. Într-o a doua fază, 
creşterea economică este resimţită şi la nivelul populaţiei active, adică 
a salariaţilor. Pe măsură ce mediul economic prosperă şi încasările 
bugetare cresc, administraţia, prin redistribuire, poate asigura o 
creştere a nivelului de trai al persoanelor dependente de mecanismele 
sociale (ne referim la pensionari, la bugetele alocate asistenţei 
medicale etc.). Un asemenea ciclu durează – a se vedea cazul 
relansării economice întreprinse de Ronald Reagan în anii ’80 în SUA 
– între patru şi opt ani, în funcţie de rigiditatea sau flexibilitatea 
respectivei economii. Dacă această linie economică ar fi fost urmată 
de guvernarea care a rezultat din alegerile anului 2004, progresele ar fi 
fost mult mai rapide. Practic, noi am fost opriţi la jumătatea drumului, 
iar anumite măsuri întreprinse după 2004 – cota unică, de pildă – nu 
au făcut altceva decât să mărească discrepanţele sociale şi să 
polarizeze profund populaţia ţării. Şi, evident, să pună sub semnul 
întrebării „apetitul” prointegrare al românilor într-o măsură mult mai 
mare decât s-a întâmplat în anii anteriori.  

Acum, după aderare, este exact momentul în care România 
trebuie să facă acea schimbare de direcţie dinspre aderare către 
dezvoltare şi modernizare, atât de necesară. Altfel spus, am ajuns în 
momentul în care putem începe să valorificăm şansa 
excepţională şi avantajul competitiv creat de istorie. Acum şi nu mai 
târziu. Orice întârziere, amânare sau modificare a listei de priorităţi 
poate costa neaşteptat de mult întreaga societate. Acum este 
necesară mai multă voinţă  şi  viziune politică  şi  mai multă  
competenţă administrativă şi de guvernare decât oricând în toată 
istoria, de după 1989, a ţării. 

Am depăşit epoca „marilor decizii“, suntem acum în cea a 
managementului conştiincios şi eficient. Nu mai este momentul 
asumării marilor riscuri. Cel mai mare risc este să nu ne facem 
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datoria, să nu lucrăm temeinic pentru valorificarea marii 
oportunităţi a aderării în Uniunea Europeană. 

Am abordat lansarea procesului de modernizare şi 
dezvoltare şi ducerea lui până în faza în care devine 
ireversibil ca misiune personală a mea şi a echipei care a 
preluat guvernarea în 2000. Pentru că noi suntem cei care am făcut 
alegerea esenţială şi fermă de a acorda prioritate absolută integrării şi 
de a pregăti momentul în care au fost declanşate dezvoltarea şi 
modernizarea societăţii, precum şi bunăstarea cetăţenilor. 
Beneficiind de avantajul guvernării, de a putea lua decizii majore 
pentru întreaga societate, noi suntem cei care am definit acest traseu, 
în două etape, al societăţii. Am fost de asemenea, conştienţi de 
faptul că, dacă acest al doilea pas nu va putea fi valorificat, România 
riscă să piardă oportunitatea excepţională care i-a fost oferită. 

 

Declanşarea procesului de modernizare, cu toate mijloacele 
posibile 

 
Nu suntem în situaţia în care întreaga clasă politică 

românească împărtăşeşte aceeaşi viziune şi aceeaşi strategie istorică. Nu 
acuz şi nu critic, acum, nici un adversar politic. Dar sunt deplin conştient 
de faptul că cea mai mare parte a actualilor politicieni români sunt încă 
angrenaţi într-o problematică secundară, mai puţin importantă pentru 
viitorul României şi mai importantă pentru ei: cea a propriei lor identităţi 
politice şi a rolului pe care îl ocupă în structura de putere a ţării. 
Evenimentele şi întâmplările de la începutul anului 2007 demonstrează 
pe deplin această afirmaţie. De aceea, am atras atenţia că era foarte 
important ce s-a întâmplat în anul electoral. Pentru că, dacă guvernarea 
care a preluat conducerea politică a ţării, în urma alegerilor, nu avea o 
concepţie clară despre etapa în care ne aflam şi despre priorităţile 
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perioadei imediat următoare, România risca să rateze această mare şansă 
pe care istoria i-a acordat-o. 

Consider că este de datoria mea să fac tot ce este posibil pentru ca 
aderarea să fie doar un pas către prima modernizare de succes a 
României. Căci, aşa cum trecerea de la aderare la modernizare depinde 
esenţial de decizia politică a viitorilor guvernanţi ai României, la fel 
şi riscul de a ignora politic necesitatea modernizării sau de a nu-
i acorda prioritatea pe care o merită aparţine tot politicienilor. Iar acest risc 
nu este deloc mic, căci problematica modernizării se dovedeşte a nu fi, 
din păcate, o problematică a întregii clase politice româneşti. 

Clasa politică românească nu a reuşit să ajungă la un set 
de valori comune, care să formeze nucleul „dur“ al viitoarelor 
reforme şi evoluţii ale României, în jurul căruia să oscileze 
interesele secundare ale fiecărei grupări politice. În măsura în care 
clasa politică românească chiar a acţionat până acum relativ 
omogen şi a asigurat continuitatea proceselor tranziţiei, trebuie 
observat că omogenitatea şi continuitatea eforturilor au fost asigurate 
din exterior, ca urmare a presiunilor comunităţii internaţionale şi prin 
formularea cu rigurozitate de către Uniunea Europeană şi Alianţa Nord-
Atlantică a cerinţelor aderării. Preocupată, înainte de orice, de conflictele 
interne şi de marea redistribuire de avuţie, care a avut loc prin 
privatizare şi prin reparaţiile abuzurilor comuniste, clasa politică 
românească nu are, în prezent, o viziune consensuală cu privire la 
viitorul României. 

Iar, aici, avem o problemă în plus. Viziunea cu privire la 
integrare a fost definită şi decisă, până acum, de comunitatea 
internaţională, drept condiţie a aderării. Dar viziunea cu privire la 
modernizare nu mai poate fi definită în exterior. Dacă ea nu va aparţine 
politicienilor români şi nu va deveni ghidul absolut al guvernărilor 
următoare, atunci modernizarea va avea loc cel mult ca proces 
spontan, sub presiunea globalizării (posibilitate îngrijorătoare şi cu 
şanse mici de realizare). Această a doua posibilitate este cea care mă 
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îngrijorează cel mai mult. O modernizare realizată fără 
coordonare politică poate fi extrem de costisitoare social şi 
ineficientă economic sau cultural. Sunt convingătoare exemplele 
Mexicului, membru al NAFTA, dar modernizat aproape exclusiv prin 
impactul culturii, economiei şi politicii americane în zonă, al 
Turciei, integrată în NATO, dar modernizată doar prin 
impactul indirect al legăturilor cu Occidentul, al Nordului Africii, 
acea zonă cu denumirea tradiţională de Maghreb, integrată 
economic şi, în mare măsură cultural, prin relaţiile sale speciale cu 
fostele metropole, dar a cărei modernizare a fost puternic afectată de 
obiectivele locale ale politicienilor naţionali şi de tradiţie. Toate aceste 
lecţii istorice care, dacă sunt bine înţelese, dovedesc că, fără o 
coordonare politică internă, care să vadă modernizarea drept 
prioritate absolută, oportunităţile excepţionale oferite din exterior 
unor societăţi sau ţări pot fi ratate. Moneda naţională mexicană – 
pesosul – era gata să sucombe în urma puternicelor speculaţii la care a 
trebuit să facă faţă după liberalizarea serviciilor financiare presupuse 
de integrarea în NAFTA, iar criza mexicană a fost calmată doar în 
urma unei intervenţii foarte costisitoare a FMI; chestiuni similare s-au 
produs şi în Turcia. 

Ştiind toate aceste lucruri şi având convingerea că o 
guvernare orientată spre modernizare este, în acest moment, o 
obligaţie a politicienilor români, consider că este de datoria mea să 
atrag atenţia că declanşarea procesului de modernizare trebuie 
făcută în cadrul unei politici coerente şi transparente. Mă voi 
strădui, cu toate mijloacele de care dispun, să contribui la 
declanşarea şi derularea acestui proces. Este un proces politic şi, 
prin urmare, are o nevoie indispensabilă de sprijinul cetăţenilor, 
de cooperarea întregii societăţi româneşti, de la societatea civilă şi 
agenţii economici, până la administraţie, salariaţii bugetari şi 
reprezentanţii capitalului străin. 
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Forţa politică venită la putere după alegerile de la sfârşitul 
anului 2004, pompos auto-intitulată „Alianţa Dreptate şi Adevăr“, 
s-a transformat, în cei doi ani de putere, într-o mezalianţă, 
frământată de puternice mişcări centrifuge, intrigi, veleităţi şi chiar 
conflicte personale, şi care, în final, s-a destrămat Aceasta s-a 
întâmplat când ţara avea nevoie ca de aer de o forţă politică la 
guvernare ferm orientată de o viziune clară asupra modernizării 
României şi care să poată asigura mobilizarea unor eforturi şi 
interese atât de diverse, într-un ansamblu coordonat şi cu sens. 
Deocamdată numai „teleghidarea“ de la Bruxelles a reuşit să reducă 
efectele nocive ale luptelor intestine din rândurile puterii. 

În aceste condiţii, cred că misiunea mea în perioada imediat 
următoare, de om politic motivat de valorile social-democraţiei 
europene moderne, este să contribui, alături de alţi colegi, la 
coagularea acelor forţe politice şi cetăţeneşti care doresc într-adevăr 
şi sunt în măsură să construiască România Europeană de mâine.  



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

94 

I. 2. RELAŢIILE ROMÂNIEI CU PIAŢA 
COMUNĂ ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Legăturile cu Comunitatea Economică Europeană până la 
căderea comunismului 

 
Primele contacte cu reprezentanţi ai Comunităţii Economice 

Europene (CEE) datează din 1969 când au avut loc negocieri 
bilaterale comerciale sectoriale (produse agroalimentare). România 
devenea astfel prima ţară fostă comunistă care stabilea oficial relaţii 
comerciale cu CEE. Au urmat includerea, în 1974, a României 
printre beneficiarii sistemului generalizat de preferinţe comerciale 
(GSP) al CEE. 

În anii 1979–1980 au loc, cu toată împotrivirea guvernului 
sovietic şi a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER), 
structura integraţionistă pe plan economic a ţărilor din blocul de 
Est, contacte informale între reprezentanţi ai guvernului român şi 
reprezentanţi ai Comunităţii Economice Europene (CEE). Ca 
urmare a acestor contacte, la 25–26 iulie 1980 a avut loc vizita la 
Bucureşti a lui Gaston Thorn, preşedintele executiv al CEE, vice-
prim-ministru şi ministru de Externe şi al Comerţului din 
Luxemburg. Cu acea ocazie, au fost semnate primele acorduri 
negociate între România şi CEE: Acordul privind comerţul cu 
produse textile, Acordul privind comerţul cu produse industriale şi 
Acordul privind crearea Comisiei Mixte România–CEE. Aceste 
acorduri au fost ratificate la 17 octombrie 1980, România 
devenind astfel prima ţară din Europa Centrală şi de Est care 
avea legături directe cu CEE. Mai mult, la 1 ianuarie 1981, 
România a recunoscut în mod oficial CEE, ca entitate distinctă, 
fiind primul stat din zona noastră a Europei care întreprindea un 
astfel de demers. 
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La 5 ani după semnarea acordurilor de cooperare dintre 
România şi CEE, în cadrul unei reuniuni la vârf a ţărilor Europei 
Centrale şi de Est (Sofia, 22–23 octombrie 1985) s-a pus pentru 
prima oară problema stabilirii de relaţii directe între CAER şi CEE, 
temă reluată la Budapesta în anul următor (10–11 iunie). 

Comisia Mixtă România-CEE şi-a ţinut cu regularitate 
sesiunile anuale, alternativ la Bruxelles şi Bucureşti, la nivel de 
vicepreşedinte al Comisiei Executive a CEE şi, respectiv, ministru 
de Externe sau al Comerţului exterior. Reuniunile Comisiei – 
îndeosebi la Bucureşti – prilejuiau şi contacte politice 
semnificative. Printre vicepreşedinţii Comisiei Executive care s-au 
deplasat la Bucureşti, menţionez pe Wilhelm Hafercamp sau Willy 
de Clerck, comisari ai Comisiei Pieţii Comune. Au avut loc, de 
asemenea, vizite şi consultări cu funcţionari superiori ai Comisiei.  

De la înfiinţare şi până în anul 1989, au avut loc nouă 
sesiuni ale Comisiei Mixte România–CEE.  

 

Relaţiile României cu Piaţa Comună/Uniunea Europeană după 
Revoluţie 

 
Consiliul Frontului Salvării Naţionale (FSN), organismul 

care a preluat puterea după răsturnarea regimului comunist, face 
cunoscut, în Programul său de guvernare dat publicităţii la 22 
decembrie 1989, printre altele, că „…întreaga politică externă a 
ţării va servi promovării bunei vecinătăţi, prieteniei şi păcii în lume, 
integrându-se în procesul de constituire a unei Europe Unite…“ 

La 7 ianuarie 1990, Consiliul FSN a publicat o declaraţie 
prin care recunoaşte oficial Comunităţile Europene şi îşi exprimă 
hotărârea de a acredita un ambasador la CEE (Nota privind 
deschiderea misiunii diplomatice a României pe lângă CEE a fost 
înmânată Comisiei în februarie 1990). 
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O săptămână mai târziu, la 14 ianuarie 1990, Frans 
Andriessen, vicepreşedinte al C.E.E., responsabil cu relaţiile 
externe, face o vizită oficială la Bucureşti, ceea ce marchează 
începutul relaţiilor directe dintre Comunităţile Europene şi noua 
putere din România. Au loc contacte oficiale la Bruxelles ale 
Guvernului României cu conducerea Comisiei (21 martie 1990). 

În luna aprilie 1990, a fost acreditat primul ambasador al 
României pe lângă CEE, iar în iunie, acelaşi an, este deschisă 
Delegaţia Permanentă a CEE la Bucureşti. 

Se menţine un ritm viu al contactelor politice la diferite 
niveluri, atât la Bucureşti, cât şi la Bruxelles unde, în calitate de 
ministru al Afacerilor externe, am efectuat o primă vizită, la sediul 
CEE, la 14 februarie 1991, discuţiile fiind consacrate atât 
colaborării directe, cât şi unor teme internaţionale de interes comun. 

La 7–8 iunie 1990, sunt reluate la Bruxelles negocierile 
privind încheierea unui Acord de cooperare economică între 
România şi CEE, document parafat la 8 iunie. Acordul deschidea 
largi posibilităţi de extindere a relaţiilor economice dintre cele două 
părţi în domeniile comerţului, transporturilor, telecomunicaţiilor, 
energiei, sănătăţii, turismului. La 17 septembrie 1990, după o 
perioadă de tensiune, determinată de „mineriada” din 13-15 iunie, 
Consiliul Miniştrilor Afacerilor Externe ai Pieţii Comune îşi dă 
acceptul pentru semnarea acestui Acord. Documentul este semnat la 
Luxemburg la 22 octombrie 1990. 

România este inclusă, la 30 ianuarie 1991, între ţările est-
europene beneficiare de asistenţă în cadrul programului PHARE. 
Acordul-cadru privind Programul de asistenţă PHARE este semnat 
la Bucureşti la 12 martie 1991. 

La 13 decembrie 1991, Consiliul de Miniştri al CEE 
hotărăşte să autorizeze negocierile preliminare pentru încheierea 
unui Acord European de asociere cu România, iar la 4 ianuarie 
1992 guvernul de la Bucureşti adoptă o hotărâre cu privire la unele 
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măsuri referitoare la negocierea acestui Acord. Au loc mai multe 
runde de negocieri ale Acordului european de asociere, care este 
parafat la Bruxelles la 17 noiembrie 1992.  România devine astfel a 
patra ţară din Europa de Est – după Polonia, Ungaria şi 
Cehoslovacia – care obţine statutul de asociat la Piaţa Comună. 
România beneficiază de un acces mai larg pe pieţele „celor 12“, 
precum şi de un ajutor financiar şi tehnic mai substanţial. Pentru 
ţara noastră, Acordul avea o semnificaţie deosebită şi în ceea ce 
priveşte participarea sa la dialogul politic european şi la dezbaterea 
tuturor problemelor care interesau atât ţara noastră, cât şi celelalte 
state de pe continent. 

La sediul Comisiei CEE de la Bruxelles a avut loc, la 7 
decembrie 1992, semnarea unui memorandum şi a unui acord de 
împrumut, în baza căruia Comunitatea Europeană a acordat 
României un credit de aproximativ 100 milioane dolari pentru 
susţinerea balanţei de plăţi. Este vorba despre un gen de asistenţă 
financiară acordată Guvernului României în mai multe etape în 
perioada respectivă. 

Un pas important pe calea intensificării raporturilor ţării 
noastre cu Piaţa Comună a fost semnarea, la 1 februarie 1993, a 
Acordului European care instituia o asociere între România, pe de o 
parte şi Comunităţile Europene şi ţările membre, pe de altă parte, 
precum şi a Acordului Interimar privind comerţul şi aspecte 
referitoare la comerţ. Din partea română, Acordul European a fost 
semnat de primul-ministru de atunci, Nicolae Văcăroiu. Semnarea 
celor două acorduri a reprezentat un eveniment de importanţă 
fundamentală, întrucât demonstra hotărârea României de integrare 
europeană. Cu prilejul deplasării la Bruxelles, primul-ministru al 
României a avut numeroase contacte politice cu responsabili ai 
Comisiei CEE. 

În continuare, au loc schimburi semnificative de vizite, la 
nivel ministerial – la Bruxelles – sau al vicepreşedinţilor Comisiei 
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CEE, la Bucureşti. La 14–15 octombrie 1993 are loc în capitala ţării 
noastre prima întâlnire a Comisiei Mixte România-Comunităţile 
Economice Europene creată în urma semnării Acordului European. 
Începe, totodată, un proces de consultări politice între CEE şi cele 
şase ţări asociate – Bulgaria, Cehia, Polonia, România, Slovacia şi 
Ungaria –, în conformitate cu prevederile Acordului European şi cu 
deciziile Consiliului CEE de la Copenhaga privind o mai strânsă 
cooperare cu ţările din centrul şi estul Europei. 

Acordul a consacrat principiul asimetriei, care a însemnat că 
într-o primă fază – dată fiind fragilitatea unei economii aflate în 
transformări dramatice – concesiile făcute de Comunitatea 
Economică Europeană vor fi mai consistente, urmând ca treptat să 
se intre în faza egalizării acestora. Mai mult, trebuie să subliniem 
un lucru. Încă din 1990 s-a vorbit de restructurarea economiei lăsate 
în urmă de regimul comunist. Dar nu există restructurare fără 
anumite repere clare şi obiective, rezultate în urma unei analize 
strategice. Din momentul în care ţara noastră a început complicatul 
proces al integrării – politice, culturale, economice – aceste criterii 
s-au clarificat sau măcar ar fi trebuit să se clarifice.  

La 7 martie 1994, MAE român a publicat un comunicat în 
care şi-a exprimat satisfacţia pentru hotărârile reuniunii Consiliului 
miniştrilor Afacerilor externe ai Uniunii Europene privind măsurile 
menite să amplifice şi să consolideze legăturile cu ţările care au 
semnat Acordul European – printre care se număra şi România – în 
vederea integrării lor depline în Uniunea Europeană. Comunicatul 
evidenţia că, adoptând principiul tratamentului nediferenţiat al 
tuturor partenerilor asociaţi, măsurile marcau un stadiu nou în 
raporturile tot mai strânse promovate între ţările membre ale UE şi 
cele care aspirau la integrarea deplină în această structură 
europeană. 

La 20–21 octombrie 1994 are loc la Bruxelles a doua 
reuniune a Comitetului mixt România-Uniunea Europeană, iar la 22 
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noiembrie 1994 Belgia a ratificat Acordul de asociere a României 
la Uniunea Europeană, fiind ultima din cele 12 ţări membre care a 
îndeplinit această procedură. Ca urmare, de la 1 ianuarie 1995, 
România a devenit cel de al treilea stat asociat la Uniunea 
Europeană, după Ungaria şi Polonia. De altfel, la Summitul de la 
Essen din 9–11 decembrie 1994, ţara noastră este reprezentată, 
pentru prima dată, de o delegaţie condusă de preşedintele 
României. 

În Acordul de asociere, un loc important îl ocupă prevederile 
economice: comerţ liber pentru produsele industriale; suprimarea 
contingentărilor şi taxelor vamale în comerţul cu produse 
siderurgice, textile şi agricole; tratament nediscriminatoriu pentru 
întreprinderile şi forţa de muncă românească în ţările Uniunii 
Europene intensificarea cooperării financiare prin programul 
PHARE. Cu prilejul intrării în vigoare a Acordului de asociere, la 1 
februarie 1995, primul ministru al României a declarat „Reiterând 
opţiunea fundamentală a ţării noastre de integrare deplină şi cât mai 
rapidă în Uniunea Europeană, guvernul român, beneficiind de 
sprijinul întregului spectru politic parlamentar, al opiniei publice, 
îşi reafirmă hotărârea de a întreprinde toate măsurile necesare 
pentru înfăptuirea acestui obiectiv, în cadrul căruia asigurarea 
aplicării întocmai a prevederilor Acordului de asociere deţine un 
loc central“. La rândul său, şeful Delegaţiei UE în România, a 
afirmat că „obiectivul major al Uniunii Europene faţă de România 
constă în sprijinirea eforturilor pentru consolidarea democraţiei, 
dezvoltării economice şi înfăptuirii tranziţiei spre o economie de 
piaţă“, iar Comisarul european Hans van den Broek sublinia că 
„aceasta este o ocazie istorică care confirmă că împărtăşim 
aceleaşi principii şi acelaşi destin: o Europă unită, bazată pe 
libertate politică şi economică“. 

În martie 1995, încep lucrările Comisiei de Elaborare a 
Strategiei Naţionale de pregătire a aderării României la Uniunea 
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Europeană, coordonată de academicianul Tudorel Postolache. 
Corolarul activităţii Comisiei l-a constituit semnarea, la 21 iunie 
1995, de către forţele politice din România, a Declaraţiei de la 
Snagov care exprima hotărârea întregii societăţi de integrare în 
sistemul politic şi economic euroatlantic. A doua zi, la 22 iunie 
1995, este înaintată oficial cererea României de aderare la 
Uniunea Europeană. Demersul a fost făcut de ministrul român de 
Externe, Theodor Meleşcanu, la Paris, întrucât Franţa deţinea 
preşedinţia UE. Astfel, România devenea al treilea stat din 
Europa Centrală şi de Est care îşi prezenta oficial cererea de 
aderare. 

Între timp, la 10–11 aprilie 1995, a avut loc la Luxemburg 
sesiunea inaugurală a Consiliului de asociere România-Uniunea 
Europeană, la 18–19 aprilie 1995, a avut loc la Luxemburg sesiunea 
inaugurală a Consiliului de asociere România-Uniunea Europeană, 
iar la 18–19 aprilie 1995 s-a constituit, la Bucureşti, Comisia 
Parlamentară Mixtă Uniunea Europeană–România. În continuare, la 
12–13 octombrie 1995, s-au desfăşurat la Bucureşti lucrările primei 
sesiuni a Comitetului de asociere România–Uniunea Europeană. 
Atât Comitetul de asociere, cât şi Comisia Parlamentară Mixtă se 
vor reuni, cu regularitate, alternativ, la Bucureşti şi Bruxelles. 
Totodată, s-a intensificat dialogul politic, îndeosebi în formatul 
Uniunea Europeană-ţările asociate, inclusiv România. 

Un moment important l-a constituit Summitul Uniunii 
Europene de la Madrid, din 16 decembrie 1995, la care au luat 
parte şi şefii de stat şi de guvern ai ţărilor asociate. Cu acest prilej, 
Consiliul European, având în vedere că „lărgirea UE constituie o 
necesitate politică şi o şansă istorică pentru Europa“, a reiterat 
principiul oportunităţilor egale care guverna procesul de aderare a 
ţărilor asociate. De asemenea, Consiliul a solicitat Comisiei 
Europene să elaboreze „avize“ în privinţa cererilor de aderare la 
UE, pe baza cărora urma să se ia decizia politică de începere a 
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negocierilor de aderare. S-a stabilit, totodată, ca aceste negocieri să 
înceapă la cel puţin 6 luni după încheierea Conferinţei 
Interguvernamentale care urma să dezbată reforma Uniuni 
Europene. 

La 1 ianuarie 1996, Uniunea Europeană a trecut, unilateral 
şi în devans, la liberalizarea schimburilor comerciale cu România, 
aplicând astfel principiul asimetriei consemnat în Acordul de 
asociere România-UE. Pe tot parcursul anului 1996, au continuat 
contactele politice România-UE la diferite niveluri, apreciate la 
Bucureşti drept „paşi concreţi ai intrării ţării noastre în dialogurile 
politice fundamentale care ţin de integrarea României în UE“. 
Aprecierea aparţine preşedintelui de atunci al României, Ion 
Iliescu. În acest context, Uniunea Europeană a salutat, la 2 
septembrie 1996, finalizarea cu succes a negocierilor dintre 
România şi Ungaria privind Tratatul politic de bază, apreciind că 
acesta va întări stabilitatea şi buna vecinătate în Europa Centrală şi 
va contribui la procesul de integrare europeană a celor două ţări. 

Ultima acţiune majoră înaintea alegerilor parlamentare din 
toamna anului 1996 a constituit-o a doua sesiune a Comitetului 
mixt de asociere România–Uniunea Europeană la Bruxelles, la 10 
octombrie. 

După 6 ani de guvernare FSN/PDSR (1990–1996), la 
alternanţa puterii în urma alegerilor parlamentare şi prezidenţiale 
din finalul anului 1996, guvernul PDSR a „predat la 
cheie“„dosarul“ aderării/integrării României la/în Uniunea 
Europeană. Dosarul cuprindea ca „piese principale“, printre altele, 
următoarele elemente: 

- România semnase Acordul European. 
- România obţinuse statutul de stat asociat la UE, fiind a patra 

ţară din Centrul şi Estul Europei în această situaţie. 
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- Fusese adoptată „Declaraţia de la Snagov” prin care forţele 
politice din România exprimau hotărârea întregii societăţi de 
integrare în sistemul politic şi economic euroatlantic. 

- România depusese cererea oficială de aderare la Uniunea 
Europeană. 

- Mecanismele comune UE-România funcţionau la parametri 
normali. 

- Intrase în vigoare Acordul de asociere care prevedea 
importante avantaje pentru România, Uniunea Europeană 
devansase unilateral liberalizarea schimburilor comerciale cu 
România şi trecuse la aplicarea programelor de finanţare a 
asistenţei pentru România. 

- Ţara noastră se afla în „plutonul fruntaş“ al statelor din Europa 
Centrală şi de Est cu care UE intenţiona să înceapă negocierile de 
aderare. 

 

Ce s-a întâmplat după alternanţa la putere din 1996? 
 

În primul rând, trebuie observat că începând cu 1997, după 
preluarea puterii de forţele de dreapta, dialogul politic UE-România 
a scăzut în intensitate. În primul an al noii puteri, în afara vizitelor 
la Bucureşti ale lui Jacques Santer, preşedintele Comisiei Europene 
(10–11 aprilie), Hans van den Broek, comisar pentru relaţiile cu 
ţările Europei Centrale şi de Est (16–17 octombrie) şi a lui Mario 
Monti, comisar pentru piaţa internă (23–24 octombrie), nu au mai 
avut loc evenimente deosebite. Constatările făcute la Bucureşti de 
aceşti înalţi reprezentanţi ai Comisiei Europene aveau să 
prefigureze decizia din decembrie a Consiliului European privind 
România. Dialogul structurat, aprofundat, UE-România nu a primit 
un înlocuitor. De altfel, pe planul relaţiilor externe, am asistat la o 
explozie a politicii multilaterale prin numeroase participări la 
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simpozioane, colocvii, conferinţe etc., cu multă vizibilitate dar fără 
consecinţe concrete, în dauna contactelor de fond, bilaterale. 
Amatorismul în politica externă a luat locul profesionalismului. Din 
nefericire, aceste „dezvoltări“ au fost însoţite de un puternic recul 
pe plan intern, îndeosebi în sfera vieţii economice, unde se ajunsese 
să se programeze descreşterea PIB! Toate aceste involuţii au fost 
recepţionate la Bruxelles, unde ţările asociate erau monitorizate cu 
multă grijă şi atenţie. Inflaţia a explodat la finele anului 1997 – 
după ce în 1996 atinsese un minim istoric de 27 la sută – economia 
a intrat în regres, iar unei succesiuni de crize sociale i-a urmat o 
criză politică/administrativă majoră, finalizată cu dizolvarea 
cabinetului Ciorbea, după o tentativă de a guverna într-o formulă 
minoritară. 

Ca urmare, la Summitul din 12–13 decembrie 1997 de la 
Luxemburg, Consiliul European decide începerea negocierilor 
pentru aderarea la UE cu şase ţări: Cipru, Ungaria, Polonia, 
Estonia, Cehia şi Slovenia. România a fost nominalizată alături de 
Bulgaria, Slovacia, Letonia şi Lituania, în sensul „grăbirii 
pregătirilor“ pentru începerea negocierilor. Ulterior, România şi 
Bulgaria vor fi devansate de celelalte „coechipiere“ care se vor 
alătura primelor şase, la care se va adăuga Malta, acestea fiind ţările 
care vor forma valul lărgirii UE din mai 2004. 

Astfel, la numai un an de la preluarea puterii (decembrie 
1996–decembrie 1997), noua guvernare reuşeşte „performanţa“ 
de a „scoate România din cărţi“. Este pierdută oportunitatea 
oferită de ţările membre ale Uniunii Europene şi este întârziată 
cu trei ani aderarea României. Iată de ce nu pot să nu mă opresc 
acum - după aderarea de la 1 ianuarie 2007 - pentru realizarea 
căreia guvernul pe care l-am condus şi eu, personal, am depus 
eforturi uriaşe, de a pleda pentru a nu mai pierde încă o dată 
oportunitatea istorică ce ni se oferă de a trece, într-adevăr, la un 
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program serios, accelerat de modernizare, în urma aderării la 
Uniunea Europeană. 

În următorii doi ani – 1998 şi 1999 – relaţiile cu Uniunea 
Europeană au avut mai mult un caracter de rutină, momentele 
principale constituindu-le participările la Summit-urile Consiliului 
European:  Londra (11–12 martie 1998), Viena (12 decembrie 
1998) şi Köln (10 iunie 1999).  

De asemenea, au fost organizate, în continuare, reuniunile 
anuale ale Consiliului de asociere UE–România, la nivel de miniştri 
de Externe (al ţării noastre şi al ţării care deţinea preşedinţia UE), în 
Luxemburg (28 aprilie 1998), Bruxelles (15 octombrie) unde „sunt 
discutate deficienţele constatate şi măsurile care pot fi luate pentru 
înlăturarea lor“ şi, din nou, Bruxelles (2–7 aprilie 1999). 

La 9–10 septembrie 1998 are loc vizita la Bucureşti a 
Comisarului european Hans van den Broek, responsabil cu lărgirea 
Uniunii Europene, care nu a ezitat să declare că „procesul de 
integrare nu este unul liniar, există nu numai suişuri, ci şi 
coborâşuri; toate ţările membre ale UE au trecut şi prin 
perioade dificile, aşa cum se întâmplă astăzi României“. 

La 22 ianuarie 1999, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, 
reprezentând preşedinţia Consiliului, a înmânat guvernului român o 
declaraţie în care „confirmă angajamentul UE de a sprijini România 
în procesul dificil şi în curs de desfăşurare a restructurării 
economiei“. Declaraţia preşedinţiei UE era prilejuită de marşul de 
protest al minierilor din Valea Jiului, opriţi în drumul lor spre 
Bucureşti de forţele de ordine. 

Poziţiile adoptate de puterea de la Bucureşti faţă de 
evoluţiile din spaţiul fostei Iugoslavii, alături de schimbarea de 
guvern şi desemnarea în fruntea executivului a lui Mugur Isărescu – 
ceea ce a determinat apariţia unor tendinţe de stabilizare la nivel 
macroeconomic – au contribuit la o schimbare majoră a poziţiei 
Uniunii Europene faţă de România. 



De unde am plecat 
 

105 

După trei ani de aşteptare, Consiliul European, reunit la 
Helsinki la 11 decembrie 1999, a adoptat decizia de deschidere, în 
anul 2000, a negocierilor de aderare a României la Uniunea 
Europeană, alături de alte cinci ţări candidate. Decizia a avut la 
bază viziunea noii Comisii Europene privind continuarea procesului 
de extindere a Uniunii prin care s-a reconfirmat prioritatea 
criteriului politic la începerea procesului de aderare şi 
recunoaşterea implicită a faptului că satisfacerea deplină a 
criteriilor economice, legislative şi administrative necesită 
eforturi susţinute din partea ţărilor candidate pe parcursul 
unei perioade mai îndelungate de timp. Totodată, s-a stabilit să 
se procedeze la o îmbinare strânsă a viitoarelor negocieri de 
aderare, cu monitorizarea îndeaproape a proceselor reale ale 
fiecărei ţări candidate pe linia pregătirii pentru aderare. Decizia 
Consiliului a reprezentat un semnal clar că demersurile României 
de apropiere şi integrare în UE sunt susţinute pe deplin de 
instituţiile comunitare, ca şi de statele membre ale Uniunii. De 
asemenea, Consiliul a instituit mecanisme noi, speciale, de 
monitorizare a evoluţiilor fiecărei ţări candidate, ceea ce a făcut ca 
întregul proces să devină mai complex decât în cazul celor 6 ţări cu 
care se începuseră negocierile în 1997. 

Ca urmare a deciziei Consiliului European de la Helsinki, la 
30 decembrie 1999 au fost semnate la Bucureşti 8 memorandumuri 
în baza cărora sunt alocate fonduri sub forma asistenţei financiare 
nerambursabile de 109 milioane Euro, la care se adaugă un program 
de 100 milioane Euro de asistenţă financiară nerambursabilă 
destinat atenuării efectelor sociale ale restructurării economiei 
(programul RICOP). Alte trei memorandumuri au fost semnate la 6 
noiembrie 2000, în baza cărora Uniunea Europeană a alocat 
României fonduri nerambursabile în valoare de peste 228 milioane 
Euro. La 22 decembrie 2000 sunt semnate alte 5 memorandumuri 
de finanţare nerambursabilă pentru 8 proiecte de infrastructură de 
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mediu şi de transporturi. Anul 2000 a fost primul an în care 
România a început să beneficieze de asistenţă financiară 
nerambursabilă a UE prin Instrumentul de Politici Structurale de 
Pre-Aderare (ISPA).  

La 28 martie 2000, România deschide primele cinci 
capitole de negocieri pentru preluarea „acquis“-ului comunitar în 
domeniile: întreprinderi mici şi mijlocii; ştiinţă şi cercetare; 
educaţie, formare profesională şi tineret; relaţii economice externe; 
politica externă şi de securitate comună. Reuniunea Conferinţei 
Interguvernamentale pentru Aderarea României la Uniunea 
Europeană din 14 iunie 2000 confirmă închiderea acestor cinci 
capitole de negocieri. Pe durata preşedinţiei franceze a UE 
(semestrul II al anului 2000) au mai fost deschise patru capitole de 
negocieri: concurenţă, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiilor; 
statistică, cultură şi audiovizual. La a treia sesiune a Conferinţei 
Interguvernamentale pentru Aderarea României la Uniunea 
Europeană (21 noiembrie 2000, la Bruxelles) este anunţată 
hotărârea noului guvern român de a deschide, în 2001, alte nouă 
capitole de negocieri. 

În paralel, continuă activitatea Comisiei de asociere 
România-Uniunea Europeană care a avut la Bruxelles, la 27 
octombrie 2000, sesiunea sa anuală la care au fost examinate 
aspecte specifice aplicării Acordului european de asociere şi ale 
Parteneriatului de aderare a României la Uniunea Europeană. 

La 7 decembrie 2000, are loc la Nisa reuniunea la nivel 
înalt a Consiliului European, cu participarea şefilor de stat şi de 
guvern din ţările candidate, inclusiv România, la care sunt adoptate 
decizii importante pentru configurarea instituţională viitoare a 
Uniunii Europene. Ca urmare, după aderarea efectivă la UE 
România va avea 14 voturi în Consiliul European, 35 membri în 
Parlamentul European (până în 2009) şi un membru în Comisia 
Europeană. 
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*** 
 

Rezumând ceea ce s-a întâmplat între cele două alternanţe la 
putere (1996 şi 2000), guvernarea PSD a preluat România, la 
sfârşitul anului 2000, pe planul eforturilor de aderare a ţării la 
Uniunea Europeană, cu: 

  întârziere de trei ani a începerii negocierilor de aderare, 
generată de problemele economice foarte grave; 

  decizie predominant politică a Consiliului European de 
începere a negocierilor de aderare, luată la reuniunea de la Helsinki 
din 11 decembrie 1999; 

  un sistem de monitorizare din partea UE a progreselor 
pe plan economic, care nu mai existase până atunci; 

  cinci dosare de negocieri pentru preluarea „acquis“-ului 
comunitar închise, dintr-un total de 31 dosare; 

  situaţie economică şi socială precară, o stare a reformei 
care, deşi la nivel macroeconomic dădea unele semnale de revenire, 
la nivel microeconomic nu intrase încă pe poarta întreprinderilor; 

  lipsa acută de încredere a oficialilor europeni în 
capacitatea reală a guvernării din România de a depăşi obstacolele 
apărute în calea reformei sau pe care ea însăşi şi le crease. 

Toate acestea constituiau un handicap serios, dar şi o miză 
majoră pentru guvernul PSD a cărui conducere mi-am asumat-o 
după alegerile din anul 2000. 
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I. 3. GUVERNAREA PENTRU INTEGRARE 
(2001-2004) 

 
În „Bătălia pentru viitor”, scrisă înainte de preluarea 

guvernării, am expus un program mult mai complet de transformare 
a României decât am cuprins în programul de guvernare. Rostul 
acelei cărţi era să propună o viziune social-democrată despre 
viitorul societăţii româneşti, viziune care este încă valabilă, cu un 
minim de corecturi. Desigur, de atunci multe lucruri s-au întâmplat 
în ţară. Unul dintre cele mai importante a fost chiar guvernarea 
PSD. 

 

Premisele guvernării PSD 
 

Atunci când am acceptat să preiau conducerea guvernului 
eram conştient de situaţia economică şi socială a ţării şi de situaţia 
financiară a guvernării. Ştiam că avem probleme serioase cu 
gestionarea veniturilor statului, că datoria publică şi datoria externă 
atinseseră recorduri istorice. Ştiam că întreaga economie mergea 
prost şi că, în condiţiile în care, pe plan internaţional, se 
întrevedeau dificultăţi economice, inclusiv pentru economiile cele 
mai dezvoltate, nici perspectivele economiei româneşti nu puteau fi 
prea roze. Ştiam că suntem prost cotaţi pe ambele arene 
internaţionale care sunt realmente importante – cea financiară şi cea 
politică. Diagnosticul pus economiei româneşti pe piaţa 
financiară internaţională era, ca să parafrazez un termen mult 
utilizat, „rezervat“, în vreme ce comunitatea diplomatică şi politică 
internaţională, după ce diagnosticase guvernarea anterioară ca 
„neprofesionistă“, era acum extrem de critică şi de atentă la noua 
guvernare a PSD, despre care recepţionase nenumărate zvonuri şi 
foarte puţină informaţie imparţială. Se evitase intrarea în încetare de 
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plăţi şi pierderea prerogativelor Băncii Naţionale – aşa cum s-a 
întâmplat la finele anului 1996 în Bulgaria – prin înlocuirea acesteia de 
către un Consiliu Monetar, însă riscul de ţară era foarte ridicat, iar 
analizele Fondului Monetar Internaţional consacrau un scepticism 
maxim. 

Cum integrarea în NATO şi în Uniunea Europeana erau 
proiecte prioritare şi obligatorii pentru guvernarea care începea în 
2001, această conjunctură internaţională nefavorabilă era un 
handicap extrem de serios. Singurul mod de a convinge comunitatea 
internaţională că România era acceptabilă şi pentru una şi pentru alta, 
era să producem o cotitură majoră în primul rând în evoluţiile interne. 
Atât ale societăţii, cât şi ale economiei, dar mai ales ale politicii şi ale 
practicii administrative. 

Principalele slăbiciuni ale României se aflau în interior şi ele 
constau mai puţin în ceea ce exprimau indicatorii sintetici ai 
economiei şi societăţii, cât în deteriorarea gravă a raporturilor dintre 
guvernanţi şi guvernaţi. Asta însemna, pur şi simplu, că populaţia nu 
mai avea încredere în cei care guvernau ţara, aproape indiferent din ce 
partid politic sau din ce zonă ideologică veneau. Or, fără încrederea 
populaţiei în guvernare, aproape nimic nu se poate face cu succes. 
Dacă am ceva să reproşez cu adevărat şi cu gravitate guvernării 
1996–2000, pe primul loc nu se situează nici dezastrul economic pe 
care l-a produs, nici obsesia ei pentru restaurarea elitelor politice, 
intelectuale şi economico-financiare ale perioadei interbelice, nici 
chiar condamnarea unei treimi din populaţia ţării la sărăcie, deşi o 
astfel de performanţă este aproape de neiertat. Cel mai mare rău l-a 
produs în domeniul relaţiilor dintre populaţie - indiferent dacă este 
vorba de ţărani, pensionari, oameni de afaceri sau managementul 
capitalului internaţional -, şi guvernare. Este suficient să ne 
amintim că, potrivit sondajelor de opinie, în 1999, cu un an înainte 
de alegeri, doar 10% din populaţie mai credea că „România se 
află pe un drum bun”. Răul consta în faptul că populaţia nu mai avea 
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încredere nici în partidele politice, nici în Parlament, nici în 
funcţionarii administraţiei centrale şi locale, ba chiar se redusese 
semnificativ încrederea pe care o aveau în propriile lor comunităţi, 
familii sau vecinătăţi. 

În acelaşi timp, administraţia însăşi pierduse încrederea în 
guvernare şi îşi modificase semnificativ modul de funcţionare. Pe 
tot parcursul guvernării PDSR, administraţia locală aleasă – 
primarii şi consilierii locali şi judeţeni – făcuseră presiuni serioase 
pentru mărirea atribuţiilor lor, preluarea autorităţii asupra direcţiilor 
judeţene coordonate de ministere şi creşterea fondurilor alocate 
autorităţilor locale. Guvernul Văcăroiu avusese rezerve faţă de 
aceste cereri – în ciuda presiunilor UE de a mări autonomia locală – 
considerând că scăderea controlului administraţiei centrale asupra 
celei locale era încă prematură. Procesul însă nu putea fi amânat, 
creşterea autonomiei locale era un aspect important al reformei 
administraţiei, ea a început în timpul guvernării 1997–2000 şi a fost 
continuată după aceea. Creşterea autonomiei locale a însemnat 
mărirea considerabilă a autorităţii şi fondurilor aflate la dispoziţia 
consiliilor judeţene şi locale, ca şi subordonarea funcţionarilor 
locali mai puţin reprezentanţilor guvernului – adică prefecţilor – cât 
mai ales administraţiei alese, în primul rând primari şi preşedinţi de 
consilii judeţene. Or, aceştia aveau, deseori, obiective politice şi 
personale diferite de cele ale guvernului de la Bucureşti, iar acum 
aveau şi mijloacele să şi le atingă. Pe această bază şi în această 
perioadă au început să se formeze ceea ce, mai târziu, vor fi 
denumiţi „baronii locali“, adică lideri locali cu un grad ridicat de 
autonomie în raport cu guvernul central, capabili să domine, prin 
legăturile lor personale, reţeaua de instituţii locale, economia locală 
şi să dispună de sprijin electoral propriu. 

Un semnal important fusese dat de alegerile locale din 
iunie 2000, când un număr surprinzător de mare de primari 
şi consilieri judeţeni au câştigat alegerile ca independenţi şi nu 



De unde am plecat 
 

111 

ca reprezentanţi ai unor partide politice, inclusiv în oraşe foarte 
mari, precum Constanţa sau Iaşi. La fel de semnificativ era faptul că, 
după alegerile locale, modul în care au fost constituite consiliile locale, 
mai ales consiliile judeţene, şi au fost desemnaţi preşedinţii de consilii, 
a depins în mult mai mare măsură de raporturile de forţe dintre reţelele 
locale de interese, decât de obiectivele politice şi de relaţiile politice 
dintre partide. Fenomenul avea să caracterizeze şi alegerile locale din 
2004. 

Prinsă între „baronii locali”, cu interesele lor, şi o administraţie 
centrală slabă şi lipsită de coerenţă, administraţia locală devenise 
aproape haotică şi, în mare măsură, orientată spre slujirea propriilor 
interese. Evident, de pe urma acestei situaţii aveau de suferit în primul 
rând populaţia, iar în al doilea rând, membrii comunităţii de afaceri, 
care acum depindeau atât de deciziile ministerelor, cât şi de bunele 
relaţii cu aleşii locali şi, independent şi de una şi de cealaltă, de bunele 
relaţii cu administraţia locală. Fenomenul devenea cu atât mai vast cu 
cât, în a doua parte a guvernării CDR, a început să se manifeste nu 
numai în administraţie, dar şi în filialele marilor companii de stat, de 
la sucursalele băncilor de stat, precum BCR, CEC, Banca 
Agricolă etc., la cele ale companiilor naţionale, ca în cazul 
sucursalelor Petrom, Electrica, Romsilva, ale caselor judeţene de 
pensii şi de asigurări de sănătate etc. Slăbiciunea guvernării centrale şi 
lipsa de orientare politică credibilă lăsaseră spaţiu liber pentru o 
veritabilă „goană după aur“ – adică după resurse şi putere – orientată 
spre controlul total al resurselor locale. Rezultatul a fost consolidarea 
„baronilor locali“. 

În consecinţă, când am preluat conducerea guvernului, 
eram conştient că preiau, de fapt, o situaţie extrem de dificilă, 
ale cărei principale caracteristici erau: (1) o economie care, până 
recent, fusese în cădere liberă şi căreia precedentul guvern, condus 
de Mugur Isărescu, reuşise să îi asigure un minim de stabilitate doar 
întrucât părea că a atins „fundul sacului“; (2) o populaţie sărăcită şi 
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în stare de semi-revoltă, care nu mai avea încredere nici în guvernul 
central şi, în nici un caz, în autorităţile locale; (3) o comunitate de 
afaceri strâns legată de politică, asigurându-şi succesul economic 
parţial pe piaţă şi parţial prin accesul privilegiat la resursele 
publice; (4) o administraţie centrală deprofesionalizată şi o 
administraţie locală dispusă să-şi urmărească mai degrabă propriile 
interese şi să le slujească prioritar pe cele ale liderilor locali; (5) o 
conjunctură internaţională defavorabilă, dublată de o lipsă cronică 
de încredere în capacitatea guvernelor româneşti de a gestiona 
reformele şi de a-şi respecta angajamentele; (6) un sector bancar-
financiar slab, aflat la apogeul unui lung şir de falimente 
frauduloase; (7) o privatizare blocată de lipsa de atracţie a industriei 
româneşti pentru capitalul străin; (8) o mass-media ostilă şi o 
intelectualitate încremenită în ideologia şi lozincile primei perioade 
post-revoluţionare; (9) o lipsă acută de fonduri; (10) o corupţie 
generalizată în administraţie, dublată de lipsa cronică de personal 
competent atât în administraţia centrală, cât şi, mai ales, în cea 
locală. 
 

Către o ţară guvernabilă. Macrostabilizarea economiei 
 

În condiţiile în care cunoşteam toate aceste lucruri, prima 
problemă care se ridica în faţa noii guvernări era care anume va fi 
punctul de pornire. Spre deosebire de conducătorii politici ai 
precedentei guvernări – care pierduseră timp şi energie pentru a-şi 
împărţi între ei, autonomizându-le politic, diferitele domenii ale 
guvernării – noi, echipa PSD venită atunci la guvernare, ştiam că 
toată această problematică descrisă mai sus forma un tot, era o reţea 
şi, prin urmare, trebuia tratată global şi nu pe fragmente. De 
asemenea, ştiam că nici cea mai bună guvernare nu poate să se 
apuce de toate problemele deodată şi că era extrem de important să 
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stabilim o lista foarte restrânsă de priorităţi de care să ne ţinem cu 
încăpăţânare, urmând ca de restul problemelor să ne ocupăm 
succesiv. 

Am definit, atunci, trei priorităţi şi consider şi acum că le-am 
definit corect. 

Prima – şi cea mai urgentă prioritate – era să construim o 
guvernare eficientă. Cea mai răspândită metaforă cu privire la 
guvernare este cea a unui pupitru de comandă cu multe butoane, 
fiecare reprezentând, de fapt, câte o instituţie capabilă să 
funcţioneze. Pentru ca o guvernare să fie eficientă, ea are nevoie de 
trei lucruri. Mai întâi, de instituţiile adecvate obiectivelor guvernării. 
Pe acestea le-am proiectat odată cu structura guvernului2 şi le-am 
pus în funcţiune foarte repede, imediat după învestitură. Al doilea 
lucru indispensabil este să corelezi activitatea diferitelor 
instituţii. În această privinţă, aveam, faţă de oricare dintre 
guvernările anterioare, avantajul unei echipe. Cei patru ani de 
opoziţie prin care a trecut PDSR până în 2000 permiseseră nu doar 
strângerea rândurilor, dar şi formarea unei echipe de conducere cu o 
viziune comună şi cu relaţii excelente între membrii ei. În mod firesc, 
imediat după câştigarea alegerilor, această echipă de conducere 
politică a preluat guvernarea, aşa cum este şi logic şi tradiţional în 
societăţile democratice. În felul acesta, am obţinut atât un guvern 
omogen şi solidar, cât şi o foarte strânsă legătura între guvern şi 
partid, ceea ce ne-a asigurat un sprijin solid din partea populaţiei. În al 
treilea rând, era mare nevoie în administraţie de oameni competenţi 
şi devotaţi obiectivelor guvernării. Administraţia română a dus 
mereu lipsă de profesionişti la toate nivelurile. În ultimii ani, 
calitatea oamenilor din administraţie se deteriorase sensibil. Parţial, 

                                                 
2 Interesant de notat că această structură guvernamentală a „supravieţuit”şi după 
alegerile din 2004, încă doi ani şi jumătate, modificările aduse în 2007 fiind 
nesemnificative. 
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am rezolvat această problemă apelând şi la specialiştii tineri. Am 
început, invers decât este tradiţia administraţiei româneşti, de la vârf 
spre baza. Am numit în funcţii secretari de stat şi conducători de 
agenţii guvernamentale care abia dacă împliniseră treizeci de ani, 
dar aveau, în schimb, o solidă pregătire profesională. E drept, mai 
mult teoretică decât dublată de experienţă, dar, pe de altă parte, acest 
lucru s-a dovedit un avantaj, căci „tradiţiile“ administraţiei 
române, întemeiate pe experienţa vechilor funcţionari, nu 
reprezentau un model. Aceşti tineri au avut, firesc, o serie de 
stângăcii şi au făcut uneori erori, dar, mai important decât asta, au 
adus un suflu nou, occidental, în administraţie şi în activitatea de 
guvernare, precum şi mult devotament. 

Am reuşit, într-un timp foarte scurt, să facem ţara din nou 
guvernabilă şi să punem ordine în problemele create de 
guvernările anterioare. Cele mai bune semne în această privinţă au 
apărut relativ repede în evoluţiile macroeconomice. Reducerea 
deficitului bugetar şi scăderea inflaţiei au fost principalele noastre 
ţinte în această privinţă şi, în ciuda lipsei de resurse de care se 
lovea economia, am continuat programul de creştere a rezervelor 
de valută convertibilă ale Băncii Naţionale. Acest lucru ne-a 
permis să reluăm relaţiile de lucru cu FMI şi să intensificăm 
programele finanţate de Banca Mondială. 

Specialiştii FMI nu au avut de la început încredere în noul 
guvern. Erau de acord cu obiectivele guvernării, dar se îndoiau, pe 
baza experienţei lor cu guvernele anterioare, că vom atinge 
obiectivele stabilite. De aceea, acordul stand-by încheiat cu FMI 
în primele luni ale lui 2001, prevedea un credit acordat de 
instituţia internaţională de o valoare ridicolă. Nu am insistat 
pentru mai mult, căci înţelegeam că ceea avea are nevoie 
România, în primul rând, nu erau atât banii, cât încrederea. Am 
fost hotărâţi să dovedim că un lucru important s-a schimbat în 
România începând cu 2001. Anume că ţara noastră avea acum un 
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guvern conştient de semnificaţia angajamentelor pe care şi le 
asumă şi, în plus, avea capacitatea să le respecte. Am acţionat ferm în 
această privinţă şi rezultatul a fost că am reuşit, pentru prima dată 
după revoluţie, să ducem la bun sfârşit un acord stand-by cu 
Fondul Monetar Internaţional şi să refacem, inclusiv pe această cale, 
credibilitatea internaţională a tării. Alte elemente de credibilitate s-
au adăugat apoi, aproape de la sine. Riscul de ţară al României a 
început să fie redus treptat, devenind la sfârşitul guvernării noastre cel 
mai mic din întreaga istorie post-comunistă. Acest element a încurajat 
investiţiile străine directe, care au început să crească, astfel încât s-a 
putut conta pe un flux financiar extern consistent. Succesul investiţiilor 
străine a acţionat, desigur, şi mai mult, în sensul reducerii riscului de 
ţară. Cert este că, începând din 2002, încrederea în guvernarea din 
România fusese câştigată pe plan internaţional, iar confirmarea 
obiectivelor macroeconomice în 2003 a eliminat orice îndoială cu 
privire la capacitatea României de a urma coerent o strategie asumată. 

 

 „Populismul“ asumat al guvernării PSD: 
combaterea sărăciei 

 
Alături de eficienţa guvernării, de integrarea euroatlantică, de 

creşterea economică, o altă mare prioritate a guvernării PSD a fost 
combaterea sărăciei. Sărăcia este, prin ea însăşi, un factor care 
împiedică integrarea, fiind netipic pentru lumea dezvoltată căreia 
România dorea să i se alăture. Specificul lumii dezvoltate este 
bunăstarea şi nu sărăcia populaţiei. Dar, dincolo de faptul că 
extinderea sărăciei în România era un impediment în integrare, eram 
conştienţi, în momentul în care am preluat guvernarea, că ea atinsese 
un nivel atât de ridicat, încât devenise de nesuportat pentru populaţie.  

Nivelul sărăciei atins în timpul guvernării 1997-2000 nu 
îngreunase doar viaţa multor milioane de români, coborând-o 
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dincolo de pragul de asigurare a subzistenţei, dar, mai ales, 
distrusese speranţa într-o viaţă mai bună, în viitor. În 1989, 
românii au răsturnat un regim politic, cel comunist, şi un sistem 
de organizare socială, cel al societăţii socialiste, pornind de la 
aceeaşi lipsă de speranţă şi de la un nivel de trai care, statistic 
măcar, era mai ridicat. 

După ce, în timpul guvernării PDSR din 1993–1996, sărăcia 
intrase pe un trend descrescător – doar într-un singur an, în 1996, rata 
totală a sărăciei scăzuse de la 25,4% la 20,1%, iar rata sărăciei 
absolute scăzuse de la 9,4% la 6,3%, potrivit datelor Băncii 
Mondiale – guvernarea PNŢCD-PNL-PD a declanşat o creştere 
explozivă a sărăciei. La sfârşitul acestei guvernări, în 2000, mai mult de 
o treime din populaţie era considerată săracă în România (potrivit 
statisticilor Băncii Mondiale, rata globală a sărăciei era de 35,9%), 
iar numărul săracilor absoluţi crescuse de mai mult de două ori, 
ajungând să reprezinte 13,8% din totalul populaţiei. Era foarte 
clar pentru noi nu numai că trebuia să oprim acest proces de 
sărăcire a populaţiei, dar şi că trebuia să producem o cotitură 
semnificativă, iar sărăcia să înceapă să scadă rapid. 

Guvernul PSD a luat o serie de măsuri destinate să o 
combată, de la introducerea venitului minim garantat, la protejarea 
populaţiei de creşterile mari ale costurilor energiei, la recalcularea şi 
indexarea pensiilor, la dublarea pensiilor pentru agricultori şi la 
introducerea unui şir de programe de asistenţă socială, între care acel 
binecunoscut program „Cornul şi laptele“, pentru şcolarii mici, 
masiv ironizat de opoziţie, dar apreciat de populaţie3. Şi care, de 
altfel, a avut contribuţia lui la creşterea gradului de cuprindere în 

                                                 
3  De „Programul Social Asigurarea de produse de lactate şi de panificaţie” – 
„Cornul şi Laptele” – pentru elevii din clasele I-IV, extins în anul 2003 şi la copiii din 
învăţământul preşcolar, beneficiau în anul 2004 peste 1.500.000 de copii.  
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învăţământ a copiilor de vârstă şcolară, îndeosebi în rândurile 
populaţiei cu venituri mici.  

Intenţia mea nu este să listez acum numărul mare de măsuri 
de protecţie socială sau de asistenţă socială pe care le-a luat 
guvernul PSD de-a lungul celor patru ani de guvernare. Vreau 
doar să subliniez o diferenţă esenţială faţă de toate celelalte 
guvernări ale tranziţiei post-comuniste. Şi anume că, în acei 
patru ani, guvernul a avut, pentru prima dată, o politică 
socială coerentă şi eficace. Liniile sale directoare au fost 
urmărite cu suficientă fermitate, pentru ca această politică să 
fie acum clară, nu doar prin declaraţii de intenţii, ci şi prin 
rezultate. 

Politica socială a guvernării PSD a avut două mari l inii  
directoare. Prima se referă  la combaterea sărăciei şi, 
mai ales, a sărăciei absolute. Reducerea sărăciei se impunea 
ca un obiectiv imediat al guvernării pentru că situaţia socială a 
ţării ajunsese să se degradeze atât de mult, încât nici o altă politică 
nu ar fi avut succes fără a asigura mai întâi un minim de măsuri 
de creştere a nivelului de trai al populaţiei. Introducerea 
venitului minim garantat a fost una dintre cele mai importante 
măsuri de acest gen. Ea avea o dublă semnificaţie politică. În 
primul rând, faptul că societatea, chiar dacă se afla în plină 
criză economică şi socială, era o societate care se dorea modernă 
şi se străduia să fie. În societăţile moderne, nimeni nu moare 
de foame, nimeni sau aproape nimeni nu este lipsit de locuinţă 
– oricât de modestă ar fi aceasta – nimeni nu este părăsit în voia 
sorţii. Indiferenţa faţă de cel de lângă tine, de cel năpăstuit 
sau defavorizat este specifică lumii subdezvoltate. Într-o 
societate modernă şi democratică, comunităţile şi statul îşi asumă 
responsabilitatea pentru un minim de subzistenţă al cetăţenilor lor pe 
care îl asigură prin solidaritate socială. Introducând venitul minim 
garantat, înainte de orice, am afirmat această valoare fundamentală a 
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societăţii româneşti şi am reactualizat şi dezvoltat un sentiment de 
solidaritate între oameni şi de responsabilitate socială care, până 
la urmă, constituie esenţa însăşi a statului modern, dezvoltat. 
Această valoare fusese grav afectată sub influenţa unor concepţii 
inspirate din forme primitive ale liberalismului şi care alcătuiau o 
parte însemnată din „zestrea“ ideologică a dreptei româneşti 
contemporane. Guvernul PSD a decis – şi a reuşit să impună acest 
lucru – că, în România ,,orice om, oricât de marginalizat sau 
năpăstuit ar fi are dreptul la acel minim de venituri care, pe de o 
parte, să-i asigure subzistenţa, nivel minim, pe care societatea îşi 
poate permite să-1 plătească. 

Al doilea obiectiv al politicii noastre sociale a fost de a asigura 
oricărui cetăţean al ţării dreptul la o locuinţă. Acest obiectiv 
rămâne, încă, de actualitate Există destui oameni care nu au 
locuinţă şi, deocamdată, comunităţile locale nu au încă suficiente 
resurse pentru a asigura o locuire în condiţii rezonabile, pentru toată 
lumea. Marea problemă a locuinţelor, în România, nu este lipsa 
de locuinţe, ci a costurilor locuirii. Vreme de mai multe decenii, 
guvernele succesive ale României au ignorat sau au amânat 
abordarea problemelor costurilor şi parametrilor locuirii. Populaţia 
rurală a fost complet abandonată condiţiilor medievale de locuire – 
fără apă curentă, fără canalizare, fără surse de tip industrial de 
încălzire, fără canale de comunicare. În acelaşi timp, populaţia 
urbană a fost presată să suporte costurile extrem de ridicate ale unei 
industrii energetice şi producătoare de utilităţi ineficientă, 
nerestructurată şi uzată moral. Introducerea standardelor şi 
preţurilor europene a mărit şi mai mult costurile locuirii, făcând-o să 
devină pur şi simplu inaccesibilă unor categorii mari de populaţie din 
mediul urban. Pe scurt, când am preluat guvernarea, în 2001, lucrurile 
arătau, sintetic, astfel: (1) populaţia din mediul rural nu beneficia de 
utilităţi şi se descurca cum putea; (2) locuitorii din mediul urban nu se 
puteau descurca fără utilităţi, dar circa jumătate din populaţie nu-şi 
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putea permite să locuiască la preţurile care ar fi înlesnit 
eficientizarea producţiei de apă, curent electric şi energie 
termică. Din acest punct de vedere societatea românească era 
în pragul colapsului. Deşi consumul de energie al populaţiei pe cap de 
locuitor era printre cele mai scăzute din Europa, populaţia continua să 
reducă consumul pentru că pur şi simplu nu-şi permitea să 
plătească costurile ridicate ale unei industrii energetice 
nemodernizate şi, deci, cu un randament scăzut. 

Guvernul PSD a reuşit să iasă efectiv din acest cerc vicios, 
subvenţionând, transparent de data aceasta, costurile energiei şi ale 
utilităţilor atât în rural, cât şi, mai ales, în urban. În acelaşi timp, a 
declanşat un program destinat înnoirii tehnologice în industria 
energetică şi aducerii acesteia la parametri de funcţionare mai 
apropiaţi de cotele normale. Dar, efectele unor astfel de programe 
de retehnologizare a industriei energetice se vor resimţi doar în anii 
următori. Până atunci am reuşit să asigurăm un minim de consum 
de energie al populaţiei la un preţ acceptabil pentru nivelul scăzut al 
veniturilor care caracterizau marea majoritate a gospodăriilor. 
Continuând acest program, a fost indexată subvenţia de la stat 
pentru energie termică şi curent electric, pentru ca populaţia să 
poată face faţă cheltuielilor de locuire. 

Sunt primul care afirmă că, în acest fel, nu am rezolvat 
problema costurilor locuirii. Şi, categoric, ea nu se rezolvă prin 
preluarea costurilor locuirii de către stat, ci prin scăderea ponderii 
cheltuielilor cu locuirea în bugetul gospodăriilor. Acest lucru se va 
întâmpla pe măsură ce veniturile gospodăriilor vor creşte, iar 
costurile energiei termice, ale energiei electrice, ale apei, ale 
canalizării, ale comunicaţiilor vor scădea ca urmare a înnoirii 
tehnologice. Cea de a doua direcţia a fost deja acoperită de 
investiţii substanţiale în industria energetică. Am decis să le 
continuăm prin punerea în funcţiune a unui nou grup energetic la 
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centrala nucleară de la Cernavodă4, prin modernizarea tehnologică 
a centralelor bazate pe combustibili fosili şi prin dezvoltarea 
producţiei hidroelectrice. Am acţionat şi pe direcţia prioritară, a 
creşterii veniturilor populaţiei, prin recalcularea şi mărirea 
pensiilor, prin creşteri salariale şi prin mărirea alocaţiei pentru 
încălzire, precum şi a tuturor celorlalte prestaţii de asistenţa socială 
destinate populaţiei sărace. 

Cu toate acestea, am fost acuzaţi de populism. Iar eu vreau să îmi 
asum această critică şi să afirm clar că voi susţine acest tip de 
„populism“ care produce rezultate concrete, palpabile, ca pe o 
caracteristică a sistemului de valori care consider că trebuie 
promovat în societatea românească. Pentru că acest termen eu îl 
înţeleg ca pe un ansamblu de politici sociale, realiste şi 
cuprinzătoare, menite să tempereze tendinţele de superpolarizare 
socială şi să realizeze statul social definit prin chiar Constituţia 
României, în primul ei articol. 

 

Prioritate politică absolută: integrarea euroatlantică 
 

O bună guvernare nu este decât un bun instrument. 
Politica este cea care stabileşte în ce scop anume va fi utilizat 
acest instrument. Preluarea în coordonare a administraţiei, a 
instituţiilor subordonate guvernului sau finanţate de la buget, 
precum instituţiile şcolare sau sanitare, şi a firmelor de stat, 
                                                 
4  Unitatea nr.1 de la Cernavodă a fost finalizată în perioada 1992-1996 (în perioada 
guvernului Văcăroiu), dar pusă în funcţiune în 1997, în primele luni ale guvernării 
Convenţiei. În schimb, CDR a suspendat, în perioada 1997-2000, investiţiile la 
Unitatea nr.2. Acestea au fost reluate în ianuarie 2001, în primele zile de guvernare, 
de echipa pe care am condus-o şi vor fi finalizate, cu greutate, în toamna acestui an. De 
menţionat că investiţiile pentru centrala nucleară (o nouă unitate) presupun cam un 
miliard de euro. Până acum, la cele două obiective, investiţiile au fost făcute de 
guvernele PSD, iar beneficiile s-au obţinut pentru „mixul” energetic din timpul 
guvernărilor de dreapta! 



De unde am plecat 
 

121 

ne-a permis să construim un bun instrument de guvernare. 
Macrostabilizarea nu făcea decât să confirme acest fapt şi, la 
urma urmei, contribuia la eficientizarea guvernării. La ce anume 
îl foloseam depindea însă de priorităţile politice ale guvernului şi 
ale PSD, iar ele au trebuit să fie clare şi ferme încă de la 
început, în principal în ceea ce priveşte integrarea 
euroatlantică. 

În această direcţie, cel mai important lucru era să nu 
ratăm acea oportunitate specială care fusese creată ţării noastre 
prin decizia politică a Occidentului de a permite integrarea 
României, în anumite condiţii, în lumea dezvoltată şi 
democratică. 

De aceea, prioritatea politică absolută era integrarea 
europeană şi euro-atlantică. Această prioritate devenise evidentă 
inclusiv prin modul în care am construit structura guvernului, încă din 
2000. 

Afirm, prin urmare, că prioritatea politică a Guvernului pe care 
l-am condus a fost integrarea europeană – chiar dacă această frază nu 
pare deloc a avea un conţinut radical şi spectaculos. Motivul este că, 
după revoluţie toate partidele politice, toate guvernele şi toţi 
politicienii – şi nu numai – au rostit de atâtea ori fraze pompoase cu 
privire la integrare, au tocit atât de tare, prin repetare, lozincile 
integrării, încât orice reluare a lor pare banală. Dar una este să sprijini 
integrarea declarativ, atunci când nu te costă decât câteva vorbe 
rostite în public, sau puse pe hârtie, şi alta este să dedici efortul 
principal al guvernării realizărilor condiţiilor necesare integrării. Ceea 
ce am făcut, împreună cu colegii mei de guvern, a fost tocmai să 
urmărim acest al doilea obiectiv. În acest efort deosebit, am fost nevoiţi 
să aflăm că mult-clamatul acord total al clasei politice româneşti şi al 
întregii societăţi faţă de obiectivul integrării este şi el, în multe cazuri, 
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doar la nivel declarativ5. În bună parte admit că este normal să 
fie aşa pentru că integrarea înseamnă un şir de transformări ale 
României care nu pot să nu afecteze interese majore, economice, 
sociale şi politice ale societăţii. Dacă lăsăm la o parte lozincile 
despre integrare şi trecem la schimbările necesare pentru a 
integra România în Uniunea Europeană şi în NATO, atunci o 
mulţime de instituţii urmau să se modifice şi o mulţime de 
realităţi să se schimbe. Aceste schimbări, care nu mai sunt doar 
de suprafaţă, ci tind să devină profunde, afectează, la rândul lor, o 
mulţime de interese. O parte dintre acestea s-au manifestat ca 
obstacol în calea integrării încă de la început, chiar dacă nu în forma 
unei opoziţii deschise şi definite politic faţă de integrare. 

Pentru mine, ca prim-ministru şi preşedinte al PSD, atunci, şi 
pentru colegii mei din conducerea guvernului şi a partidului, 
integrarea europeană şi nord-atlantică însemnau, cu prioritate, două 
lucruri. În primul rând, o schimbare instituţională în 
concordanţă cu acquis-ul comunitar şi cu instituţiile 
occidentale. În al doilea rând, dar simultan cronologic şi pe 
acelaşi loc ca importanţă, construirea unei economii de piaţă 
funcţionale. Această „etichetă“, mai degrabă o calificare 
introdusă prin condiţiile de aderare la Uniunea Europeană, exprima, 
de fapt, o pluralitate de realităţi economice, dintre care cele mai 
importante erau două: privatizarea şi creşterea economică. În timp, s-a 
dovedit că trebuie adăugată şi o a treia, care se suprapunea peste toate 
celelalte obiective şi care se referea la combaterea corupţiei. 

                                                 
5 Prefer să nu-mi amintesc faptul că anumiţi oameni politici mergeau la Bruxelles, 
înainte de 2004, pentru a solicita unor lideri de grupuri parlamentare – Graham Watson, 
spre exemplu – să amâne finalizarea negocierilor cu România! 
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O digresiune aparentă: conceptele privatizării 
 

În privinţa privatizării, era categoric nevoie de o schimbare. 
Privatizarea a fost, de departe, cea mai importantă şi mai 
dificilă problemă politică şi economică a întregii tranziţii. 
Dezbaterea politică s-a desfăşurat mai ales în jurul criteriilor 
privatizării. România ieşise din comunism cu viziunea că 
mijloacele economice se află în proprietatea întregului popor, mai 
ales a celor care muncesc. În acelaşi timp, privatizarea însemna, 
invers, că fabricile, uzinele, magazinele, hotelurile, terenurile etc. să fie 
preluate în proprietate de particulari, nu neapărat dintre cei care 
au participat la construirea lor. Partidele politice au început o vastă 
dispută politică legată de justeţea criteriilor de privatizare. În teorie, 
disputa se purta între trei direcţii posibile. Prima se referea la 
distribuirea proprietăţii către producători – salariaţi şi, 
eventual, pensionari, adică foştii salariaţi – un criteriu pe care şi 
PDSR l-a susţinut şi chiar l-a aplicat în timpul guvernării Văcăroiu. 
Apoi, se cerea distribuirea unităţilor economice către foştii 
proprietari, cei care fuseseră deposedaţi, mai mult sau mai 
puţin legal, îndeosebi prin naţionalizările şi abuzurile din 
perioada comunistă. Creşterile indiscutabile care avuseseră loc în 
timpul socialismului puteau fi considerate dobândă la capitalul iniţial. 
În sfârşit, distribuirea proprietăţii putea să se facă către cei care 
aveau bani să o cumpere, ceea ce permitea intrarea în cursă atât a 
capitalului străin, cât şi a noilor capitalişti români, cei care se 
grăbiseră să valorifice oportunităţile de tot felul – de la 
deschiderea pieţelor şi până la corupţie – pe care le crease nou-
introdusa economie de piaţă românească. 

Succesiunea guvernărilor de după 1990 a fost, din 
perspectiva privatizării, o succesiune a criteriilor de distribuire a 
proprietăţii socialiste. În 1991–1992, când s-a pus, pentru prima 
dată, problema privatizării, au fost utilizate, selectiv, toate criteriile, 
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plus cel al menţinerii unei bune părţi a proprietăţii de stat, în 
dorinţa de a împăca cea mai mare parte a grupurilor de presiune 
existente. Guvernarea din această primă perioadă, aflată mai ales sub 
influenţa preşedintelui Ion Iliescu, a decis: (1) restaurarea micii 
proprietăţi ţărăneşti, prin descompunerea pe cale naturală a fostelor 
CAP-uri; (2) menţinerea în proprietatea statului a unei părţi a 
economiei considerate strategice şi care cuprindea toate utilităţile 
şi o serie de ramuri cheie; (3) distribuirea gratuită către populaţie a 
unei părţi din economia care se privatiza, în forma acţiunilor la 
întreprinderi sau în fondurile de investiţii private (FPP); (4) vânzarea, 
banii rezultaţi din vânzare urmând să fie destinaţi exclusiv 
investiţiilor în economie. 

Guvernarea Văcăroiu a acceptat ce se făcuse până atunci în 
materie de privatizare – mai ales că nu se făcuse prea mult – dar a 
întărit privatizarea în folosul salariaţilor şi al managementului 
întreprinderilor, favorizând privatizarea de tip MEBO. Totodată, în 
mod direct sau indirect, prin intermediul unui control slab asupra 
activităţii bancare, a sprijinit privatizarea în folosul noii clase de 
întreprinzători români, în formare. Guvernarea Văcăroiu a fost, în 
istoria tranziţiei, cea mai favorabilă guvernare pentru noua 
clasă de capitalişti români, cea mai bună dovadă fiind că cei mai 
mulţi dintre aceştia au apărut şi au crescut în această 
perioadă. În acelaşi timp, apăruse o clasă de mici 
întreprinzători, pe baza unei legislaţii stimulative, astfel încât cea 
mai mare parte a noului sector privat al economiei era 
formată din întreprinderi mici şi mijlocii. 

Dimpotrivă ,  guvernarea coaliţiei alcătuite din 
ţărănişti, liberali şi democraţi a fost orientată spre refacerea 
structurii de proprietate existentă în perioada interbelică. În 
primul rând, pentru că mulţi dintre ei, ca şi o bună parte din 
electoratul lor, erau urmaşii acelor proprietari deposedaţi prin 
naţionalizare. În al doilea rând, principalul sprijin internaţional 
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de care au dispus a venit tocmai din partea acelui capital s t ră in  
ca re ,  ş i  e l ,  p ie rduse  cu  ocaz ia  naţionalizărilor. Nu este 
vorba, desigur, doar de „datoria suedeză“, una dintre puţinele 
naţionalizări ale capitalului străin pentru care statul comunist nu 
plătise încă despăgubiri, ci de o întreagă reţea de investitori, 
mai ales europeni, care se aşteptau la reveniri importante, 
similare cu cele care avuseseră loc deja în alte ţări foste 
comuniste. 

Restauraţia era susţinută mai ales de ţărănişti. Dimpotrivă, 
liberalii şi democraţii, ai căror politicieni şi susţinători erau 
reprezentanţi ai noului patronat românesc, ţinteau creşterea 
propriilor afaceri dincolo de nivelul de întreprinderi mici şi mijlocii 
la care îi limitase, în mare parte, guvernarea anterioară a PDSR. 
Pentru aceasta, aveau nevoie de bani. Singura sursă reală de bani în 
acea perioadă erau banii publici. Iar pentru a asigura accesul 
propriei clientele la banii necesari privatizărilor importante, 
guvernările liberale şi democrate (în coaliţia CDR-PD, liberalii şi 
democraţii au deţinut controlul finanţelor, pe cel al industriei şi al 
transporturilor, indiferent ce guverne s-au succedat) au dus două 
politici mai importante: una de creştere a inflaţiei (pentru că inflaţia 
ştergea datoriile) şi o alta de deteriorare rapidă a cursului de 
schimb, care mărea valoarea creditelor externe mai repede decât o 
deteriora inflaţia şi facilita astfel investiţiile străine. Privatizările 
semnificative cu capital străin au fost făcute, în cea mai mare parte, 
prin decizie politică: Romtelecom, industria cimentului, Dacia 
Piteşti etc. În tot acest timp, privatizările în folosul 
întreprinzătorilor autohtoni s-au făcut prin influenţa politică sau 
chiar prin corupţie. 

După cel de-al II- lea război mondial, 15 ţări au revendicat 
creanţe externe faţă de România. În perioada 1951-1989, 
România a reuşit să soluţioneze 14 din acestea. Singura ţară cu 
care nu s-a soluţionat problema datoriei „istorice” a fost Suedia.  
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Această datorie data de 70 de ani şi provenea dintr-un 
împrumut, în titluri de stat emise în perioada anilor 1929-1934, la 
vremea aceea, în valoare de 32 milioane de dolari. În 1957, imediat 
după război, aceste creanţe au fost evaluate la cca. 43 de milioane de 
dolari.  

După 1989, Suedia s-a adresat Fondului Monetar Internaţional 
pentru a solicita reglarea datoriei, motiv pentru care în procesul de 
negocieri privind integrarea în UE România a întâmpinat unele 
dificultăţi. 

Statul suedez, sătul de negocieri, a încredinţat unei firme 
suedeze dreptul de a negocia datoria şi, pe baza unei expertize 
realizate de o firmă internaţională s-a ajuns la o valoare a datoriei 
României, datorită trecerii celor 70 de ani la aproximativ 4 miliarde de 
dolari, în sumă fiind inclusă şi dobânda. 

În 1997, un înalt funcţionar român, înalt om politic de la acea 
vreme, a declarat că statul român va oferi 300 de milioane de dolari în 
contul datoriei. Peste numai 3 luni de zile, un alt demnitar oferă 600 
milioane de dolari. Către sfârşitul anului 2000, fostul ministru de 
finanţe oferă 800 de milioane de dolari.  La sfârşitul anului 2000, ca 
urmare a negocierilor dintre statul român şi o firmă suedeză care 
reprezenta statul suedez, se ajunsese la o evaluarea a datoriei de 4,8 
miliarde de dolari 

Guvernul pe care l-am condus a decis să închidă, după 70 ani 
această problemă, acest conflict. 

Începând cu martie 2001, am reluat negocierile, care s-au 
finalizat în iunie 2001, valoarea creanţei Suediei ce urma a fi 
plătită de statul român a fost stabilită la suma de 120 de milioane 
de dolari, ce urma să fie plătită în patru rate trimestriale până în 
anul 2003. 

În general, procentul care a fost plătit de către statul român 
pentru sumele care au fost cerute după cel de-al II-lea război mondial 
au evoluat între 3 şi 38 % din valoarea nominală. Începând cu ianuarie 
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2001 cerinţa Guvernului român a fost ca această datorie să se trateze 
direct cu Guvernul suedez şi nu printr-un intermediar. 

A doua condiţie, care a fost acceptată de către partea suedeză, a 
fost de a se lua în calcul valoarea nominală a datoriei cu aplicarea 
inflaţiei corespunzătoare, fără dobânzile care ar fi trebuit să fie 
calculate din 1929. 

Plecând de la două metode de calcul diferite, una stabilind 
un cuantum de 4,8 miliarde de dolari, alta stabilind o sumă de 
aproximativ 275 milioane de dolari, în negocierile pe care le-am 
purtat, am ajuns la 120 milioane de dolari.  

La data de 24 iunie 2001, a fost semnat la Bucureşti, Acordul 
între Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind 
reglementarea pretenţiilor suedeze nesoluţionate, acesta având ca 
izvor titluri de creanţe emise în perioada anilor 1929-34, acte de 
naţionalizare şi alte măsuri similare ale autorităţilor române din 
perioada 1946-1990. Acordul prevede ca Guvernul României să 
plătească suma de 120 de milioane de dolari americani, în patru tranşe 
a câte 25%, respectiv 30 de milioane de dolari fiecare tranşă, urmând 
ca prima tranşă să se achite până la data de 31 octombrie 2001, iar 
celelalte trei în cursul anului 2002.  

În Legea nr. 570/19.10.2001 pentru ratificarea Acordului, la 
art.2, s-a menţionat şi modul în care se reglementa plata sumelor 
datorate de către Guvernul României în anul 2002, acestea urmând să 
fie suportate din veniturile obţinute din privatizare şi din valorificarea 
activelor bancare neperformante, utilizate conform art.1 din 
Ordonanţa nr.38/2000.  

După stingerea acestei datorii, comerţul între România şi 
Suedia a crescut, în 2003, cu 30%, iar în 2004 faţă de 2003, cu încă 
40%!! 
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O nouă politică a privatizării 
 

Când am preluat guvernarea, privatizarea se afla într-o etapă 
critică. Din cauza corupţiei, FPS era lipsit de orice credibilitate, atât în 
interior, cât şi în exterior. Capitaliştii „locali“ crescuseră foarte mult, pe 
seama banilor publici, iar relaţiile dintre ei treceau dincolo de orice fel 
de graniţe de partizanat politic. Principala sursă de finanţare a 
capitalului autohton continua să rămână, cu mici excepţii, banul 
public, accesul la acesta făcându-se prin intermediul relaţiilor politice 
şi al corupţiei din administraţie. Desfiinţarea Bancorex şi a Companiei 
Naţionale a Petrolului şi înfiinţarea PETROM, gândite ca o lovitură 
dată corupţiei, nu avusese câtuşi de puţin acest efect. Presiunea 
pentru bani publici se deplasase acum spre celelalte două mari bănci 
de stat, BCR şi Banca Agricolă, ba chiar şi spre CEC, ajunsă să 
garanteze depunerile la FNI în dispreţul reglementărilor bancare. 

În etapa în care am preluat guvernarea, de modul în care se 
desfăşura privatizarea depindea, practic, îndeplinirea condiţiei de 
economie de piaţă funcţională. În această privinţă, Uniunea 
Europeană, FMI, Banca Mondială şi OCDE aveau aceeaşi 
opinie. În esenţă, concepţia lor cu privire la economia românească 
poate fi sintetizată în afirmaţia că, atâta vreme cât economia este 
dominată de combinaţia dintre politicieni şi capitalişti români, care 
se sprijină reciproc, România nu va avea o piaţă adevărată. Soluţia 
eficientă la această situaţie, consacrată puternic de guvernarea 
1997–2000, era privatizarea în favoarea marelui capital 
internaţional. Băncile, energia şi o serie de industrii puternic 
concentrate, precum metalurgia şi industria aluminiului, erau 
considerate cheia întregului proces şi ,  de aceea, diagnosticul de 
„economie de piaţă funcţională“ a fost tot timpul condiţionat de 
aceste privatizări. Decizia noastră politică a fost de a acţiona exact 
în acest sens. 
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Nu a fost deloc simplu, întrucât privatizarea unor mari 
companii necesita timp pentru pregătire, iar conjunctura 
internaţională era destul de dificilă. Capitalul internaţional, care 
suferise mari pierderi de pe urma crizelor financiare din Asia şi 
America latină, devenise extrem de circumspect şi evita investiţiile 
pe pieţe nesigure, precum cea a României. Apoi, după atacul 
terorist asupra Statelor Unite din 11 septembrie 2001, a urmat un 
reflux al investiţiilor în întreaga lume. Cu toate acestea, am reuşit să 
câştigăm încrederea unor puternice grupuri de investitori 
internaţionali şi, ca urmare, Sidex a fost preluat de una dintre cele 
mai mari societăţi multinaţionale din siderurgie, Banca Agricolă şi 
BCR au fost privatizate în favoarea unor mari instituţii bancare 
internaţionale, actul de privatizare a Petrom a fost semnat în 2004, 
ca şi cele pentru distribuţia de gaz şi de energie electrică; de 
asemenea, a început pregătirea pentru privatizarea CEC. 

Această opţiune pentru orientarea marii privatizări către 
investitorii străini a nemulţumit, desigur, pe mulţi din comunitatea 
naţională de afaceri. Nemulţumirea lor este de înţeles, pentru că, urmare 
a unor decizii politice, ei au fost, de fapt, scoşi din competiţia pentru 
cele mai valoroase componente ale economiei româneşti. Dar realitatea 
este că ei nu purtau această competiţie pe piaţă, ci prin intermediul 
relaţiilor de tip clientelar, iar rezultatul, în cazurile în care au câştigat, 
a fost de cele mai multe ori negativ. Multe dintre companiile privatizate 
în folosul capitalului românesc sau a combinaţiei dintre acesta şi micul 
capital străin s-au dovedit a fi lipsite de viabilitate, imediat ce li se tăiau 
legăturile speciale cu fondurile publice. Exemplul cel mai evident îl 
constituie privatizarea hotelurilor. Foarte transparentă, dar ineficientă. 

Schimbarea radicală pe care am realizat-o în privatizare şi 
care a fost rezultatul unei decizii politice clare şi ferme – chiar dacă 
uneori, pe lungul traseu administrativ al privatizării, ea a fost 
aplicată cu mai puţină  fermitate – a constat în 
transformarea privatizării într-un instrument al integrării. 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

130 

Raţionamentul a fost clar: dacă economia naţională urma să se 
integreze în economia europeană, atunci era evident că avea nevoie 
atât de canalele de comunicare financiară şi managerială cu economia 
europeană, cât şi să devină un spaţiu normal de expansiune a acesteia. 
Ca urmare, politica în domeniul privatizării depindea esenţial de 
viziunea politică cu privire la efectele pătrunderii pe scară largă a 
capitalului străin şi de mari dimensiuni, mai ales european. Aici, 
viziunea pe care am promovat-o cu fermitate a fost în favoarea 
pătrunderii tocmai a capitalului străin de mari dimensiuni, adică a 
corporaţiilor. 

Am susţinut şi cu alte ocazii că ceea ce aduce nou şi bun 
capitalul occidental în România nu sunt în primul rând banii, ci 
managementul şi cultura corporatistă. Deloc paradoxal, un bun 
proiect de afaceri, capabil să recupereze investiţia iniţială şi să ofere un 
profit rezonabil, ţinând cont de riscuri, va găsi de fiecare dată finanţarea 
de care are nevoie. De altfel, în această privinţă, indiferent pe ce căi şi 
de unde provine capitalul investit, originea sa, în ultimă instanţă, este în 
lumea dezvoltată occidentală. Faptul că el soseşte în România prin 
intermediul capitaliştilor lumii arabe, ai lumii balcanice sau ai 
Orientului Îndepărtat este, în privinţa originilor, o simplă 
înşiruire de intermedieri, al cărei rost este să transfere riscurile 
investiţiei dinspre o cultură către altă cultură, dinspre o arie 
geopolitică către alta. Dar, urmare a globalizării, este vorba, până la 
urmă, de acelaşi capital global care, în mod esenţial, îşi are sursa şi este 
gestionat de conducătorii economici şi politici ai lumii capitaliste 
dezvoltate. 

Din perspectiva integrării României, însă, capitalul străin este 
esenţial, sub acest aspect ca vector cultural şi managerial. România se 
poate integra în lumea occidentală numai prin adoptarea unor culturi 
capitaliste, manageriale şi ale muncii de sorginte occidentală. 
Modernizarea din interior a societăţii româneşti, în sensul apropierii ei de 
lumea occidentală dezvoltată, nu va putea fi făcută decât cu sprijinul 
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acelor investiţii străine care vin însoţite de managementul occidental, 
de cultura de corporaţie a Europei Occidentale şi a Americii de Nord 
şi de cultura muncii care le este proprie. 

Nu doresc să fie o scuză, dar marile privatizări realizate pe 
timpul guvernării PSD – Combinatul Siderurgic Galaţi, PETROM 
– sau începute serios înainte de 2004 – BCR, distribuţiile de 
energie electrică şi gaze – au constituit condiţii imperative ale 
angajamentelor României pe calea integrării ţării noastre în 
Uniunea Europeană. 

Nu propun, prin această pledoarie în favoarea capitalului străin, o 
respingere a celui autohton. De altfel, nici nu există un pericol real în 
acest sens, ponderea capitalului străin în economia românească fiind 
semnificativ mai mică decât în restul ţărilor din Europa Centrală şi de 
Est. Ceea ce propun este adoptarea de către capitalul din România, fie 
el românesc sau străin, a sistemului de valori, tehnicilor de 
management şi criteriilor de performanţă care sunt specifice 
capitalului occidental. Este semnificativ, cred eu, faptul că există, pe de 
o parte, o paletă de structuri patronale (care nu au reuşit să se unească 
într-o voce comună) ce reprezintă doar capitalul autohton, iar pe de altă 
parte (încă) există Consiliul Investitorilor Străini, care grupează marile 
corporaţii. 

Argumentul esenţial în această schimbare politică majoră în 
domeniul privatizării a fost creşterea substanţială, atât a legăturilor cu 
economia europeană, cât şi a performanţei. Studii făcute asupra 
restructurării în Europa Centrală şi de Est au dovedit că diferitele tipuri 
de privatizare conduc la performanţe radical diferite ale 
întreprinderilor, în funcţie de noii proprietari. Un studiu al Băncii 
Mondiale din iunie 2004 constată că privatizarea către angajaţi conduce 
la scăderea productivităţii muncii, cea către manageri la stagnarea ei, 
privatizarea către investitori care provin din interior duce la creşteri ale 
productivităţii mai mici de 2% pe an, în vreme ce privatizarea către 
investitori care provin din exterior conduce la creşteri de 
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productivitate mai mari de 9% pe an, adică de peste patru ori mai 
mari. 

De aceea, consider că schimbarea de politică în domeniul 
privatizării a fost nu numai necesară pentru integrare, dar şi 
singura opţiune corectă şi benefică pentru România. 

Curajul de a ne asuma realizarea capitalismului românesc  
 

Privatizarea a fost doar unul dintre cele două instrumente 
de bază de integrare prin economie a României. Cel de al doilea 
a fost creşterea economică. 

Creşterea economică  nu este afirmată  explicit ca 
o condiţie a integrării, dar, în realitate, este una dintre 
cele mai importante. Creşterea economică este, la urma urmei, 
rezultatul sintetic al măsurilor de reformă şi restructurare economică. 
Dacă asemenea reforme, în loc să conducă la creştere economică, 
conduc la scădere economică, cum s-a întâmplat în timpul guvernării 
1997–1999, atunci ele sunt, aproape automat, apreciate drept eşec. 
Fiecare reformă în parte poate fi justificată prin obiective orientate 
către economia de piaţă, dar când rezultatul este negativ în 
termeni de creştere economică, atunci aceste reforme, puse toate la 
un loc, trebuie considerate ca un eşec.  

Nimeni n-a recunoscut că un asemenea eşec al reformelor se 
datorează, de fapt, acelei ideologii a guvernării, ostile economiei şi 
populaţiei, care a dominat concepţia despre guvernare din prima 
parte a tranziţiei. Efectul pervers al acestei concepţii a fost că 
rezultatele negative, în termeni economici şi sociali, ale 
reformelor adoptate de politicieni nu i-au îndemnat pe aceştia să caute 
alternative în abordarea reformelor. Dimpotrivă, i-au convins doar 
ca sunt „curajoşi“, „îndrăzneţi“, „devotaţi reformelor, indiferent de 
costuri“ etc. Această ideologie „strâmbă“ a reformei a fost sprijinită 
de mulţi intelectuali – mai mult sau mai puţin asociaţi guvernării 
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1997–2000 – ca şi de mass-media, destul de puţin pregătită să înţeleagă 
atât reformele, cât şi fenomenele fundamentale ale tranziţiei. Din 
fericire, o asemenea ideologie a fost definitiv condamnată de 
populaţie, cu prilejul alegerilor din 2000. Cu acea ocazie, cred eu, au 
ieşit definitiv din scenă şi politicienii dispuşi să guverneze de dragul 
principiilor sau al „necesităţilor tehnice“, împotriva intereselor 
populaţiei. 

Personal, consider că o reformă care urmează să aibă efecte 
previzibile contrare intereselor populaţiei este pur şi simplu o 
reformă prost concepută. Obiectivele ei pot fi lăudabile – şi ele ar 
merita păstrate – dar reforma trebuie regândită pentru a-i pune în 
valoare virtuţile şi nu defectele. În domeniul economiei, opţiunea 
politică fermă pe care am luat-o, încă de la începutul guvernării, a 
fost aceea că ansamblul reformelor şi măsurilor economice 
trebuie să conducă la creştere economică şi, la fel de important - 
dacă afectau nivelul de trai al populaţiei, trebuiau compensate prin 
alte reforme. 

La sfârşitul anului 2000, când am preluat guvernarea, problema 
centrală a reformei economice era construirea unei economii de piaţă 
funcţionale. „Reţetele“ economice pentru construirea unei 
economii de piaţă care să fie considerată funcţională în raport cu 
criteriile de performanţă ale economiei occidentale 
dezvoltate, sunt diverse şi conţin liste lungi de parametri tehnici. 
Eu nu sunt economist, dar acest lucru nu m-a dezavantajat, pentru 
că m-a împiedicat să mă scufund în lungul şir de aspecte tehnice 
ale unei astfel de construcţii. De altfel, nici nu era necesar. Un 
om politic are întotdeauna la dispoziţie experţii necesari – şi tot ce 
trebuie să facă este să definească obiectivele politice ale 
reformelor, urmând ca aceştia să le transpună în paşii tehnici 
necesari. 

Încă dinainte de alegeri, ne era clar, mie şi colegilor mei 
din partid, că indispensabil pentru guvernarea 2001–2004 era să 
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dea un conţinut politic – nu tehnic – acestei etichete de „economie 
de piaţă funcţională“. De fapt, aveam sarcina să dăm un conţinut 
politic însăşi noţiunii de capitalism românesc. Iar această definiţie 
urma să ţină cont de trei lucruri. În primul rând, de votul din 2000, 
prin care populaţia a respins cu hotărâre orice construcţie a 
capitalismului românesc care continua să-i afecteze nivelul de 
trai. În al doilea rând, trebuia, bineînţeles, să ţinem cont de 
propria noastră identitate social-democrată, care 
presupunea că  societatea pe care o doream orientează piaţa 
şi economia către bunăstarea populaţiei. Şi, desigur, prioritatea 
era integrarea în lumea dezvoltată, adică intrarea în rândul ţărilor 
şi economiilor capabile de creştere economică relativ constantă, 
pe termen lung. Însă, până atunci, România dovedise doar 
„capacitatea“ de a anula orice tentative de creştere economică, prin 
reiniţieri continue ale proceselor de restructurare.  

Ca urmare, guvernul pe care l-am condus a definit politic 
conţinutul noii economii româneşti, pe care urma să o construim, 
prin doi parametri esenţiali – creşterea economică şi creşterea 
bunăstării populaţiei. Primul a fost atins, dar în privinţa celui de al 
doilea, deşi am făcut paşi înainte importanţi, progresul a fost lent şi nici 
nu am avut timpul necesar, din motivele pe care le-am expus într-un 
capitol anterior. 

Sunt conştient de faptul că o astfel de definire a 
„capitalismului“ nu este câtuşi de puţin originală. La urma urmei, 
tocmai aceste caracteristici sunt specifice capitalismului 
dezvoltat şi ele sunt cele care au asigurat victoria sa asupra alternativelor 
de organizare a societăţii, inclusiv asupra comunismului. De altfel, nici 
nu ne interesa să fim originali în materie de definiţii. Ne preocupa, în 
primul rând, să ordonăm măsurile şi proiectele care urmau să însemne 
guvernarea economiei după o serie de principii clare, în măsură să ne 
furnizeze criteriile de alegere. 

Consider că am reuşit – şi că reuşita noastră are consecinţe pe 
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termen lung asupra politicii româneşti şi a viitoarelor guvernări. Cel 
puţin două dintre aceste consecinţe au o semnificaţie deosebită. 

Mai întâi, guvernarea 2001–2004 a dovedit că economia 
românească poate fi reformată, restructurată şi guvernată în aşa 
fel încât reformele să nu producă suferinţe suplimentare 
populaţiei, ba chiar să contribuie la creşterea bunăstării 
acesteia. Una dintre principalele noutăţi aduse de guvernarea PSD a 
fost tocmai reforma benefică pentru populaţie, opusă reformei 
costisitoare pentru populaţie propusă de adversarii noştri politici. 
Şi nu este vorba doar de un concept politic al PSD, opus unui concept 
politic al opoziţiei, ci şi de o practică politică diferită, întrucât 
ambele tabere politice au avut posibilitatea să-l şi ilustreze prin 
practica de guvernare. 

Vreme de patru ani de zile, PSD a dovedit că se poate face 
macrostabilizare şi reformă, că se poate restructura economia, că se 
poate avansa pe drumul integrării, fără a afecta grav populaţia. Şi cred 
că, urmare a acestei concepţii şi a acestei practici, nici o altă guvernare 
nu va mai fi credibilă dacă va cere populaţiei să suporte „sacrificii“ 
şi „măsuri dureroase“ de dragul unor reforme cu promisiunea că, în 
viitor, se va vedea „luminiţa de la capătul tunelului“. 

Munca sau profitul? 
 

În altă ordine de idei, definind astfel noul capitalism românesc, 
PSD a trasat o graniţă între stânga şi dreapta orientărilor politice care, 
sunt convins, va rămâne în funcţiune încă multă vreme de acum 
încolo. Căci o astfel de definire a capitalismului în România este net 
diferită – chiar dacă nu opusă – modului în care el este conceput de 
către dreapta politică. Noţiunile centrale ale concepţiei dreptei despre 
viitoarea economie capitalistă românească sunt „proprietatea privată“ 
şi „profitul“. Nu este vorba de nici un fel de subtilitate teoretică, 
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după cum foarte clar a dovedit-o practica lor politică, inclusiv 
perioada de guvernare pe care au avut-o. Până în 2003, când 
Constituţia României a fost amendată din iniţiativa PSD, cererea 
politică pe care au avut-o faţă de cadrul constituţional s-a referit la 
garantarea proprietăţii prin Constituţie. Nu este, desigur, nimic rău 
în asta, dar subtila diferenţă dintre „ocrotirea proprietăţii private“ 
(formularea deja existentă în Constituţie) şi „garantarea proprietăţii 
private“ (formularea fără de care li se părea lor că nu este posibil un 
capitalism românesc autentic) are consecinţe practice minore, dacă 
există cu adevărat vreunele. Cu toate acestea, ei au pus proprietatea 
în centrul întregii lor concepţii, iar acest lucru a avut, într-adevăr, 
consecinţe practice. Cea mai importantă a constat în transformarea 
treptată a întregii societăţi româneşti într-o societate orientată spre 
proprietate, ca şi cum proprietatea singură ar fi suficientă pentru a 
produce bunăstare. Este total fals, căci numai munca – şi anume, 
munca cu o productivitate ridicată – produce bunăstare. 

Concepţia dreptei, însă, asociază bunăstarea nu cu munca, ci 
cu profitul. Nimic n-a fost protejat mai mult de guvernarea 1997–
2000 decât profitul adus de capitalul privat. Această concepţie nu s-
a modificat cu nimic în timp. Din tot discursul desfăşurat vreme de 
patru ani de liberali şi democraţi – dacă înlăturăm componenta 
negativă, aceea care se referă la guvernarea PSD – singurul element 
pozitiv care rămâne este propunerea de a reduce impozitarea 
profitului, iar, pentru unele componente ale profitului, cum ar fi 
profitul reinvestit, chiar desfiinţarea impozitului. Graba în stabilirea 
– cred eu, prematură – a cotei unice de impozitare de 16% de către 
guvernare actuală constituie o expresie clară a acestei concepţii de 
dreapta. Această apologie a profitului, pe motiv că el ar fi 
principalul producător de bunăstare în societate, este evident 
demagogică. De fapt, această teză nu face decât să justifice 
orientarea guvernării în favoarea unei mici categorii de deţinători 
de capital – întrucât, în structura populaţiei ocupate din România, 
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patronatul nu reprezintă decât 1% din total, ceva mai mult de o sută 
de mii de oameni. 

Rezultatul conjugat al concepţiei şi guvernării orientate spre 
protecţia profitului a fost că sectorul privat a obţinut profituri 
însemnate, exact în perioada în care economia româneascã, pe 
ansamblul ei, a mers cel mai prost. 

Cotitura creşterii economice 
 

De aceea, consider că prin introducerea creşterii 
economice ca obiectiv prioritar al politicilor economice, 
guvernul PSD a marcat o reorientare profundă şi în guvernare, 
şi în politica românească. Astfel a devenit destul de clară linia de 
demarcaţie dintre stânga şi dreapta politică românească. Atâta 
vreme cât va rămâne orientată exclusiv spre protecţia profitului şi a 
noii clase de întreprinzători, dreapta va ignora creşterea economică 
generalã şi va trata sectorul privat nu ca o sursă de dezvoltare a 
ţării, ci ca pe un simplu mecanism de redistribuire a veniturilor 
către proprietari. Deloc paradoxal, tocmai dreapta se dovedeşte a fi 
mai puţin ,,capitalistă“. 

Cred că cei patru ani de creştere economică cu un ritm mediu 
anual de 6%, din care 8,4% în 2004, reprezintă una dintre cele mai 
importante realizări ale guvernării PSD. Reprezintă, de asemenea, o 
cotitură şi în istoria economică a ţării de după comunism şi în modul în 
care populaţia, în general şi specialiştii vor evalua de acum încolo 
guvernările. Nu cred că în România va mai fi posibilă o guvernare care 
să îşi planifice, precum guvernele Ciorbea sau Radu Vasile, o scădere a 
produsului intern brut sau, precum guvernul Stolojan, o „creştere 
economică zero“ (fie-mi îngăduit să amintesc că a obţinut, în schimb, una 
dintre cele mai mari descreşteri economice de după 1990 – Amintesc acest 
lucru într-o paranteză pentru că şi eu am făcut parte – ca ministru al 
Afacerilor externe – din guvernul Stolojan.). 
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Creşterea economică a fost, alături de macrostabilizare şi de 
privatizare, unul dintre principalele criterii ale aderării la Uniunea 
Europeană. Mai întâi, pentru că o caracteristică normală a unei 
economii dezvoltate este capacitatea ei de creştere. Apoi, pentru 
că, oricât de generoasă ar fi politica europeană, conducătorii ţărilor 
occidentale nu sunt nici ei în situaţia de a astupa găurile negre ale unei 
economii în scădere. Prin cei patru ani consecutivi de creştere 
economică, România a făcut un mare pas înainte către integrare şi mai 
mult ca sigur că, fără aceştia, nu am fi reuşit să ajungem, la 
jumătatea anului 2004, să obţinem decizia politică a şefilor de stat şi 
de guvern din UE de a semna Tratatul de aderare al României în 2005 
şi de a fixa data de 1 ianuarie 2007, drept data aderării României la 
UE. Respectarea ulterioară scrupuloasă a acestui calendar stabilit în 
timpul guvernării PSD constituie o dovadă de netăgăduit a 
contribuţiei decisive a guvernării noastre la realizarea obiectivului 
strategic al aderării României la Uniunea Europeană.  

Sunt mândru de aceste realizări, indiferent de disputa politică 
şi ideologică din jurul lor, dar sunt, în acelaşi timp, conştient că 
economia românească este încă departe de ceea ce ne dorim să fie. 
La urma urmei, este o economie în care aproape jumătate din 
populaţia ţării este ocupată în agricultură, în care 
productivitatea muncii pe seama tehnologiilor moderne creşte lent şi 
care este încă dominată de un consum excesiv de resurse şi muncă 
necalificată sau slab calificată. Dar, pentru a soluţiona asemenea 
teme, patru ani de guvernare a reprezentat o perioadă prea scurtă de 
timp, insuficientă pentru o restructurare de mari dimensiuni a 
economiei. În bună măsură, creşterea economică realizată în acest 
timp a fost în bună parte extensivă. Unii dintre criticii mai puţin 
preocupaţi de politică şi de lozincile polemicii dintre partide au 
evidenţiat, pe bună dreptate, slăbiciuni reale ale economiei la sfârşitul 
anului 2004. Mă refer în principal la experţii instituţiilor financiare 
internaţionale, ale căror rapoarte recunosc şi apreciază realizările 
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obţinute, într-un mod cum nu au mai făcut-o niciodată după 1989. 
Aceleaşi documente atrag, însă, atenţia asupra faptului că mai 
există numeroase probleme nerezolvate. 

Trei procese economice încurajatoare 
 
Fără îndoială că aceşti experţi au dreptate şi niciodată nu 

mi-am închipuit – şi nici nu ne-am propus, nici în Guvern, nici la 
nivelul conducerii PSD – că vom putea rezolva toate problemele 
majore ale ţării într-un singur mandat. Vreau să subliniez că, deşi 
creşterea economiei româneşti încă nu a fost pusă pe baze optime, 
comparabile cu cele care produc creşterea statelor occidentale, există 
cel puţin trei procese pe care eu le consider semne încurajatoare 
pentru viitor. 

Primul se referă la dezvoltarea sectorului IT din România, 
sector a cărui creştere aproape a „explodat“ începând cu 2001. Nu 
numai prin aceea că piaţa telecomunicaţiilor s-a mărit în aceşti ultimi ani 
de câteva ori şi că, prin legislaţia care o reglementează, aceasta este 
cea mai liberală dintre toate pieţele româneşti, sau că numărul de 
computere vândute în ţară a crescut în medie cu vreo 700 000 de bucăţi 
pe an, ci mai ales pentru că a crescut producţia internă de IT şi de 
software, iar o parte importantă a acesteia este destinată exportului. 
Totul este încă la început. Dar România a intrat deja în diviziunea 
internaţională a producţiei şi, sper eu, va creşte ca importanţă pe 
cea mai modernă, mai tehnologizată şi mai dinamică piaţă mondială. 
Interesul pe care marile corporaţii din domeniu, precum Microsoft sau 
Oracle, îl arată nu doar pentru piaţa românească, dar şi pentru 
producţia românească este, fără îndoială, un semn bun. Vizita la 
Bucureşti a lui Bill Gates la începutul lunii februarie 2007 şi mai ales 
aprecierile sale privind progresele realizate în România în domeniul IT 
şi înaltul grad de calificare al specialiştilor români, precum şi amplasarea 
la Bucureşti a Centrului Global de suport Tehnic al Microsoft care are o 
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competenţă regională, dovedesc posibilităţile ample de care dispune în 
prezent România în acest domeniu. Se dovedeşte astfel că avem şi alte 
perspective de dezvoltare decât defrişarea terenurilor sau să exportul 
de confecţii produse în sistem „lohn“. 

Al doilea proces pe care îl consider important şi de bun augur 
este deplasarea „motorului“ creşterii economice dinspre 
producţia pentru export, către producţia pentru consumul intern. O 
mare parte dintre economiştii români consideră exportul ca fiind 
principala „locomotivă“ ce trebuie stimulată pentru a trage după ea 
întreaga economie românească. Pe tot parcursul tranziţiei, politicile 
guvernamentale, inclusiv politica cursului de schimb valutar, au fost 
orientate spre stimularea şi chiar subvenţionarea exporturilor. În 2001 şi 
2002, am dus şi noi politici asemănătoare, mai temperate, este drept, 
faţă de politica Băncii Naţionale de a aprecia treptat leul în raport cu 
principalele valute de referinţă – euro şi dolarul. Dar, începând cu a 
doua jumătate a lui 2002, un fenomen nou a apărut pe piaţa 
românească şi anume creşterea în ritm accelerat a consumului 
intern pe seama creditelor de consum acordate populaţiei de către 
băncile private. 

Experţii FMI şi ai Băncii Naţionale au privit acest fenomen cu 
îngrijorare, căci conducea la creşterea deficitului de cont curent al 
ţării. Ca om politic, nu împărtăşesc poziţia FMI şi a BNR, chiar 
dacă sunt convins că temerile lor sunt bine întemeiate teoretic. Dar, 
pentru prima dată, piaţa se mişcă singură, cu suficientă forţă pentru 
a influenţa politicile macroeconomice ale statului, şi intră în 
conflict cu acesta nu cerându-i mai mulţi bani sau condiţii 
privilegiate în raport cu concurenţa externă, ci solicitându-i pur şi 
simplu să fie lăsată în pace. 

Creşterea consumului intern este, fără îndoială, o veste bună 
pentru orice guvernare. În primul rând, pentru că populaţia o duce 
mai bine şi, până la urmă, acesta este rostul fundamental al oricărei 
guvernări – bunăstarea populaţiei. Bunăstarea nu reprezintă doar o 
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creştere a nivelului veniturilor – ci şi o satisfacere cât mai completă 
a nevoilor de consum ale populaţiei.  Or, creşterea consumului 
indică nu doar că acesta s-a mărit în valoare absolută, ci şi că el a 
cunoscut un continuu proces de diversificare. În al doilea rând, 
pentru că sunt convins că, după procesul de creştere a consumului 
va veni, fără doar şi poate, creşterea investiţiilor şi a producţiei. 
Deocamdată, acest surplus de consum este asigurat în primul rând 
de importuri, mai ales de pe piaţa vest-europeană, dar şi de pe 
pieţele ţărilor în curs de dezvoltare. În anii imediat următori, însă, 
producătorii români vor reacţiona la această creştere a cererii prin 
creşterea producţiei şi peste câţiva ani România va intra într-un 
ciclu de dezvoltare normal, în care creşterea cererii interne va 
stimula creşterea şi diversificarea producţiei interne. 

Al treilea, şi deloc ultimul ca importanţă, se referă la o 
recuplare a economiei reale de economia financiar-bancară. Prima 
era în descreştere serioasă în 2000, a doua cutremurată de 
falimente, cu încrederea în moneda naţională foarte scăzută şi 
incapabilă să crediteze investiţiile6. Reducerea dramatică a inflaţiei 
– inclusiv prin adoptarea deciziei, în 2004, de introducere a „leului 
greu” - a antrenat diminuarea dobânzilor, iar creşterea încrederii în 
administraţie a relansat politica de creditare, inclusiv pentru 
operatorii economici mici şi mijlocii, care înainte nici măcar nu 
existau ca potenţiali clienţi pentru sistemul bancar. Creşterea 
economică din intervalul 2001–2004 nu ar fi fost posibilă doar prin 
pârghii guvernamentale – creşterea investiţiilor statului, a creditului 
guvernamental – ci s-a dovedit sustenabilă mai ales datorită 
investiţiilor private, încurajate şi potenţate de climatul de stabilitate 
macroeconomică. 

 

                                                 
6 Faptul că, în momentul de faţă, BNR are o rezervă de 22 miliarde euro, faţă de 
momentul 2000 când rezerva era „pe roşu”, justifică această afirmaţie. 
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I.4. OPINIA PUBLICĂ ÎN PERIOADA GUVERNĂRII 
PSD (2001-2004) 

 
Cum a răspuns electoratul eforturilor făcute de guvernul pe 

care l-am condus ?  
Să spun  mai întâi că singurul model pe care îl cunoşteau 

sociologii din România era cel în care un partid sau o coaliţie de 
partide aflate la guvernare îşi începea mandatul cu valori foarte 
mari de încredere şi intenţie de vot şi apoi  se înregistra o scădere 
rapidă a acestor indicatori. Aşa s-a întâmplat  cu cel de-al doilea 
guvern Roman (1990-1991), cu guvernul Stolojan (1991-1992) şi 
cu guvernele CDR (1996-2000). Guvernul Văcăroiu (1992-1996) a 
avut o evoluţie relativ similară, cu excepţia faptului că deteriorarea 
încrederii publice s-a produs mai accentuat după alegerile locale din 
iunie 1996, deci mai mult din motive politice decât din motive 
economice sau sociale. Declinul în sondaje al partidului aflat la 
guvernare şi al personalităţilor acestuia era prin urmare un fapt 
considerat obişnuit. Mulţi ziarişti şi sociologi se aşteptau ca 
guvernul PSD să pornească de la un nivel foarte ridicat de încredere 
– în special după cursa prezidenţială foarte agitată din anul 2000 – 
şi apoi să înregistreze scăderi semnificative, pe măsură ce guvernul 
PSD s-ar fi dovedit incapabil să respecte agenda populaţiei. 

Realitatea a schimbat însă mult modelul mental al celor care 
se ocupau cu sondajele de opinie.  

Guvernul PSD a venit la Palatul Victoria cu cel mai 
redus nivel de încredere din toate cele care l-au precedat. 
Convenţia Democratică câştigase alegerile parlamentare din 1996 
cu 32%, dar Guvernul Ciorbea avea în ianuarie 1997 peste 70% 
încredere publică. Cu alte cuvinte, Guvernul Ciorbea a avut un 
credit public mai mult decât dublu faţă de rezultatele directe la urna 
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de vot. PSD a câştigat alegerile parlamentare din 2000 cu 37% dar, 
în ianuarie 2001, intenţia de vot pentru PSD nu depăşea 60%.  Cum 
am arătat mai sus, Guvernul României avea un deficit major de 
credibilitate atât în lumea politică internaţională, cât şi în lumea 
economică şi financiară. Acum constatam că are un deficit de 
încredere şi în propria ţară.  

Lipsa de încredere a populaţiei în guvernare este un factor 
chinuitor pentru orice partid politic care îşi asumă responsabilitatea 
puterii executive. Dacă publicul nu are încredere în miniştri, 
secretari de stat, directori de servicii publice, poliţişti, judecători, 
medici, profesori, atunci guvernul lucrează de fapt într-un mediu 
difuz de ostilitate publică. Nu se poate spune că un guvern care nu 
are sprijin public este pândit de revolte sociale. Dar un astfel de 
guvern are în mod cert dificultăţi în a se face ascultat şi urmat. 
Oricât de profesionişti ar fi oamenii care asigură guvernarea, dacă 
nu au de partea lor şi încrederea publicului, eficienţa actului de 
guvernare scade.  

Treptat însă PSD a început să recupereze lipsa de încredere 
publică. Astfel încât, în următoarele luni, sondajele au început să 
arate PSD în creştere şi nu în scădere cum erau obişnuiţi jurnaliştii 
şi sociologii.  Pe măsură ce scandalurile politice – foarte frecvente 
pe vremea CDR – se diminuau, pe măsură ce se vedeau primele 
semne ale scăderii inflaţiei şi creşterii economice, pe măsură ce 
avansau negocierile cu Banca Mondială, Fondul Monetar 
Internaţional şi Comisia Europeană, publicul începea să capete 
încredere în guvernarea PSD (v.grafic).  Astfel încât, guvernul pe 
care l-am condus a fost primul guvern din istoria post-
revoluţionară a României care a terminat primul an de 
guvernare cu încrederea publică nealterată.  
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Evolutia intentiei de vot pentru PSD in perioada Guvernului Nastase (2001-2004)
masuratori lunare BOP IMAS
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La sfârşitul primului an de guvernare, inflaţia scăzuse în 

mod sensibil, România înregistra creştere economică consistentă, se 
ridicaseră vizele Schengen, se încheiase acordul cu FMI şi Banca 
Mondială, iar Raportul Comisiei Europene consemna progrese în 
toate domeniile acoperite de capitolele de negociere. Publicul a 
răspuns cu aproape 60% încredere în PSD şi cu alţi indicatori 
opinionali pozitivi. 

Evoluţiile ulterioare arată că atâta vreme cât Guvernul PSD 
se preocupa de programe sociale, de dezvoltarea infrastructurii, 
scăderea inflaţiei, creştere economică, privatizare şi alte domenii 
aflate pe agenda colectivă, guvernul nu avea de ce să se teamă de 
erodarea încrederii publice. O creştere deosebită s-a înregistrat în 
toamna anului 2002, când acceptarea României în NATO şi vizita 
preşedintelui G.W. Bush la Bucureşti au fost primite cu mare 
satisfacţie de opinia publică. Un sentiment de insecuritate istorică 
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dispărea: sentimentul că nu aparţinem nici unei lumi sau – mai rău 
– că aparţinem unui lagăr ideologic. În decembrie 2002, PSD 
înregistra aproape 60% intenţie de vot, eroziunea de guvernare nu 
apăruse încă şi mulţi comentatori şi sociologi aveau dificultăţi să 
explice de ce cifrele sunt atât de pozitive.  

Lucrurile erau însă destul de simplu de explicat: Guvernul 
PSD căuta mereu să deschidă programe capabile să satisfacă 
cerinţele exprimate sau latente a milioane de oameni. Începeau să 
se vadă rezultatele eforturilor diplomatice pentru recâştigarea 
încrederii instituţiilor internaţionale. Începeau să se vadă primele 
rezultate ale procesului de modernizare a administraţiei publice 
centrale şi locale – în special în domeniul protecţiei sociale şi 
protecţiei copiilor defavorizaţi. Începeau să vadă rezultatele unor 
programe fiscale şi monetare disciplinate – care nu numai că au 
redus inflaţia, dar au contribuit şi la o creştere economică obţinută 
în condiţii internaţionale dificile. Începeau să se perceapă eforturile 
guvernului de a obţine încrederea cetăţenilor în instituţiile statului 
şi în activitatea politicienilor. Nivelul individual de trai nu crescuse 
însă aşa cum ne aşteptam. Între scăderea inflaţiei, creşterea 
economică şi îmbunătăţirea nivelului individual de trai există un 
decalaj care genera impresia că „ţara merge bine, dar numai pentru 
unii”. De fapt, este necesar să treacă un interval de timp pentru ca 
noua poziţionare a României în lume să fie vizibilă în creşterea 
consumului populaţiei. Ieşirea dintr-o criză profundă şi complexă 
cum fusese criza generată de guvernarea CDR a fost mai 
îndelungată şi mai dificilă decât ne-am aşteptat poate unii dintre noi 
în noiembrie 2000.  

Orientarea Guvernului PSD către agenda populaţiei, 
disciplina realizării programelor guvernamentale, aprecierile 
internaţionale au primit un răspuns simplu din partea 
populaţiei: în nici un moment între ianuarie 2001 şi iunie 2004 
PSD nu a înregistrat un procent de intenţie de vot sub 40%. 
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Altfel spus, eroziunea opinională aşteptată de unii s-a dovedit a fi 
de fapt o stabilitate a orientărilor politice. Această stabilitate a 
publicului a fost determinată de stabilitatea guvernării şi de 
eficienţa ei. Nu o spun eu. O spun cei care măsoară lună de lună 
opiniile electoratului şi care trebuie de fiecare dată să explice de ce 
realitatea nu arată precum profeţiile negative ale unora.  

Campania pentru alegerile locale din 2004 a fost copiată la 
xerox după campania din 1996. PSD a intrat în ambele campanii ca 
favorit, a avut o performanţă foarte bună la nivel naţional (mult mai 
bună în 2004 decât în 1996, într-un context schimbat), dar percepţia 
mass-media şi a unora dintre liderii PSD a fost că partidul a fost 
înfrânt. Această percepţie – eronată sub toate aspectele – este 
determinată de o particularitate a modului în care mass-media 
reflectă alegerile locale. Pentru ziare, televiziuni şi radiouri (din 
2004 şi pentru foarte dinamica presă pe Internet) esenţiale sunt 
alegerile în 4-5 mari oraşe: Bucureşti, Cluj, Timişoara, Bacău, 
Braşov. Chiar şi sondajele la ieşirea din cabina de vot (mai 
cunoscute sub numele englezesc de exit-polls) se efectuează în 
aceste oraşe. Toţi ochii sunt aţintiţi asupra acestor municipii, unde 
PSD nu a câştigat de fapt niciodată. În unele dintre aceste oraşe 
votul este mai ideologic decât în majoritatea localităţilor României, 
iar PSD nu a reuşit niciodată să găsească calea către victorie în 
Bucureşti (primăria generală), Timişoara sau Cluj-Napoca.  

Publicul ne-a sancţionat pentru înfrângerile din aceste 
municipii. În iulie şi august 2004, pentru prima dată după 
câştigarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 2000, 
PSD înregistra procente de intenţie de vot sub 40%, în iulie 
chiar sub Alianţa DA, principalul său competitor.  

Acelaşi principiu, de a răspunde agendei publice, ne-a ghidat 
şi în acest caz, ca în multe altele, anterioare. Publicul românesc ne 
cerea să schimbăm ceva la nivelul partidului şi să căutăm proceduri 
noi pentru a dialoga direct cu votanţii. Monitorizările mass-media 
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arată că în iunie, iulie şi august 2004, PSD şi primul ministru au 
fost depăşiţi categoric în prezenţa mass-media de liderii A.D.A. şi 
chiar de  unii lideri europeni. Probabil că vara anului 2004 a fost o 
perioadă unică în România, în care cele mai multe prezenţe în 
mass-media nu le avea guvernul, ci opoziţia, nu primul-
ministru, ci primarul general al Capitalei.  

Această situaţie excepţională cerea măsuri excepţionale. 
Cum schimbarea cea mai importantă trebuia să vină la nivelul 
partidului, Delegaţia Permanentă a PSD s-a autosuspendat şi a fost 
înlocuită cu un Birou de Coordonare. Guvernul a fost remaniat, iar 
unii miniştri performanţi au lucrat la nivelul Biroului de 
Coordonare. Au fost introduse alegerile preliminare pentru locurile 
pe liste de parlamentari şi au fost elaborate metodologii stricte 
pentru derularea campaniei electorale interne. A fost schimbat stilul 
campaniei electorale, cea mai mare parte a demnitarilor PSD 
renunţând la concediu şi reîntorcându-se la contactul direct cu 
alegătorii. A fost deschisă o linie de comunicare directă şi 
gratuită între primul ministru şi orice cetăţean din România. 
Această linie ne-a permis să descoperim un număr de probleme 
lăsate în prăfuire (plăţile pentru legea compensaţiilor pentru 
strămutaţii din Cadrilater, situaţia din căminele spital pentru 
persoane cu handicap psihic, aplicarea legii retrocedărilor, 
eliberarea titlurilor de proprietate, neplata subvenţiilor agricole şi 
zootehnice, restanţele la plata unor salariaţi ai Ministerului de 
Justiţie etc.) probleme care au fost rezolvate cu prioritate. Toate 
aceste schimbări au dat rezultatul aşteptat. În luna septembrie 
2004, PSD s-a întors la 41% intenţie de vot, reuşind să obţină 
37 % în vot direct la sfârşitul lunii noiembrie 2004.  

Desigur, fiecare dintre aceste acţiuni a avut duşmanii şi 
criticii săi. Auto-suspendarea Delegaţiei Permanente a fost criticată 
pentru motivul că nici un alt partid nu a mai făcut aşa ceva (!). 
Alegerile preliminare din partid – deşi au schimbat 66% din lista 
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parlamentară a PSD din 2000 – au fost acuzate de aranjamente 
neloiale la nivel local7. Deschiderea liniei telefonice gratuite a fost 
identificată ca o procedură de propagandă prin telefon.  

Dar publicul a răspuns favorabil acestui pachet de măsuri. 
Încrederea publică a fost recâştigată într-o anumită măsură. 
Eforturile noastre au fost evidenţiate şi în Raportul Comisiei 
Europene din octombrie 2004, raport care a recomandat închiderea 
tuturor capitolelor de negociere cu Uniunea Europeană şi stabilirea 
unei date ferme pentru integrarea efectivă a României. 

Analizarea evoluţia opiniei publice arată că este posibil să 
păstrezi, şi chiar să cucereşti încrederea publică, nu numai în 
perioadele imediat post-electorale. Evoluţia intenţiilor de vot arată, 
de asemenea, că publicul reacţionează (pozitiv) ori de câte ori 
cererile sale sunt îndeplinite şi (negativ) ori de câte ori politicienii 
ignoră ceea ce publicul spune – adesea în şoaptă. Este drept că 
uneori publicul poate fi indiferent la eforturile tale, crud cu unii 
politicieni, pe care îi taxează la prima abatere, nerecunoscător faţă 
de unele realizări din trecut. Dar, în acelaşi timp, publicul este 
foarte răbdător cu noile echipe venite la guvernare, pe care le 
creditează cu dărnicie, răspunde la eforturile de a schimba ceea ce îi 
provoacă neplăceri şi acordă încredere celor care – mai bine sau 
mai rău – s-au dovedit a fi bine intenţionaţi. Nimeni nu are dreptul 
să spună că publicul nu înţelege ce faci ca politician.  

    

 

                                                 
7 Lista rezultată din alegerile preliminare a mai fost, din păcate, afectată de candidaturile 
rezultate din alianţa cu PUR şi de un număr de candidaturi provenind din consilieri 
prezidenţiali – care nu făcuseră parte din partid şi de unele personalităţi care nu 
obţinuseră sprijin local. 
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II. UNIUNEA EUROPEANĂ LA CARE AM 
ADERAT 

II. 1. IMPACTUL ADERĂRII  
 
Revoluţia din decembrie 1989 a adus, odată cu schimbările 

radicale ale sistemului social şi economic şi ale regimului politic, 
redefinirea obiectivelor politice externe şi de alianţe ale ţării 
noastre.  

Începând cu anul 1947, România a fost constrânsă să fie 
parte integrantă a sferei de influenţă sovietică, în pofida 
alianţelor şi afinităţilor sale tradiţionale. Această schimbare s-a 
materializat prin includerea progresivă a României în ansamblul 
ţărilor comuniste prin Pactul de la Varşovia, pe plan militar şi în 
cadrul economic şi comercial prin C.A.E.R.  

Inegalităţile celor două structuri de „ajutor reciproc“ şi 
profunda lor ineficacitate, precum şi coloratura puternic 
ideologică a acestui tip de aranjamente supranaţionale au 
provocat dizolvarea lor, odată cu confirmarea şi consolidarea 
tendinţei de schimbare în Europa Centrală şi de Est. Vidul creat 
de aceste dispariţii nu a fost însă decât aparent şi de scurtă durată.  

Încă de la începuturile perioadei de tranziţie către statul de 
drept şi economia de piaţă, conştientizarea necesităţii satisfacerii 
acestor două revendicări fundamentale ale Revoluţiei din 
decembrie s-a materializat prin apropierea de structuri şi 
instituţii internaţionale emblematice, precum Alianţa Nord-
Atlantică (N.A.T.O.), Comunitatea Economică Europeană, 
devenită mai târziu Uniunea Europeană. Aceasta reprezenta 
opţiunea firească şi benefică pentru ţara noastră.  

Din beneficiară a programelor de sprijin financiar ale 
CEE, România a solicitat apoi să devină un partener de 
dialog şi, pe termen lung, un stat membru cu drepturi 
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depline al structurilor europene.  
Evoluţia construcţiei europene, în sensul creării Uniunii 

Europene – prin înglobarea celor trei Comunităţi Europene 
existente la un moment dat – a permis adaptarea obiectivelor 
noastre: România se îndrepta nu neapărat spre un „colos 
economic“, spre o zonă caracterizată numai de integrare 
economică, ci spre o structură mult mai complexă, spre 
un organism cu competenţe multiple, în domenii variate, 
printre care se numără, cu prioritate, şi cel politic. 
Metamorfoza comunitară a fost posibilă prin adoptarea a două 
tratate esenţiale, Tratatul de la Maastricht, intrat în vigoare la 
1 noiembrie 1993 şi Tratatul de la Amsterdam, intrat în 
vigoare la 1 mai 1999, care au marcat o nouă direcţie în 
procesul de integrare europeană: domeniilor de acţiune 
preponderent economică li s-au adăugat pilonul politicii 
externe şi de securitate comună şi cel al justiţiei şi afacerilor 
interne. 

A fost, de asemenea, soluţionată dilema „aprofundare 
versus extindere“. Astfel, Consiliul European reunit la Copenhaga 
în iunie 1993, a exprimat clar voinţa statelor membre ale Uniunii 
Europene de a da posibilitatea „ţărilor asociate din Europa 
Centrală şi de Est care doresc acest lucru să devină membre ale 
Uniunii Europene“.  

Pentru ţările Europei Centrale şi de Est, această 
deschidere la dialog exprimată de partenerii europeni a 
reprezentat o şansă istorică ce nu trebuia cu nici un preţ irosită. 
România a ales calea dialogului instituţional, negociind un 
Acord de Asociere cu Comunităţile Europene pe de o parte şi 
cu ţările membre ale acestora pe de altă parte, semnat în anul 
1993 şi intrat în vigoare în anul 1993. Acest acord reprezintă 
punctul de plecare al drumului parcurs de România pentru 
aderarea la l ianuarie 2007 la Uniunea Europeană.  
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Începând cu Summitul de la Essen (decembrie 1994), 
procesul de pregătire a aderării, în ciuda asperităţilor de 
moment, a constituit o remarcabilă constantă a politicii 
româneşti. Strategia românească de integrare europeană s-a 
dovedit a fi un jalon permanent al politicilor de dezvoltare interne.  

Impactul aderării României la Uniunea Europeană nu este 
unul formal, ci el este structurat în raport cu întregul proces de 
deschidere, astfel cum a fost conceput pe plan continental. Dar 
dacă strategia de integrare europeană a fost o constantă 
remarcabilă a politicilor desfăşurate pe plan naţional, 
constanţa şi perseverenţa au fost manifestate şi de partenerii 
noştri comunitari, care au sprijinit principalele obiective şi 
măsuri din procesul de pregătire a apropierii României la 
Uniune, chiar dacă unele dintre ele au necesitat revizuiri într-o 
perspectivă mai realistă. 

Rădăcinile solide ale acestui proces trebuie căutate în anii 
1993–1996, nucleul deceniului de transformări interne şi 
practică diplomatică pentru a apropia România de zona europeană 
dezvoltată. Pentru prima dată în istoria tranziţiei româneşti, a 
fost posibilă realizarea unui consens naţional, fie el şi embrionar, 
în jurul priorităţii majore a integrării europene, plecându-se de 
la impulsul decisiv reprezentat în acest sens de Strategia de 
pregătire a ţărilor asociate din Europa Centrală şi de Est 
pentru aderarea la Uniunea Europeană, elaborată de 
specialiştii Comisiei Europene şi adoptată de reprezentanţii 
statelor membre, în cadrul Consiliului european de la Essen din 
10 decembrie 1994. Pe plan naţional, urmarea firească a fost 
adoptarea Declaraţiei de la Snagov din 21 iunie 1995 care 
reprezintă prima tentativă coerentă de coagulare a forţelor 
politice româneşti în jurul acestei idei generoase.  

A trecut mai bine de un deceniu de la momentul care s-a 
conturat profund noua viziune a partenerilor noştri europeni în 
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ceea ce priveşte extinderea Uniunii Europene. Ea poate fi 
rezumată de cuvintele lui Jacques Santer, la acea dată preşedintele 
Comisiei Europene, care definesc, credem, cu o surprinzătoare 
concizie, finalitatea bilaterală a procesului de extindere şi 
integrare: „Apropierea dintre cele două părţi ale Europei, după 
o separare artificială a lor, reprezintă evenimentul cel mai 
marcant al acestui sfârşit de secol. Maniera în care va fi 
soluţionată această chestiune va determina, în mare măsură, 
evoluţiile la scara continentului la începutul secolului următor“. 

Desigur, situaţia din 1995 nu mai este aceeaşi cu cea de 
acum. Ritmul schimbărilor a cunoscut o evoluţie sinuoasă, 
perioadele de incertitudine şi dificultăţi fiind progresiv înlocuite 
cu dovezi tot mai pregnante ale unei disponibilităţi reciproce 
de consolidare a procesului de integrare şi dinamizare a 
acestuia. 

Unei strategii uneori haotice i-a succedat, după alegerile 
din decembrie 2000, o abordare pragmatică a acestei 
priorităţi naţionale vitale. Rezultatele au fost, cred eu, 
elocvente: dacă până la începutul lui 2001, doar şase din cele 
treizeci de capitole de negocieri erau provizoriu închise, 
obiectivul de încheiere a negocierilor în anul 2004 a putut 
fi atins în condiţii optime şi în acest mod, România a putut 
încheia procesul de aderare la începutul anului 2007, aşa cum s-a 
convenit în mod ferm cu partenerii noştri europeni de dialog, 
recuperând o întârziere acută faţă de alte ţări foste candidate. 

Într-adevăr, România a încheiat negocierile de 
aderare la Uniunea Europeană în decembrie 2004, Tratatul 
de aderare fiind semnat la 25 aprilie 2005, la Luxemburg. El a 
fost, ulterior, ratificat de Parlamentul României, de Parlamentul 
European şi de parlamentele celor 25 de state membre. 

Dacă anul 2001 a însemnat anul recuplării României la 
tendinţele europene de dezvoltare şi modernizare, anul 2004, 
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când au fost finalizate negocierile, a marcat, anul 
reîntoarcerii depline a României în marea familie europeană. 
A fost o reîntoarcere – de fapt – pentru că, de drept, strict juridic, 
aceasta s-a materializat la 1 ianuarie 2007, dar nu poate fi neglijat 
acest aspect pentru că, odată cu semnarea Tratatului de aderare la 
Uniunea Europeană la 25 aprilie 2005, am avut posibilitatea să ne 
afirmăm, desigur în calitate de observatori, inclusiv în Parlamentul 
European. Am putut astfel să ne obişnuim cu mecanismele de lucru 
ale tuturor instituţiilor comunitare la nivel politic şi tehnic, cu 
dezbaterile privind viitorul Uniunii Europene, cu întreaga politică a 
acesteia.  

Drumul constant al ţării noastre spre integrare demonstrează că 
România şi-a însuşit şi continuă să îşi însuşească pe deplin principiile 
şi idealurile construcţiei europene, aşa cum se regăsesc ele în 
dispoziţiile tratatelor de bază ale Uniunii Europene. Asimilarea acestor 
principii a reprezentat cheia procesului complex şi dificil de aderare a 
României la Uniunea Europeană.  

Începând cu deosebire din anul 2001, trebuie relevate, pe 
de o altă parte, eforturile ţării noastre de armonizare a 
legislaţiei române cu reglementările comunitare, obiectiv fără 
realizarea căruia nu ar fi fost posibilă încheierea procesului de 
negociere cu Uniunea Europeană la sfârşitul anului 20048. Pe de 

                                                 
8 În perioada 2001-2004, potrivit Rapoartelor de ţară, România a făcut progrese 
substanţiale procesul de transpunere în legislaţia română a acquis-ului comunitar 
era, potrivit Raportului de ţară pe 2004, în mare parte, finalizat. Astfel, numai în 
anii 2001-2003 au fost adoptate peste 1570 de acte normative cu relevanţă 
comunitară din care peste 920 transpun direct acte comunitare.  
Dacă la sfârşitul anului 2000 România se situa pe ultimul loc în privinţa traducerii 
accquis-ului comunitar, în 2004 România avea tradus întregul acquis (80.000 pagini 
Jurnal Oficial al UE), din care peste 17.000 revizuite final şi omologate de UE; Dacă la 
începutul anului 2001, nu au existat practic decât preocupări sporadice, la sfârşitul 
anului 2003, România avea traduse sau andorsate peste 13.100 de standarde 
europene de fabricaţie (80% din totalul standardelor UE);  
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altă parte, în paralel cu acest complex proces de compatibilizare a 
legislaţiei româneşti, s-a realizat şi o reală reformă instituţională 
care a condus la înfiinţarea unor noi instituţii şi structuri în 
concordanţă cu exigenţele acquis-ului comunitar. 

Revizuirea Constituţiei României, aprobată prin 
referendumul din 18–19 octombrie 2003 a oferit soluţia pentru 
evitarea riscului apariţiei unui dublu impas pe termen lung. 
Pe de o parte, neadaptarea unor prevederi ale Constituţiei 
din 1991, cu precădere în ceea ce priveşte garantarea şi protecţia 
dreptului de proprietate privată, risca să întreţină o confuzie de 
rău augur, atât în rândurile opiniei publice interne, cât şi în ceea 
ce priveşte investitorii străini. Pe de altă parte, prioritatea 
integrării României în structurile euroatlantice sublinia, în 
acel moment, imperioasa necesitate a adaptării textului legii 
supreme la noile realităţi.  

De altfel, textul revizuit al Constituţiei României 
conţine unele prevederi strâns legate de obligaţiile pe care 
România a trebuit să şi le asume începând cu momentul aderării 
la Uniunea Europeană. Noul articol 138 al Constituţiei 
reglementează dreptul cetăţenilor români de a alege şi a fi aleşi 
în Parlamentul European, în condiţiile aderării ţării noastre la 
Uniunea Europeană. Prin această nouă dispoziţie constituţională 
se preiau dispoziţiile articolului 19, paragraful (2) din Tratatul 
instituind Comunitatea Europeană.  

Consecinţe ale libertăţii de circulaţie pe teritoriul Uniunii 
şi a principiului nediscriminării pe bază de cetăţenie, noile 
drepturi rezultate din actul aderării vor determina modificarea 
legislaţiei electorale interne, oferind posibilitatea rezidenţilor 
în România, originari din alte state ale Uniunii, să fie aleşi în 
forurile europene şi să participe la alegerile parlamentare ale 
Uniunii.  

Textul revizuit al Constituţiei prevede renunţarea 
potenţială la un atribut clasic al suveranităţii statale, emiterea 
monedei naţionale, în vederea trecerii, odată cu îndeplinirea 
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criteriilor necesare, la folosirea exclusivă a Euro, moneda unică 
europeană (alineatul 2 al articolului 137).  

Eficacitatea şi pertinenţa acestor evoluţii, începând cu 
deosebire din 2001, au fost rezultatul creării unor instituţii şi 
structuri chemate să transpună în practică angajamentele 
asumate. Înfiinţarea Ministerului Integrării Europene în 2001 a 
dat un impuls decisiv în vederea eficientizării şi coordonării 
coerente a procesului de aderare. Mandatul acestei instituţii, aşa 
cum era el definit de textele normative privitoare la organizarea 
şi funcţionarea sa, consta în asigurarea fundamentării şi 
coordonării procesului de pregătire a aderării României la 
Uniunea Europeană, inclusiv de asigurare a armonizării 
legislative cu acquis-ul comunitar, precum şi de conducere 
a procesului de negociere a aderării României la Uniunea 
Europeană. Organ de specialitate al administraţiei publice 
centrale, Ministerul Integrării Europene a fost o structură 
administrativă flexibilă şi transparentă. De aceea, el poate fi 
considerat, emblematic, ca prefigurând administraţia 
României europene de mâine, în care toate ministerele 
trebuie să fie „euroministere” ale României.  

Flexibilitatea acestei structuri este relevată de crearea, sub 
directa sa coordonare a fostului Comitet consultativ 
pentru negocierea aderării la Uniunea Europeană, a 
Comitetului de transparenţă pentru urmărirea utilizării 
fondurilor comunitare, al fostului Corp al consilierilor de 
integrare care au devenit, între timp, consilieri de afaceri 
europeni9.  

 

                                                 
9 În prima parte a anului 2004, România, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 19, aprobată prin Legea nr. 272, s-a creat un corp performant de euroconsilieri, 
acţiune salutată şi în Raportul de ţară al Uniunii Europene pe 2004. 
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Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană — 

document juridic esenţial  
 

Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană 
trebuie să constituie, alături de Constituţie, documentul juridic 
esenţial, pentru toate organele şi instituţiile naţionale care sunt 
obligate să-l aibă în vedere în activităţile lor curente.  

Importanţa Tratatului decurge şi din faptul că, potrivit 
documentelor de bază ale Uniunii Europene, orice tratat de 
aderare face parte din ceea ce se cheamă dreptul primar 
statuat de tratatele constitutive ale Uniunii Europene, respectiv 
Tratatul CECO, Tratatul CEEA şi Tratatul CE cu modificările 
ulterioare (cum ar fi Actul Unic European din 1986, Tratatul de la 
Maastricht, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa). Prin 
urmare, Tratatului nostru de Aderare la Uniunea Europeană i 
s-a conferit aceeaşi forţă juridică cu cea a tratatelor 
constitutive, aşa cum de altfel s-a procedat şi în cazul tuturor 
tratatelor de aderare ale statelor ce au devenit, în timp, membre ale 
Uniunii Europene .  

Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană este un 
acord internaţional cu trăsături specifice. Analiştii Tratatului au 
subliniat că acesta răspunde exigenţelor Uniunii Europene şi, reflectă 
cerinţele dezvoltării economice a României, implicând totodată 
costuri economice, financiare şi sociale deosebite care să facă 
compatibilă economia României cu economia Pieţei Unice a 
Uniunii Europene. Cred că Strategia postaderare trebuie să 
răspundă acestei realităţi, efortului economic şi financiar pe 
care România trebuie să-1 depună. Strategia trebuie, de asemenea, 
să identifice modalităţile în care să fie utilizate, cât mai eficient, 
fondurile comunitare atribuite României.  
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Rezultat al procesului de pregătire a aderării şi a 
negocierilor, Tratatul de Aderare a României şi a Bulgariei la 
Uniunea Europeană reprezintă un document complex ce 
însumează 599 pagini publicate în Monitorul Oficial al 
României. În ce priveşte structura Tratatului de Aderare, 
acesta cuprinde tratatul propriu zis, actul de aderare/protocolul 
de aderare, anexele şi declaraţiile. 

Mi se pare semnificativ de relevat faptul că Tratatul a fost 
elaborat pe baza aceloraşi principii şi aceleiaşi metodologii 
folosite pentru redactarea Tratatului de aderare a celor zece 
state care au devenit în 2004 membre ale Uniunii Europene. În 
plus, spre deosebire de tratatul din 2004, documentul care 
priveşte România şi Bulgaria a fost conceput avându-se în vedere 
şi o eventuală aderare a celor două state la Tratatul instituind o 
Constituţie pentru Europa, ipoteză care, după cum se ştie, nu 
s-a rea l iza t  încă .   

Instrumentul de aderare cuprinde de fapt două documente 
care au fost redactate în paralel: un Act de aderare şi un Protocol 
de aderare. Actul de aderare cuprinde modificările aduse prin 
aderarea României şi Bulgariei tratatelor constitutive ale 
Uniunii Europene în vigoare până la acel moment, în timp ce 
Protocolul de aderare adoptă Tratatul instituind o Constituţie 
pentru Europa. Actul şi Protocolul au un conţinut identic. Se 
avea în vedere ca ele să intre în vigoare alternativ, în funcţie de 
ratificarea Tratatului de instituire a Constituţiei pentru Europa, 
în ipoteza avută în vedere că acesta ar fi intrat în vigoare 
înainte de 1 ianuarie 2007, data aderării României şi Bulgariei. 

După cum se cunoaşte, România are 35 de locuri 
în Parlamentul European în perioada cuprinsă între data 
aderării efective la Uniune şi data la care se vor desfăşura 
alegerile pentru Parlamentul European (2009), având 
obligaţia de a organiza alegeri pentru Parlamentul European nu 
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mai târziu de 31 decembrie 2007. România are alocate 14 
voturi în Consiliul Uniunii, dreptul de a desemna un comisar 
european, dreptul la un judecător la Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene şi unul la Tribunalul de primă instanţă. 
Totodată, România urmează să desemneze 15 membri în 
Comitetul Economic şi Social şi 15 membri în Comitetul 
Regiunilor, are dreptul de a numi membri în Comitetul Director al 
Băncii Europene de Investiţii, precum şi în Comitetul Ştiinţific şi 
Tehnic prevăzut de Tratatul EURATOM. 

Şi după data aderării, Comisia va monitoriza, ca şi în cazul 
oricărui alt stat membru, implementarea acquis-ului comunitar. 
Ca şi în cazul oricărui alt stat membru, va aplica toate 
instrumentele disponibile în cadrul legislaţiei UE (acquis) acolo 
unde este necesar. În plus, există clauze specifice care se vor aplica 
doar României şi Bulgariei, stabilite în Tratatul de Aderare. 

În ceea ce priveşte instrumentele aplicabile tuturor statelor 
membre, relevăm doar că acestea constau în toate acţiunile 
preventive necesare pe care Comisia este obligată să le 
folosească pentru a remedia deficienţele care ar putea 
împiedica funcţionarea adecvată a politicilor UE. Acestea 
includ măsurile de salvgardare, corecţiile financiare ale 
fondurilor UE, măsurile de politică ale concurenţei şi 
procedurile de infrigement (atunci când acquis-ul nu este aplicat 
în mod adecvat într-un stat membru, persoanele fizice sau 
juridice pot acţiona guvernul la instanţele naţionale în vederea 
aplicării legislaţiei comunitare şi, în stadiul final, la Curtea 
Europeană de Justiţie, acesta riscând să facă obiectul unor 
condamnări).  

Conform Tratatului de Aderare, există trei tipuri de 
măsuri de salvgardare: în domeniul economic, în domeniul 
pieţei interne şi în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, măsuri 
care pot fi adoptate pe parcursul unei perioade de până la trei 
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ani după data aderării. Ultimele două puteau fi invocate şi 
înainte de aderare. Odată adoptate, asemenea măsuri vor fi 
aplicabile până în momentul în care Comisia decide să le 
suspende ca urmare a rezolvării problemelor în discuţie. 

Clauza de salvgardare generală. Dacă până la sfârşitul a 
trei ani de la aderare, vor apărea dificultăţi grave şi persistente 
într-un anumit sector economic sau care ar putea deteriora situaţia 
economică într-un anumit domeniu, România sau Bulgaria pot 
solicita Comisiei autorizaţia de a lua măsuri de protecţie 
pentru a ameliora situaţia creată şi a ajusta respectivul sector 
economic al Pieţei Comune. În aceleaşi circumstanţe, orice stat 
membru actual poate solicita autorizaţia de a lua măsuri 
protecţioniste cu privire la unul sau ambele noi state membre. 

Clauza de salvgardare privind piaţa internă. Dacă în 
primii trei ani de la aderare, România şi Bulgaria nu îşi 
îndeplinesc angajamentele asumate în cadrul negocierilor, 
periclitând astfel funcţionarea Pieţei Interne, Comisia Europeană, 
din proprie iniţiativă sau la solicitarea unui stat membru, poate 
să ia măsurile necesare pentru remedierea acestei situaţii. 

Clauza de salvgardare în domeniul justiţiei şi 
afacerilor interne. Dacă în România şi Bulgaria există 
întârzieri cu privire la transpunerea sau punerea în aplicare a 
prevederilor comunitare referitoare la recunoaşterea mutuală în 
domeniul civil şi penal, Comisia, din proprie iniţiativă sau la 
solicitarea unui stat membru, poate, până la sfârşitul a trei ani de 
la intrarea în vigoare a Tratatului, să ia măsurile necesare şi să 
specifice condiţiile de aplicare a acestora. Aceste măsuri 
trebuie să fie justificate şi menţinute nu mai mult decât este strict 
necesar pentru remedierea situaţiei. 

La 13 decembrie 2006, Comisia a luat o decizie 
referitoare la mecanismul de cooperare şi verificare pentru 
Bulgaria şi România în domeniul reformei justiţiei şi combaterii 
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corupţiei care se referă la implementarea practică a propunerii 
Comisiei din 26 septembrie 2006 de a crea un mecanism de 
continuare a cooperării şi verificării progreselor în 
domeniul reformei justiţiei şi combaterii corupţiei în cele 
două ţări.  

Pe baza reperelor stabilite în raportul de monitorizare al 
Comisiei din septembrie 2006, Bulgaria şi România 
urmează să raporteze progresele înregistrate în 
îndeplinirea acestor criterii în luna martie a fiecărui an, 
începând cu 31 martie 2007. 

Primul raport pe marginea datelor referitoare la domeniile 
acoperite de aceste repere va fi înaintat de Comisie Parlamentului 
European şi Consiliului în iunie 2007 şi va fi urmat de alte 
rapoarte, cel puţin o dată la şase luni. 

Comisia va continua să sprijine Bulgaria şi România 
pentru a progresa, în continuare, în aceste domenii, prin asistenţă 
tehnică şi financiară, inclusiv misiuni de experţi. 

Decizia va fi revocată în momentul în care criteriile 
vor fi îndeplinite în mod satisfăcător. Acest mecanism oferă 
măsurile adecvate de gestionare a situaţiei actuale din ambele 
ţări. Comisia poate lua şi alte măsuri suplimentare, dacă va 
considera necesar. 

În plus, în Tratatul de Aderare sunt prevăzute 
aranjamente tranzitorii. Prima categorie constă în 
aranjamente care au fost adoptate în timpul negocierilor pentru 
câteva domenii în scopul de a evita posibile perturbări regionale 
sau sectoriale în noile sau vechile state membre. De exemplu, 
libera circulaţie a lucrătorilor din noile state membre poate fi 
restricţionată de statele membre pentru o perioadă de până la 
şapte ani după data aderării. Accesul la pieţele naţionale de 
transport (cabotaj) a fost temporar restricţionat. 
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Tratatul de Aderare prevede, de asemenea, o a doua 
categorie de aranjamente temporare pe care Comisia le poate 
adopta pentru o perioadă de trei ani după data aderării în ceea ce 
priveşte regulile în domeniul veterinar, fitosanitar şi al siguranţei 
alimentare. 

Pe parcursul negocierilor de aderare, România a obţinut 
50 de perioade de tranziţie şi aranjamente tranzitorii, acestea 
fiind cele mai multe perioade de tranziţie acceptate în raport cu 
alte ţări ce au făcut parte din actualul val de extindere, ca de 
pildă Polonia care a obţinut 48 de perioade de tranziţie, 
Ungaria 35 şi Malta 47. Toate aceste prevederi se regăsesc în 
Tratatul de Aderare. 

Din această sumară prezentare a Tratatului de Aderare, se 
desprinde concluzia că, în continuare, eforturile noastre trebuie 
continuate şi că Tratatul trebuie să se afle pe masa de lucru a 
fiecărei instituţii a statului cu responsabilităţi în materie. 

Aceste probleme pe care le ridică Tratatul de Aderare, dar 
şi altele care sunt prevăzute expres în legislaţia în vigoare, trebuie 
gestionate, cu toată răspunderea, de către Departamentul pentru 
Afaceri Europene care împreună cu Ministerul Afacerilor Externe 
coordonează ansamblul afacerilor europene. 

 

Suveranitate, subsidiaritate şi reformă constituţională 
 
Uniunea Europeană constituie, o organizaţie de 

integrare, cu multiple elemente de supranaţionalitate, 
fără precedent în relaţiile internaţionale, cu o ordine juridică 
comunitară obligatorie pentru statele membre, întemeiată pe 
principiile statului de drept. 

Întreaga evoluţie a arhitecturii comunitare se poate 
caracteriza prin trecerea, treptată, de la cooperarea 
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interguvernamentală spre cooperarea de integrare, chiar dacă a 
cunoscut – în cei peste 50 de ani de istorie – perioade de recul 
şi euroscepticism („pesimism comunitar“). 

Dacă Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa ar fi 
intrat în vigoare, am fi putut afirma că Uniunea Europeană a 
devenit o organizaţie internaţională ale cărei competenţe o 
apropie de esenţa statului federal: monedă unică, buget provenit 
şi din resurse proprii, control integrat al frontierei, o serie de 
politici comune decise şi gestionate direct de Uniunea Europeană, 
o politică externă comună, precum şi atribuţii (e drept, reduse) în 
materie de apărare şi securitate. 

Unii specialişti au apreciat că inclusiv în forma cea mai 
elaborată şi anume Tratatul instituind o Constituţie pentru 
Europa, Uniunea Europeană rămâne o confederaţie de state şi 
nu un stat federal. 

Dincolo de unele elemente care fac din Uniunea 
Europeană o organizaţie cu trăsături supranaţionale, marile 
decizii, marile orientări sunt luate de Consiliul European, organ 
suprem compus din şefii de state şi de guverne, reprezentând 
state suverane. 

În calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, ţara 
noastră va trebui, indiscutabil, să-şi reevalueze unele dintre 
prevederile constituţionale, asigurând o deplină concordanţă 
între structurile Uniunii Europene şi structurile naţionale. Mă 
refer, în principal, la delimitarea clară a competenţelor, în acest 
sens existând anumite domenii de competenţa exclusivă a Uniunii 
Europene în anumite domenii şi, respectiv, competenţa 
partajată cu statele membre, delimitare care trebuie să se 
regăsească reflectată ca atare în Constituţia României. Merită să 
reflectăm, pe de altă  parte,  la transpunerea în Constitu ţ ie a 
subsidiarităţii, un principiu fundamental al Uniunii Europene, 
dar şi ca principiu de organizare instituţională. De asemenea, se 
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cere precizat rolul parlamentului naţional în a supraveghea 
aplicarea de către guvern a actelor comunitare şi, totodată, de a 
urmări aplicarea corectă de către organele Uniunii a principiului 
subsidiarităţii. 

În administraţia publică din ţara noastră –, în contextul 
constituţional şi al legislaţiei în vigoare în acest domeniu, 
principiul subsidiarităţii este, într-o anumită proporţie, o soluţie 
viabilă reală şi deja aplicată. Din această perspectivă, 
subsidiaritatea, trebuie să fie văzută ca un răspuns la 
aspiraţia crescândă a cetăţenilor de a participa tot mai mult 
la elaborarea deciziilor care îi privesc direct şi ca o 
dezbatere, totdeauna necesară, asupra relaţiilor de 
„putere“. Subsidiaritatea are, de altă parte, şi valoarea unui 
principiu de organizare socială, dar şi de principiu tehnic de 
repartizare a competenţelor între autorităţile locale, judeţene 
sau naţionale. 

Principiul subsidiarităţii trebuie să aibă, totodată, 
semnificaţia unei invitaţii la schimbarea modului de intervenţie a 
statului, în sensul că acesta nu trebuie numai să ajute ori să 
sprijine colectivităţile locale, ci şi să le favorizeze iniţiativa de a 
rezolva probleme la nivelul adecvat, mai degrabă decât a le 
rezolva el însuşi. Cu alte cuvinte, statul trebuie să se „retragă“ din 
zonele sociale unde comunitatea poate gestiona propriile 
probleme curente (de care este mai apropiată şi pe care le 
întrevede mai bine decât instituţiile centrale), ea fiind un for care 
poate rezolva optim dilema „mijloace-obiective“. 

Evident, inserarea în Constituţie, prin modificarea acesteia 
în anul 2003 a art. 148, a fost necesară, fără acest articol nu ar fi 
fost posibilă aderarea la Uniunea Europeană. În ceea ce mă 
priveşte, cred că noile şi complexele probleme cu care ne vom 
confrunta în viitor impun o regândire a acestei dinamici, temă pe 
care o voi trata într-un capitol separat al lucrării. 
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Deocamdată, art. 148 defineşte raporturilor dintre România 
şi Uniunea Europeană prin „transferarea unor atribuţii către 
instituţiile comunitare“ precum şi „exercitarea în comun cu 
celelalte state membre a competenţelor prevăzute de tratate“. 
Această modificare a fost suficientă pentru aderarea României la 
Uniunea Europeană. Asupra acestui text s-a pronunţat şi Curtea 
Constituţională prin Decizia nr. 148 din 16 aprilie 2003 care a 
statuat că integrarea comunitară nu reprezintă o renunţare la 
suveranitate, ci un proces de manifestare şi redimensionare a 
suveranităţii în contextul istoric nou. Voi reveni într-o secţiune 
specială asupra acestei teme. 

După părerea mea, este imperios necesar să reflectăm şi 
asupra unor modificări viitoare care ar putea perfecţiona cadrul de 
colaborare între instituţiile statului român, racordarea acestora la 
corespondentul lor european, cum ar fi Curtea de Conturi, 
Avocatul Poporului şi altele. 

Pe de altă parte, trebuie să observăm că în statele UE dreptul 
comunitar şi dreptul naţional se află într-o strânsă interdependenţă 
şi complementaritate, urmând realizarea unor obiective şi 
scopuri comune: dezvoltarea economică a statelor membre şi 
asigurarea unui nivel de trai în creştere pentru toţi cetăţenii 
Uniunii Europene.  

Reglementările comunitare nu exclud normele naţionale. 
Fiecare stat este în drept să elaboreze şi să implementeze 
normele juridice pe care le consideră necesare pentru 
asigurarea cadrului instituţional adecvat soluţionării 
problemelor naţionale, luând în considerare, totodată, 
exigenţele generale ale Uniunii Europene. Este, până la urmă, 
după părerea noastră, o aplicare concretă a principiului 
subsidiarităţii. Normele juridice comunitare şi cele naţionale se 
completează reciproc, răspunzând provocărilor cu care se 
confruntă continentul european la început de secol şi de mileniu. 
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Un proiect deschis: europenizarea administraţiei 
 
România a făcut eforturi considerabile pentru aderarea la 

Uniunea Europeană, adoptând o legislaţie modernă, racordată la 
cea comunitară şi, în egală măsură, europenizându-şi, cât mai mult 
posibil, administraţia ţării. 

După aderarea la Uniunea Europeană, întreaga filozofie 
administrativă naţională trebuie raportată la funcţionarea 
administraţiei supranaţionale a Uniunii Europene. În 
esenţă, trebuie realizată o construcţie instituţională pentru 
asigurarea unei coordonări eficiente între structurile 
administrative naţionale, în vederea pregătirii poziţiilor 
României referitoare la problemele abordate în structurile 
Uniunii Europene. Pentru aceasta, este necesar ca, în timp real, 
administraţia română să poată evalua problema din perspectiva 
intereselor naţionale, pornind de la elemente ale poziţiei 
partenerilor comunitari: puncte de vedere ale Comisiei, 
Consiliului sau Parlamentului European, precum şi poziţia altor 
state membre. 

Într-o măsură mai mică sau mai mare, întreaga 
administraţie naţională este, prin urmare, implicată în 
gestionarea politicilor comunitare, iar transferarea unora 
dintre competenţe la nivel supranaţional face ca, în căutarea 
compromisului comunitar pentru adoptarea unei decizii comune, 
distincţia între politica internă şi cea externă să devină tot mai 
vagă. Acest proces impune adaptarea administraţiei la noile 
realităţi, crearea unor mecanisme adecvate care să asigure 
performanţa atât la nivel naţional, cât şi în sistemul 
decizional comunitar. 

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, doar 
implicarea Guvernului în politicile comunitare nu mai este 
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suficientă, noua calitate de stat membru solicită necesarmente 
contribuţia de fond a întregii administraţii româneşti în 
implementarea acestora. 

Suntem obligaţi să admitem că, în primul deceniu de 
după Revoluţia din 1989, administraţia publică nu a constituit o 
prioritate naţională. Ea a funcţionat pentru a aplica şi executa 
decizia politică, fără a exista o preocupare pentru 
modernizarea acesteia în raport de obiectivele integrării europene. 
Abia în anul 2001 s-a adoptat o strategie pentru accelerarea 
reformei în administraţia publică.  

Dezvoltarea democraţiei în ţara noastră reclama instituirea 
unor noi relaţii între cetăţean şi administraţie, creşterea şi întărirea 
rolului autorităţilor locale şi reconsiderarea parteneriatului cu 
societatea civilă. 

Existau, pe de altă parte, numeroase argumente 
economice, instituţionale, tehnologice şi sociologice pentru 
modernizarea structurală şi funcţională a administraţiei 
publice din România, plecând de la necesitatea unei acţiuni mai 
eficiente a instituţiilor guvernamentale, de la necesitatea de a 
face din administraţia publică o activitate profesionistă, 
având în vedere că ţara noastră a devenit membră a Uniunii 
Europene. 

Principiile procesului de reformă din această etapă au 
fost, între altele separarea funcţiilor politice de cele 
administrative; crearea şi consolidarea unui corp de funcţionari 
publici de carieră, profesionist şi neutru politic; adoptarea 
deciziilor de către autorităţile cele mai apropiate de cetăţeni; 
autonomie decizională, transparenţa decizională în administraţia 
publică, simplificarea procedurilor administrative şi respect faţă 
de cetăţean; delegarea unor competenţe şi deconcentrarea unor 
servicii; protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
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Existenţa unei administraţii eficiente şi democratice 
reprezintă unul dintre cele mai importante criterii care definesc 
modernitatea unei ţări. 

Dincolo de paşii concreţi făcuţi de către autorităţile române 
pentru perfecţionarea administraţiei, reforma administraţiei 
publice a fost, în continuare, una dintre priorităţile cele mai 
importante până la momentul aderării României la Uniunea 
Europeană şi va  trebui continuată şi mult după aceea. 

Observaţiile pertinente, ca şi recomandările Comisiei 
Europene, au relevat faptul că acest proces amplu şi complex pe 
care-l traversează administraţia publică din România este unul 
departe de a fi considerat încheiat. Măsurile de modernizare, 
de racordare la exigenţele europene în materie a ansamblului 
structurilor administrative, din punct de vedere organizatoric, 
funcţional, al procedurilor şi resurselor, apte să răspundă 
comandamentelor societăţii, în mod evident, trebuie să continue. 

Într-o primă etapă, eforturile de reformă administrativă 
trebuie să se concentreze pe corijarea tuturor slăbiciunilor şi 
disfuncţionalităţilor semnalate în timp prin avizele periodice ale 
Comisiei Europene. Principalele obiective ale reformei în 
administraţia publică trebuie să urmărească organizarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a 
celor de eliberare a documentelor de identitate şi a 
paşapoartelor, întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative, prin măsuri cu caracter 
legislativ, strategic şi managerial; profesionalizarea funcţiei 
publice; descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea 
autonomiei locale administrative şi financiare. 

Neîndoielnic, procesul de reformă administrativă 
trebuie să continue şi ulterior aderării. Noi direcţii de reformă 
administrativă trebuie să genereze schimbări de esenţă care se 
prefigurează în raport cu evoluţia constantă a dreptului comunitar, 
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de necesitatea unei alinieri continue la standardele europene 
aflate într-o dinamică permanentă, dintr-o perspectivă aşadar, a 
unui acquis în plină expansiune ce tinde să devină cu fiecare 
moment, tot mai complex, cu un extins câmp de aplicare, care va 
genera obligaţii şi responsabilităţi suplimentare din partea 
administraţiei publice româneşti. 

Spectrul larg şi extrem de variat al acestor noi valori 
europene, ce prezintă un impact deosebit în viaţa administrativă 
a oricărui stat european, demonstrează amploarea procesului 
de reformă administrativă. 

Noua calitate de stat membru al Uniunii Europene are însă 
şi o altă semnificaţie, cu importante consecinţe şi influenţe în 
funcţionarea autorităţilor publice, a administraţiei publice 
româneşti, în general, şi a dreptului administrativ, în special. 
Acestea sunt consecinţele şi influenţele europene care se află 
într-o continuă evoluţie şi conduc la interacţiuni relevante între 
dreptul administrativ naţional şi cel european, concomitent 
cu realizarea unei interdependenţe administrative în 
procesul de armonizare a principiilor juridice corespunzătoare. 

Cu toate că, la ora actuală, administraţia naţională şi dreptul 
administrativ răspund în principal unor imperative de ordin 
naţional, tot atât de adevărat este şi faptul că influenţele 
dreptului comunitar, deşi difuze, sunt totuşi vizibile atât în 
practica administrativă, cât şi în legislaţia corespunzătoare care 
încorporează, prin forţa evidenţei, principiile comunitare. 

În evoluţia administraţiei române, nu se pot nega 
progresele înregistrate pe calea europenizării sale, în activitatea 
sa de substanţă regăsindu-se deja spiritul comunitar. Efectele 
acestui proces pozitiv nu ne împiedică să constatăm însă unele 
deficienţe, mai ales în planul concret al funcţionării eficiente a 
sistemului administrativ în raport cu exigenţele comunitare. 
Aceste exigenţe impun şi continuarea, într-un ritm accelerat, a 
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eforturilor de europenizare a administraţiei române, cu atât 
mai mult cu cât aceasta este chemată să aplice 
fundamentele dreptului comunitar. 

Administraţia română este chemată să parcurgă un traseu 
ale cărui caracteristici privesc, deopotrivă, fundamente naţionale 
şi fundamente europene, într-o permanentă interconectare şi 
complexitate10. 

Acest proces, deosebit de amplu se caracterizează prin 
faptul că nu îi pot fi stabilite contururile în principal pentru că 
în domeniul administraţiei publice nu există ceea ce este denumit 
acquis comunitar, ci mai ales bune practici şi standarde 
europene acceptate de statele membre ale Uniunii Europene 
care pot fi considerate, în sens larg, un altfel de acquis. 

Europenizarea administraţiei publice româneşti nu poate 
fi realizată prin interconectarea sa la practicile moderne, din 
spaţiul comunitar. Dintr-o altă perspectivă, administraţiile 
naţionale influenţează procesul decizional al Uniunii Europene, 
acestea fiind prezente pe tot parcursul studierii, definirii şi luării 
deciziei comunitare. 

 

Alegerile pentru Parlamentul European 
 

Tratatul de Aderare a României şi Bulgariei la Uniunea 
Europeană conţine, în art. 24, următoarele prevederi: 

                                                 
10 Începând cu anul 2001, la iniţiativa primului ministru, s-a desfăşurat un proiect de 
recrutare pentru administraţia publică a tinerilor cu rezultate deosebite. Unitatea de 
Head Hunting, condusă de Bogdan Nicola, consilier al primului ministru, a gestionat o 
bază de date cu peste 10000 de tineri, absolvenţi de instituţii de învăţământ superior din 
ţară şi din străinătate, din aceştia unii, în urma unor concursuri, au ocupat funcţii de 
consilieri, funcţionari publici, euroconsilieri sau chiar secretari de stat. 
 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

170 

„(1) Prin derogare de la numărul maxim de 
membri ai Parlamentului European (...), pentru a se ţine 
seama de aderarea Bulgariei şi României, numărul de membri ai 
Parlamentului European se majorează cu următorul număr de 
membri din aceste ţări, corespunzător perioadei dintre data 
aderării şi începutul legislaturii 2009–2014: Bulgaria 18, 
România 35. 

(2) Înainte de 31 decembrie 2007, Bulgaria şi 
România sunt obligate să organizeze fiecare alegeri pentru 
Parlamentul European, prin votul universal direct al 
cetăţenilor lor, pentru desemnarea numărului de membri 
prevăzut la alin. (1), în conformitate cu dispoziţiile Actului 
privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot 
universal direct. 

(3) (...) În cazul în care alegerile sunt organizate după data 
aderării, membrii Parlamentului European care reprezintă 
popoarele Bulgariei şi României sunt numiţi, pentru perioada 
dintre data aderării şi data fiecăreia dintre alegerile prevăzute la 
alin. (2), de către parlamentele acestor state din rândurile lor, 
în conformitate cu procedura stabilită de fiecare stat în parte.“ 

Pregătirea corespunzătoare a prezenţei României în 
Parlamentul European, exprimarea societăţii româneşti şi 
promovarea intereselor legitime ale acesteia în cadrul 
comunitar european, precum şi fructificarea oportunităţilor de 
dezvoltare durabilă pentru ţara noastră în condiţiile aderării la 
Uniunea Europeană sunt elementele principale de referinţă pentru 
decizia politică majoră ce va trebui luată pentru reglementarea 
alegerii europarlamentarilor români. 

Baza unei asemenea decizii pentru reglementarea alegerilor 
pentru Parlamentul European în România este dată de dispoziţia 
art. 38 din Constituţia României, care consfinţeşte dreptul 
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cetăţeanului român de a alege şi de a fi ales în Parlamentul 
European. 

La nivelul dreptului comunitar originar, normele 
Tratatului de la Maastricht asupra Uniunii Europene 
(TUE) sunt cele ce fundamentează conceptul de cetăţenie a 
Uniunii, asimilând cetăţeanul european cu orice persoană ce are 
naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene. În acest 
context, sub aspect instituţional, TUE cu modificările şi 
completările aduse prin Tratatul de la Amsterdam, desemnează 
Parlamentul European ca fiind exponentul cetăţenilor europeni la 
nivelul organismelor comunitare, fiind compus din 
reprezentanţii popoarelor statelor reunite în cadrul Uniunii. 
Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin sufragiu 
universal direct, pentru o perioadă de 5 ani, conform unei 
proceduri uniforme în toate statele sau conform unor principii 
comune tuturor statelor. 

Totodată, ca o consecinţă a fundamentării 
conceptului de cetăţenie europeană, sub acelaşi aspect al 
reprezentativităţii cetăţenilor statelor membre la nivelul 
instituţiilor comunitare, normele Tratatului asupra Uniunii 
Europene statuează asupra dreptului oricărui cetăţean al 
Uniunii care are rezidenţa într-un stat membru, fără a fi un 
resortisant al statului respectiv, de a alege şi de a fi ales în 
cadrul alegerilor pentru Parlamentul European ale 
statelor membre în care îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi 
resortisanţii acelui stat. 

În baza celor două coordonate legislative consfinţite în 
cadrul acestor Tratate şi anume desemnarea membrilor 
Parlamentului European la nivelul fiecărui stat al Uniunii 
Europene, pe baza unei proceduri uniforme sau a unor 
principii comune şi, respectiv, consacrarea juridică a dreptului 
rezidenţilor neresortisanţi ai statelor membre de a alege şi de a fi 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

172 

aleşi, în cadrul scrutinului pentru alegerea membrilor acelor state 
în cadrul acestui for reprezentativ al popoarelor europene, 
legislaţia europeană derivată în domeniu aprofundează şi 
detaliază aceste problematici, consacrând în aplicarea normelor 
originare, reglementări comunitare corespunzătoare. 

La nivelul dreptului comunitar derivat sunt aplicabile 
prevederile Actului privind alegerea reprezentanţilor în cadrul 
Adunării prin sufragiu universal direct, modificată printr-o 
decizie a Consiliului European din 25 iunie 2002 şi din 23 
septembrie 2002, care amendează, implicit, Actul privind 
alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European prin 
sufragiu universal direct. În acelaşi context al legislaţiei 
europene derivate, menţionăm o Directivă a Consiliului din 6 
decembrie 1993 care stabileşte modalităţile de exercitare a 
dreptului de vot şi a eligibilităţii în cadrul alegerilor pentru 
Parlamentul European, de către cetăţenii Uniunii Europene, 
rezidenţi într-un stat membru, şi care nu sunt resortisanţi ai 
acelui stat. 

În ceea ce priveşte modalităţile de alegere a 
membrilor Parlamentului European, prin vot universal, 
direct, ele se derulează pe baza unor principii generale ale 
procedurii electorale, comune tuturor statelor membre şi care 
trebuie să se regăsească în legislaţiile electorale adoptate la 
nivelul naţional al fiecărui stat membru. 

În consecinţă, în absenţa unei proceduri electorale 
uniforme, nereglementate încă la nivel european, atât normele 
din Tratate, cât şi cele ale legislaţiei derivate, permit statelor 
membre păstrarea unor competenţe largi în stabilirea 
modalităţilor de a alege şi de a fi ales în cadrul scrutinului 
pentru Parlamentul European, cu respectarea însă a 
principiilor generale, egal aplicabile în toate statele membre 
ale Uniunii, după cum urmează: folosirea sistemului reprezentării 
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proporţionale, eventual cu fixarea unui prag electoral de cel mult 
5%, asigurându-se astfel, existenţa unei strânse legături între 
alegători şi membrii Parlamentului European; durata mandatului 
de cinci ani pentru aleşii europeni; stabilirea incompatibilităţii 
calităţii de membru al Parlamentului European cu cea de 
parlamentar naţional, cu excepţia Marii Britanii şi a Irlandei, 
până în 2009; împărţirea teritoriului naţional în circumscripţii 
electorale, în funcţie de specificul naţional, în special în statele 
membre a căror populaţie depăşeşte 20 de milioane de locuitori; 
dreptul resortisanţilor unui stat membru având reşedinţa pe 
teritoriul altui stat membru de a participa fie la alegerile 
parlamentare europene organizate pe teritoriul statului de 
reşedinţă, fie la alegerile parlamentare organizate în statul 
membru ai cărui resortisanţi sunt. 

Din această perspectivă, legislaţiile naţionale ale statelor 
membre ale Uniunii Europene al căror obiect îl constituie 
desemnarea membrilor Parlamentului European la nivelul 
fiecărui stat, trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, 
următoarele aspecte ale procedurii electorale: modalitatea 
de împărţire a teritoriului naţional în circumscripţii electorale 
(una sau mai multe circumscripţii regionale); stabilirea 
corespunzătoare fie a unei liste unice naţionale, fie a unor liste 
regionale, potrivit numărului de circumscripţii electorale; 
statuarea unor liste electorale de tip „închis“ sau „deschis“, cu 
acordarea posibilităţii alegătorilor de a indica o anumită ordine a 
preferinţelor, în interiorul aceleiaşi liste (sistemul votului 
preferenţial); modalitatea de participare a cetăţenilor rezidenţi 
la alegerile europene, prin indicarea unor cerinţe specifice; 
fixarea sau nu a unui prag electoral (maximum 5%), soluţie 
care ar evita fragmentarea excesivă a voturilor; stabilirea 
unui eventual plafon pentru cheltuielile cu campania electorală a 
candidaţilor, precum şi modalităţile de finanţare a campaniei 
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electorale, după cum şi durata acesteia; fixarea modalităţilor în 
care se completează locurile vacante; precizarea regulilor pentru 
înscrierea pe listele de candidaţi (partide politice şi/sau 
independenţi); stabilirea vârstei minime a candidaţilor şi a 
alegătorilor; transpunerea principiului privind paritatea 
femei/bărbaţi pe liste; reglementarea precisă a modului de 
exprimare a votului. 

Recent a fost adoptată Legea nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea în România a alegerilor pentru 
Parlamentul European. Proiectul de Lege a avut o evoluţie cel 
puţin discutabilă în Parlamentul Român, fiind iniţial respins de 
Senat, dar adoptat de Camera Deputaţilor care a fost cameră 
decizională. 

Legea prevede că europarlamentarii vor fi aleşi pe bază de 
scrutin de listă închisă şi candidaturi independente, iar mandatul 
lor va fi de 5 ani. Pentru alegerea reprezentanţilor României în 
Parlamentul European, va fi constituită o singură circumscripţie 
electorală, pragul electoral va fi de 5%, listele de candidaţi 
depuse de partidele politice şi organizaţiile şi alianţele politice 
trebuie susţinute de 200 000 de alegători, iar candidatul 
independent va putea participa individual la alegeri dacă este 
susţinut de cel puţin 100 000 de alegători. Nu se vor putea 
depune liste de candidaţi independenţi şi nu se vor admite 
candidaturi independente pe listele unui partid politic. 
 

Pledoarie pentru o strategie românească post-aderare 
 
La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al 

Uniunii Europene. Aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană se 
constituie astfel într-un moment semnificativ şi de referinţă din 
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istoria îndelungată şi frământată a naţiunii române, naţiune care nu 
a încetat niciodată să creadă în destinul său european. 

Acest statut îndelung aşteptat, pentru realizarea căruia au 
fost depuse eforturi uriaşe, materializate în reforme şi transformări 
substanţiale care au marcat profund societatea şi economia 
românească, eforturi ce nu se pot rezuma, cum se încearcă uneori a 
se induce ideea, doar la cele realizate în ultimii ani, ne obligă la 
respectarea angajamentelor asumate. Noua calitate impune, 
deopotrivă, răspunderi şi eforturi sporite pentru valorificarea pe 
deplin a statutului de membru al Uniunii Europene. 

Pe lângă semnificaţia politică extraordinară a aderării 
noastre, integrarea României în Uniunea Europeană reprezintă o 
problemă cardinală în structurarea dezvoltării economice a ţării 
noastre, UE fiind în prezent principalul partener economic extern al 
ţării noastre, 67,7% din totalul exporturilor şi 57,7% din importurile 
României fiind realizate cu ţările membre ale UE. 

După 17 ani de reforme substanţiale, România şi-a asumat – 
începând cu 1 ianuarie 2007 – drepturile şi obligaţiile ce decurg din 
calitatea de membru al Uniunii Europene. Cred, însă, că trebuie să 
fim pe deplin conştienţi că aderarea nu reprezintă şi nu poate să 
reprezinte un capăt de drum, ci începutul altuia, tot atât de 
important şi mult mai complex. Pentru acest nou start, trebuie 
să fim pregătiţi. 

Uniunea Europeană este, fără îndoială, unul din principalii 
actori globali, prin raportarea la ponderea şi influenţa sa 
economică pe plan internaţional. Uniunea Europeană reprezintă o 
piaţă unică ce reuneşte cca. 7% din populaţia globului, dar care se 
situează cu aproximativ o cincime din exportul şi importul global, 
pe primul loc în comerţul mondial.  

Uniunea Europeană este, în prezent, principalul partener al 
lumii în curs de dezvoltare, furnizând, împreună cu statele 
membre, peste 55% din totalul asistenţei pentru dezvoltare la nivel 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

176 

global şi peste 66% din ajutoarele financiare nerambursabile. UE 
este, totodată, principalul partener comercial şi investitor străin în 
ţările respective. 

După aderarea României şi a Bulgariei la Uniunea 
Europeană la 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeană – numărând 
astfel 27 de naţiuni, cu o populaţie de aproximativ jumătate de 
miliard de cetăţeni – a devenit zona economică cea mai vastă din 
lume, cu cele mai largi deschideri social-economice şi politice 
pentru cetăţenii comunitari.  

Importanţa acordată relaţiilor externe, precum şi ponderea 
actuală a acestora în activităţile Uniunii Europene este reliefată şi 
de participarea acesteia la reuniunile la nivel înalt cu principalii 
actori în plan mondial precum SUA, Japonia, Rusia, Canada sau 
China, precum şi prezenţa, în calitate de observator, la Summiturile 
G8. Prezentarea unor poziţii comune în foruri internaţionale 
multilaterale precum ONU, OSCE sau Banca Mondială se adaugă 
modalităţilor aflate la dispoziţia Uniunii Europene pentru a se 
afirma ca actor politic internaţional. Uniunea Europeană dispune de 
o reţea de 120 misiuni diplomatice în state terţe. Prin eforturile care 
se fac pentru promovarea reformei, îndeosebi pentru revitalizarea 
Tratatului Constituţional, se urmăreşte ca greutatea politică a UE de 
actor global să se ridice la nivelul potenţialului conferit de ponderea 
sa economică. 

Calitatea de stat membru, odată dobândită, implică 
imaginarea, proiectarea şi, ulterior, edificarea unui mecanism 
naţional care să impună o puternică personalitate profilului 
României în concertul celor 27 de state membre ale Uniunii 
Europene. Pentru aceasta era nevoie, încă cu mult timp înainte de 1 
ianuarie 2007, şi reprezintă în continuare o necesitate de a avea o 
viziune coerentă, materializată într-o strategie judicios gândită 
pentru ca, din primele zile de după aderare, România să poată 
acţiona în şi din interiorul Uniunii Europene, cu deplină 
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responsabilitate, pe de o parte, în interesul poporului român, iar, pe 
de altă parte, pentru evoluţia pozitivă a acestei construcţii unice, 
fără precedent în istorie, care este Uniunea Europeană.  

Aderarea la Uniunea Europeană presupune transferul unor 
elemente de suveranitate către această importantă structură 
transnaţională, cu toate că, pentru un orizont destul de lung de 
timp, rolul statelor membre nu va fi diminuat. În aceste 
condiţii, se pune problema comportamentului şi a poziţiei 
României în marile probleme aflate în dezbatere la scară 
comunitară, a contribuţiei pe care ţara noastră o poate aduce în 
luarea unor importante decizii comunitare. 

Principalul obiectiv al oricărei Strategii oficiale de post-
aderare trebuie să fie reducerea decalajelor dintre România şi 
Uniunea Europeană, cu marcarea principalelor ţinte, pentru 
următorii şapte ani, în domenii de activitate care definesc 
dezvoltarea economică a ţării noastre. 

După cum a arătat şi dezbaterea publică declanşată pe 
această temă la începutul anului 2007, o serie de oameni politici 
şi specialişti consideră că strategia post-aderare trebuie să 
precizeze atât sectoarele economice care urmează să se dezvolte, 
cât şi pe cele ce se vor restrânge, realizându-se astfel o legătură 
dintre acestea, pe traseul pe care trebuie să-l parcurgă România 
până în 2013, primul orizont de timp avut în vedere. 

În fundamentarea profilului României, ca stat membru al 
Uniunii Europene, trebuie pornit de la examinarea şi evaluarea 
atentă a „trecutului“ relaţiilor noastre cu entităţile denumite 
generic, până nu demult, Comunităţile Europene, de la cântărirea 
evoluţiilor înregistrate, de la inventarierea tuturor angajamentelor 
asumate şi a răspunderilor ce revin fiecărei instituţii a statului 
român. În acelaşi timp, trebuie să se asigure coerenţa strategiilor 
sectoriale, planurilor şi programelor de acţiune, pornindu-se de la 
radiografierea şi evaluarea situaţiei internaţionale şi europene, 
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precizându-se căile prin care poate fi valorificat potenţialul de 
energie constructivă a poporului român, fiind marcate clar 
obiectivele de imediată, medie şi lungă perspectivă. 

Elaborarea unei asemenea strategii nu se poate face fără a 
lua în calcul şi experienţa celor 10 state (din care 8 cu un trecut 
oarecum similar cu al ţării noastre), care au devenit membre ale 
Uniunii Europene la 1 mai 2004. Cum au procedat acestea? Care 
au fost dificultăţile? Ce implicaţii previzibile şi imprevizibile a 
avut noul statut de membru al Uniunii Europene? Ce strategii şi 
programe au adoptat pentru a depăşi debutul într-o organizaţie de 
integrare de o asemenea amplitudine cum este Uniunea 
Europeană? Acestea reprezintă întrebări cât se poate de 
pertinente, răspunsurile la ele fiind clar repere ale viitoarelor 
demersuri ale României în cadrul Uniunii Europene.  

Indiferent de concluziile ce se pot trage dintr-un asemenea 
demers, un lucru este limpede pentru orice analist sau om politic: 
o strategie este absolut necesară când păşeşti pe un teren 
caracterizat de o dinamică impresionantă, dificultăţile fiind 
inerente unui atare demers, pentru că gândirea strategică în acest 
caz presupune corelarea evoluţiei interne cu puternicul proces de 
dezvoltare a Uniunii.  

În fond, problema care se pune astăzi este cum să ne 
situăm mai bine în acest mecanism comunitar complex, 
deosebit de performant pe plan internaţional care implică, după 
cum se cunoaşte, şi transferul unor elemente de suveranitate către 
instituţiile comunitare. Pentru aceasta era nevoie sau, mai exact, 
trebuie (pentru că nu am făcut-o) – până nu este prea târziu – 
să fim pregătiţi. 

Aderarea României la Uniunea Europeană a fost, încă de la 
debutul acestui amplu proces, privită favorabil atât de opinia 
publică, cât şi de toate forţele politice din România. Aşa după 
cum în 1995, Strategia naţională de pregătire a aderării 
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României la Uniunea Europeană a fost adoptată prin consens 
naţional, tot astfel ar trebui procedat şi cu Strategia post-
aderare, astfel încât aceasta să reprezinte cu claritate expresia 
voinţei politice a cetăţenilor de a respecta principiile şi normele 
pe care se fundamentează Uniunea Europeană: statul de drept, 
valorile democratice, respectarea drepturilor omului, principiile 
economiei de piaţă. 

În acelaşi timp, strategia post-aderare trebuie să asigure 
finalizarea şansei istorice de a lichida decalajul economic faţă 
de statele dezvoltate. Fără a mă număra printre cei ce cred în 
„miracole economice“, sunt de părere că eforturile de până acum 
sunt benefice, dar progresele pe care trebuie să le înregistrăm 
trebuie să se bazeze pe paşi fermi, temerari, luaţi pe calea 
modernizării României. Primele progrese evidente s-au făcut în 
intervalul 2000–2004, când inflaţia (maladia cronică a tranziţiei 
româneşti) a coborât sub 10 la sută iar sistemul bancar s-a 
stabilizat, şi-a recâştigat credibilitatea şi a devenit capabil să 
finanţeze în mod sustenabil, coerent şi transparent iniţiativa 
economică. Dobânzile s-au redus urmând inflaţia şi investiţiile în 
economie s-au dublat. De asemenea, a fost posibilă la nivelul 
operatorilor economici a înlocuirii gândirii tactice (reduse la 
planuri pe termen scurt) cu o gândire strategică (pe termen mediu 
şi lung). Stabilizarea sustenabilă a mediului de afaceri din 
intervalul 2000–2004, pe fondul unei creşteri economice robuste, 
a creat premisele absolut necesare valorificării şansei economice 
pe care o reprezintă integrarea. Cel mai simplu exemplu: 
România nu poate absorbi fondurile potenţiale fără planuri de 
investiţii coerente, pe de o parte, şi fără posibilitatea cofinanţării, 
pe de alta. Cu alte cuvinte, fără o acumulare de capital 
investiţional la nivelul firmelor (făcută posibilă de reducerea 
inflaţiei) şi o reală capacitate de creditare a sistemului bancar 
(pentru partea de cofinanţare), nu ar fi fost posibilă nici potenţiala 
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absorbţie a fondurilor europene. De asemenea, vasta 
debirocratizare a procedurilor administrative din aceeaşi perioadă 
(chiar dacă nici astăzi procesul nu poate fi socotit încheiat) şi 
sporirea atribuţiunilor structurilor locale/regionale au reprezentat 
alte premise favorabile unui grad de absorbţie performant. 
Spuneam odată că cel mai important „cadou“ pe care guvernarea 
2001–2004 a făcut-o mediului de afaceri şi societăţii româneşti, 
în ansamblul său, a fost inflaţia cu o singură cifră. Până la 
atingerea acestui obiectiv, un credit pentru un IMM sau pentru o 
persoană fizică (uneori „doar cu buletinul“) părea o utopie iar 
instrumentele de lucru consacrate la nivelul sistemului bancar 
erau, inerent, mult mai reduse. Nici creditul ipotecar, nici 
finanţarea IMM, nici dobânzile rezonabile de astăzi nu erau 
posibile fără stabilizarea economiei din acea perioadă. 

De altfel, componente ale unei astfel de strategii exista 
deja şi pot fi regăsite în  multe din prevederile Tratatului de 
Aderare, programului de convergenţă, programului naţional de 
reformă (implementarea Strategiei Lisabona), Cadrului naţional 
strategic de referinţă, Programelor operaţionale sectoriale (POS) 
aflate deja în fază avansată de convenire cu Comisia Europeană şi 
care constituie cadrul de intrare a fondurilor comunitare etc. 
Foarte importantă este realizarea pe baza acestor elemente a unui 
document integrat care oricum va trebui să depăşească ciclurile 
electorale, fie şi numai dacă avem în vedere că perspectivele 
financiare ale UE acoperă intervalul 2007 - 2013.  

Trăim în prezent sub zodia globalizării şi în acest context, 
avem acum avantajul că am aderat la acea Uniune Europeană care 
a devenit, în mod clar, un actor important la scară planetară. Este 
evident că evoluţia României este inseparabil legată, din 
momentul aderării, de evoluţia ca atare a Uniunii Europene. În 
structurarea acestei evoluţii, ţara noastră trebuie să-şi aducă 
contribuţia specifică, raportată la experienţa şi cultura noastră din 
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această zonă a Europei. Altfel, România riscă să rămână un 
simplu spectator prezent (şi doar atât) în marea confruntare 
europeană şi globală. 

Strategia post-aderare care va fi elaborată trebuie să ia în 
considerare şi faptul că suntem membri şi ai altor organizaţii 
europene şi euroatlantice cu obiective şi strategii specifice – 
NATO, Consiliul Europei, OSCE. Poziţia României trebuie 
armonizată cu poziţia Uniunii Europene şi afirmată, în mod 
constant, în fiecare dintre aceste organizaţii. Fără o asemenea 
corelaţie în politica externă riscăm să devenim „oaia neagră“ a 
Uniunii Europene. 

Constatând lipsa unui asemenea proiect, deşi până la 1 
ianuarie 2007 era clar ce aveam de făcut, aderarea la Uniunea 
Europeană reprezentând obiectivul unanim acceptat de toate forţele 
politice, indiferent de cine era sau este la guvernare, îndrăznesc să 
cred în revigorarea unei idei, de fapt a unui mare proiect, 
construirea R.E. construirea României Europene.  
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II. 2. CE POATE FACE ROMÂNIA PENTRU  
VIITORUL EUROPEI?  

 

Necesitatea unei contribuţii româneşti 
 
România şi-a stabilit drept obiectiv fundamental de politică 

naţională aderarea la Uniunea Europeană. Ritmul pregătirilor 
pentru aderare, stadiul negocierilor dar şi contextul internaţional au 
făcut ca acest deziderat îndreptăţit să fie realizat la 1 ianuarie 2007.  

În acelaşi timp, la sfârşitul anului 2004 s-a încheiat 
Conferinţa Interguvernamentală, cu semnarea unui Tratat 
Constituţional fundament juridic al Uniunii Europene. Deşi Tratatul 
nu a putut intra încă în vigoare, în principal ca urmare a rezultatelor 
negative ale referendumurilor din Franţa şi Olanda, spiritul şi litera 
lui rămân în actualitate.  

Faptul că preşedinţia germană a Uniunii Europene din prima 
jumătate a anului 2007 şi-a propus acţiuni cu scopul revitalizării 
dezbaterilor pe această temă reprezintă tocmai o expresie a 
actualităţii temei Tratatului Constituţional. Este de aşteptat, deci, o 
dezbatere amplă, cu participarea tuturor statelor membre ale UE, de 
natură să ducă la depăşirea impasului creat de cele două 
referendumuri naţionale menţionate, pentru relansarea unei 
construcţii europene robuste în consens cu ambiţiile statelor 
membre de a face din Uniunea Europeană un actor politic global de 
primă mână, nu numai un actor economic redutabil. 

Aderarea României la UE la 1 ianuarie 2007, odată cu 
relansarea dezbaterii despre viitorul Uniunii, determină apariţia 
unui interes natural al societăţii româneşti de a se implica în această 
dezbatere şi de a contribui cu idei şi soluţii pentru o viitoare 
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structură din care face parte şi ţara noastră. Contribuţie românească 
la reformarea Uniunii Europene trebuie să aspire la dobândirea 
statutului de „cea mai mică ţară de dimensiune mare“ din Uniunea 
Europeană. Din acest motiv, accentul este pus în mod inevitabil pe 
construcţia politică a Uniunii Europene şi pe sectoarele de mare 
sensibilitate pentru România.  

 
 

Apreciere de ansamblu 
 
Miza declarată a acestui vast exerciţiu de reformare a 

Uniunii este de a transforma construcţia europeană într-una mai 
democratică, mai aproape de interesele şi necesităţile cetăţenilor 
europeni, într-una a oportunităţilor egale pentru toţi indivizii şi, nu 
în ultimul rând, într-o structură tot mai activă şi mai eficientă pe 
plan extern. În fapt, acest proces reflectă preocuparea europenilor 
de a consolida dimensiunea politică a Uniunii Europene, deci de a 
defini parametrii unei veritabile uniuni politice. Esenţa acestei noi 
construcţii va fi însă radical diferită, prin structură, metodă şi 
finalitate, de cealaltă dimensiune a UE, respectiv Uniunea 
Economică şi Monetară (UEM). 

În contextul extinderii UE din 2004 şi 2007, devine clar 
pentru toţi actorii interesaţi că acest proces ridică un număr de 
provocări, unele de factură nouă pentru construcţia europeană, 
altele, deja cunoscute, în această categorie intrând, de exemplu, 
diferenţele de dezvoltare între vechii şi noii membri ai UE. Soluţiile 
la asemenea provocări trebuie deci căutate în planul politic, de unde 
şi crezul că edificarea unei uniuni politice, ca oglindă a UEM în 
planul economic, va reprezenta cel mai solid şi coerent răspuns. 

Uniunea Europeană a evoluat mult după intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Maastricht, iar fiecare din cei trei piloni ai săi a 
înregistrat evoluţii semnificative. Pilonul comunitar s-a consolidat 
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şi se va întări şi în viitor. Comunitatea va trebui să constituie 
motorul viitoarei construcţii europene, ceea ce presupune şi 
întărirea metodei comunitare şi consolidarea politicilor comune. 
Pilonul Politicii Externe şi de Securitate Comune (PESC) în cei 
12 ani ai existenţei sale, s-a dezvoltat în mod dramatic, pornind 
iniţial de la frustrările Europei faţă de diversele războaie din 
Balcani, până la afirmarea UE ca partener solid şi aliat de bază cu 
SUA în lupta împotriva terorismului. Dezvoltarea pilonului 
Justiţiei şi Afacerilor Interne (JAI) poate fi privită ca fiind 
deosebit de importantă, întrucât cea mai mare parte a acquis-ului 
din domeniu a trecut în cadrul pilonului comunitar. 

În contextul dezvoltării pilonului II şi al consolidării 
pilonului III, au apărut, de mai multă vreme, întrebări cu privire la 
oportunitatea menţinerii unei UE cu trei piloni. Sunt mulţi analişti 
ai procesului construcţiei europene care apreciază că gradul scăzut 
de coordonare între aceştia a dus la o serie de inconsistenţe în 
acţiunea UE în trecut. În lumina acţiunilor din cadrul luptei 
antiteroriste, sunt de părere că apare ca oportună problema 
regândirii viitorului pilonilor „interguvernamentali“, nu în sensul 
punerii în discuţie a naturii sau existenţei acestora, cât mai ales a 
formei în care aceştia se concretizează. Problemele de cooperare 
între aceştia sunt multiple: gestionarea crizelor, lupta antiteroristă, 
coerenţa dintre relaţiile externe şi PESC. Reconsiderarea şi 
restructurarea dimensiunii interguvernamentale a Uniunii pare să 
reprezinte un răspuns adecvat în momentul de faţă, chiar dacă 
obstacolele ce trebuie depăşite sunt considerabile. 

Viitorul componentei interguvernamentale a UE pare a 
reprezenta punctul nevralgic al întregii dezbateri şi, în mod firesc, 
ar trebui să fie şi punctul de plecare al viziunii României. 
Răspunsul pe care îl preconizez pentru dimensiunea 
interguvernamentală nu rezidă nici în procesul de consolidare, 
nici în cel de diminuare simbolică sau instituţională, ci în 
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efectuarea unei veritabile raţionalizări, astfel încât aceasta să 
reprezinte factorul care menţine construcţia europeană în 
permanentă stare de funcţionare şi cu o eficienţă sporită. 

Majoritatea covârşitoare a cetăţenilor europeni au încă 
sentimente puternice faţă de identitatea lor naţională şi manifestă un 
ataşament profund pentru statul ai cărui cetăţeni sunt. Interesele 
naţionale reprezintă încă o realitate importantă a vieţii de zi cu zi la 
nivelul Uniunii Europene. De aceea, cred că viitoarea uniune 
politică trebuie să se dezvolte de jos în sus, de la cetăţeni la state şi 
de la state la Comunitate, iar procedeele de edificare să fie dintre 
acelea care deja s-au dovedit deosebit de eficace în ultimii ani în 
acele domenii în care au fost aplicate (de ex. ocuparea forţei de 
muncă) – metoda coordonării şi a cooperării consolidate între 
statele membre. 

Sintetizând, cred că România trebuie să aspire la o Uniune 
Europeană constituită ca o federaţie de state-naţiuni, construită 
pe doi piloni (primul, comunitar, consolidat, iar al doilea, 
interguvernamental, restructurat), gândită o existenţă 
concomitentă a două Uniuni, una Economică şi Monetară, 
alături de una Politică. 

Uniunea Europeană tinde să devină un model complex de 
dualitate între integrare şi păstrarea identităţilor într-o altă 
concepţie decât principiul „melting pot“-ului care a stat la baza 
creării şi existenţei Statelor Unite ale Americii. Acest model, redat 
cel mai bine în formule „unitate în diversitate“, ar trebui să 
constituie răspunsul logic la întrebarea: „ce fel de Uniune lărgită 
dorim în următoarele decenii?“, întrebare la care răspunsul meu 
este următorul: o Uniune Europeană care proiectează stabilitate 
(de exemplu, în Balcanii Occidentali), prosperitate (de exemplu, în 
ţările membre din Europa Centrală şi de Est) şi care promovează 
toleranţa culturală şi religioasă (cu lumea musulmană) în 
vecinătatea ei imediată şi chiar dincolo de aceasta. Proiectul unei 
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astfel de Uniuni devine din ce în ce mai interesant ca model pentru 
actorii internaţionali, mai ales că mai multe iniţiative de cooperare 
în cadrul unor organizaţii regionale au luat drept reper procesul 
construcţiei europene.  

 

Politicile Comune 

Uniunea Economică şi Monetară (UEM) 
Uniunea Economică şi Monetară conţine elementele 

necesare realizării uniunii economice a statelor europene. Pe de 
altă parte, succesul pe termen lung al UEM depinde şi de evoluţia 
uniunii politice. Voinţa politică este vitală pentru viabilitatea pe 
termen lung a uniunii economice. 

UEM trebuie să fie deschisă şi să rămână accesibilă noilor 
membri ai Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveşte aderarea 
la moneda unică. O idee centrală a întregii construcţii europene este 
cea a unităţii continentului. 

Principiul şanselor egale – de vocaţie universală în sfera de 
preocupări a UE – trebuie să se aplice în toate evoluţiile viitoare ale 
UEM. Mai mult decât a rămâne deschisă pentru noi membri, este 
vital ca UEM să menţină principiul şanselor egale pentru aceştia, 
prin păstrarea aceloraşi criterii de aderare la Euro ca şi în cazul 
celorlalţi parteneri, inclusiv cei care au aderat la UE în anii 2004 
şi 2007. 

Funcţionalitatea UEM pe termen lung, precum şi 
viabilitatea sa din punct de vedere politic şi social, impun 
continuarea armonizării în domeniul politicilor economice conexe 
(de ex. fiscalitate). Concomitent, însă, trebuie să se ţină cont, 
pentru păstrarea consistenţei, coerenţei şi unităţii construcţiei 
europene, de evoluţia generală a noilor state membre spre 
îndeplinirea criteriilor de convergenţă. 
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Singurul scenariu viabil, cel puţin pe termen mediu şi 
în absenţa probabilă a evoluţiei spre uniformizare fiscală, este 
cel al disciplinei monetare şi fiscale. În acest context, în paralel 
cu armonizarea unor politici, precum cea fiscală, o atenţie 
deosebită trebuie acordată, în perspectivă, problemelor 
referitoare la mobilitatea forţei de muncă şi flexibilitatea 
pieţei forţei de muncă în statele membre şi la nivelul UE. 
Asigurarea unui grad ridicat de ocupare a forţei de muncă şi a 
atenuării efectelor negative ale unor şocuri asimetrice vor 
contribui, pe de altă parte, la creşterea sprijinului pentru 
construcţia europeană din partea opiniei publice, la sporirea 
atractivităţii Uniunii la nivelul cetăţeanului. 

Strategia iniţiată la Lisabona şi completată la 
Stockholm defineşte principalele orientări de perspectivă 
ale modelului economic şi social european. Celelalte 
coordonate ale modelului economic european în viitor sunt 
dezvoltarea durabilă şi dezvoltarea bazată pe cunoştinţe din 
domeniul tehnologiei informaţiilor (e-Europe). 

În domeniul protecţiei mediului, Europa se manifestă încă 
de acum câteva decenii ca un lider de opinie. UE trebuie să îşi 
consolideze această poziţie şi să acţioneze energic pentru ca 
erorile statelor sale membre să nu fie repetate de către state 
în curs de dezvoltare. 

În ceea ce priveşte cea de-a treia componentă a modelului 
european consider că este necesară realizarea unei „unităţi 
tehnologice“, prin impulsionarea şi gestionarea unui flux 
susţinut de transfer tehnologic în cadrul UE, incluzând noile 
state membre şi chiar şi în cele aflate în vecinătatea UE care 
beneficiază de instrumentele Politicii Europene de Vecinătate. 
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Politica agricolă comună (PAC) 
 

Noua PAC, aşa cum se conturează în urma ultimei 
reforme începute în 1997, este o politică economică viabilă şi 
dezirabilă pe termen lung.  

O politică agricolă comună reformată trebuie să 
urmărească două obiective: (a) concentrarea asupra funcţiei 
de redistribuţie a veniturilor şi (b) înlăturarea 
„externalităţilor negative“ ale fostelor metode, prin sprijinirea 
în viitor a unei agriculturi ecologice, a dezvoltării rurale şi a 
siguranţei alimentare. 

Dezbaterile privesc reforma PAC, democratizarea UE şi 
viitorul negocierilor comerciale multilaterale. O Uniune mai 
democratică va face definitivarea reformei PAC absolut 
necesară. În acest context, există oportunitatea ca noile state 
membre să aplice direct o PAC construită pe noile principii, fără 
să aplice politicile şi metodele care au fost aplicate în trecut şi 
care acum se dovedesc eronate. Cred că o asemenea evoluţie 
ar fi în mod cert şi în avantajul României. Ţara noastră are un 
„dosar agricol“ complex, atât din punct de vedere strict economic, 
dar şi din punct de vedere social – suntem nu doar una din ţările cu 
cel mai important potenţial agricol, dar şi un stat care are, 
procentual, cea mai consistentă populaţie rurală. Aici avem nevoie 
de o viziune nu doar strict economică, ci şi socială. România are în 
mediul rural probleme care ţin de suprafeţele mici (care nu fac 
posibilă finanţarea coerentă sau dezvoltarea unor politici de 
asigurări), de performanţă scăzută şi de populaţie îmbătrânită. 

Totodată, este necesar ca în viitoarele runde de negocieri 
OMC să se aibă în vedere şi realităţile din noile state membre. 
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Fonduri structurale şi de coeziune 
 

În privinţa fondurilor structurale, apreciez că România 
ar trebui să susţină păstrarea actualului grad de naţionalizare. 
Intervenţia structurală este absolut necesară pentru păstrarea 
coeziunii economice şi sociale într-o Europă unită, în care 
statele membre aderă la aceiaşi parametri şi la aceleaşi 
politici economice. Aspectul redistributiv al UE în condiţiile 
unei Uniuni Economice şi Monetare este vital, alături de 
menţinerea principiului solidarităţii europene care se află la 
originea filosofiei acestor politici.  

Cred că instrumentarul actual în domeniul fondurilor 
structurale este suficient de elaborat şi că nu sunt necesare 
noi mijloace de acţiune. Cele existente trebuie însă adaptate 
şi la necesităţile specifice ale noilor membri. În acest sens, mi 
se pare necesar ca fondurile structurale să fie orientate 
pregnant către mobilizarea şi valorificarea resurselor 
umane şi flexibilizarea pieţei muncii, în paralel cu 
stimularea unei mai mari implicări a sectorului privat în 
proiectele de infrastructură fizică (transporturi, mediu). 
Viitoarea politică în acest domeniu, trebuie să pună un accent 
mult mai mare pe factorul tehnologic, care are o dimensiune 
europeană, nu numai regională şi de care depinde succesul 
modelului economico-social european. 

De asemenea, cred că atenţia acordată pieţei muncii 
trebuie să fie completată cu includerea factorului tehnologic în 
aceste politici care să acţioneze pe linia creşterii 
productivităţii muncii. În aceeaşi ordine de idei, apare 
necesară o mai bună corelare între politica de coeziune şi 
politicile de cercetare, cu accent pe stimularea excelenţei. 
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Politica comercială comună 
 

Cred că politica comercială trebuie să fie în continuare 
raportată la celelalte politici comunitare, într-o abordare 
strategică din punct de vedere temporal şi spaţial. Apreciez că 
este normal ca România să susţină activitatea din cadrul OMC, ca 
un canal legitim de gestionare a globalizării, cu condiţia luării 
în considerare a intereselor fundamentale de ordin social şi 
economic ale noilor state membre. Sunt de părere că pe acest plan 
procesul de reflecţie ar putea să se concentreze mai mult 
asupra noului concept de „globalizare controlată“. În 
condiţiile unei concurenţe tot mai acerbe pe o piaţă unică, 
România trebuie să înveţe să-şi valorifice atuu-rile comparative 
mai mult decât a făcut-o până acum. Odată înlăturate barierele 
tarifare, este vitală nu doar apărarea propriei pieţe, ci şi o politică 
mai agresivă de promovare a produselor româneşti pe pieţele 
comunitare. Trebuie să remarcăm totuşi faptul că relaţia 
comercială cu statele membre UE este una echilibrată (mă refer 
la relaţia export-import). 

 

Politica externă şi de securitate comună 
 

Principalele probleme cu care s-a confruntat Uniunea 
în promovarea unei politici eficiente externe comune au constat 
în mare măsură în carenţele de natură instituţională. Nu a fost 
vorba de absenţa sau incoerenţa instituţională, cât mai ales de 
neexploatarea corespunzătoare a cadrului existent, şi de lipsa 
iniţială a unei viziuni clare şi structurate a relaţiilor cu principalii 
actori internaţionali, respectiv SUA, Rusia, China. Cred că 
România trebuie să susţină ca PESC să rămână eminamente 
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interguvernamentală, mai ales în urma apariţiei PESA11, 
Comisia Europeană capătă atribuţii sporite în implementarea 
acestei politici. 

UE s-a manifestat tot mai mult nu numai ca o putere 
regională, dar şi ca o putere globală. Pentru aceasta, cred că 
locul Europei în lume ar putea fi definit prin următorii 
parametri: cel mai fidel aliat al SUA, ancora Rusiei în 
comunitatea de state democratice şi libere, influenţă 
politică majoră dar şi comercială şi financiară (îndeosebi 
prin euro) în toate zonele lumii. Europa trebuie să rămână 
fidelă metodelor sale de promovare în exteriorul său a valorilor 
democratice, printr-o concentrare tot mai mare asupra 
dezvoltării şi comerţului (UE este cel mai mare donator), prin 
multilateralism, interes în dezvoltarea ONU, acorduri de tip 
asociere, cooperare şi parteneriat cu statele în curs de 
dezvoltare şi cu structurile regionale ale acestora (ASEAN, 
MERCOSUR etc.), prin instrumentele Politicii Europene de 
Vecinătate, prin acorduri speciale de parteneriat etc., dar şi prin 
continuarea acţiunilor sale specifice de prevenire a disputelor, 
de ajutor umanitar, de implicare directă în mecanismele de 
menţinere sau impunere a păcii în diferite zone conflictuale din 
lume, începând cu Balcanii de Vest. 

Uniunea Europeană beneficiază de avantajul că nu există 
o tendinţă dominantă în cadrul ei. În plus, statele membre, 
inclusiv cele mijlocii şi mici, se concentrează în anumite 
domenii ale politicii externe în zone unde au tradiţie, expertiză 
şi anumite interese. Acest mod de a face politică externă evită 
recurgerea la echilibrul balanţei de putere a marilor puteri, aşa 
cum s-a întâmplat de multe ori de-a lungul istoriei. Acest lucru 
a fost evident în Balcani. Aceste caracteristici importante fac 

                                                 
11 Politica europeană de securitate şi apărare   
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parte din identitatea politică a UE. Prin extindere, sunt 
încredinţat că aceste trăsături ale PESC se vor consolida. 

 

Justiţie şi afaceri interne 
 

Cred că România trebuie să fie un susţinător activ al 
necesităţii dezvoltării Spaţiului Comun de libertate, 
securitate şi justiţie, cu păstrarea unui echilibru între cele trei 
componente, în special în ceea ce priveşte raporturile 
dintre libertate şi securitate. 

Prima componentă trebuie să aibă drept barometrul 
acestei dimensiuni, prin Carta drepturilor fundamentale ale 
omului. Rolul UE în stabilirea drepturilor politice, economice şi 
sociale a fost consacrat, începând cu introducerea „cetăţeniei 
comunitare“ fiind unul legitim. 

Din punct de vedere al punerii în practică a componentelor 
de securitate şi justiţie, cred că se cere întărirea rolului Europol şi 
integrarea sa în ordinea comunitară, după cum cred că este 
necesară şi crearea unui Parchet european.  

Sunt convins că România, ca ţară de graniţă a UE, este 
profund interesată în crearea unei poliţii de frontieră unice la 
nivel european, însoţită în mod necesar de crearea unui 
instrument comun de finanţare a sa. 

 

Aspecte instituţionale 
 

Modelul instituţional pe care cred că România îl poate 
propune trebuie să reflecte, în mod logic, viziunea de mai sus. 
Un pilon comunitar consolidat presupune şi o întărire a 
institu ţ i i lor comunitare direct responsabile cu aplicarea 
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politicilor Comunităţii, în special Comisia Europeană. Un pilon 
interguvernamental restructurat presupune, de asemenea, o 
regândire a rolului instituţiilor naţionale în afacerile europene, 
respectiv raţionalizarea funcţiilor executivă şi legislativă ale 
Consiliului şi definirea rolului parlamentelor naţionale. Soluţia 
pe care România ar putea să o favorizeze ar fi una situată 
între modelul instituţional interguvernamental şi cel 
federalist, care plasează rolul Parlamentului European 
în centrul construcţiei comunitare. 

 

Consiliul 
 

Această instituţie reprezintă în continuare organismul 
care reflectă interesele statelor membre în cadrul Uniunii. 
Cred că activitatea acestuia trebuie raţionalizată, iar funcţiile sale 
trebuie mai clar delimitate. Problema deficitului de 
democraţie care a fost şi una din cauzele principale ale 
dezbaterii europene, pare să fie rezolvată la nivel comunitar prin 
acordarea unor competenţe sporite Parlamentului European, 
prin exercitarea unui control mai mare asupra Comisiei 
Europene şi asupra procesului legislativ. Totodată, la nivelul 
interguvernamental acest deficit democratic se va putea resorbi şi 
prin implicarea mai mare a parlamentelor naţionale în domeniul 
afacerilor europene, prin exercitarea unui control real asupra 
activităţii guvernelor lor în acele domenii care nu sunt direct de 
competenţă exclusiv comunitară. 

Experienţa ultimilor ani arată că, în condiţiile dezvoltării 
şi consolidării componentelor economic-financiare şi politic-
securitate, devine din ce în ce mai dificilă coordonarea 
activităţii Consiliului de către CAG şi, în schimb, devine 
oportună creşterea rolului ECOFIN. Cele două formaţiuni ale 
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Consiliului vor coordona activităţile Consiliului potrivit 
competenţelor pe care le au. 

 

Consiliul European 
 

Consiliul European este cel care în realitate a câştigat 
cel mai mult în urma schimbărilor instituţionale din deceniul 
precedent, iar în ultimii ani s-a remarcat ca centrul de greutate 
al triunghiului instituţional comunitar. Consiliul European ar 
trebui – după părerea mea – să primească unele drepturi de 
decizie în domeniile de interes strategic pentru Uniune, în 
situaţiile care reclamă urgenţă maximală, precum şi dreptul de 
conciliere atunci când apar divergenţe între CAG şi ECOFIN. 

 

Comisia Europeană 
 

Preşedintele acestei instituţii este ales în comun de 
Parlamentul European şi de Consiliul European, asigurându-i 
legitimitate totală în faţa Comunităţii. În privinţa numărului 
de comisari, România trebuie să susţină o dimensiune 
conformă cu numărul de state membre după principiul 
„un stat – un comisar“. O limitare a acestui număr ar putea 
eventual fi acceptată în cazul în care ţările ce nu vor avea pe 
durata unui mandat un comisar cu cetăţenia respectivă, să 
desemneze membri în „task-force“-uri cu un mandat ce are 
durata celui al Colegiului, organizate pentru rezolvarea 
problemelor sensibile ale Comunităţii şi pentru care nu există o 
direcţie generală specifică. Şefii acestor „task-force“-uri ar 
putea avea un rang nou, cuprins între director-general şi comisar; 
funcţia ar putea fi încredinţată ţărilor care nu pot deveni comisari. În 



Uniunea Europeană la care am aderat 
 

195 

ceea ce priveşte funcţia Comisiei de principal „gardian al 
Tratatelor“, noutatea faţă de responsabilităţile prezente ar consta 
în funcţia de „garant al coerenţei dezvoltărilor între sectorul 
interguvernamental şi cel comunitar“, aceasta însemnând în 
fapt că responsabilii pentru PESC şi JAI din cadrul Comisiei vor 
fi partenerii Înaltului Reprezentant pentru PESC şi nu 
înlocuitori ai acestuia. 

Preşedintele Comisiei ar putea, de asemenea, primi un 
rol de „facilitator“ pentru deblocarea situaţiilor procedurale între 
Consiliu şi Parlament, atunci când procedura de conciliere între 
cele două instituţii comunitare de bază nu se soldează cu nici un 
rezultat. 

 

Parlamentul European 
 

Sugerez ca România să susţină generalizarea 
procedurii prin codecizie cu Consiliul şi oferirea de 
competenţe preşedintelui Comisiei pentru a evita blocaje 
instituţionale, aşa cum a fost expus mai sus. Parlamentul ar 
putea alege preşedintele Comisiei prin majoritate de voturi, la 
propunerea Consiliului European. 

Presiunea spre extinderea arealului care ar putea face 
obiectul co-deciziei vine in principal dinspre Parlamentul European 
şi este de înţeles. Este însă puţin probabil, cel puţin pentru o bună 
perioadă de timp să se cedeze acestei presiuni. Pe de altă parte, 
realitatea arată că generalizarea acestei proceduri ar afecta negativ 
eficienţa şi capacitatea de acţiune ale UE, inclusiv la nivel global. 
De aceea, această procedură trebuie privită cu prudenţă.  
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Parlamentele naţionale 

 
Consider că ar fi în spiritul deschiderii faţă de cetăţenii 

europeni crearea unui „Comitet al Parlamentelor Naţionale“, 
după modelul Comitetului Economic şi Social şi al 
Comitetului Regiunilor. Definirea rolului acestui nou organ ar 
trebui să plece de la modelul propus pentru viitoarea Uniune. Ar 
putea exista două alternative: una minimală, în sensul de a se 
constitui un nou comitet aflat pe aceeaşi poziţie cu cele două 
existente şi care ar avea un rol consultativ pe problemele ce 
privesc cooperarea interguvernamentală (ex. aviz consultativ 
asupra unei strategii comune a UE), care ar rezolva şi problema 
viitorului Adunării Parlamentare a UEO şi una maximală, în 
sensul că această nouă structură va primi competenţe 
importante prin preluarea unor funcţii legislative ale Consiliului 
în codecizie cu Parlamentul European (ex. un viitor buget comun 
pentru PESC). 

 

Constituţia Europeană 
 

România, prin semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea 
Europeană, Tratat ratificat de Parlamentul de la Bucureşti a 
aderat, practic, şi la prevederile Tratatului Constituţional al UE, 
chiar dacă acesta nu a intrat încă în vigoare. Cu alte cuvinte, 
pentru România nu se pune problema acceptării Tratatului 
Constituţional printr-un referendum sau prin alte proceduri 
legale. În situaţia în care intrarea în vigoare a Tratatului 
Constituţional va fi condiţionată de adoptarea unui Protocol 
adiţional deschis aprobării statelor membre, România ar urma să 
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aprobe un astfel de document prin proceduri legale interne 
(ratificare de către parlament sau referendum). 

Având în vedere faptul că, juridic vorbind, România este 
deja parte la Tratatul Constituţional, neintrat în vigoare, cred că ţara 
noastră trebuie să sprijine eforturile Germaniei, care s-a angajat 
într-o puternică acţiune de relansare a acestui document şi să-şi 
aducă o contribuţie proprie la eforturile pentru găsirea unor soluţii 
de compromis. Demersurile şi poziţiile României în această privinţă 
trebuie să aibă coerenţa necesară, întrucât este dificil de reconciliat 
o atitudine de înţelegere a poziţiei Poloniei – care are rezerve faţă 
de Tratat – cu declaraţia tranşantă de sprijinire a relansării 
Tratatului, făcută împreună cu Ungaria. (Ambele poziţii au fost 
făcute publice cu prilejul vizitelor la Bucureşti ale preşedinţilor 
Poloniei. ianuarie 2007 şi Ungariei, 12 februarie 2007).  

Consider că, în asemenea probleme, niciunul dintre 
vremelnicii conducători ai ţării – preşedinte, preşedinte 
interimar, prim-ministru, vice-prim-ministru, miniştrii nu 
trebuie să se pronunţe instinctual, nepregătit, haotic sau 
prosteşte asupra problemelor europene în special a celor de 
fond. Parlamentul trebuie să aibă un rol deosebit în acest sens. 

 

Alte aspecte 
Cred, de asemenea, că România ar trebui să-şi concentreze 

atenţia şi asupra limitelor geografice ale UE. În acest context, cred 
că o asemenea dezbatere ar putea contribui la definirea unei 
abordări strategice a Uniunii faţă de viitorii săi vecini de la est, 
Republica Moldova, Ucraina şi Belarus. În mod deosebit, 
recunoaşterea vocaţiei Republicii Moldova de integrare în 
perspectivă în Uniunea Europeană ar constitui un sprijin substanţial 
pentru promovarea în Republica Moldova a valorilor de bază ale 
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Uniunii Europene: democraţia, drepturile omului, statul de drept şi 
principiile economiei de piaţă.  
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III. DE LA ADERARE LA INTEGRARE: 
PENTRU O ROMÂNIE EUROPEANĂ  

 
(Consideraţii şi sugestii pentru un program naţional 

pe termen mediu şi lung) 
 

În capitolele precedente am realizat o evaluare, din 
perspectivă personală, a parcursului istoric al României spre 
modernizare, a etapelor procesului de aderare la Alianţa Nord-
Atlantică şi Uniunea Europeană. În continuare, voi încerca să 
identific şi să vă propun unele soluţii pentru România, în context 
naţional şi european, în scopul realizării trecerii de la o naţiune 
în curs de modernizare spre una pe deplin modernizată. Aceste 
sugestii ar putea contura schiţa unui program naţional pe termen 
mediu şi lung. 

 

III. 1. REPERE POSIBILE PENTRU O NOUĂ 
REVIZUIRE A CONSTITUŢIEI ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA 

SISTEMULUI ELECTORAL 
 
Revizuirea Constituţiei României realizată în urma 

referendumului din anul 2003, a urmărit, printre altele, să 
asigure compatibilitatea legii fundamentale cu prevederile 
tratatelor de bază ale Uniunii Europene, în perspectiva aderării 
ţării noastre la UE. De atunci, s-au petrecut două dezvoltări 
majore pe acest plan: pe de o parte, aderarea României la Uniunea 
Europeană a devenit realitate la 1 ianuarie 2007, iar pe de altă parte, 
a fost finalizat Tratatul Constituţional al Uniunii Europene la care 
ţara noastră a devenit parte odată cu semnarea Tratatului de aderare.  

Este adevărat că Tratatul Constituţional nu a intrat în vigoare, în 
principal ca urmare a răspunsurilor negative înregistrate la 
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referendumurile din Franţa şi Olanda. Aşa după cum am mai 
menţionat în această lucrare, Germania – pe durata exercitării 
preşedinţiei UE în primul semestru al anului 2007 – şi-a asumat 
sarcina deosebit de sensibilă la a revitaliza Tratatul Constituţional, 
printr-un amplu proces de consultări cu toate statele membre. 
Rezultatele acestor consultări vor fi cunoscute la reuniunea 
Consiliului European din iunie 2007, la care Preşedinţia germană va 
prezenta un raport. Efortul de revitalizare a Tratatului a fost asumat 
însă şi de următoarele preşedinţii ale UE, portugheză (semestrul 
II/2007) şi slovenă (semestrul I/2008). Rezultatele examinării 
raportului din iunie 2007 vor constitui baza pe care vor fi luate 
deciziile privind modul în care procesul reformei Uniunii Europene 
va fi continuat. Cele trei preşedinţii succesive ale UE îşi propun ca 
evaluările succesive să se încheie cu decizii finale până cel târziu la 
mijlocul anului 2008. 

Textul Tratatului Constituţional, ca atare, nu va putea fi –
probabil - amendat, întrucât el a fost deja aprobat sau ratificat de un 
număr semnificativ de state membre. Ceea ce s-ar putea face ar fi 
elaborarea unui protocol adiţional care să ţină seama de observaţiile 
statelor care nu au ratificat încă Tratatul Constituţional, ca 
document de compromis care ar permite finalizarea procesului de 
reformă a Uniunii Europene. 

Având în vedere aceste evoluţii, pentru România, ca nou 
membru al Uniunii Europene, se pot face următoarele observaţii: 

a) Apare necesară o nouă revizuire a Constituţiei care să ţină 
seama de prevederile Tratatului Constituţional al Uniunii Europene 
şi ale eventualului document adiţional, cu prioritate în ceea ce 
priveşte transferul de suveranitate, competenţele exclusive ale UE, 
competenţele partajate cu UE şi cele exclusive ale puterilor în stat, 
principiul subsidiarităţii. 

b) Ar fi recomandabil ca o nouă revizuire a Constituţiei 
României, necesară în urma aderării ţării la UE, să opereze şi 
modificările care preocupă clasa politică din România, opinia 
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publică în ansamblul său, în special în ceea ce priveşte mai buna 
precizare a separării puterilor în stat, menţinerea sistemului 
parlamentar bicameral sau introducerea unui sistem 
unicameral şi, desigur, clarificarea caracterului statului român: 
republică parlamentară sau prezidenţială, mai ales pentru că în 
Europa, cu excepţia (relativă) a Franţei, nu mai există formule 
ambigue, indiferent de forma de stat (monarhie constituţională sau 
sistem republican). 

c) Apare, de asemenea, necesară adaptarea Constituţiei la 
noul statut internaţional al României, de stat membru al NATO şi al 
Uniunii Europene care a atins un nivel corespunzător de stabilitate, 
care se bucură de sprijinul şi solidaritatea celorlalţi membri ai celor 
două structuri euroatlantice, statut net diferit de statutul 
internaţional al României în 1991, atunci când a fost elaborat şi 
adoptat textul de bază al Constituţiei ţării. 

În cele ce urmează, voi prezenta câteva repere posibile 
pentru o nouă revizuire a Constituţiei, fără pretenţia că acestea ar 
atinge toate prevederile ce ar necesita schimbări sau că ele 
constituiau singurele soluţii în materie. Este vorba de o invitaţie la 
dezbatere adresată tuturor celor care sunt preocupaţi de viitorul 
constituţional al României. 

 
Propuneri de modificări pentru Titlul I 

 
- Articolul consacrat suveranităţii ar trebui corelat cu titlul 

VI, introdus prin Legea de revizuire a Constituţiei din 2003, precum şi 
cu documentele constitutive ale Uniunii Europene (în principal cu Tratatul 
Constituţional). 

- Articolul referitor la teritoriu, în sensul reconsiderării 
judeţelor ca unităţi administrativ-teritoriale. Textul Constituţiei 
ar trebui să cuprindă o formulă de trimitere mai elastică, astfel 
încât structurile intermediare între bază (comună, oraş) şi centru 
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(minister, guvern) să fie compatibile cu cele de la nivelul Uniunii 
Europene. În felul acesta, se va rezolva şi problema regiunilor de 
dezvoltare, care, în prezent apar artificial create, cuprinzând mai 
multe judeţe şi, în consecinţă, mai mulţi factori de decizie (consilii 
judeţene, prefecţi). 

În alţi termeni, România trebuie să aibă curajul de a se 
îndepărta de Orient şi de a se alinia la organizarea administrativă 
specifică Uniunii Europene. Se poate imagina menţinerea 
actualelor judeţe, ca structuri de deconcentrare administrativă, 
aşa cum a fost plasa odinioară. În această viziune se subînţelege că 
va dispărea şi funcţia de prefect la nivelul judeţului, conturându-se o 
funcţie de prefect la nivelul regiunii, dar care nu ar mai fi de 
dorit să fie prevăzută prin Constituţie, ci prin Legea de organizare a 
administraţiei publice locale. 

- Articolul 7 referitor la românii din străinătate ar 
trebui să fie completat cu un alineat care să vizeze statutul 
românilor în ţările din Uniunea Europeană. Ar putea fi lărgite şi 
întărite prevederile privind implicarea statului pentru sprijinirea 
românilor din afara graniţelor în ceea ce priveşte păstrarea şi 
dezvoltarea identităţii lor culturale, etnice, lingvistice şi religioase, 
inclusiv prin stimularea tendinţelor pozitive rezultate din integrarea 
României în Uniunea Europeană. 

- Articolul 11 trebuie pus în consonanţă cu titlul VI, precum 
şi cu tratatele constitutive ale Uniunii Europene, spre a scoate în 
evidenţă rolul primordial al dreptului comunitar. În principiu, apare 
necesară introducerea în Constituţie a unei precizări clare, exprese, 
privind primatul dreptului internaţional faţă de dreptul intern, potrivit 
Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor (art. 26) şi Legii 
590/2003 art. 31 privind tratatele. 

Referindu-ne strict la alin. (3), rămâne de discutat problema 
relaţiei dintre Tratatul Constituţional al Uniunii Europene şi 
Constituţia României. 
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- Articolul 17, ar trebui adus în cadrul Titlului I, 
„drepturi fundamentale“. 

 
Propuneri de modificări pentru Titlul II 

 
- Unele texte trebuie reformulate, ţinând seama de semnele 

de întrebare care au apărut în practică, ca de pildă, la art. 29, art. 30. 
- Trebuie introduse drepturile care sunt prevăzute în plus, 

în Tratatul Constituţional al Uniunii Europene, ca de pildă, 
dreptul la o bună administraţie, dreptul la protecţia datelor 
cu caracter personal, drepturile persoanelor în vârstă, dreptul 
de acces la serviciile de plasament, dreptul la protecţie în cazul 
concedierii nejustificate, dreptul la protecţia consumatorilor, 
dreptul de a sesiza Mediatorul European, dreptul la protecţie 
diplomatică şi consulară. 

– Trebuie, de asemenea, regândită instituţia Avocatul 
Poporului, ţinându-se seama de realităţile din România dar şi 
pentru alinierea sa la structurile similare din alte state membre 
ale UE. 

 
Propuneri de modificări pentru Titlul III 

 
1. Continuarea procesului de reflecţie, început prin 

Legea de revizuire nr. 429/2003, privind modul de formare şi 
atribuţiile celor două Camere. 

 
 
- În acest sens pot fi reţinute următoarele aspecte: 
Constituţia României revizuită şi republicată consacră (art. 61 

alin. 2) un Parlament cu o structură bicamerală (Camera 
Deputaţilor şi Senat). Dacă până la revizuirea constituţională din 
2003, se putea vorbi despre un bicameralism egalitar, Camera 
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Deputaţilor şi Senatul având aceeaşi competenţă legislativă, în urma 
revizuirii din 2003 se poate vorbi despre un bicameralism diferenţiat, 
cel puţin în materia competenţei legislative a celor 2 Camere; astfel, 
cele două Camere sunt diferenţiate, în sensul unei specializări 
funcţionale în cadrul procesului de legiferare, Camera Deputaţilor 
având rolul de Cameră decizională de drept comun, iar Senatul 
îndeplinind funcţia de Cameră de reflecţie (primă Cameră sesizată) 
de drept comun. Prin instituirea acestui mecanism decizional (ce se 
regăseşte şi în alte constituţii – ex. Belgia) s-a urmărit, în esenţă, 
optimizarea procesului decizional în cadrul activităţii de legiferare. 

Eu, personal, sunt adeptul păstrării în România a unui 
sistem bicameral. Cred însă că este utilă reducerea numărului de 
parlamentari în cele două Camere – 110 senatori, 220 deputaţi. 
De asemenea, ar trebui asigurată instituţia de senator pe viaţă şi 
stabilite criteriile prin care să fie atribuit acest statut. Cred că o 
nouă Constituţie ar trebui să statueze mai clar rolul ierarhic 
principal al Parlamentului în sistemul puterilor statului – şi, de 
ce nu, limitarea numărului de mandate consecutive pentru 
parlamentari. Astfel ar fi posibilă instituirea unei cutume prin 
care preşedinţia Comisiei de Buget Finanţe să aparţină opoziţiei 
– şi nu comisia pentru cercetarea abuzurilor!  

Deşi la ora actuală, constituţiile mai multor state unitare au 
consacrat sistemul unicameral, există şi state unitare democratice 
(Franţa, Italia, Spania) care au optat pentru un parlament bicameral. 
Motivele care au determinat menţinerea sistemului bicameral în 
aceste state – valabile şi în cazul României– ar fi următoarele: 

  Concentrarea în mâinile unei singure camere a unei 
imense puteri rezultată  din competenţa de adoptare a legilor, ar 
putea echivala cu formarea unui organ care, dacă ar fi dominat de o 
majoritate absolută, ar putea lua hotărâri arbitrare, abuzând de 
atribuţiile lui în dauna drepturilor şi libertăţilor minorităţii. Pentru 
a se contracara acest risc, crearea unei a doua camere concurente, 
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chemată să înfrâneze tendinţele spre autoritarism ale primei 
camere, a fost socotită o necesitate. Din această perspectivă, 
sistemul bicameral corespunde nevoii de a se crea un echilibru 
chiar în interiorul parlamentului, înlăturându-se astfel 
„despotismul” parlamentar. 

  Existenţa a două camere ar putea să asigure într-o mai mare 
măsură desfăşurarea unor dezbateri aprofundate şi temeinice în 
procesul de legiferare, precum şi o mai atentă punere în lumină a 
avantajelor şi dezavantajelor soluţiilor propuse. 

  În ce priveşte una dintre criticile aduse sistemului 
bicameral de către partizanii unicameralismului, şi anume 
dinamica lentă a procesului de legiferare, ideea nu trebuie 
absolutizată. În unele state, deşi se consacră un parlament 
unicameral, procedura de adoptare a legilor este destul de 
complexă, ceea ce face ca din perspectiva intervalului de timp 
necesar pentru adoptarea unei legi, să nu existe diferenţe 
semnificative faţă de sistemul bicameral; de ex., în Danemarca 
(parlament unicameral), procedura legislativă presupune 3 examinări 
succesive ale proiectelor sau propunerilor legislative de către 
Parlament. 

  În cadrul Parlamentului, este necesar să se asigure o 
reprezentare cât mai fidelă a voinţei populare, o oglindire a unui 
evantai cât mai larg de interese şi aspiraţii. Sub acest aspect, în 
statele unitare, se face, de regulă, distincţie între Camera 
inferioară şi Camera superioară, aceasta din urmă având puteri 
restrânse în raport cu prima cameră datorită reprezentativităţii mai 
reduse. Astfel, în Franţa, plecându-se de la premisa că Parlamentul 
trebuie să asigure o reprezentare cât mai cuprinzătoare a tuturor 
intereselor, atât naţionale, cât şi locale, Adunarea Naţională (Camera 
inferioară) reprezintă pe cetăţeni în ansamblul lor, iar Senatul 
(Camera superioară) reprezintă colectivităţile locale.  
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  În Europa Occidentală există încă destule state unitare care 
consacră sistemul bicameral (ex. Franţa, Irlanda, Italia, Marea 
Britanie, Olanda, Spania). 

Deşi prin Legea de revizuire a Constituţiei României din 
2003 se realizează o diferenţiere între Camera Deputaţilor şi 
Senat, sub aspectul prerogativelor ce le revin în cadrul activităţii de 
legiferare (rolul preponderant revenind, cel puţin sub aspect 
cantitativ, Camerei Deputaţilor), procesul de delimitare între cele 
două Camere nu a fost încă încheiat. Aceasta se datorează 
îndeosebi faptului că, în continuare, Camera Deputaţilor şi 
Senatul sunt alese după aceeaşi procedură – prin vot universal, 
egal, direct, secret şi liber exprimat (art. 62 alin. 1 din Constituţie). 

Or, în doctrina de drept constituţional se menţionează că, 
dacă într-un stat unitar, ambele camere sunt alese prin aplicarea 
aceluiaşi sistem electoral, dictat de exigenţele riguroase ale unei 
democraţii consecvente, consecinţa inevitabilă este că ambele 
camere, fiind desemnate de acelaşi corp electoral şi prin aplicarea 
aceleiaşi proceduri, sunt sortite să aibă o componenţă politică, şi 
socială identică, ceea ce determină un paralelism nejustificat. 
Întrucât, structura unitară a statului nu argumentează prin ea însăşi 
structura bicamerală a autorităţii legiuitoare, reiese că trebuie găsite 
criterii care să unească cele două camere în realizarea funcţiei 
comune deliberative, dar să le şi diferenţieze şi să consacre fiecărei 
camere un statut propriu. 

De aceea, în statele unitare care consacră un parlament 
bicameral, diferenţierea prerogativelor între cele două camere se 
întemeiază, de regulă, pe o reprezentativitate diferită a acestora 
(camera superioară are o reprezentativitate mai redusă decât 
camera inferioară), ilustrată de procedura diferită de desemnare 
a membrilor fiecărei camere. Un exemplu reprezentativ în acest 
sens este Franţa, care are un Parlament bicameral, alcătuit din 
Adunarea Naţională şi Senat. Adunarea Naţională (Camera 
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inferioară) este alcătuită din deputaţi, aleşi prin sufragiu universal 
direct. Membrii Senatului (Camera superioară) sunt aleşi în cadrul 
departamentelor de câte o adunare de „mari electori“, compusă din 
deputaţii şi consilierii generali din departament, la care se adaugă 
reprezentanţii aleşi de consiliile municipale dintre membrii acestora. 

Un asemenea model ar putea fi avut în vedere şi în 
România, în perspectiva unei viitoare revizuiri constituţionale. 
Astfel, s-ar putea imagina un sistem în care Camera Deputaţilor să 
fie aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, iar 
senatorii să fie aleşi în cadrul judeţelor, de către o adunare/colegiu 
de electori, alcătuită din consilierii judeţeni, precum şi din 
reprezentanţi ai consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, 
municipiilor din cadrul judeţului respectiv (la care s-ar putea adăuga 
eventual şi deputaţii aleşi în cadrul fiecărui judeţ).  

Dacă se instituie sistemul regional, atunci senatorii ar 
urma să fie desemnaţi la nivelul regiunilor, iar deputaţii prin scrutin 
universal. Senatul ar urma să fie Camera exclusivă, care realizează 
controlul şi face numiri, în legătură cu administraţia publică, iar 
Camera Deputaţilor ar urma să fie Camera politică, care este 
implicată în învestitura Guvernului şi în moţiunea de cenzură. 

În sfârşit, apare necesară stabilirea după modelele occidentale, 
fie şi numai a unor criterii pentru delimitarea numărului de deputaţi şi 
senatori. La dimensiunile României şi ţinând seama de numărul 
populaţiei, Parlamentul ar trebui să nu aibă mai mult de 330 de 
parlamentari, ceea ce ar însemna 110 senatori şi 220 deputaţi.  
 
 

2. Cu privire la Preşedintele României. 
În primul rând, ar trebui regândită natura regimului politic, în 

sensul renunţării la regimul semi-prezidenţial sau semi-parlamentar 
actual şi reglementarea unui regim parlamentar clasic. România ar 
putea să revină la regimul politic parlamentar tradiţional. 
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Desigur, nu va fi vorba de o monarhie parlamentară, dar ar fi 
vorba de o republică parlamentară, cum este reglementată 
în atâtea ţări ale Uniunii Europene (Italia, Germania, Ungaria, 
Grecia etc.). 

Soluţia alegerii directe de către popor a Preşedintelui 
României a fost impusă de realităţile politice ale anilor 1990–
1991 şi, de aici, implicarea importantă a Preşedintelui României în 
executiv.  

 
Dincolo de motivele de securitate naţională istorice 

specifice anilor 1990, soluţia unui Preşedinte de republică 
ales prin vot universal direct a fost importantă şi pentru 
nevoia de coagulare a forţelor şi partidelor politice post-
revoluţionare. Campaniile pentru alegerile prezidenţiale în 1992, 
în 1996, în 2000, ca şi în 2004, n-au fost numai un scop în sine, ci 
şi un mijloc de „propagandă“ pentru campania parlamentară a 
partidului sau alianţelor politice care prezentau candidaţi la alegerile 
prezidenţiale. Candidatul la funcţia de Preşedinte al României 
exercita, ca strategie de partid, rolul de „locomotivă“ a partidului 
(alianţei) în alegerile parlamentare. Cu excepţia alegerilor din mai 
1990, care au fost preconstituţionale, toate celelalte alegeri 
prezidenţiale au consemnat mulţi candidaţi la funcţia de 
Preşedinte al României, mulţi fără nici o şansă evidentă, dar care 
au influenţat prestaţia respectivului partid în alegerile 
parlamentare. 

De altfel, prelungirea mandatului Preşedintelui României 
de la 4 la 5 ani, prin Legea de revizuire a Constituţiei din 
2003, a urmărit tocmai decalarea alegerilor prezidenţiale de cele 
parlamentare, pentru a se pune capăt acestei situaţii.  

În formulele electorale de până acum, practic, candidatul la 
funcţia de Preşedinte al României era pus în situaţia de a fi 
purtătorul de mesaj politic, guvernamental, de unde „drama“ 
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celor aleşi ca deputaţi şi senatori care se trezeau după alegeri din 
„beţia“ succesului electoral şi constatau că, potrivit Constituţiei, 
art.102, Guvernul este cel care trebuie să întocmească un program 
politic, care să fie acceptat de Parlament, având misiunea de a asigura 
şi de a conduce administraţia publică. Reacţiile de neputinţă a 
realizării programelor electorale ale celor care au ocupat funcţia de 
Preşedinte al României sunt cunoscute. Criza politică profundă de la 
începutul anului 2007 are ca motiv, printre altele, nedefinirea exactă 
în textul Constituţiei a separării puterilor în stat, ceea ce a permis 
preşedintelui în funcţiune să se auto-caracterizeze drept „preşedinte-
jucător“, în locul formulei constituţionale de preşedinte-moderator între 
forţele politice şi puterile în stat. Ca urmare, ţara noastră a intrat 
într-un regim politic autoritar, contrar spiritului şi literei 
Constituţiei, ceea ce scoate în evidenţă falimentul regimului 
semi-prezidenţial, chiar atenuat, reglementat de Constituţia 
din 1991. Mai mult, se tinde ca regimul politic actual, să devină un 
regim care are în centrul său pe Preşedintele Republicii. În esenţă, 
se poate ajunge la un regim autoritar de tip prezidenţial, care nu 
are nimic comun cu democraţia constituţională şi cu statul de drept, 
fiind evident că, asemenea tendinţe, trebuie blocate prin mijloacele 
democraţiei constituţionale. În acest context, ar putea fi avută în 
vedere după părerea mea, la revizuirea Constituţiei, 
reglementarea alegerii Preşedintelui României prin vot 
indirect, de către o adunare formată din membri ai Parlamentului 
şi dintr-un număr egal de electori, desemnaţi de către consiliile 
judeţene, oarecum după modelul din Germania. 

Fireşte, odată ce s-ar accepta revizuirea Constituţiei pe această 
idee, ar trebui să se accepte şi revizuirea concepţiei cu privire la 
dizolvarea Parlamentului. Fie în republicile parlamentare, fie în 
monarhiile parlamentare, şeful statului dizolvă Parlamentul, după 
simple consultări cu preşedinţii Camerelor şi cu Primul-ministru, 
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recurgându-se la arbitrajul urnelor, soluţie care nu există într-un 
regim prezidenţial de tip SUA. 

De asemenea, se subînţelege că dacă Preşedintele României 
ar fi ales indirect, ţara ar deveni republică parlamentară. Ca 
urmare, Preşedintele nu ar mai putea juca şi rolul unui „şef al 
executivului“, renunţându-se la bicefalismul care se manifestă în 
prezent, urmând ca atribuţiile de tip executiv ale Preşedintelui 
României, Constituţia republicată în 2003, să fie preluate de 
Parlament (ex. coordonarea serviciilor de informaţii) şi de Guvern. 

În al doilea rând, apare necesară reconsiderarea atribuţiilor 
Preşedintelui, pentru a rămâne, în realitate, ceea ce se spune în 
literatură, „un rege republican“. 

În acest cadru, cred că ar fi necesar să fie adăugată 
precizarea că preşedintele României „reprezintă formal şi simbolic 
statul român şi este, în acest sens, garantul independenţei naţionale, 
al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării“. Adăugirile (marcate cu 
italice în acest text) sunt necesare pentru a nu se mai permite 
interpretarea abuzivă că preşedintele trebuie să decidă liniile 
strategice ale politicii externe româneşti, acestea fiind de fapt 
atributul guvernului, prin ministerul de Externe. O astfel de 
interpretare este şi acum contrară atribuţiilor foarte limitate 
prevăzute de art. 91 (cu titlul „Atribuţiile preşedintelui în domeniul 
politicii externe“): „încheierea“ de tratate în numele României; 
acreditarea şi rechemarea de ambasadori ai României; aprobarea 
înfiinţării, desfiinţării sau schimbării rangului misiunilor 
diplomatice şi acreditarea pe lângă preşedinte a reprezentanţilor 
diplomatici străini. De altfel, aceste atribuţii strict simbolice sunt şi 
mai limitate în realitate, deoarece unele au devenit desuete: toate 
misiunile diplomatice româneşti au rang de ambasadă, legaţiile 
dispărând deja din practica diplomatică internaţională, iar ultima 
atribuţie nu implică acţiuni ale preşedintelui. De asemenea, ar fi 
necesară includerea unei prevederi exprese mai clare la art. 101, 
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care şi în actuala redactare prevede că „Guvernul, potrivit 
programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură 
realizarea politicii interne şi externe a ţării…“ 

La art. 91 alin. 1, cred că trebuie înlocuit termenul actual 
folosit de încheiere a tratatelor („Preşedintele încheie tratate…“) cu 
cel de „semnare“, deoarece termenul actual este incorect juridic. 
Încheierea tratatelor este o succesiune de etape şi proceduri ce se 
finalizează cu intrarea în vigoare a tratatelor. Ceea ce poate face 
preşedintele este cel mult, să semneze tratatele la nivel de şef de 
stat, negociate de guvern şi să le supună spre ratificare 
parlamentului „într-un termen rezonabil“. Această ultimă precizare 
indică foarte clar că eventuala semnare de către preşedinte este 
doar una din etapele încheierii tratatului, exprimarea 
consimţământului de a deveni parte la tratatele la nivel de stat 
revenind parlamentului. 

Totodată, la acelaşi articol, la alin. 2, este eronată 
folosirea sintagmei „preşedintele… acreditează… reprezentanţii 
diplomatici ai României…“, deoarece acreditarea este, conform 
dreptului diplomatic, operaţiunea prin care se pun de acord două 
declaraţii exprese de voinţă: a statului acreditant de a numi şeful 
de misiune şi a statului acreditar de a accepta această numire, 
după ce a comunicat deja agrementul său, prin primirea 
scrisorilor de acreditare. Prin urmare, cel care acreditează este 
statul acreditar. Ar trebui modificat textul constituţional pentru a 
prevedea că preşedintele „semnează scrisorile de acreditare ale 
şefilor de misiune cu rang de ambasador“. 

În acelaşi timp, rămâne de clarificat dacă se mai justifică 
atribuţia Preşedintelui de a prezida CSAT, de a participa la şedinţele 
Guvernului sau de a organiza referendum, indiferent de poziţia 
Parlamentului etc. 

Legat de referendum, următoarele aspecte ar fi de analizat: 
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„În ce priveşte organizarea unui referendum, în 
condiţiile art.  90 din Constituţie, prin care poporul să-şi 
exprime voinţa cu privire la modificarea structurii 
Parlamentului12, cred că acest lucru nu este posibil pentru 
următoarele motive: 

  Potrivit art. 90 din Constituţie „Preşedintele României, 
după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, 
prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional“. 
Mai departe, sfera problemelor de interes naţional care pot face 
obiectul acestei forme de referendum naţional este precizată de art. 
12 alin. l din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului. Potrivit acestui text legal „Sunt considerate probleme 
de interes naţional: A. Adoptarea unor măsuri privind reforma şi 
strategia economică a ţării; B. Adoptarea unor decizii politice 
deosebite cu privire la: a) regimul general al proprietăţii publice şi 
private; b) organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, 
precum şi regimul general privind autonomia locală; c) organizarea 
generală a învăţământului; d) structura sistemului naţional de 
apărare, organizarea armatei, participarea forţelor armate la unele 
operaţiuni internaţionale; e) încheierea, semnarea sau ratificarea 
unor acte internaţionale pe durată nedeterminată sau pe o perioadă 
mai mare de 10 ani; f) integrarea României în structurile europene şi 
euro-atlantice; g) regimul general al cultelor“.  

Din analiza acestui text, se observă că este vorba despre o 
enumerare limitativă, iar problema structurii Parlamentului nu se 
regăseşte printre ipotezele precizate de lege. Deşi art. 11 alin. 2 din 
Legea nr. 3/2000 consacră competenţa Preşedintelui în ce priveşte 
stabilirea problemelor care se supun referendumului, această 
atribuţie trebuie exercitată cu respectarea art. 12 alin. 1 din Lege. 

                                                 
12 În România nu se fac referendumuri legislative, cu excepţia acelora care finalizează 
procesul de revizuire al Constituţiei. 
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  În al doilea rând, structura bicamerală a Parlamentului 
României este consacrată în mod expres prin Constituţie (art. 61 alin. 
2 prevede că „Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi 
Senat“). Aşadar, modificarea structurii Parlamentului ar presupune, 
în mod necesar, revizuirea Constituţiei. Dar revizuirea Constituţiei 
României se poate face numai cu respectarea procedurii speciale 
prevăzute chiar în textul acesteia (Titlul VII „Revizuirea 
Constituţiei“ art. 150–152). Astfel, revizuirea trebuie iniţiată de 
subiectele expres şi limitative prevăzute la art. 150 din Constituţie 
(printre care se numără şi Preşedintele României – dar în colaborare 
cu Guvernul), proiectul/propunerea de revizuire trebuie adoptată de 
Camera Deputaţilor şi Senat, cu majoritate calificată, iar, în final, 
legea de revizuire trebuie aprobată prin referendum. 

Rezultă aşadar că, sub nici o formă, revizuirea 
Constituţiei (în sensul modificării structurii Parlamentului) nu 
poate fi făcută ca urmare a exercitării de către Preşedintele 
României a atribuţiei prevăzute la art. 90 din Constituţie, o situaţie 
contrară având semnificaţia unei grave încălcări a prevederilor 
Constituţiei, de natură să ducă la angajarea răspunderii Preşedintelui 
în condiţiile art. 95 din Constituţie.  

  În sfârşit, prin absurd, dacă s-ar organiza un referendum în 
condiţiile deja precizate, majoritatea covârşitoare a doctrinei de drept 
public, ca de altfel şi Curtea Constituţională (Decizia nr. 70/1999 – 
M. Of, P. I, nr. 221/19.05.1999) arată că este vorba despre un 
referendum consultativ. Aceasta înseamnă că rezultatele 
referendumului iniţiat de Preşedinte, potrivit art. 90 din Constituţie, 
nu sunt obligatorii pentru legiuitor. Astfel, dacă rezultatele 
referendumului sunt pozitive şi se declanşează procedura de revizuire 
a Constituţiei, Parlamentul nu este obligat să adopte legea de 
revizuire a Constituţiei în sensul opţiunii exprimate prin 
referendum întrucât Preşedintele nu poate iniţia un referendum 
legislativ, ci numai un referendum consultativ. 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

214 

În orice caz, textul art. 90 necesită completări în sensul de a se 
scoate în evidenţă, clar, materiile în care Preşedintele poate 
organiza un referendum, rămânând de discutat, dacă o  asemenea 
atribuţie mai poate fi reţinută pentru Preşedinte, într-un regim 
parlamentar (monarhic sau republican, ca în Germania, Austria, 
Belgia, Danemarca, Spania, Grecia, Italia, Olanda, Suedia). 

În nici una din Constituţiile ţărilor fondatoare ale Uniunii 
Europene, pentru preşedinte sau monarh, nu este reglementat 
dreptul de a organiza referendum sau dacă este reglementat acesta 
are loc numai în anumite condiţii: 

-  Preşedintele Franţei poate cere organizarea referendumului 
la propunerea Guvernului sau la propunerea comună a 
celor două Camere. Pot fi supuse referendumului proiectele de 
lege referitoare la organizarea instituţiilor publice, la reforma în 
domeniul economico-social şi al serviciilor publice. Referendumul pe 
tema revizuirii Constituţiei poate fi organizat de Preşedinte la 
propunerea Primului-ministru, aprobată cu o majoritate de 
3/5 din numărul voturilor exprimate. 

- Preşedintele Greciei poate organiza referendum pe 
probleme sociale importante, exceptând legile fiscale, la 
propunerea a 2/5 din deputaţi, aprobată cu votul a 3/5 din 
numărul total al deputaţilor. 

- Preşedintele Italiei poate organiza referendum pentru 
abrogarea totală sau parţială a unei legi, la cererea a 500 000 de 
persoane cu drept de vot sau la cererea a 5 Consilii 
regionale. Pentru organizarea referendumului pe tema revizuirii 
Constituţiei, este necesară propunerea a 1/5 din membrii unei 
Camere, a 500 000 de persoane cu drept de vot sau la cererea 
a 5 Consilii regionale. 

De asemenea, ar trebui regândite şi textele cu privire la 
incompatibilităţi şi imunităţi în cazul Preşedintelui României; 
sens în care ar putea fi sugerate unele modificări sau adăugiri:  
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„ART. 84 Incompatibilităţi şi imunităţi 
(1) În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi 

membru al unui partid si nu poate îndeplini nici o altă funcţie 
publică sau privată. 

(2) Preşedintele României se bucură de imunitate, pe plan 
juridic şi politic, în exercitarea prerogativelor sale constituţionale. 
Prevederile  articolului 72 alineatul (1) se aplică în mod 
corespunzător“. 
  Precizarea caracterului imunităţii de care se bucură şeful 
statului este necesară, pentru a se evita o confuzie în ceea ce 
priveşte „privilegiile“ de care s-ar bucura acesta. La fel ca în 
situaţia parlamentarilor, Preşedintele nu poate fi tras la răspundere 
juridică pentru opiniile sau acţiunile sale cu caracter politic, 
indiferent în ce ar consta acestea. De precizat este faptul că această 
imunitate are în vedere exclusiv modalităţile permise de Constituţie 
prin care şeful statului îşi duce la îndeplinire sarcinile, orice derapaj 
de la litera şi spiritul legii fundamentale putând fi „sancţionat“, la 
nivel politic, în baza art. 95, care are în vedere o situaţie de 
excepţie, aceea în care Preşedintele încalcă de o manieră gravă 
Constituţia. 

După opinia specialiştilor în drept constituţional, unele 
completări sunt necesare şi la Art. 96 privind răspunderea penală a 
Preşedintelui României. 

 
 
„ART. 96 Răspunderea penală a Preşedintelui României 
(1) Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţa comună, cu 

votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, 
pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru 
înaltă trădare. 
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(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi iniţiată 
de majoritatea deputaţilor si senatorilor şi se aduce, neîntârziat, 
la cunoştinţa Preşedintelui României pentru a putea da explicaţii 
cu privire la faptele ce i se impută. 

(3) De la data punerii sub acuzare şi până la data 
demiterii Preşedintele este suspendat de drept. 

(4) Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. Preşedintele este demis de drept la data 
rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. 

(5) Pentru infracţiunile de drept comun, Preşedintele 
României răspunde în condiţiile legii. Camera Deputaţilor şi 
Senatul, în şedinţă comună, pot hotărî suspendarea din funcţie a 
Preşedintelui, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, până 
la soluţionarea definitivă a cauzei penale. Dispoziţiile alin. 4 se 
aplică în mod corespunzător. 
 

Introducerea alin. 5 vizează clarificarea posibilităţii de 
tragere la răspundere penală a Preşedintelui pentru comiterea unor 
infracţiuni „de drept comun“, în perioada de exercitare a mandatului. 
Dacă „înalta trădare“ are în vedere „poziţia“ specială a Preşedintelui, 
de care acesta ar fi profitat, eventual, pentru a comite fapte de natură 
penală cu conotaţii inclusiv politice, alin. 5 are în vedere ipoteza în 
care persoana care ocupă funcţia de Preşedinte al României ar 
comite fapte penale care nu au legătură cu exercitarea mandatului şi 
cu folosirea prerogativelor conferite de Constituţie, de o manieră care 
să prejudicieze interesul naţional. De aceea, s-ar justifica şi 
diferenţierea propusă sub aspect procedural, în sensul că se menţine 
o procedură specială, care implică şi Parlamentul, în ceea ce priveşte 
„crimele politice“ ce pot fi calificate drept „înalta trădare“, în timp 
ce pentru delictele penale „obişnuite“ nu mai este nevoie de o 
apreciere la nivel politic, parlamentar, a caracterizării unei anumite 
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conduite a Preşedintelui ca având deopotrivă consecinţe pe plan 
politic şi penal. 

De asemenea, este de gândit dacă nu ar fi preferabil să existe 
o lege specială privind răspunderea Preşedintelui României în plan 
penal, unde să fie trasate şi elementele caracteristice ale „înaltei 
trădări“, cu enumerarea, de principiu, fără titlu exhaustiv, a unor 
asemenea fapte. 

În orice caz, cred că trebuie regândit şi Art. 95 care 
vizează răspunderea politică a Preşedintelui, în condiţiile în care 
acesta este în continuare ales prin vot universal.  

Pentru revocarea din funcţie a Preşedintelui, înainte de 
încheierea mandatului, ar putea să se reţină, fără nici o îndoială, 
ideea de sancţiune ce intervine „în cazul săvârşirii unor fapte 
grave prin care se încalcă prevederile Constituţiei“, dar e discutat 
dacă de referendumul pentru demiterea acestuia mai este necesar.  

În acelaşi timp, pentru a înlătura posibilitatea revocărilor din 
considerente de vendetă politică, cred că se poate stabili un cvorum 
calificat, de 2/3 în fiecare Cameră a Parlamentului, ca hotărârea de 
revocare să fie adoptată. 

Totodată, este necesară regândirea, în spiritul 
constituţionalismului european, şi a textului art. 89, care vizează 
atribuţiile Preşedintelui de dizolvare a Parlamentului.  

 
3. Cu privire la Guvern. 
În primul rând, sunt necesare unele nuanţări ale rolului 

acestuia pe planul politicii interne şi externe a ţării, de unic şef al 
executivului, urmare a aplicării riguroase a principiului separării 
puterilor în stat şi a eliminării atribuţiilor cu caracter de executiv ale 
Preşedintelui României.  

În al doilea rând, trebuie regândită problema angajării 
răspunderii guvernului. Textul art. 114 a condus la o practică foarte 
periculoasă pentru democraţia constituţională, fiind suficient să 
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amintim pachetul adoptat de Guvernul Tăriceanu, care cuprinde legi 
fără nici o legătură între ele. Trebuie clarificat ce înseamnă un 
proiect de lege şi precizat categoric faptul că angajarea 
răspunderii nu se poate face în zonele de reglementare ale 
legilor organice. 

Modificarea ar fortifica rolul de legiuitor al Parlamentului, prin 
înlăturarea posibilităţii Guvernului de a îşi angaja răspunderea asupra 
celor mai importante acte normative pe care Parlamentul le poate 
adopta cu excepţia legilor constituţionale desigur, şi anume legile 
organice. Este de discutat dacă nu ar fi necesară şi interdicţia de a se 
angaja răspunderea asupra unui proiect de lege care urmăreşte 
modificarea unui întreg pachet legislativ, care vizează mai multe 
obiecte şi obiective, indiferent de natura organică sau ordinară a 
actelor normative avute în vedere, ţinându-se cont de critica 
constantă adusă în doctrină acestei proceduri agreate deseori de 
Guvern. 

Apreciez, de asemenea, că trebuie regândită delegarea 
legislativă pe calea ordonanţelor de urgenţă care, după aderarea la 
Uniunea Europeană, nu îşi mai au, practic, rostul. 

 
4. Cu privire la administraţia publică. 
Ar fi necesară inserarea în Constituţia României a principiilor 

din Tratatul Constituţional al Uniunii Europene, rămânând de 
discutat dacă se mai justifică menţinerea CSAŢ ca organ de rang 
constituţional. De asemenea art. 123, cu privire la prefect, ar 
trebui eliminat, în spiritul considerentelor enunţate mai sus. 

 
5. Cu privire la autoritatea judecătorească. 
După părerea mea, o regândire de structură a instanţelor 

judecătoreşti apare necesară, în sensul îndepărtării de sistemul 
tradiţional al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care este instanţa 
supremă, unică. Am în vedere constituirea posibilă, după modelul 
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german, a unor ordine judiciare paralele. În orice caz, contenciosul 
administrativ ar trebui să se finalizeze cu o Curte Administrativă a 
României aşa cum, de altfel, a existat în perioada interbelică. 

Este, de asemenea, necesară dezvoltarea textelor cu caracter 
procedural, avându-se în vedere principiile din Convenţia 
Europeană şi din Tratatul Constituţional al Uniunii Europene. 

 
6. Cu privire la Ministerul Public. 
Ambiguitatea din art. 132 alin. (l), unde se menţionează că 

procurorii sunt sub autoritatea Ministrului Justiţiei ar trebui 
eliminată. Ar fi necesar să fie introduse câteva texte prin care să se 
stabilească atribuţiile Ministerului Public şi principiile pe care 
acesta trebuie să le respecte în realizarea atribuţiilor. 

 
7. Cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. 
Propun scoaterea ministrului Justiţiei din componenţa 

acestuia. Experienţa demonstrează că prezenţa acestuia în 
Consiliul Superior al Magistraturii este de natură a politiza 
activitatea CSM. Poate că mă înşel şi sunt subiectiv?! Cred că şi 
componenţa CSM ar trebui modificată în sensul garantării 
pluralismului său şi a echilibrului dintre magistraţi şi non-
magistraţi. 

 
8. Cu privire la Curtea Constituţională 
Lărgirea atribuţiilor Curţii Constituţionale ar fi binevenită şi 

în sensul arbitrării conflictelor de natură politică dintre Preşedinte şi 
Parlament, ca şi dintre majoritatea şi minoritatea parlamentară. De 
asemenea, ar trebui identificată o modalitate prin care să se 
blocheze excesul de excepţii de neconstituţionalitate pentru 
tergiversarea procedurilor judiciare. Deşi, alternativa ar putea 
însemna – datorită unor texte legislative, adoptate - uneori – în 
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grabă, pronunţarea şi menţinerea unor hotărâri judecătoreşti 
nedrepte. 
 

9. Cu privire la Curtea de Conturi 
Apreciez necesară o mai bună definire a rolului şi 

competenţelor Curţii de Conturi şi stabilizarea evoluţiilor acestora, 
în concordanţă cu statutul instituţiei similare din Uniunea 
Europeană. 

 
* 

* * 
 

Revizuirea Constituţiei României constituie desigur un 
proces anevoios care necesită multă reflecţie şi timp. În prezent, 
acest proces reclamă şi aprofundarea textelor Tratatelor Uniunii 
Europene şi cunoaşterea practicii constituţionale din statele 
membre. 

Printre raţiunile care trebuie luate în calcul la revizuirea 
Constituţiei, cred că sunt cel puţin două, de principiu, care trebuie 
să ghideze un astfel de exerciţiu. 

- În primul rând, nepolitizarea Constituţiei şi a procesului 
revizuirii sale. Un nou text nu se face pentru un partid politic sau 
pentru o alianţă, se face pentru cetăţenii ţării - care trebuie să se 
simtă protejaţi de Constituţie, să fie convinşi că trăiesc într-un stat 
de drept, într-un regim democratic în care este pe deplin garantată 
respectarea drepturilor omului. 

- În al doilea rând, depersonalizarea Constituţiei şi a formei 
propuse pentru revizuirea sa. Legea fundamentală a ţării nu se face 
pentru o persoană care este vremelnic Preşedinte, nici pentru un 
anumit Prim-ministru. Constituţia este a României, a ţării, 
indiferent de cine ocupă, la un moment dat, cele mai importante 
funcţii în stat. 
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Avem o Constituţie adoptată în 1991 şi modificată în 2003, 
după 12 ani. După toate probabilităţile, vom avea o nouă revizuire 
în perioada următoare, posibil după intrarea în vigoare a Tratatului 
Constituţional al Uniunii Europene, sau a altor acte fundamentale 
ale UE, deci la 8–10 ani de la revizuirea precedentă (dacă nu apare 
o necesitate internă stringentă pentru o revizuire punctuală a 
textului constituţional). De această dată, însă, trebuie gândit un text 
care să dăinuie o perioadă îndelungată de timp, dacă îl aliniem la 
standardele Uniunii Europene. O a treia revizuire ar putea constitui 
o eventuală preocupare pentru nepoţii noştri, pentru alte generaţii. 
De aici rezultă şi seriozitatea cu care actul revizuirii trebuie privit, 
pentru ca România Europeană şi cetăţenii ei – cetăţeni europeni, în 
acelaşi timp – să beneficieze de prevederile unei Legi fundamentale 
care să asigure o stabilitate politică internă şi o normalitate a 
contractului social de tip european.  

 
Sistemul electoral 

 
Reforma sistemului instituţional al României, având ca 

fundament o mai bună aşezare a raporturilor interinstituţionale 
trebuie corelată şi cu schimbări ale sistemului electoral.  

Sistemul electoral poate fi definit drept mecanismul de 
transpunere a voturilor exprimate în cadrul unor alegeri în 
mandate câştigate de partidele politice şi de candidaţi, pentru a 
forma o autoritate publică reprezentativă. Formulele electorale 
folosite (de ex. sistem majoritar sau proporţional, formula 
matematică folosită pentru a calcula alocarea locurilor) şi mărimea 
circumscripţiilor (nu numărul de alegători care locuiesc în 
circumscripţie, ci câţi membri ai parlamentului alege acea 
circumscripţie) sunt variabilele cheie în acest proces.  

Constatarea potrivit căreia fizionomia sistemului partidist 
este influenţată de ansamblul normelor care reglementează 
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procedurile prin care sunt desemnaţi titularii puterii de la nivel 
central şi local a devenit una clasică. „Legea lui Duverger“ afirmă 
că alegerile prin metoda pluralităţii încurajează apariţia unui sistem 
bipartid, iar „Ipoteza lui Duverger“ susţine că reprezentarea 
proporţională încurajează multipartitismul. Însă aceste constatări 
despre influenţa sistemului electoral asupra regimului politic au fost 
ulterior nuanţate, factorul tehnic fiind doar unul dintre cei care 
influenţează viaţa politică. 

Cercetările din domeniul sistemelor electorale au indicat şi 
alţi factori de natură tehnică în măsură a afecta sistemul partidist. 
Pragul electoral, specific sistemelor proporţionale, influenţează 
sistemul partidist. Un alt element care influenţează distribuţia 
mandatelor este numărul locurilor „legislative” care sunt alocate 
într-o anumită circumscripţie electorală, adică magnitudinea 
circumscripţiei. Ciclul electoral este un al treilea factor important 
care poate determina modelarea sistemului de partide. De exemplu, 
simultaneitatea alegerilor parlamentare cu cele prezidenţiale 
influenţează campania electorală şi, în final, modelul de constituire 
a deciziei de vot. 

Un factor-cheie pentru analiza unui sistem electoral este cel 
privind magnitudinea circumscripţiei. În cazul scrutinului 
majoritar de tip uninominal, această chestiune este esenţială. 
Numărul mai mic de mandate/votanţi dintr-o circumscripţie poate 
constitui un avantaj, dar şi un dezavantaj, pentru că votanţii sunt 
mai uşor de influenţat de personalităţi sau de oameni cu bani sau 
chiar cumpăraţi de aceştia. Ca urmare, se pot, astfel, crea fiefuri 
electorale care, în viitor, sunt greu de „spart“, mai ales că aleşii vor 
putea forma majoritatea parlamentară şi apoi executivul. Creşterea 
magnitudinii circumscripţiei electorale poate constitui o frână în 
direcţia „manelizării“ vieţii politice, dar reversul constă în creşterea 
costului campaniei electorale şi, implicit, a relaţiei dintre clasa 
politică şi mediul economic. 
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Scrutinul majoritar pe circumscripţii uninominale este 
corelat şi cu legislaţia privind revocarea reprezentanţilor de către 
alegători, în cazul în care nu îndeplineşte doleanţele acestora 
exprimate la momentul alegerii. În cazul revocării, nu există 
instituţia supleantului, iar în circumscripţia respectivă se vor 
organiza noi alegeri, pe care le poate câştiga un alt partid politic. 
Însă, Constituţia României (art. 69, al. 2) interzice mandatul 
imperativ, care să poată fi revocat, prin diferite proceduri (de 
ex., prin referendum local), de cei care l-au acordat. Parlamentarii 
sunt în serviciul poporului adică al partidelor, care au monopolul 
reprezentării voinţei acestora. De aceea, pentru ca întreaga 
filozofie din spatele votului uninominal să poată fi pusă în 
aplicare, în sensul exercitării unui control din partea aleşilor şi 
altfel decât prin alegerile la termen, este nevoie de modificarea 
Constituţiei, sau ar urma să avem scrutin majoritar fără 
posibilitatea revocării mandatului.  

 
Ce aşteptăm de la un sistem electoral? 

 
Sistemele electorale trebuie să îndeplinească simultan două 

condiţii, între care trebuie realizat un echilibru: 
REPREZENTATIVITATEA opţiunilor electoratului şi 
STABILITATEA guvernamentală. Altfel spus, cât mai multe din 
opţiunile politice ale cetăţenilor trebuie să se regăsească în 
Parlament, dar, în acelaşi timp, să existe posibilitatea constituirii 
unor majorităţi guvernamentale pentru exercitarea rezonabilă a 
mandatului popular. 

Pentru ca reforma sistemului electoral din România să 
contribuie la consolidarea democraţiei, acesta trebuie să 
îndeplinească o serie de condiţii, care să ajute la obţinerea 
următoarelor efecte: 
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  Să determine crearea unui regim politic în care atât guvernul 
cât şi membrii aleşi ai parlamentului să fie sută la sută responsabili 
faţă de circumscripţiile lor, respectiv faţă de alegători. 

  Să dea posibilitatea participării la alegeri a candidaţilor 
independenţi şi, în acelaşi timp, să încurajeze dezvoltarea partidelor 
politice puternice, evitându-se fragmentarea lor. 

  Să încurajeze dezvoltarea partidelor, bazându-se mai mult pe 
valori şi ideologii politice, precum şi pe programe specifice de 
politică, decât pe probleme regionale, legate de rasă sau de etnie. 

  Să facă posibilă reprezentarea adecvată a curentelor şi 
opţiunilor din societate. Parlamentul trebuie să includă, atât bărbaţi, 
cât şi femei, atât tineri, cât şi bătrâni, bogaţi şi săraci, să reflecte 
diferitele afiliaţii religioase, comunităţi lingvistice şi grupuri etnice 
din societatea românească. 

  Să asigure prezenţa unei opoziţii parlamentare viabile care să 
poată influenţa legislaţia, să apere drepturile minorităţilor de orice 
fel şi să reprezinte eficient circumscripţia. 

  Cheltuielile de campanie să nu crească, ci, în măsura 
posibilului, să scadă. Cu cât cheltuielile de campanie sunt mai mari, 
cu atât creşte potenţialul apariţiei corupţiei. 

  Operaţiunea de votare trebuie să fie foarte simplă, astfel încât 
orice persoană să-şi poată exprima opţiunea politică, iar aceasta să 
poată rămâne confidenţială. 
 
 
 

Propunere pentru îmbunătăţirea sistemului electoral 
românesc 

 
Având în vedere cerinţele pe care ar trebui să le 

îndeplinească, într-o măsură rezonabilă, sistemul electoral din 
România, propun următoarea formulă: 
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a) Camera Deputaţilor să fie aleasă prin vot universal, direct 
şi secret, prin scrutin proporţional pe listă de partid, cu prag 
electoral de 5% şi cu redistribuirea mandatelor potrivit metodei 
d’Hondt. Numărul deputaţilor ar urma să fie redus la aproximativ 
220. Circumscripţiile electorale ar urma să păstreze actuala 
organizare administrativă. Această formulă ar elimina riscul unor 
hărţi electorale monocolore, aşa cum s-ar întâmpla în cazul 
recurgerii la scrutinul majoritar cu circumscripţii uninominale şi, 
totodată, ar oferi posibilitatea formării unor majorităţi politice 
solide, apte a forma şi susţine guverne stabile, prin evitarea intrării 
în Parlament a unui număr mare de partide mici. 

b) Senatul să reprezinte comunităţile locale. Senatul ar putea 
fi ales prin vot indirect, din partea unui colegiu de electori format 
din consilieri judeţeni precum şi din reprezentanţi ai consiliilor 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor din cadrul judeţului 
respectiv. Împărţirea circumscripţiilor electorale ar trebui realizată 
după criteriul populaţiei: un senator în judeţele mici şi doi în cele 
mari sau doi în cele mici şi trei în cele mari. În Bucureşti, ar putea 
fi între trei şi cinci. O soluţie ar putea fi ca reprezentanţii 
minorităţilor naţionale care nu reuşesc să treacă pragul electoral să 
obţină reprezentare în Senat (câte un parlamentar pentru fiecare 
etnie recunoscută de statul român).  

Consider că prin această formulă ar putea fi atinse trei 
obiective importante: I) menţinerea unor structuri partidiste 
puternice; II) prin intermediul Senatului, comunităţile locale şi-ar 
găsi o mai bună reprezentare la nivel central; III) se pot constitui 
guverne care să aibă majorităţi parlamentare potenţial mai stabile şi 
disciplinate. În acest fel, calitatea guvernării democratice ar putea 
creşte, rezultatul fiind o mai bună relaţie între guvernanţi şi 
cetăţeni. 
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III. 2. ZECE PRIORITĂŢI ECONOMICE 
 
Scopul prezentării acestor priorităţi este acela de a atrage 

atenţia partidelor politice şi instituţiilor statului, precum şi societăţii 
civile şi opiniei publice, în general, asupra căilor şi metodelor de 
apropiere a economiei româneşti de economiile ţărilor membre ale 
UE cu un grad ridicat de dezvoltare, consecinţele regăsindu-se, 
posibil, şi în aşteptările cetăţenilor privind standardele sociale 
viitoare în România. 

M-am oprit la aceste zece priorităţi economice pentru că: 
  se regăsesc în cele 31 de capitole care au fost negociate cu 

UE în perioada de preaderare şi care urmează a fi aplicate acum, 
după ce România a devenit membru al Uniunii, începând cu 1 
ianuarie 2007; 

   coincid cu priorităţile politicii economice stabilite de UE; 
  sunt domenii dinamice care se încadrează în situaţiile 

specifice economiei româneşti, uşor asimilabile, uşor de adaptat la 
condiţiile locale, beneficiare de condiţii naturale care pot fi 
susţinute; 

   valorifică cel mai bine posibil resursele locale; 
  pun în valoare în condiţii optime tradiţia, experienţa şi 

potenţialul economiei româneşti; 
   utilizează în mod corespunzător resursele umane, nivelul 

lor de pregătire, opţiunile, vocaţia, talentul şi inventivitatea lor; 
  valorifică poziţia geostrategică a României şi satisfac 

totodată şi interesele celorlalţi parteneri din UE; 
   în piaţa unică europeană, România intră cu o piaţă relativ 

mare, atractivă şi cu un potenţial ridicat de acumulare; 
  resursele financiare ale UE sunt direcţionate preponderent 

către aceste domenii, iar în cadrul economiei româneşti aceste 
resurse pot fi utilizate în modul cel mai eficient. 
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Prezentarea priorităţilor este făcută sintetic, cu titluri, 
constatări şi unele propuneri care ţin de importanţa lor şi oferă o 
justificare a ierarhizării lor. 

1. Restructurare instituţională 
 

Uniunea Europeană a transferat şi România a acceptat un 
număr foarte mare de reguli, un „acquis“ comunitar deosebit de 
bogat şi de variat. Unele dintre aceste reguli sunt în România „la 
prima ediţie“, altele ţin seama de experienţa economiilor celorlalte 
ţări membre, câteva sunt percepute ca introducând constrângeri 
pentru România, în vreme ce mai multe creează avantaje pentru 
economiile tuturor statelor membre, inclusiv pentru cea a ţării 
noastre. 

În aceste condiţii, cred că ar fi utilă crearea unei structuri 
centrale unde să se întocmească planuri de măsuri anexe la 
programele de dezvoltare, în cadrul cărora să fie elaborate 
prognoze şi strategii prin care să fie monitorizate celelalte instituţii 
cu misiunea şi responsabilitatea implementării. Pentru a susţine 
această propunere, menţionez câteva din documentele care ar putea 
constitui obiectul acestui efort de programare şi monitorizare: 

- Strategia de la Lisabona; 
- Înţelegerile de la Maastricht; 
- Programul naţional de dezvoltare (PND) 2007–2013; 
- Cadrul strategic de referinţă 2007–2013; 
- Programul de convergenţă 2006–2009; 
- Cele şapte programe operaţionale importante în domenii 

cofinanţate de Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 
Fondul European şi Fondul de Coeziune; 

- Alte programe negociate sau în curs de negociere.  
Recomandările din documente şi programele menţionate nu pot 

fi transformate în realitate decât printr-o coordonare unitară care, după 
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părerea noastră, ar putea fi realizată prin:  
- eficientizarea structurilor guvernamentale şi a anexelor 

acestora – agenţii, autorităţi, comisii – prin reducerea numărului, 
stabilirea de criterii de performanţă, reflectate direct în salarii, 
suprimarea efectelor corupţiei şi de satisfacere a intereselor 
clientelare, canalizarea veniturilor realizate către performanţă; 

- transformarea graduală a fiecărui minister sau agenţii 
guvernamentale cu atribuţii în aceste domenii în euro-instituţii 
româneşti, în sensul cunoaşterii temeinice şi aplicării normelor, 
deciziilor şi directivelor UE în domeniile lor de competenţă. 
 

Elementul esenţial al restructurării trebuie să fie 
reindustrializarea României care să asigure dezvoltarea durabilă, o 
creştere economică puternică, implicarea reală a autorităţii publice, 
sprijinirea spiritului de iniţiativă şi în acest sens propun: 

 
- realizarea şi implementarea unei politici industriale care să 

pregătească viitorul României pe termen mediu şi lung; 
- Asigurarea unei creşteri anuale de minim 10% a alocaţiilor 

bugetare destinate inovării şi cercetării; 
- Introducerea unui mecanism de sprijin pentru întreprinderi în 

sensul reducerii nivelului de impozite pentru societăţile care 
reinvestesc beneficiile şi mărirea nivelului dacă beneficiul este 
distribuit acţionarilor. 
 

2. Dezvoltarea infrastructurii transporturilor 

Din păcate, suntem obligaţi să constatăm că România este 
ţara UE cu cele mai puţine drumuri modernizate, cu cea mai 
învechită reţea feroviară, cu o infrastructură şi mijloace de transport 
fluvial, maritim şi aerian deteriorate în cea mai mare parte. O 
economie nu poate să se dezvolte fără o infrastructură 
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corespunzătoare de transport. Inexistenţa sau subdezvoltarea 
acesteia frânează investiţiile în infrastructură şi atragerea de resurse 
financiare din ţară şi din străinătate pentru investiţii în economie. 
Este incompatibil cu orice program de dezvoltare să existe numai 
cca. 250 km de autostradă13; dacă ne gândim la o circulaţie optimă, 
normală, a mărfurilor pe principalele direcţii din ţară, lungimea 
minim necesară de autostrăzi ar fi de cca. 2 500 km, ceea ce 
înseamnă că România dispune în prezent de numai 10% din 
necesar. Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în cazul reţelei de căi ferate, 
unde costurile, atât pentru marfă, cât şi pentru cetăţeni, depăşesc 
costurile de transport auto practicate în multe state UE. Căile de 
navigaţie fluviale şi maritime sunt, la rândul lor, practic neutilizate. 

Tocmai de aceea, este necesară întocmirea unui plan naţional de 
amenajare a infrastructurii rutiere, feroviare şi fluviale, cu alocarea 
resurselor bugetare şi atragerea de resurse private, un program 
accelerat, pe priorităţi, care să atragă şi dezvoltarea altor sectoare cu 
impact direct asupra utilizării forţei de muncă şi a creşterilor veniturilor 
acesteia. 

Acest program va acoperi mai multe cicluri de guvernare, şi ar 
trebui să cuprindă proiecte majore de importanţă naţională din care nu 
pot lipsi: 

 
- Crearea zonelor metropolitane la Bucureşti şi în marile oraşe 

şi asigurarea la toate intrările-ieşirile din acestea a unor segmente 
de 10 – 15 km de profil de autostradă sau ocolire; 

- Construirea a cel puţin 3 poduri peste Dunăre, din care unul 
în zona Galaţi-Brăila şi două pentru zona comună cu Bulgaria; 

- Construirea unor tuneluri de mari dimensiuni care să asigure 
un acces facil către Maramureş sau în alte zone montane. 
                                                 
13 Cum să foloseşti eficient portul de containere de la Constanţa – construit cu mari 
eforturi - dacă nu s-a finalizat autostrada Constanţa-Bucureşti-Borş? 
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3. Dezvoltarea producţiei de energie electrică 
 

Pe harta geopolitică a lumii, ne aflăm în faţa unui nou peisaj 
energetic, în care solicitărilor energetice în creştere ale ţărilor 
industrializate li se adaugă nevoile energetice enorme, generate de 
dezvoltarea – pe fondul suprapopulării – a unor zone în curs de 
dezvoltare. 

Este o situaţie nouă, pentru care nici Uniunea Europeană nu 
este încă în totalitate pregătită, şi pentru care avem nevoie de un 
răspuns coordonat al tuturor statelor membre. 

Combustibilii fosili de tipul ţiţeiului şi a gazelor naturale 
sunt în prezent una dintre principalele surse energetice şi de 
materii prime, exploatate ale planetei. Resursele fosile sunt 
neuniform repartizate pe glob şi limitate cantitativ, în timp ce 
consumul anual este în creştere. Criza ţiţeiului, începută în 
octombrie 1973, urmată de creşteri semnificative ale preţurilor 
derivatelor petroliere de la începutul lui anilor `80 a declanşat 
interesul general pentru sursele alternative de energie şi pentru 
materii prime de provenienţă nepetrochimică. După criza din Golf, 
a anului 1990. Astfel de preocupări au devenit majore, la nivel de 
politici de stat. 

Recentele transformări pe piaţa petrolului ne demonstrează 
tuturor cât de mari sunt limitele sistemului actual. Lipsa de investiţii 
din ultimii 20 de ani în infrastructura de producţie, „exuberanţa” 
iraţională, legată de pieţele de materii prime şi de mărfuri au contribuit 
şi ele la actuala revoluţie în peisajul energetic. Preţurile la petrol au fost 
primele care au urcat fulgerător, urmate de preţurile la gazele naturale, 
într-o lume în care 80% din toată energia se bazează pe combustibili 
fosili. În etapele următoare, aceste resurse se vor baza pe răspunsul la 
volumul acestui val uriaş al necesarului energetic.  

Problema necesarului energetic este de departe una crucială, 
mobilizând opinia publică şi guvernele de asemenea. Capacităţile 
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insuficiente de stocare şi transport de gaze naturale în unele regiuni, ne 
aduc mereu aminte de cât de vulnerabili suntem. 

Alături de aceste probleme se nasc unele noi, cum ar fi 
îngrijorarea pentru mediul în care trăim. Energia este responsabilă 
pentru 80% din emisiile de CO2. Carburanţii auto clasici sunt surse 
importante de poluare a mediului, în special a atmosferei, prin 
gazele de eşapament. Dioxidul de carbon rezultat din arderea 
combustibililor fosili în motoare, este responsabil de agravarea 
„efectului de seră“, cu implicaţii negative legate de modificări 
climatice la nivel regional şi planetar. 

Poluarea locală – este tolerată tot mai puţin, indiferent dacă este 
legată de transformarea sau folosirea carburanţilor, a deşeurilor 
nucleare sau de schimbarea peisajului, datorită reţelelor electrice sau 
turbinelor eoliene. Toate formele de energie au un impact puternic 
asupra mediului. Luând toate aceste constrângeri de mediu într-o sumă, 
putem să le adăugăm în viitor la costul energiei. Echipamentele de 
desulfurare, controlul prafului, denitrarea, eforturile pentru limita de 
zgomot, poluarea vizuală sau olfactivă, toate se adaugă la cost. 

Care ar fi soluţiile ce trebuie analizate pentru a face faţă acestor 
provocări? Răspunsurile cu siguranţă vor fi complexe şi vor depinde de 
iniţiativele pe care le luăm, de  cadru instituţional şi politic care poate 
asigura accesul la o energie curată şi un cost rezonabil. 

În primul rând, trebuie să îmbunătăţim eficienţa energetică. 
Faţă-n faţă cu nevoile energetice în creştere, cel mai evident 

răspuns constă în folosirea energiei mult mai înţelept. Eficienţa 
energetică este o opţiune de tip win-win – câştigătoare pentru toţi - şi 
deci prezentă ca obiectiv al tuturor guvernelor europene. Potenţialul 
eficienţei energetice a fost identificat atât în generare cât şi în consum. 

În al doilea rând, va trebui să extindem şi să diversificăm 
mixul energetic. 

Ar trebui să privim lucrurile dintr-o perspectivă pe termen lung, 
chiar dacă tehnicile avansate ne ajută să extindem viaţa depozitelor 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

232 

naturale, costurile crescute, combinate cu constrângerile climatice, ne 
vor forţa să le folosim cu înţelepciune. Şi va trebui, de asemenea, să 
creştem ritmul scăzut de promovare şi susţinere financiară pentru 
sursele regenerabile de energie. De câţiva ani, energia regenerabilă a 
beneficiat de un tratament special în beneficiul protecţiei mediului 
precum şi al diversificării surselor de energie. Să nu uităm însă că 
facilităţile energiei regenerabile, datorită lipsei de disponibilitate, 
trebuie susţinută printr-un echivalent de energie convenţională, pentru 
a garanta siguranţa furnizării energiei oricând este nevoie de ea. 

Şi mai ales nu trebuie să ne închidem opţiunile energetice: „nici 
o tehnologie nu trebuie să fie idolatrizată sau demonizată”. 

Şi nu în ultimul rând, să ne aplecăm asupra reglementării 
pieţei de energie. 

Mecanismele de piaţă şi-au demonstrat valoarea. Sunt cea mai 
înaltă şi eficientă cale de alocare a resurselor şi sperăm să fie cât mai 
larg răspândite şi transparent aplicate. Dar pieţele nu sunt jungle, ele 
ar trebui să fie organizate, guvernate de transparenţă şi de o legislaţie 
uşor de înţeles şi aplicat. Atât transparenţa cât şi stabilitatea sunt la fel 
de importante pentru a atrage investitorii de care avem nevoie pentru a 
realiza marile proiecte de investiţii necesare pentru viitor. 

România este una din ţările UE cu tradiţie în producţia de 
energie, cu un sistem organizat, dar în prezent puţin eficient, în mare 
parte depăşit tehnic şi economic. Preocupările naţionale şi zonale 
pentru preîntâmpinarea unei crize energetice avantajează economia 
românească şi - în acest sens - sunt necesare unele măsuri, printre care 
am în vedere:  

- privatizarea urgentă, în continuare, a sectorului de 
producţie a energiei electrice, cu menţinerea sub controlul statului 
numai a unor unităţi care să asigure securitatea sistemului şi a 
populaţiei; 

- revederea strategiei de privatizare a distribuţiei; 
îmbunătăţirea prevederilor legii, prin eliminarea monopolului transferat 
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din sectorul public în sectorul privat şi eliminarea prevederilor care au 
condus la îngrădirea concurenţei, încălcarea dreptului de proprietate şi 
la frânarea investiţiilor eficiente în domeniul energiei; 

- creşterea capacităţilor de producţie, prin finalizarea unităţilor 
nuclear-electrice de la Cernavodă; punerea la dispoziţia sectorului 
privat a resurselor de apă pentru dezvoltarea de unităţi hidroenergetice; 
continuarea procesului de modernizare în sectorul tehnoenergetic; 

- stimularea activităţii sectorului de cercetare-dezvoltare, prin 
alocarea de fonduri în parteneriat public-privat, pentru aducerea în 
România de soluţii tehnologice de utilizare a energiei alternative, de 
valorificare a potenţialului existent în agricultură pentru producerea de 
combustibili ecologici, resursă nevalorificată încă, în vederea atingerii 
parametrilor preconizaţi de Uniunea Europeană în acest sens. 

- restructurarea sectorului de producţie a energiei electrice, 
vizând obţinerea unei competiţii reale în sectorul energetic, în 
condiţiile liberalizării totale a pieţelor de energie; 

- perfecţionarea cadrului de reglementare în vederea creşterii 
transparenţei şi întăririi tratamentului nediscriminatoriu şi echidistant al 
participanţilor la piaţă; 

- asigurarea accesibilităţii la energie pentru categoriile sociale 
cele mai defavorizate, fără a afecta funcţionarea pieţei, prin mecanisme 
de ajutorare directă a consumatorilor vulnerabili; 

- creşterea eficienţei energetice pe tot lanţul resurse, producere, 
transport, distribuţie, consum; 

- creşterea capacităţii de inovaţie şi dezvoltare tehnologică în 
special în domeniul tehnologiilor curate de producere a energiei 
electrice; 

- perfecţionarea mecanismelor de promovare a utilizării surselor 
regenerabile de energie pentru atragerea capitalului privat în investiţiile 
din domeniul surselor regenerabile; integrarea pieţei naţionale de 
certificate verzi în piaţa europeană, cu asigurarea, prin reglementări, a 
atingerii ţintelor naţionale; 
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- promovarea producerii energiei pe bază de resurse 
regenerabile, astfel încât consumul de energie electrică realizat din 
resurse regenerabile de energie electrică să reprezinte 33% din 
consumul intern brut de energie electrică al anului 2010, iar 11% din 
consumul intern brut de energie să fie asigurat din surse regenerabile;  

- valorificarea cărbunelui cu eficienţă ridicată în grupuri 
reabilitate şi în grupuri noi cu tehnologii performante, cu respectarea 
standardelor de mediu;  

- închiderea capacităţilor nerentabile de producere a energiei 
electrice, cu asigurarea investiţiilor în noi capacităţi; 

- implementarea mecanismului de tranzacţionare a permiselor 
de emisii, conform cerinţelor Uniunii Europene privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de sera; 

- continuarea procesului de retehnologizare a reţelelor de 
transport şi distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale şi mărirea 
gradului de interconectare cu statele din Uniunea Europeană şi zona 
Mării Negre, pentru a beneficia de poziţia strategică a României în 
tranzitul de energie electrică; 

- participarea activă la realizarea pieţei regionale de energie 
electrică din Sud-Estul Europei, în vederea integrării acesteia în piaţa 
internă a Uniunii Europene şi susţinerea realizării Bursei regionale de 
energie la Bucureşti; 

- promovarea realizării de proiecte “Green Field” cu atragere de 
capital şi investitori specializaţi în domeniul producţiei de energie pe 
bază de cărbune, gaze naturale, resurse hidro, precum şi prin 
cogenerare eficientă. 

- dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional privind piaţa de 
energie termică şi a serviciilor publice de alimentare cu energie termică 
produsă în sistem centralizat; 

- realizarea de proiecte de reabilitare a centralelor termice, 
diminuarea costurilor de producţie şi reducerea pierderilor în 
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transportul şi distribuţia căldurii. Promovarea cogenerării eficiente 
conform Directivei 2004/8/EC; 

- modernizarea capacităţilor existente de cogenerare sau 
înlocuirea lor cu capacităţi noi, în soluţii de cogenerare eficientă, 
corelat cu necesarul de energie termică al localităţilor; 

 
Contextul în care a apărut nevoia de biocombustibili se 

poate rezuma la enumerarea a trei factori favorizanţi: 
- necesitatea înlocuirii materiilor provenite din surse 

neregenerabile (ex. ţiţei, gaze naturale), în curs de epuizare, cu 
materii din surse regenerabile, inepuizabile în timp (ex. uleiuri 
vegetale, cereale, sorg zaharat etc.) 

- din raţiuni economice, ca soluţii alternative pentru 
combustibilii pe bază de ţiţei, cu preţuri în continuă creştere 

-  protejarea mediului ambiant 
S-a constat că emisiile de dioxid de carbon şi a unui număr 

de 5 gaze rezultate din procesele industriale şi în special din 
arderea combustibililor fosili, conduc la schimbări climatice severe 
prin aşa numitul „efect de seră“, în acest context, în decembrie 
1997, la Kyoto, 84 state (printre care şi România) au semnat o 
convenţie binecunoscută ca Protocolul de la Kyoto, prin care se 
angajau să reducă până în anul 2012, cu 5% nivelul emisiilor de 
gaze responsabile pentru „efectul de seră”, faţă de nivelul din anul 
1990. 

Preocupările susţinute de înlocuire treptată a 
combustibililor clasici, s-au materializat prin emiterea de către 
Parlamentul European, la 8 mai 2003, a Directivei 2003/30/EC, 
privind promovarea utilizării biocarburanţilor în transporturi. 
Directiva cere statelor membre ca o cotă parte de 2% din cantitatea 
de combustibil fosil ce se va utiliza până la 3112.2005, şi respectiv 
de 5,75% până la 31.12.2010, să fie înlocuită cu biocombustibili. 
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Unul dintre biocarburanţii care s-au impus pe piaţa 
mondială şi a început să apară şi pe piaţa românească, graţie 
printre altele şi cercetărilor româneşti originale, este cunoscut sub 
numele de biodiesel. Biodiesel este denumirea generică pentru un 
carburant diesel având drept componenţi majoritari esteri metilici 
ai acizilor graşi, obţinuţi prin transformarea pe cale chimica a 
uleiurilor vegetale. Combustibilul respectiv are proprietăţi de 
combustie similare motorinei, astfel încât o poate înlocui fără a fi 
nevoie de vreo modificare a motorului. 
 

În aceste condiţii, politica energetică a României va trebui 
elaborată în contextul politicii energetice a UE, şi va trebui să pună 
accentul pe creşterea eficienţei energetice, pe promovarea surselor 
de energie cu emisii reduse de CO2, pe diversificarea surselor de 
aprovizionare şi pe asigurarea funcţionarii pieţei interne a Uniunii 
în materie.  

 

4. Dezvoltarea serviciilor turistice 
 

România este ţara de la frontiera estică a UE cu cel mai mare 
potenţial turistic. Acesta se regăseşte în condiţiile naturale de relief, cu 
tradiţie în domeniul tratamentelor balneo-climaterice, cu posibilităţi de 
dezvoltare de activităţi sportive corelate cu turismul, cu o bază 
culturală istorică nevalorificată suficient, cu produse de consum 
specifice originale. 

Dezvoltarea turismului necesită în mod obligatoriu implicarea 
statului, prin: 

- o politică de amenajare a teritoriului, lipsa acesteia în prezent 
conducând la apariţia de improvizaţii care compromit condiţiile 
naturale existente; 
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- construirea infrastructurii (drumuri, căi de acces), aducerea de 
utilităţi (electricitate, telefon, apă, canalizare, gaze) şi, nu în ultimul 
rând, finalizarea procesului de restituire a proprietăţilor; 

- modernizarea şi construirea bazelor sportive, o sursă de 
sănătate şi venituri care pot constitui o ofertă atractivă pentru capitalul 
privat; necesitatea implicării autorităţilor statului – la nivel central, dar 
şi local – într-un program naţional competiţional de schi, sporturi 
nautice, echitaţie, pescuit sportiv şi drumeţie. 

Programul naţional de dezvoltare a serviciilor turistice ar trebui 
să implice autorităţile statului care răspund de conservarea valorilor 
istorice şi culturale, ca şi cele care au competenţă în domeniul 
turismului balneo-climateric şi medical, cu o promovare 
corespunzătoare a turismului românesc peste hotare. Totodată, un 
astfel de program naţional trebuie să-şi propună atragerea turiştilor 
români, în condiţii convenabile de preţuri şi servicii, având în vedere 
tendinţa tot mai accentuată a multor români de a-şi petrece vacanţele în 
alte ţări, unde preţurile serviciilor oferite sunt mai mici, iar condiţiile 
sunt mai bune. Nu cred că România este o „ţară turistică majoră“, dar 
contribuţia acestui sector la formarea PIB rămâne mai mult decât 
modestă şi sub potenţialul real. În plus, dispunem de un produs turistic 
unic în Europa – Delta Dunării – insuficient promovat/valorificat până 
în prezent ca „brand“ naţional. 

Rolul important pe care turismul trebuie să îl joace în 
dezvoltarea viitoare, economică şi socială a României, este 
incontestabil. Mai trebuie depuse totuşi multe eforturi pentru a ne 
asigura că potenţialul „industriei fără fum” (cum mai este definit 
turismul) este pe deplin valorificat.  

După două decenii de scădere a numărului vizitatorilor şi de 
menţinere a unui nivel redus al investiţiilor în dezvoltare şi 
modernizare, turismul îşi recapătă încet ritmul. 

World Travel & Tourism Council (Consiliul Mondial al 
Turismului şi Călătoriilor), compus din preşedinţii a peste 100 de 
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companii internaţionale de top, consideră că România este una din 
ţările cu turismul cel mai puţin dezvoltat, dar cu prognoze de 
creştere pe termen mediu peste nivelul european şi mondial.  

Imensul potenţial de creştere rezultă şi din faptul că turismul 
şi călătoriile (cuprinzând transportul, cazarea, masa, agrementul şi 
serviciile pentru vizitatori), reprezintă în 2006 numai 4,8% din 
Produsul Intern Brut (15,5 miliarde RON) şi 485 000 locuri de 
muncă directe şi indirecte. 

Aceiaşi organizaţie prognozează, pentru următorii 10 ani, o 
creştere anuală de 7,9%, cu condiţia dezvoltării unui produs turistic 
competitiv. România are un potenţial enorm care o poate 
transforma într-o destinaţie pentru tot timpul anului, dacă vor fi 
înţelese oportunităţile de dezvoltare ale unui produs turistic 
competitiv. 

 
Radiografie succintă 2001-2004 

 

  Marea privatizare în turism 
După eşecul locaţiilor de gestiune şi începuturile timide ale 

privatizării din anii 90, s-a trecut la vânzarea rapidă a unităţilor 
turistice, în condiţii de transparenţă. Hotelurile, restaurantele, vilele 
unde statul era acţionar majoritar, au fost vândute, în premieră prin 
licitaţii publice cu strigare. Pentru prima dată în România, licitaţiile 
au fost transmise în direct la o televiziune naţională, iar presa a avut 
acces liber în sălile de licitaţii. De multe ori în aceste săli, numărul 
licitatorilor era sensibil egal cu cel al ziariştilor şi ofiţerilor din 
serviciile de informaţii! 

 

  Reintrarea în circuitul turistic internaţional 
Marii tur-operatori europeni au revenit pe piaţa turistică 

românească. După 15 ani de absenţă, concernul TUI, (cel mai 
important tur-operator din Europa) a revenit în România, Thomas 
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Cook Neckerman şi-a dublat numărul de turişti iar ITS, a treia 
companie europeană, a operat în premieră pe litoralul românesc. 

 

  Programele sociale de turism 
„Litoral pentru toţi”, „Vacanţa la ţară”, „O săptămână în 

staţiunile balneare” şi „1 Mai la Mare”, au fost primele programe 
sociale de care au beneficiat sute de mii de oameni care şi-au 
petrecut vacanţe sau concedii de 7 zile, cu preţuri speciale (de 
exemplu 499 000 lei cazare/ sejur, pe litoral). 

 

  „Mamaia, Riviera Estului” 
Un program special de modernizare pentru Mamaia, prin 

care o staţiune cenuşie, prăfuită, s-a transformat întro staţiune de 
nivel internaţional cu telegondolă, Aqua Park, 6 zone de agrement 
nautic, poliţia plajei şi, desigur, celebrii palmieri. 

 

  Croaziere pe Dunăre 
Un program prin care peste 200 de nave de lux, cu 130 000 

de turişti străini anual, au efectuat croaziere pe Dunăre, de la Viena 
la Sulina şi Constanţa şi retur.  

 

  „Blue Flag” 
Programul a permis, în premieră pentru România, acordarea 

celebrului „steag albastru” pentru 4 plaje de pe litoral, prin care se 
certifică calitatea mediului şi a amenajărilor turistice la parametri 
europeni de top. 

 

  Dracula park 
Proiectul primului parc tematic de distracţii din România, 

considerat de Organizaţia Mondială a Turismului drept proiectul 
anului, foarte mediatizat în presa internaţională şi internă. Din 
cauze multiple, printre care presiuni internaţionale fără precedent, 
proiectul a rămas în „stand-by”. Indiferent dacă încă mai deranjează 
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pe unii sau pe alţii, proiectul este fezabil şi se va realiza mai 
devreme sau mai târziu, prin investiţii private. 

În luna aprilie 2007, pe site-ul e-bay, existau 2162 produse 
„Dracula” cu preţuri de vânzare, până la 1,2 milioane USD (31 de 
postere originale Bela Lugosi), dintre care doar 4 (patru!) produse 
erau din România! Imaginea lui Dracula este asociată cu 
românii, dar banii îi iau străinii! Şi din acest punct de vedere ne 
dovedim foarte inteligenţi! 

 

  România, ţara vinului 
Circuite turistice prin principalele regiuni viticole, cu 

degustări în podgorii şi vizitarea principalelor obiective turistice 
zonale. Proiectul a debutat cu succes în Prahova. 

 

  „Superski în Carpaţi” 
Un proiect de anvergură, pentru valorificarea potenţialului 

de ski din Valea Prahovei. A început cu modernizarea unor pârtii şi 
folosirea în premieră a tunurilor de zăpadă artificială. 

 

  „România, mereu surprinzătoare” 
Un amplu program de promovare internaţională a turismului 

românesc, folosind acest brand, prin: campanii de presă, invitarea a 
sute de ziarişti străini în ţară, participarea la marile târguri de turism 
din lume (unde am fost reprezentaţi de grupuri de artişti şi sportivi 
renumiţi), primul videoclip difuzat pe canale internaţionale de 
televiziune, primele târguri internaţionale de turism organizate în 
Bucureşti. 

 
Criza din 2005-2006 

 
Este perioada în care statul s-a retras aproape complet din 

turism, iar consecinţa a fost intrarea într-o criză fără precedent. 
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-turismul internaţional în 2005: 
 

 2004 2005 2005/2004 
Total turişti străini  6 600 115  5 839 374  88,5% 
Din care UE  3 847 903   2 868 714  74,6% 

 
- în sezonul 2005, numărul persoanelor care şi-au petrecut 

vacanţa pe litoral a scăzut cu 10% faţă de 2004, ajungând la  
680000 turişti, dintre care numai 100 000 străini; 

- în 2006, gradul mediu de ocupare (luna iulie), a fost de 
50% Saturn, 60% Jupiter şi Eforie Nord, 70% Mamaia, iar restul 
staţiunilor 30-50%; 

- activitatea agenţiilor de turism în 2005: 
 

2004 2005 2005/2004  
Acţiuni interne. 

Turişti participanţi 1 429 177 1 210 041 84,7% 

 
Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) a fost un obscur 

departament într-un Minister gigant, al infrastructurii, cu un buget 
similar cu cel acordat unei gări dintr-un oraş mai mare. Schimbarea 
frecventă a preşedinţilor ANT, a avut drept consecinţă abordarea 
inconsecventă a dezvoltării turismului. Un fost preşedinte ANT 
declara: „Nu mai pot să fac turism! Să şi-l ia cine vrea să-l 
conducă!”; „M-am săturat de litoralul ăsta! Dacă e să spun la 
presă...mă împuşcă cum ies din ministerul ăsta, dacă ar fi să spun 
câte ştiu eu...”  

În plus, în plin sezon, funcţia de preşedinte a rămas vacantă 
4 luni, în anul 2006, dovada „vidului” de interes pentru acest 
domeniu. 

Haosul din turism, lipsa unei strategii de dezvoltare au avut 
consecinţe grave: 
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- reprezentanţii TUI, cel mai mare tur operator european, au 
anunţat că renunţă la România începând cu anul 2007; 

- vacanţa de Paşte, o piaţă de 24 milioane Euro, a fost ratată pe 
litoral, 25 000 de români plecând în Bulgaria; 

- minivacanţa de 1 Mai a găsit litoralul românesc complet 
nepregătit, cu numai 20% din structurile de cazare deschise, astfel 
că românii au preferat  Albena şi Nisipurile de Aur. 
 

    „Războiul Plajelor” 
    În vara anului 2006, Ministerul Mediului a organizat noi 

licitaţii de concesionare a plajelor abia în luna iulie, astfel încât 
lucrările de amenajare s-au efectuat în plin sezon, printre turiştii 
străini şi români. Prin sistemul de organizare a licitaţiilor, hotelurile 
au rămas fără plajă, zeci de hectare de plajă fiind concesionate unor 
firme specializate în vânzarea de fier vechi sau ţigări. 
 

 „Războiul comercial cu Bulgaria” 
ANT a iniţiat anul trecut campania de promovare a 

litoralului românesc în luna... august, astfel încât, deşi a avut la 
dispoziţie 8 milioane de Euro pentru promovarea turismului intern, 
efectul campaniei a fost nul. Agenţiile de turism din Bulgaria au 
declanşat o campanie publicitară agresivă în mass-media 
românească încă din luna mai, aşa încât numărul turiştilor români 
care şi-au petrecut vacanţele pe litoralul bulgăresc a crescut cu 
400%. 
 

  Noul minister, nici o şansă pentru turism! 
Înfiinţarea Ministerului IMM-urilor, Comerţului, Turismului 

şi Profesiilor Liberale a fost bine primită de specialiştii din turism 
care sperau că turismul îşi va găsi locul ca ramură prioritară a 
economiei naţionale. Din păcate, în acest Minister al Serviciilor, nu 
există un departament al turismului, promovarea, autorizarea şi 
controlul, urmând a fi făcute „la grămadă”, pentru IMM-uri, unităţi 
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comerciale şi structuri turistice. Instituţional, turismul este acum ca 
„a cincia roată la căruţă”! Este declarat „prioritate naţională”, dar 
este de fapt „copilul nimănui”! 

 
Proiecte viitoare 

 
În turismul internaţional s-a declanşat un adevărat război 

comercial, tot mai multe ţări se luptă pentru o marfă din ce în ce 
mai rară, turistul străin! Aşa cum am avut „războiul roşiilor” sau al 
„puilor”, astăzi avem „războiul în turism”, determinat de interese 
economice pentru cea de-a treia ramură a economiei mondiale după 
industria automobilului şi a petrolului. Cine nu ştie să-şi 
urmărească interesele naţionale, să promoveze turismul, să vină cu 
proiecte îndrăzneţe, non-convenţionale - uneori chiar şocante - va 
dispărea de pe harta turismului internaţional!  

 

  Formula1, la Mare! 
Organizarea anuală a unei etape din campionatul mondial de 

Formula 1, în extrasezon (mai sau septembrie), pe litoral. Sute de 
mii de turişti străini şi români ar putea fi atraşi de un astfel de 
eveniment, cu locaţie posibilă în zona Neptun-Olimp. Pe litoral 
dispunem de 120 000 locuri de cazare şi de facilităţile oferite de 
Constanţa. 
 

  All inclusive! 
Generalizarea sistemului cu 5 mese pe zi, bufet suedez, cu 

produse preponderent româneşti, cu toate serviciile de cazare, 
alimentaţie, piscină, telefonie, etc., plătite la agenţiile de turism 
pentru turiştii străini şi români. 
 

  Tridentul de aur! 
Proiecte de modernizare a staţiunilor Neptun-Olimp-

Mangalia, după modelul Mamaia-Riviera Estului, cu telescaune 
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pentru ski nautic, telegondole, Aqua Park, „palmieri”, zone de 
agrement nautic, etc. În fiecare an s-ar putea lansa un proiect pentru 
o staţiune prin parteneriat autoritate centrală turism, primărie, 
sector privat. 
 

  Administraţie în staţiuni 
Introducerea unui administrator în fiecare staţiune de pe 

litoral, zona montană şi balneară. Consiliul de administraţie al 
staţiunii ar trebui să gestioneze problemele de amenajare, iluminat, 
spaţii publice, reparaţii stradale, instalaţii, spaţii verzi, gunoi etc. 
 

  Bucureşti, micul Paris! 
Lansarea în premieră a unui program de valorificare a 

potenţialului turistic bucureştean, prin: 
- 20 de autocare etajate, care să facă turul oraşului şi trasee 

spre principalele obiective turistice din Bucureşti; 
- ghid culinar tip Michelin pentru restaurantele cu specific 

românesc; 
- plaje artificiale în mijlocul oraşului cu amenajări moderne, 

ambientate cu... palmieri; 
- birouri şi puncte de informare turistică în zona centrală, 

aeroporturi, gări, dotate cu monitoare touch-screen care pun la 
dispoziţia turiştilor informaţii privind obiective turistice, hoteluri, 
restaurante, muzee etc.; 

- refacerea centrului istoric cu acces numai pietonal, zonă în 
exclusivitate pentru restaurante, terase, magazine de suveniruri, 
artizanat, scene pentru artişti. 
 

  Croaziere pe Marea Neagră 
Amenajarea de porturi turistice la Mamaia şi Mangalia, şi 

efectuarea de croaziere de o zi pe mare cu nave turistice de mic 
tonaj, agrement, partide de pescuit, scufundări etc. Construirea a 
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două „marine” (porturi pentru ambarcaţiuni) în zona Tomis şi 
Mangalia şi organizarea unor concursuri internaţionale de yahting. 

 

  Programul Q (Quality) 
Programul ar putea să aibă drept scop remedierea principalei 

deficienţe din turismul românesc, calitatea slabă a serviciilor 
oferite. Ar trebui generalizate normele de calitate internaţională a 
serviciilor, auditul calităţii serviciilor pentru fiecare unitate 
turistică, obligativitatea reciclării profesionale a lucrătorilor din 
turism, condiţii de clasificare pe stele a unităţii turistice. 
 

  Tichete de vacanţă 
Introducerea tichetelor pentru concedii pe modelul tichetelor 

de masă pentru salariaţii din sistemul de stat şi cel privat. 
 

  Superski în Carpaţi 
Dezvoltarea proiectului prin amenajarea a 10 pârtii de ski în 

fiecare staţiune de pe Valea Prahovei şi conectarea lor, pentru a 
dezvolta un domeniu de ski la nivel internaţional. 
 

  Cartea verde pentru tineri 
Acordarea de reduceri la cazare şi transport pentru elevi şi 

studenţi în timpul vacanţelor şcolare.  
 

  Infoturism 
Înfiinţarea în fiecare staţiune de pe litoral, zona montană şi 

balneară, dar şi în arealuri turistice importante, aeroporturi, gări 
centrale, a birourilor de informaţii turistice. Aceste birouri ar oferi 
turiştilor informaţii, hărţi, trasee turistice, broşuri de informare.  
 

  Programe sociale 
„Litoral pentru toţi”, „Vacanţa la ţară”, „O săptămână de 

refacere în staţiunile balneare”, „1 Mai la Mare”, „Lumină la malul 
Mării”, ar putea fi programe sociale pentru perioadele de 
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extrasezon, cu tarife reduse, aşa cum au funcţionat în perioada 
2001-2004. 
 

  Drumul vinului 
Lansarea programului în toate zonele viticole prin circuite 

turistice, modernizarea cramelor, degustări, promovarea externă şi 
internă. 
 

  Croaziera pe Dunăre 
Amenajarea de porturi turistice în fiecare oraş dunărean şi 

includerea lor în programul de croaziere prin trasee turistice de 
scurtă durată. Nu ar trebui să rămână nici un port pe Dunăre fără 
escale efectuate de navele de croazieră.  

 

  România mereu surprinzătoare 
Lansarea unei campanii de promovare, externă şi internă, a 

turismului românesc, fără precedent, agresivă şi îndrăzneaţă, prin: 
- „ambasadori onorifici” ai turismului românesc (vedete din 

sport, muzică, artă); 
- videoclipuri difuzate pe marile reţele de televiziune 

internaţionale; 
- outdoor în toate capitalele europene; 
- turnee de promovare; 
- inscripţionări de promovare pe mijloacele de transport din 

ţară şi străinătate; 
- campanii de presă; 
- ghiduri turistice ale României în librăriile şi chioşcurile 

europene, americane şi japoneze. 
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5. Modernizarea agriculturii şi dezvoltarea rurală 
 

Analizând istoric agricultura românească, rezultă că aceasta a 
suferit mari traume datorită instabilităţii cronice din acest domeniu de 
activitate. Principalele probleme au provenit din instabilitatea 
proprietăţii, din lipsa de resurse financiare şi materiale, din distrugerea 
sistemelor de irigaţie, din neglijarea aproape totală a cercetării 
ştiinţifice aplicate, din productivitatea foarte scăzută, din 
subdezvoltarea zootehniei etc. La aceasta s-au adăugat efectele 
fărâmiţării proprietăţii, ceea ce a condus la o agricultură rudimentară, 
de mică productivitate şi de subzistenţă. Statul nu a încurajat, printr-
o legislaţie corespunzătoare, desfăşurarea activităţii în agricultură 
pe suprafeţe mai mari, prin forme asociative, cu păstrarea 
proprietăţii individuale. La acestea s-au adăugat, de asemenea, tot 
felul de afaceri oneroase care au dus la scoaterea din circuitul agricol a 
unor importante suprafeţe de teren productiv. 

Nu doresc să intru în detaliile tehnice ale situaţiei actuale a 
agriculturii din ţara noastră. Totuşi, nu mă pot opri să nu comentez 
situaţia dramatică în care a ajuns zootehnia românească, cândva un 
sector de bază nu numai în agricultură, dar şi în ansamblul economiei 
ţării. Mai ales că potenţialul României în acest domeniu este deosebit 
de ridicat, dar, din păcate, valorificat într-o măsură din ce în ce mai 
mică. 
 

Prezint aici un tabel referitor la „Balanţa anuală a producţiei, 
comerţului (import/export) şi consumului intern de carne“, în perioada 
2002–2006. Cifrele sunt edificatoare. Producţia internă de carne de 
vacă, porc şi oaie a rămas aproximativ staţionară în intervalul 2003 -
2006, iar cea de carne de pasăre a scăzut cu cca. 45%, ca efect, în 
principal, al „epidemiei” de gripă aviară. De asemenea, cantităţile de 
carne exportate anual sunt comparabile, menţinându-se la cifre relativ 
mai mari la vită şi oaie şi fiind mai puţin semnificative la carne de porc.  
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Balanţa anuală a producţiei, comerţului (import/export) 
şi consumului intern de carne – (2002–2006) 

 
Tone 

Specia Anul Carne 
tăiată 

Import 
carne 

Export 
carne 

Consum 
intern 

% Import 
din cons 
intern 

2002 159 300 9 029 14138 154 191 6 
2003 189 200 3 770 22 681 170 289 2 
2004 195 300 4 736 22 512 177 524 3 
2005 191 400 27 086 18 369 200 119 14 
2006 195 400 42 909 23 805 214 504 20 
Dif.±2006/2002 36 100 33 880 9 667 60 313 - 
Dif.±2006/2003 6 200 39 139 1 124 44 215 - 
Dif.±2006/2004 100 39 173 1 293 36 980 - 

 
 
 
 
VITĂ 

Dif.±2006/2005 4 000 15 821 5 436 14 385 - 
2002 476 175 99 443 400 575 218 17 
2003 532 500 110 768 421 642 845 17 
2004 469 875 143 981 300 613 556 23 
2005 453 900 197 831 386 651 345 30 
2006 478 800 207 554 475 685 879 30 
Dif.±2006/2002 2 526 108 111 75 110 661 - 
Dif.±2006/2003 53 700 96 788 54 43 034 - 
Dif.±2006/2004 8 925 63 673 175 72 323 - 

 
 
 
 
PORC 

Dif.±2006/2005 54 900 9 723 89 34 534 - 
2002 345 280 94 098 1 365 438 013 21 
2003 348 800 91 326 2 666 437 460 21 
2004 296 760 130 454 3 808 424 406 31 
2005 323 680 161 453 2 602 482 531 33 
2006 292 640 160 163 57 452 746 35 
Dif.±2006/2002 -52 640 -66 085 -1 308 14 733 - 
Dif.±2006/2003 -56 160 68 837 -2 609 15 286 - 
Dif.±2006/2004 -5 120 29 709 -3 751 28 340 - 

 
 
 
 
PASĂRE 

Dif.±2006/2005 -31 040 -1 290 -2 546 29 785 - 
2002 53 235 15 16 712 36 538 0,04 
2003 60 750 51 22 042 38 759 0,1 
2004 74 520 119 24 637 50 002 0,2 
2005 51 255 244 20 281 31 218 0,8 
2006 58 770 346 18 810 40 297 0,9 
Dif.±2006/2002 5 535 331 2 107 3 759 - 
Dif.±2006/2003 -1 980 285 -3 223 1 538 - 
Dif.±2006/2004 -15 750 227 5 818 -9 705 - 

 
 
 
 
OAIE  

Dif.±2006/2005 7 615 102 -1 482 9 079 - 



De la aderare la integrare: pentru o Românie Europeană 
 

249 

În schimb, consumul intern a marcat o tendinţă accentuată de creştere, 
ceea ce a determinat o sporire sensibilă a cantităţilor importate, mai 
ales la carnea de porc şi pasăre. Cu excepţia cărnii de oaie, la toate 
celelalte categorii importul este aproape de două ori mai mare ca 
exportul. Cifrele sintetice privind ponderea din consumul intern a 
importului de carne sunt edificatoare pentru situaţia actuală a 
zootehniei din ţara noastră: 

- 20% din carnea de vită consumată în 2006 a provenit din 
import, faţă de 2% în 2003 şi 3% în 2004; 

- 30% din carnea de porc consumată în 2005 şi 2006 a fost din 
import, faţă de 17% în 2002 şi 2003; 

- 35% din carnea de pasăre consumată în 2006 (33% în 2005) a 
fost importată, faţă de 21% în 2002 şi 2003. 

 
Este greu de explicat cum o ţară cu potenţialul României a 

ajuns să importe între o cincime şi o treime din carnea pentru consum. 
După cum, este, de asemenea, dificil de înţeles de ce această situaţie 
grea nu constituie o problemă de acţiune guvernamentală decisivă 
pentru sprijinirea producătorilor autohtoni. În Uniunea Europeană la 
care am aderat, în multe ţări membre regula generală este de a nu se 
depăşi un plafon considerat maxim de producţie, pentru a nu se 
produce dereglări de piaţă. La noi, este invers.  

Nu pretind că în perioada guvernării PSD lucrurile erau radical 
diferite. Din păcate, însă, după alternanţa la putere, situaţia s-a 
înrăutăţit simţitor şi nu sunt semnale că puterea s-a sensibilizat şi că 
sunt în curs de elaborare politici coerente de rectificare a unei tendinţe 
profund dăunătoare pe plan economic şi care menţine zona ruralului în 
parametrii micii producţii şi cu un grad redus de utilizare a excesului 
de forţă de muncă de la sate. Cred că aceasta trebuie să constituie o 
temă majoră de reflecţie şi de acţiune pentru ca, într-o perioadă 
previzibilă de timp, situaţia să se echilibreze şi România – care este 
capabilă să-şi satisfacă, în linii mari, cerinţele din producţia proprie –, 
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să se apropie de performanţele altor state membre ale Uniunii 
Europene în acest domeniu. 

În agricultură trebuie intervenit urgent, prin acţiuni relativ 
simple, cu efect major, dar cu anumite riscuri pentru clasa politică. În 
acest domeniu următoarele măsuri sunt ar putea fi avute în vedere: 

- finalizarea imediată a retrocedărilor, prin fixarea unui termen 
limită de timp şi prin implicarea în acest proces a autorităţilor statului; 

- promovarea conceptului de agricultură industrială, printr-un 
program de concentrare a exploataţiilor agricole şi de utilizarea în 
fermele agricole de angajaţi cu atribuţiuni diferite de cele ale 
proprietarului; 

- utilizarea fondurilor existente pentru amenajarea drumurilor, 
dezvoltarea unor sisteme moderne de irigaţii, construirea de baterii de 
silozuri,  împădurirea terenurilor, sprijinirea culturilor eficiente şi cu 
posibilităţi de industrializare masivă (plante pentru combustibili 
neconvenţionali, viticultura, pomicultura, creşterea animalelor pentru o 
industrie modernă de preparate din carne şi lapte); 

- aplicarea neîntârziată a legislaţiei UE în vigoare şi în România 
privind securitatea alimentară şi comercializarea produselor agricole, 
prin legalizarea fiscală a acestei activităţi aplicându-se impozite pe 
proprietate şi pe veniturile realizate;  

- dezvoltarea unui sistem de asigurări, cu atât mai necesar în 
contextul unor modificări climatice evidente (creşterea riscului 
calamităţilor sau a fenomenelor care pot conduce la compromiterea 
recoltelor). 

 
6. Mediu 

 
Efectele la nivel mondial în ce priveşte încălzirea climei au 

repercusiuni la nivel naţional, care pot fi combătute eficient începând 
cu nivelul local. În lupta pentru combaterea efectului încălzirii globale 
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este necesară punerea în aplicare a unei politici energetice diversificate 
şi a unei politici urbanistice elaborate. 

România are grave probleme ecologice şi de mediu. Aerul şi 
apele sunt frecvent poluate. Despăduririle ilegale au luat o tot mai mare 
amploare. Toate acestea sunt probleme care ameninţă prezentul nostru 
şi viitorul copiilor. Trebuie să fim conştienţi de aceste riscuri şi să 
aducem abordarea ecologică în centrul politicilor noastre.  

Preluarea cu întârziere şi incompletă a acquis-ului comunitar, 
inclusiv înţelegerea greşită a unor principii şi proceduri la nivelul 
autorităţilor naţionale şi locale, fac în prezent, din acest domeniu, o 
mare provocare pentru societatea românească, în general, şi pentru 
economia românească, în special, în condiţiile în care timp de 17 ani în 
lipsa unei legislaţii complete în materie s-a ajuns la o exploatare 
nemiloasă a sistemelor naturale de protecţie, la dezafectări de obiective 
industriale fără ecologizare, la insuficienta dimensionare a resurselor 
bugetare ca şi a fondurilor incluse în negocierea cu UE14. 

În aceste condiţii, având în vedere riscul major pe care îl poate 
reprezenta orice acţiune iniţiată în interiorul UE contra operatorilor 
economici români care nu respectă normele de mediu, apar necesare: 

- Reevaluarea rapidă şi corectă a situaţiei actuale. 
-  Desfăşurarea de acţiuni în mediul economic pentru definirea 

unor programe individuale, la nivelul operatorilor economici şi 
sectoriali, cu agregare la nivel naţional, astfel încât să se poată recupera 
întârzierile, să se poată corecta greşelile majore şi să se convină cu 

                                                 
14 România a obţinut 11 perioade de tranziţie pentru principalele domenii: calitatea 
aerului (3 ani), prevenirea şi controlul integrat al poluării industriale (8 ani), calitatea 
apei (15 ani pentru calitatea apelor uzate, urbane şi a apei potabile, 7 ani pentru 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole), 
managementul deşeurilor (3 ani pentru ambalaje, 10 ani pentru depozitarea deşeurilor, 3 
ani pentru incinerarea deşeurilor). Costurile totale până la sfârşitul perioadelor de 
tranziţie sunt de 25,7 miliarde euro, iar costul total pentru mediu este de 29,5 miliarde 
euro. 
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Comisia Europeană eventualele modificări ale programului convenit 
care vor deveni necesare după aplicarea unor astfel de programe. 

- Reanalizarea programului naţional de alocare a emisiilor, ca 
urmare a intrării în vigoare a convenţiei de la Kyoto, deoarece 
rezervele acumulate în primul an vor fi epuizate într-un termen foarte 
scurt, ţinând seama că baza de calcul a fost aleasă când industria 
românească se afla în punctul cel mai scăzut, creşterile anuale de 6–7% 
ale producţiei industriale având efecte asupra acestor emisii. 
 

Ca un prim pas pentru combaterea încălzirii globale, în 
domeniul energetic, va trebui să se pună, cu adevărat, în aplicare 
Strategia energetică europeană, care să asigure creşterea ponderii 
energiei alternative în ansamblul producţiei energetice. 

Reducerea efectelor încălzirii globale se poate face şi prin 
reducerea emisiilor de gaze rezultate din activitatea mijloacelor de 
transport rutier. De exemplu, în sectorul transportului de mărfuri ar 
trebui să se pună un accent mai mare pe dezvoltarea transportului 
feroviar şi fluvial, încurajând prin politici fiscale această orientare.  

 
Principalele priorităţi în asigurarea mediului înconjurător şi 

în realizarea programului de „tranziţie” pot fi: 
- consolidarea cadrului instituţional în domeniul mediului, 

armonizat cu cel al UE şi asigurarea resurselor materiale, financiare 
şi umane; 

- asigurarea fondurilor necesare realizării investiţiilor pentru 
protecţia mediului; 

- integrarea protecţiei mediului înconjurător în politicile 
regionale şi sectoriale de dezvoltare, cu prioritate a creşterii 
capitalului de mediu regenerabil la nivel local; sporirea capacităţii 
de atragere şi utilizare a fondurilor comunitare precum şi a 
fondurilor de coeziune şi structurale; 

- apărarea împotriva calamităţilor naturale şi a accidentelor 
precum şi sporirea capacităţii de prevenire, control şi intervenţie; 

- susţinerea sistemelor integrate de management al mediului; 
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- promovarea parteneriatelor de tip public-privat, a 
responsabilităţii corporaţionale; 

- promovarea utilizării energiei regenerabile şi utilizarea 
durabilă a resurselor naturale; 

- protecţia ecosistemului complex Dunăre-Deltă-Marea 
Neagră, incluzând măsuri de reconstrucţie ecologică; 
 

Astfel pot fi identificate câteva domenii în care se impun 
abordări complexe care au ca scop final îmbunătăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor într-un mediu sănătos. 

 
- Îmbunătăţirea calităţii aerului15 prin: - monitorizarea 

calităţii aerului prin utilizarea echipamentelor de laborator 
certificate conform standardelor UE; 

                                                 
15 Pe 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro a fost adoptată Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite 
privind Schimbările Climatice. Cel mai important act subsecvent a Convenţiei a fost 
Protocolul de la Kyoto, din 1997. Supranumit de Tony Blair ca „ca monument al 
diplomaţiei internaţionale” care afirma necesitatea dar indica şi mecanismele reducerii 
emisiilor prin trei mecanisme de piaţă care urmăresc asistarea ţărilor în vederea 
reducerii costurilor generate de îndeplinirea ţintelor de reducere a emisiilor. Aceste 
mecanisme sunt Implementarea în comun (Joint Implementation – JI), Mecanismele de 
Dezvoltare Curată (CDM – Clean Development Mechanisms) si  Comercializarea 
Emisiilor. Ţinta obiectivelor Protocolului de la Kyoto privind emisiile de gaze cu efect 
de seră pentru statele membre ale UE cere reducerea acestora, mai ales pentru CO2. 

Protocolul de la Kyoto la Convenţia Cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice, a fost ratificat prin Legea 3/2001. România a fost printre primele state care au 
ratificat acest document internaţional, de o importanţă deosebită pentru problematica 
schimbărilor climatice si a luat următoarele angajamente: 

 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2008-2012 cu 8% faţă 
de nivelul de emisii înregistrate în anul 1989;  

 realizarea nu mai târziu de 2007 a unui sistem naţional de estimare a emisiilor 
de gaze cu efect de seră;  

 elaborarea şi implementarea politicilor în vederea promovării dezvoltării 
durabile;  

 realizarea înainte de prima perioadă de angajament, respectiv înainte de anul 
2008, a Registrului Naţional de emisii de gaze cu efect de seră. 
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- asigurarea schimbului de informaţii şi tehnologii;  
- folosirea echipamentelor de reţinere a emisiilor de poluanţi 

la sursă; 
- încurajarea activităţii de cercetare în domeniul eficienţei 

energetice şi a tehnologiilor non-poluante, precum şi dezvoltarea 
programelor de reducere a emisiilor; 

- modernizarea fluxurilor tehnologice deja existente; 
- utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile pentru 

procesele tehnologice deja existente.  
 

Nu trebuie să pierdem din vedere că în România există încă 
zone critice sub aspectul poluării atmosferei: Copşa Mică, Zlatna, 
Baia Mare - zone poluate în special cu metale grele (cupru, plumb, 
cadmiu), dioxid de sulf şi pulberi în suspensie provenite din 
industria metalurgică neferoasă; Hunedoara, Călan, Galaţi  - zone 
poluate în special cu oxizi de fier, metale feroase şi pulberi 
sedimentabile provenite din siderurgie; Râmnicu Vâlcea, Oneşti, 
Săvineşti, Stolnicei, Ploieşti - zone poluate în special cu acid 
clorhidric, clor şi compuşi organici volatili proveniţi din industria 

                                                                                                                        
Europa doreşte să protejeze climatul şi este determinată să reducă emisiile de dioxid de 
carbon şi să crească ponderea energiilor alternative. La summitul de la începutul lunii 
martie 2007, cele 27 de state membre UE au decis să reducă substanţial emisiile în 
următorii 13 ani şi să crească ponderea energiei regenerabile la 20%.  Aceste decizii 
referitoare la climat sunt obligatorii şi toţi recunosc că nu poate fi reglementat doar la 
nivel naţional. Situaţia din fiecare stat membru este diferită: Polonia obţine doar 5% din 
energia sa din surse regenerabile, iar Franţa aproximativ 6%. Privind strict cifrele, nici 
alte state nu stau mai bine: Germania are doar 4%, Spania 6%, Italia aproape 7%. 
Fruntaşă absolută este noul stat membru, Letonia, care produce 36% din energie cu 
ajutorul a trei mari hidrocentrale. Alte state din fruntea listei sunt Suedia (27%), 
Finlanda (23%) şi Austria (21%). La mijlocul clasamentului se clasează Danemarca şi 
Portugalia cu 15%, precum şi Slovenia, România (12%) şi Estonia (11%). În coada 
listei se situează Malta, care nu utilizează absolut nicio sursă regenerabilă de energie. 
Luxemburg şi Marea Britanie (1,5%), precum şi Belgia (2%) se situează ceva mai bine. 
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chimică şi petrochimică; Târgu Mureş - zonă poluată în special cu 
amoniac şi oxizi de azot proveniţi din industria de îngrăşăminte 
chimice; Brăila, Suceava, Dej, Săvineşti Borzeşti - zone poluate în 
special cu dioxid de sulf, sulfură de carbon, hidrogen sulfurat, 
mercaptani provenite din industria de celuloză, hârtie şi fibre 
sintetice. 

 
- Asigurarea calităţii apei trebuie să se refere la asigurarea 

calităţii apei potabile şi a unor sisteme eficiente de epurarea a 
apelor uzate, astfel încât să se reducă la minim impactul asupra 
mediului. Astfel pentru calitatea apei potabile vor trebui stabiliţi 
parametrii de calitate pentru apa destinată consumului uman şi 
stabilirea unui sistem naţional de monitorizare a apei potabile, 
concomitent cu reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile, 
existente în România, până la aducerea lor la parametrii UE. Pentru 
sectorul ape uzate ar trebui asigurată evaluarea îmbunătăţirilor ce 
trebuie aduse infrastructurii (reţele de canalizare şi staţii de epurare 
a apei), identificarea aglomerărilor urbane care necesită extinderea 
sistemului de colectarea a apelor uzate şi îmbunătăţirea metodelor 
de epurare; evaluarea sistemului existent de monitorizare şi 
inspecţie; îmbunătăţirea metodelor de tratare a apei potabile şi 
epurare a apei uzate precum şi construirea de noi staţii urbane de 
epurare a apelor uzate. În acelaşi timp trebuie acordată o atenţie 
deosebită controlului privind substanţele chimice periculoase 
(depozitare, transport, import export etc.). 

 
- Managementul deşeurilor prin prevenirea generării 

deşeurilor, reciclarea şi valorificarea acestora. Ar trebui să existe un 
interes sporit pentru colectarea selectivă (manuală şi mecanică) a 
deşeurilor (biodegradabile, electronice, electrice), folosirea unor 
deşeuri ca materie primă în construcţii, valorificarea deşeurilor prin 
metoda termică, depozitarea controlată a deşeurilor, asigurarea 
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infrastructurii necesare reducerii impactului negativ asupra 
mediului.  

 
-     Conservarea biodiversităţii şi biosecuritea16  

 România este o ţară cu o mare diversitate biologică şi cu un 
procent ridicat de ecosisteme naturale. Pădurile României acoperă 
28,44% din suprafaţa ţării. Recunoscându-se rolul important pe care îl 
are pădurea în dezvoltarea, în ansamblu, a societăţii, apare evident şi 
se impune să i se acorde, în continuare, grija necesară pentru a-şi 
menţine şi dezvolta corespunzător capacitatea de a satisface cerinţele 
generaţiilor viitoare dar şi a propriilor nevoi. Pădurea conservă un 
genofond de mare diversitate, în acest scop se impun o serie de măsuri 
pentru menţinerea şi creşterea suprafeţelor de pădure. 

Pentru alinierea la cerinţele UE în ceea ce priveşte protecţia 
naturii, România a stabilit următoarele priorităţi: 

- ariile naturale protejate17 şi siturile Natura 2000 vor trebui 
sa acopere peste 20 % din suprafaţa ţării; 

- aplicarea planurilor de management pentru aceste arii, 
pentru creşterea eficientei administrării lor;   

- luarea de măsuri speciale pentru protecţia celor mai 
importante specii. 

Instrumentul UE pentru susţinerea acestor obiective este 
programul “Natura 2000”.  

Integrarea în Uniunea Europeană obligă România la 
dezvoltarea sistemului de monitorizare, control şi raportare a 

                                                 
16 Biosecuritatea este un termen folosit pentru a descrie eforturile depuse in scopul 
reducerii şi/sau eliminării riscurilor potenţiale ce rezulta din aplicarea biotehnologiilor si 
utilizarea produselor lor. 
17 Reţeaua naţională de arii naturale protejate include: 1121 Arii Naturale Protejate 
(dintre care 27 Parcuri Naţionale şi Naturale), 3  Rezervaţii ale Biosferei, făcând parte 
din programul UNESCO: Retezat, Pietrosul Rodnei şi Delta Dunării. 
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introducerii deliberate, în mediu şi pe piaţă a organismelor 
modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea. 

Trebuie să recunosc, lansarea proiectului „România curată”18 s-
a făcut relativ târziu în timpul guvernării PSD (scuza a fost, ca de 
obicei: au fost alte priorităţi…) şi rezultatele sale au fost modeste. 

 

7. Valorificarea resurselor umane 
 

Perioada de preaderare la UE a avut un impact semnificativ 
asupra forţei de muncă din România. Sunt aprecieri diferite privind 
deplasarea forţei de muncă din România către ţările din vestul 
continentului. Se încearcă fie stoparea fenomenului, fie stimularea 
românilor care lucrează în străinătate să revină acasă. Considerăm că 
această chestiune ar trebui abordată diferit, pornind de la legile care 
guvernează economia de piaţă. Aceasta ar însemna să fie creată o 
„supraproducţie de forţă de muncă“ care să poată acoperi atât cererea 
externă, cât şi necesităţile din programul de dezvoltare a economiei 
româneşti. 

Dacă pentru marea majoritate a ţărilor Uniunii Europene 
important este numărul de persoane şi pregătirea acestora, pentru 
economia românească important este, în primul rând, nivelul pregătirii. 
Trebuie avută în vedere rezerva numerică semnificativă existentă 
în agricultură, unde lucrează azi aproape 35% din populaţia 
activă. Fenomenul migraţiei forţei de muncă, în afara veniturilor aduse 
de românii care lucrează în altă ţară, creează unele avantaje indirecte: 

                                                 
18 Programul “România Curată” a fost lansat la 22 aprilie 2002 şi a avut ca obiective: 
asigurarea protecţiei şi conservării mediului natural şi a mediului construit în 
concordanţă cu cerinţele dezvoltării durabile; asigurarea unui management integrat al 
deşeurilor; creşterea nivelului de educaţie şi conştientizare a populaţiei în spiritul 
protecţiei mediului. 
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- schimbarea mentalităţii faţă de muncă şi nivelul pretenţiilor de 
trai; 

- punerea la zi a performanţelor pregătirii acestora cu 
tehnologiile practicate în ţările dezvoltate. 

Consider că acţiunile care trebuie întreprinse pentru obţinerea 
unor rezultate avantajoase pe planul valorificării resurselor umane 
trebuie să se ţină seama de faptul că educaţia în şcoală a condus, prin 
programele promovate, în ultimii ani, la limitarea cunoştinţelor 
generale şi la exagerarea programelor de pregătire în sectoarele 
ştiinţelor exacte şi economice, coborându-se cu aceste programe până 
la vârstele cele mai mici. De asemenea, datorită acestor programe, a 
unor perturbări sociale, a propăşirii „industriei meditaţiilor“, dar şi a 
menţinerii unui nivel scăzut de salarizare pentru cadrele didactice, 
educaţia şcolară s-a mutat acasă, contribuţia şcolii fiind tot mai redusă. 

Dacă ne reamintim nivelurile economice existente în România 
în perioada interbelică, acestea au fost în legătură directă cu 
performanţele culturale care au atins un vârf în acea perioadă. Este 
general recunoscut că o forţă de muncă performantă, cu o mentalitate 
modernă, o pot avea numai oamenii cu o cultură solidă. Din acest 
motiv, cred că programele de învăţământ trebuie să urmărească 
realizarea acestui obiectiv major. 

Din cifrele publice se constată că populaţia ocupată într-un 
program de formare profesională şi educaţie continuă în România este 
sub 2% din totalul populaţiei. În condiţiile în care 7% din populaţia 
activă este înregistrată în şomaj, rezultă că resursele umane nu sunt 
valorificate prin procesul de educare continuă. Menţionăm că în alte 
ţări europene, toată populaţia înregistrată în şomaj este înscrisă la o 
formă de pregătire profesională. Cred că autorităţile statului 
responsabile pentru programele de educaţie trebuie să-şi revizuiască în 
totalitate concepţia, atât pentru perioada de educare prin şcoală, 
precum şi în ceea ce priveşte formarea profesională a adulţilor. Ar 
trebui ca cel puţin 80% din populaţia activă să fie cuprinsă 
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periodic într-un program de pregătire. Aceasta ar conduce nu 
numai la performanţă, ci şi la stoparea unor fenomene sociale negative, 
cheltuielile aferente fiind mult mai mici decât cele generate de faptele 
sociale produse de un segment al populaţiei cu un nivel scăzut, 
necorespunzător de instrucţie. Alături de reforma educaţiei (inclusiv 
a asigurării competenţelor cheie definite la nivel UE) şi a formării 
profesionale pe toată durata vieţii nu ar trebui pierdut din vedere 
dezvoltarea spiritului antreprenorial şi sănătatea publică. 

 

8. Creşterea productivităţii şi îmbunătăţirea  
eficienţei muncii 

 
Are loc o creştere continuă a performanţelor obţinute de forţa 

de muncă, pe planul productivităţii şi al eficienţei, mai puţin vizibilă 
însă în evoluţia indicatorilor macroeconomici. S-a înregistrat în ultima 
perioadă o creştere a productivităţii muncii cu cca. 10% pe an, 
precum şi reducerea consumurilor de materii prime şi materiale, 
mai accentuat în sectorul privat şi mult diminuat faţă de anii 
precedenţi în sectorul controlat de stat.  

Având în vedere studiile de specialitate, ca şi presiunea 
exercitată de angajaţi pentru creşterea salariilor, având ca ţintă 
atingerea nivelului din ţările UE, formula prin care se corelează 
creşterea salarială nu poate depăşi 75% din creşterea inflaţiei, la 
care se adaugă creşterea productivităţii. Aceasta înseamnă că 
singurul parametru asupra căreia trebuie acţionat este 
productivitatea, deoarece creşterea salariilor, precum şi scăderea 
inflaţiei sunt inevitabile. 

Rolul statului în creşterea productivităţii în sectorul 
economiei private este limitat, dar el este determinant în 
sectorul public sau majoritar de stat. În schimb, creşterea 
productivităţii în sectorul privat poate fi sprijinită de stat prin 
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reducerea cheltuielilor cu serviciile publice şi administrative, 
creşterea stării de sănătate a populaţiei, îmbunătăţirea 
pregătirii profesionale, în aşa fel încât capitalul privat să fie 
îndreptat către dezvoltarea tehnică, tehnologică şi socială. În 
ceea ce priveşte sectorul public, este necesară stabilirea de 
criterii de performanţă care să constituie elementul 
determinant al veniturilor salariale şi trebuie să se ajungă la o 
reducere drastică a sporurilor şi la eliminarea avantajelor 
obţinute prin legi şi alte acte normative direcţionate. În 
sectorul producţiei de bunuri şi servicii controlate de stat, 
situaţia este şi mai gravă, reglementările actuale care obligă 
stabilirea de performanţe de productivitate şi performanţe 
fiind total ignorate. În locul întăririi disciplinei financiare, 
costurile lipsei de productivitate sunt decontate pe cheltuieli şi 
suportate de contribuabili. 

În acest context, stabilirea imediată a unor criterii de 
eficienţă şi productivitate în toate domeniile unde este statul 
prezent apare obligatorie, altfel se va ajunge la situaţia în care 
costurile nejustificate ale acestui segment de producţie nu vor 
mai putea fi suportate de contribuabil. 

Ideea că statul este un administrator prost este 
înşelătoare. În realitate, administratorii nu au curajul să aplice 
principiile de administrare – care trebuie să fie similare atât în 
sistemul public, ca şi în cel privat – datorită corupţiei sau 
clientelismului. 

 
9. Siguranţa contribuabilului şi a proprietăţii 

 
Situaţia actuală indică o insecuritate majoră a 

cetăţeanului şi a persoanelor juridice private şi o protecţie 
legiferată pentru funcţionarii publici şi persoanele juridice la 
care statul îşi exercită controlul, în timp ce în domeniul 
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proprietăţii, cea publică este abandonată şi jefuită, iar 
proprietatea privată dobândită ilicit este protejată nejustificat. 
Autorităţile care trebuie să asigure securitatea cetăţeanului din 
Ministerul Internelor şi al Reformei Administraţiei, ca şi din 
cel al Justiţiei, precum şi autorităţile care asigură protecţia 
consumatorului sau securitatea alimentară nu au la îndemână 
toate mijloacele pentru a-şi îndeplini obligaţiile prevăzute de 
lege, din motive obiective sau subiective, dar şi din lipsa unui 
control adecvat. 

Soluţia pentru care militez în scopul rezolvării acestei 
situaţii este implicarea cetăţeanului sau a contribuabilului ca 
observator în structurile care au misiunea de a asigura 
responsabilitatea acestor structuri, în primul rând faţă de 
contribuabil. 

Un rol deosebit trebuie să fie acordat luptei contra 
violenţei, în special a celei din instituţiile de învăţământ, 
utilizarea tuturor mijloacelor pentru reintroducerea civilizaţiei 
în locurile comune, întărirea efectivelor care să asigure 
securitatea zilnică, sporirea alocaţiilor bugetare pentru 
protejarea victimelor violenţei sub orice formă. 
 

10. Competitivitatea producţiei 
 

Deşi ar trebui să dezvoltăm problema competitivităţii în toate 
domeniile, am ales ca prioritate numai competitivitatea producţiei, 
considerând că aceasta acoperă o mare parte din fenomenele 
înregistrate astăzi în economia românească, prin rezolvarea căreia se 
pot obţine efectele majore necesare. Competitivitatea în domeniul 
producţiei desparte economia românească de economiile 
concurente din statele UE şi se reflectă direct în condiţiile sociale, 
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în indicatorii macroeconomici şi în ritmurile de dezvoltare care ar 
trebui să conducă la reducerea decalajelor. 

Înregistrăm fenomene de lipsă de competitivitate total diferite, 
cu evoluţii de asemenea diferite. Există sectoare de activitate unde 
viteza de reducere a decalajului tehnologic este deosebită, cum sunt 
cele ale comerţului cu amănuntul şi finanţele şi unele realizează 
profituri mari cu costuri mici, dar există concomitent şi sectoarele 
producătoare de bunuri industriale, în cadrul cărora competitivitatea 
este redusă. 

În opinia mea, rolul statului în sprijinul creşterii competitivităţii 
ar trebui orientat, în limitele atribuţiilor sale, în două direcţii: 

1. Crearea unui mediu concurenţial apropiat de cel existent în 
celelalte economii din ţările membre UE, ceea ce înseamnă 
îmbunătăţirea sectorului public; stabilitate în domeniul legislaţiei 
fiscale, patrimoniale şi juridice; desfiinţarea verigilor ineficiente create, 
prin legislaţie, între instituţiile controlate de stat şi mediul de afaceri. 
Promovăm ideea desfiinţării legăturii între funcţionarul public ca 
persoană şi el drept contribuabil. Deşi s-a promovat mult ideea 
neimplicării statului, acesta este încă foarte mult implicat în direcţia 
menţionată.  

2. Eliminarea monopolurilor provenite din transformarea 
economiei centralizate de stat într-o economie privată care înlătură 
efectele concurenţei, prin poziţii de monopol sau poziţii dominante pe 
piaţă ale unor structuri administrative sau economice (de ex.: 
distribuţia de gaz şi energie electrică, televiziunea prin cablu, 
transportul de persoane pe calea ferată, serviciile comunale de utilităţi, 
servicii de verificare şi control, securitate industrială ş.a.). 

Politica care ar urma să fie promovată ar putea fi orientată în 
două direcţii:  

- stimularea apariţiei de structuri concurenţiale; 
- modificarea actualei legislaţii ale autorităţilor de reglementare 

care să confere acestora atributul promovării concurenţei, să le scoată 
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din poziţia de susţinători ai monopolurilor şi să le plaseze în poziţia de 
protectori ai drepturilor consumatorului. 

 
* 

* * 
 
Discuţiile pe marginea acestor zece priorităţi trebuie 

circumscrise unei dezbateri ample privind stabilirea strategiei post-
aderare a României, dezbatere mult întârziată, distorsionată de 
evoluţii politice şi politicianiste interne care au împins pe un plan 
secundar o problemă esenţială, prioritatea priorităţilor în momentul de 
faţă: ce-şi propune România să facă pe termen mediu şi lung pentru a 
obţine maximum de avantaje pe plan economic şi social din noua sa 
calitate de membru al Uniunii Europene? 

 

Provocări europene şi oportunităţi pentru economia 
românească 

 
Dezvoltarea României va depinde în totalitate de modul în 

care economia noastră va face faţă presiunilor concurenţiale 
globale. Este clar ca prezenţa României ca stat membru în Piaţa 
Unică a UE nu reprezintă un scut împotriva dinamicii pieţelor 
internaţionale. Dimpotrivă, momentul intrării în UE trebuie folosit 
în vederea pregătirii economiei pentru a face faţă provocărilor 
economice la nivel internaţional şi de a fructifica oportunităţile 
oferite de noul statut de după 1 ianuarie 2007. 

Principalele provocări economice se refera la volatilitatea 
mare a capitalurilor şi la creşterea flexibilităţii structurii 
economice, în sensul sporirii numărului de ramuri economice şi al 
firmelor din aceste ramuri care recurg la delocalizare într-un timp 
relativ scurt. În acelaşi timp, economia României este expusă din 
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ce în ce mai mult situaţiei create de rapiditatea cu care capitalurile 
se mută între pieţele din întreaga lume, pe măsura integrării 
firmelor româneşti pe piaţa internaţională şi al interacţiunii 
pieţei româneşti de capital cu cele internaţionale.  

Pentru a putea face faţă mişcărilor rapide de capitaluri, 
o economie deschisă şi de dimensiune medie trebuie să fie, atât 
atractivă în permanenţă pentru investiţii străine din diferite ramuri 
cât şi flexibilă, pentru a putea realiza profituri în diferite ramuri, în 
principal pe baza unei productivităţi cât mai mari. 

Pe lângă aceste două condiţii este necesar ca piaţa de 
capital să fie suficient de eficientă pentru a putea profita de 
capitalurile pe care economia reală le poate atrage. Prin eficienţa 
pieţei de capital înţelegem, în primul rând, viteza cu care noi 
companii sunt promovate pe piaţa de capital şi în al doilea rând, 
modul în care piaţa de capital remunerează acţionarii, astfel încât 
aceasta să reprezinte o alternativă viabilă pentru finanţarea 
companiilor.  

În acest context, finanţarea companiilor prin intermediul 
pieţei de capital semnalizează mai repede mediului de afaceri 
domeniile pe care piaţa doreşte să le remunereze, permiţând astfel o 
ajustare la nivelul factorilor, fără a produce şocuri la nivelul 
preturilor. Vom evita astfel pericolul în cazul în care piaţa de 
capital nu este eficientă, prin faptul că economia României va 
beneficia de fluxurile internaţionale de capital, rămânând doar ca o 
angrenare superficială, în mişcările de scurtă durată ataşate 
câştigurilor speculative, fără a fi mobilizate în finanţarea 
economiei.  

Iată de ce trebuie asigurată atractivitatea economiei 
pentru fluxurile de investiţii străine fructificând toate situaţiile, 
unele chiar conjuncturale şi altele care nu sunt de natură economică 
(de ex. geopolitice). Nu trebuie uitat că, în principal, investiţiile 
străine sunt atrase de: 1) politici publice favorabile investitorului, 
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orientate spre companii; 2) suport logistic, în sensul accesului facil 
la reţelele de infrastructura (energie, comunicaţii şi transporturi); 
3) o piaţă a muncii cât mai eficientă şi coerent legată de sistemul 
de educaţie, capabilă să suporte ajustări de salarii şi calificări. 

Politicile publice orientate spre companii presupun că statul 
devine un partener al companiilor şi nu mai este principalul 
obstacol în funcţionarea mediului de afaceri. Aceasta nu reprezintă 
o abandonare a rolului pe care îl are statul de realizare a bunăstării 
cetăţenilor săi, ci se referă la modificarea mijloacelor de îndeplinire 
a acestui obiectiv. Astfel, statul nu se rezumă la redistribuirea 
fondurilor prelevate prin impozitare pentru corectarea 
imperfecţiunilor pieţei, ci investeşte fondurile de care dispune 
pentru creşterea capacităţii profesionale a cetăţenilor pentru ca 
aceştia să poată face faţă cerinţelor pieţei. În acest moment, 
România trebuie să facă această schimbare pe baza încheierii 
proceselor generale de reforma economică. 

Accesul la reţelele de infrastructură şi exploatarea 
acestora cu costuri cât mai reduse este un alt factor sine qua non 
în atragerea investiţiilor străine. Două aspecte adiacente acestui 
subiect sunt finanţarea realizării de astfel de reţele de infrastructuri 
şi facilitatea de acces la materiile prime. Prin fondurile europene 
stabilite, ajutate de finanţările bugetare, avem posibilitatea 
construirii unei infrastructuri acceptabile, fără implicaţii asupra 
macrostabilităţii viitoare. 

O piaţă eficientă a muncii ca o a treia condiţie şi suport al 
creşterii economiei româneşti, este aceea care permite ajustări 
rapide ale ofertei de muncă la cerinţele exprimate de companii si de 
investitori. Adaptarea se face atât prin procesul simplu referitor la 
modul în care este coordonată negocierea salariului, cât şi prin 
procesul mai complex de ajustare a calificării forţei de muncă la 
nevoile prezente şi în viitor ale investitorilor. Din acest punct de 
vedere este necesar să fie optimizat raportul între piaţa muncii şi 
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sistemul educaţional, astfel încât acesta din urmă să poată oferi în 
timp util, calificările care se cer pe piaţă. Pe acest fond, trebuie avut 
în vedere că, în prezent, pe piaţa muncii din România se manifestă 
presiuni semnificative asupra salariilor, fără ca acestea să ţină 
seama de nivelul şi dinamica productivităţii muncii, ci – de multe 
ori - fiind rezultanta inabilităţii de ajustare a calificării forţei de 
muncă la nevoile companiilor şi a investitorilor.  

Din punctul de vedere al economiei româneşti, care este 
expusă acum presiunilor pieţei mondiale prin intermediul Pieţei 
Unice europene, cele două probleme esenţiale sunt păstrarea 
atractivităţii pentru investiţiile străine şi creşterea flexibilităţii în 
structura ramurilor, astfel încât productivitatea să se menţină la 
niveluri competitive. 

 
Flexibilitatea unei economii se regăseşte în capacitatea de a 

face faţă ciclurilor economice determinate de avansul tehnologic, 
concomitent,  ajustările rezultate din acest proces pe piaţa muncii 
şi în nivelul de trai nu trebuie să genereze crize sociale.  

În ultimii şapte ani, România a acumulat investiţii străine de 
25 miliarde Euro. Aceste fonduri au contribuit la modificarea 
structurii economiei dinspre industrii cu valoare adăugată redusă 
(textile, materii prime), către industrii cu valoare adăugată mai 
mare (industria auto şi de componente) şi servicii. Această valoare 
este mică în comparaţie cu fondurile necesare pentru a putea face 
faţă saltului tehnologic necesar ca România să atingă nivelul de 
productivitate care să crească nivelul investiţiilor străine atrase 
până acum. 

Situarea la un nivel ridicat al investiţiilor străine pe viitor nu 
mai poate fi asigurată bazându-ne strict pe atracţia pe care o 
reprezintă avantajul forţei de muncă ieftine. Dimpotrivă, aşa cum s-
a arătat, acest avantaj tinde să se diminueze şi chiar să dispară 
pentru că oferta de muncă nu are calificările cerute de companiile 
care vor să investească în România.  
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Până acum în România, efectul creşterii flexibilităţii în 
structura ramurilor economice asupra atragerii de investiţii străine 
nu a putut fi perceput pentru că reforma economică a determinat o 
modificare semnificativă a structurii sectoarelor. În schimb, 
modificări de mici amploare între industrii înrudite au demonstrat 
ca flexibilitatea poate conduce la creştere economică prin atragere 
de investiţii străine importante. În aceste condiţii, pe viitor România 
va putea face faţă mişcărilor din ce mai mari ale capitalurilor şi 
concurenţei în atragerea şi menţinerea investiţiilor străine prin două 
metode şi anume: creşterea atractivităţii pe baza îmbunătăţirii 
calificării forţei de muncă şi a infrastructurii necesare dezvoltării 
afacerilor şi creşterea flexibilităţii economiei prin dezvoltarea de 
companii în ramuri din sectoare care în prezent sunt 
subdimensionate. Pentru aceasta, România se bucură de mai multe 
oportunităţi prin aderarea la UE. În primul rând: participarea 
României în Piaţa Unică permite instituţiilor statului să „înveţe” 
regulile retragerii din piaţă şi a participării în procesul economic 
doar la nivelul asigurării cadrului de funcţionare a pieţei. În al 
doilea rând: fondurile structurale vor sprijini semnificativ 
construcţia de reţele de infrastructura, fără a genera dezechilibre 
macroeconomice. În al treilea rând: integrarea în programele de 
cercetare-dezvoltare, precum şi participarea activă la programele 
de creştere a competitivităţii iniţiate la nivel european sunt 
premisele asigurării unei mai mari flexibilităţi economice pe viitor.  

În acest sens, România are de partea ei câteva atuuri, care 
sunt datorate momentului la care are loc integrarea, precum şi 
diferenţei de ciclu economic care încă există între România şi ţările 
UE. Astfel, relativa întârziere în încadrarea în reţelele orizontale şi 
verticale de producţie la nivel european îi pot permite să devină o 
destinaţie pentru multiplele industrii care se delocalizează sau se 
vor delocaliza din vestul Europei. De asemenea, vecinătatea cu o 
piaţa externă faţă de UE, îi va permite sa aibă furnizori şi clienţi 
din pieţe neaparţinând aceluiaşi bloc, astfel încât să nu fie afectată 
de posibile crize economice din interiorul UE. 
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În final, trebuie subliniat ca aceste oportunităţi şi atuuri ale 
României nu pot fi valorificate decât dacă se are în vedere marea 
provocare de pe piaţa muncii, cu care se confrunta economia 
noastră. Vor trebui găsite urgent soluţiile optime care să răspundă 
scăderii rigidităţii pieţei muncii (manifestată în acutizarea 
procesului de negociere a salariilor prin creşterea rapidă a nivelului 
de remunerare), în condiţiile în care oferta de muncă se îngustează 
(datorită scăderii populaţiei dar şi migraţiei unui mare număr de 
români înspre piaţa vest-europeană) iar calificarea forţei de muncă 
trebuie să crească, să se diversifice şi să fie flexibilă.  
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III.3. ZECE PRINCIPII PENTRU O ROMÂNIE 
SOCIALĂ 

 
Construirea unei societăţi a dreptăţii sociale este ambiţia şi 

angajamentul oricărui politician european, cu atât mai mult a unui 
social-democrat român, în contact permanent cu starea socială 
dezamăgitoare din ţară. Acest angajament pentru justiţie socială, dublat 
de obiectivul asigurării competitivităţii, se susţin reciproc şi nu se 
exclud, după cum am demonstrat în perioada în care am condus  
guvernul social-democrat din perioada 2000–2004.  

Pentru a construi un sistem de ocupare şi protecţie socială, 
adecvat obiectivelor de dezvoltare a ţării, nu este suficient un singur 
mandat, dată fiind realitatea de la care am plecat şi sacrificiile impuse 
de reforma economică. În continuare sunt necesare reforme 
importante, pe parcursul cărora nu trebuie să încetăm să insistăm în 
promovarea solidarităţii şi coeziunii sociale. Dacă vom ceda presiunii 
celor care atacă statul social, fără a propune un mecanism eficient de 
echilibrare socială, discrepanţele sociale vor deveni inumane şi de 
nesuportat în ţara noastră. 

De aceea, este important – în opinia mea - ca guvernele să 
respecte câteva principii în programele şi acţiunile lor prezente şi 
viitoare. Sunt, de altfel, principii recunoscute şi promovate la scara 
continentului nostru de Partidul Socialiştilor Europeni, din care 
fac parte şi social-democraţii români. 

 

1. Drepturi şi responsabilităţi pentru toţi cetăţenii 
 

Unii pretind că viitorul societăţii româneşti trebuie lăsat la 
dispoziţia forţelor pieţei, singura care asigură o distribuţie eficientă a 
resurselor. Ei afirmă că orice acţiune semnificativă a statului, de 
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redistribuire a resurselor şi de definire a normelor legale de solidaritate, 
distorsionează piaţa şi induce comportamente umane pasive, chiar 
antisociale, în comunităţi, în companii şi în societate. Chiar dacă 
globalizarea a creat dificultăţi sistemelor europene clasice de protecţie 
socială, soluţia nu poate fi abandonarea oricăror mecanisme de 
solidaritate, ci înnoirea lor pentru a le adapta la realităţile complexe ale 
lumii de astăzi.  

Convingerea social-democraţilor şi a socialiştilor europeni, pe 
care o împărtăşesc în întregime, este că între drepturi şi responsabilităţi 
trebuie să existe un echilibru. Că nimeni, în modernitate, nu poate să 
beneficieze doar de drepturi şi să se sustragă obligaţiilor. Astfel, statul 
are obligaţia de a garanta cetăţenilor accesul la serviciile publice de 
educaţie şi protecţie socială, de a le prezerva drepturile politice, civile, 
sociale, de a oferi condiţii pentru ocuparea deplină în muncă şi de 
solidaritate în societate. În contrapartidă, statul se aşteaptă din partea 
cetăţenilor şi a entităţilor care beneficiază de aceste drepturi şi condiţii 
favorabile dezvoltării să contribuie la susţinerea sistemului. 
Companiile au dreptul să-şi dezvolte activităţile într-un mediu stabil, 
echitabil şi transparent, dar au şi obligaţia de a contribui corect la 
formarea bugetelor publice, la atingerea obiectivului de ocupare 
deplină în muncă şi de a îndeplini un rol pozitiv în societate, de 
responsabilitate socială. Cetăţenii au dreptul de a participa deplin la 
dezvoltarea societăţii şi pe piaţa muncii, dar au şi responsabilitatea unei 
conduite active,  să valorifice oportunităţile de educaţie şi formare, în 
interesul lor şi al societăţii. 
 

2. Ocuparea deplină – baza viitorului 
 
Pentru socialişti şi social-democraţi, ocuparea deplină şi de 

calitate constituie un obiectiv pe deplin realizabil. Graţie utilizării 
potenţialului fiecărui cetăţean şi participării la crearea de noi resurse, 
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societatea poate deveni mai prosperă şi mai solidară. Şi nu poate fi 
atins obiectivul de deplină ocupare fără existenţa unui stat providenţial 
modernizat. Pieţele de muncă devin, pe zi ce trece, mai dinamice şi 
mai exigente. Ele trebuie să devină şi mai incluzive. Adoptarea şi 
aplicarea politicii de securizare a parcursului profesional pot garanta 
acest caracter incluziv al pieţei muncii din ţara noastră.  

Trebuie să instituim şi să asigurăm un drept al cetăţenilor 
români la securitatea parcursului profesional, prin intermediul unui 
drept la formare profesională continuă, prin educaţia de-a lungul 
întregii vieţi. Politicile sociale, educative şi de ocupare trebuie să 
materializeze acest nou drept. Şi, pentru a elimina riscul consolidării 
unei ocupări „la preţ redus” a forţei de muncă româneşti, ar trebui să 
urmărim continuu limitarea şi excluderea condiţiilor care favorizează 
munca neadecvată; munca precară, munca sub-retribuită, ocuparea sub 
nivelul calificărilor şi munca în condiţii periculoase pentru sănătatea 
angajaţilor definesc formele de muncă neadecvată care trebuie să stea 
în atenţia viitoarei guvernări social-democrate. 
 

3. Investiţii în cetăţeni 
 
Pentru exponenţii „ortodoxiei” pieţei, guvernarea trebuie să se 

concentreze pe oportunităţile oferite persoanelor înalt calificate, 
câştigătorii naturali ai competiţiei, cu preţul asumat al abandonării 
celor mai slabi de pe piaţa muncii. Pentru social-democraţi este 
importantă alegerea solidarităţii, investiţia în capacităţile tuturor 
cetăţenilor. Dezvoltarea continuă a competenţelor şi capacităţilor 
românilor se poate face prin educaţie, formare profesională şi politici 
sociale active, astfel încât, în economia cunoaşterii, fiecare să poată 
contribui, să aibă locul său. Există astăzi o breşă importantă de 
oportunităţi deschisă între persoanele cu educaţie superioară, pe de o 
parte, şi cei cu calificări precare sau incomplete, pe de altă parte. 
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Această breşă poate fi închisă dacă vom identifica şi aplica forma 
de „flexicuritate” adecvată României.  

Economia are nevoie de mai mare flexibilitate pe piaţa muncii, 
iar oamenii au nevoie de mai mare securitate a parcursului lor 
profesional. Finanţarea politicii de flexicuritate la nivelul necesar (3–
3,5% din PIB) ar putea să fie asigurată din surse publice şi din 
contribuţiile companiilor, definite pe baza principiului „bonus-malus”. 
Astfel, firmele active în asigurarea consistentă a formării profesionale a 
angajaţilor şi rezervate în acţiunile de disponibilizare a personalului 
angajat, vor contribui mai puţin la fondul de şomaj şi vor primi o 
asistenţă accentuată din partea autorităţilor publice. Companiile care nu 
abordează cu responsabilitate resursa umană angajată vor trebui să 
contribuie, cu cote majorate de contribuţii, la acelaşi fond de şomaj şi 
vor fi într-o relaţie mai rezervată cu autoritatea publică în ceea ce 
priveşte eventuale ajutoare sau facilităţi. 

De asemenea, orice angajat ar beneficia de garantarea unui 
drept de formare de-a lungul întregii cariere, a cărui fructificare va 
determina consolidarea drepturilor sociale conexe (indemnizaţii 
speciale, deduceri fiscale ţintite etc.). Principiul de bază va fi acela că 
oricare cetăţean care priveşte cu responsabilitate propria carieră 
profesională şi se implică insistent în achiziţionarea de noi abilităţi va 
beneficia de asistenţa „binevoitoare” a autorităţii publice. 
Comportamentele active şi responsabile vor fi recompensate, fie că 
este vorba de persoane, fie că este vorba de companii. 
 

4. O societate solidară şi incluzivă 
 
Politicienii de dreapta pretind că nu putem face mai nimic 

pentru cei mai dezavantajaţi membri ai societăţii, că orice intervenţie 
care îi vizează distorsionează piaţa, multiplică riscurile morale, iniţiază 
comportamente iresponsabile din partea beneficiarilor şi extinde zona 
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de pasivitate socială şi profesională. Consider, însă, că ar trebui să 
alegem să apărăm caracterul social al societăţii, în care fiecare 
contează. Inegalităţile de avere şi de oportunităţi sunt mari şi 
numeroase în ţara noastră. Marginalizarea şi excluderea socială pot fi 
contrabalansate doar prin politici sociale responsabile şi active.  

Grupurile ameninţate de excludere – vârstnicii, şomerii de 
lungă durată, tinerii, femeile, minoritatea rromă, salariaţii necalificaţi, 
locuitorii zonelor sărace din punct de vedere economic şi social – au 
nevoie de un angajament mai puternic din partea guvernelor de a lupta 
împotriva sărăciei şi de a garanta noi perspective de integrare şi de 
participare. Temele prioritare ale acestui angajament trebuie să fie: 
sănătatea, serviciile sociale, politici active de ocupare în muncă, noi 
măsuri pentru coeziune socială. În cadrul Strategiei Lisabona, 
guvernările viitoare au datoria de a-şi proiecta politicile şi programele 
astfel încât să nu urmărească doar logica economică, ci şi logica 
socială, de solidaritate, coeziune şi incluziune socială. 
 

5. Un serviciu public pentru îngrijirea şi educarea copiilor 
de vârstă mică 

 
Pentru mulţi dintre politicienii români, copiii reprezintă o 

chestiune privată şi nimic mai mult. Această optică învechită şi prea 
puţin responsabilă a fost evidentă ori de câte ori guvernul PSD pe 
care l-am condus în perioada 2000–2004 a adoptat programe 
sociale favorabile copiilor (programul „cornul şi laptele”, 
programul „bani de liceu”, programul „un calculator pentru 
fiecare”, programul „pachet de rechizite la începutul şcolii”, 
programul „microbuze pentru şcoli”) sau familiilor cu copii 
(„indemnizaţie pentru creşterea copilului”, „alocaţii de susţinere 
pentru familiile cu copii”, „alocaţii pentru familiile 
monoparentale”). 
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Viitoarele guvernări social-democrate sau din care social-
democraţii vor face parte vor trebui să facă din înfiinţarea şi 
dezvoltarea unui serviciu public pentru îngrijirea şi educarea copiilor 
de vârstă mică (0-6 ani) una dintre principalele axe de politică pentru 
următoarele decenii. Într-o ţară cu tendinţe de îmbătrânire, copiii devin 
o preocupare pentru întreaga naţiune şi pentru fiecare comunitate în 
parte. Cel mai bun start în viaţă pentru copiii din familiile sărace, 
dezorganizate sau atinse de alte genuri de handicap social nu poate fi 
asigurat în afara acestui serviciu public, deschis către piaţă, organizat 
flexibil şi susţinut consistent pentru o lungă perioadă de timp. Nici 
obiectivul de deplină ocupare în muncă nu poate fi atins atunci când 
serviciile de îngrijire a copiilor sunt insuficiente sau mult prea 
costisitoare. Experienţa ţărilor în care funcţionează de mulţi ani 
asemenea servicii, organizate şi susţinute exemplar de autorităţi, 
demonstrează că, pentru fiecare Euro investit, societatea 
contabilizează, în final, efecte pozitive, echivalând cu trei Euro. 
 

6. Egalitate în drepturi pentru femei şi bărbaţi 
 
În pofida unor succese limitate, inegalităţile între femei şi 

bărbaţi sunt încă importante în România. Pe piaţa muncii, femeile 
sunt încă larg defavorizate, chiar discriminate. Cele mai recente 
studii demonstrează o diferenţă de 14% în salarizarea femeilor şi 
bărbaţilor la muncă şi calificări egale. Femeile îşi asumă cea mai 
mare parte a sarcinilor de muncă în familie, cel mai adesea în lipsa 
infrastructurii necesare pentru îngrijirea copiilor sau pentru îndeplinirea 
unor activităţi domestice. Dincolo de a fi doar un imperativ moral, 
egalitatea între femei şi bărbaţi reprezintă un element important de 
soluţionare a problemelor economice şi sociale ridicate de sfidarea 
demografică. Includerea deplină a femeilor pe piaţa muncii este parte 
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importantă în politica de asigurare a bunăstării pentru familiile 
românilor. 

Aceste realităţi au dictat înfiinţarea de organisme de stat de cel 
mai înalt nivel care se ocupă de egalizarea şanselor (Agenţia naţională 
franceză care funcţionează sub înaltul patronaj al preşedintelui), 
declararea anului 2007 drept an al egalităţii pentru toţi etc. 

Preocuparea pentru egalitatea de şanse a dus la transformări 
importante de abordare în domenii precum legislaţia muncii sau 
participare egală la decizie. 

 
Astfel au apărut reglementări care garantează salariu egal la 

muncă egală, concediu parental de care pot beneficia ambii părinţi19, 
eliminarea discriminării la locul de muncă -  interzicerea clauzelor 
contractuale privind eventuala sarcină, incriminarea hărţuirii 
sexuale -, reducerea semnificativă a locurilor de muncă rezervate 
pentru bărbaţi (academii militare, armata)20. Există de asemenea ţări 
europene unde, prin lege, sunt impuse cote de participare pentru 
femei şi bărbaţi în conducerea companiilor. 

O temă pentru o viitoare dezbatere poate fi egalizarea vârstei 
de pensionare, un obiectiv clar al politicii europene, aspru criticat in 
România, de femei si bărbaţi deopotrivă. 

Dintre mecanismele de asigurarea a participării egale a femeilor 
la decizia politică - cea care influenţează, practic, toate domeniile 
sociale - se evidenţiază "cota", un mecanism care se doreşte a fi în 
funcţiune temporar, până la realizarea unui echilibru de participare 
intre femei si bărbaţi. 

                                                 
19 Sunt ţări europene în care există chiar obligaţia pentru ambii părinţi să îşi acest concediu, pe 
rând, perioade sensibil egale 
20 Păstrarea însă a criteriilor unisex pentru probe fizice in armată duce la inegalitatea de şanse 
pentru ocuparea posturilor respective. De exemplu s-a observat un aflux important de femei in 
armata belgiană de îndată ce aceasta a impus criterii diferite pentru aceste probe pentru femei 
si bărbaţi. 
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Cota vizează atât creşterea numărului de femei implicate în 
politică, cât şi creşterea numărului de femei cu calităţi cerute de viaţa 
politică şi care să fie promovate în posturi de decizie21.  

Avem nevoie, într-o primă fază, de încurajarea femeilor să se 
implice în politică pentru că femeile reprezintă mai mult de 
jumătate din populaţia României, pentru că aduc în zona de 
dezbatere politică teme importante cum ar fi familia, copiii, 
persoanele în vârstă, mediul înconjurător; pentru că politica este din ce 
în ce mai mult percepută ca un club în care viaţa reală nu mai 
contează atât cât ar trebui.  

Chiar dacă uneori, nouă bărbaţilor, nu ne place să recunoaştem, 
colegele noastre în politică sunt mai practice, mai disciplinate şi mai 
fidele - puţine femei migrează de la un partid la altul. Şi mai ales sunt 
extrem de utile în angrenajele partidelor politice, ele asumându-şi de 
cele mai multe ori „mica politică”, politica de proximitate (în cartier, 
în magazine, în şcoli, în spitale) şi „politica de uzură” între 
campaniile electorale. 

Există şi voci contra folosirii unor mijloace precum cota: acelea 
afirmă că un asemenea sistem ar fi de natură a crea "femeile-alibi", 

                                                 
21 Cât de mare este implicare femeilor în politică diferă de la o ţară europeană la alta. 
Astfel în ţările scandinave deşi cotele nu au fost folosite, numărul femeilor prezente în 
politică este mare. Explicaţia ţine mai degrabă de istoria acestor ţări, în care bărbaţii 
plecau pentru a vâna, pescui sau naviga, iar femeile gospodăreau atât de bine 
comunităţile încât bărbaţilor le convenea această diviziune a muncii, care s-a imprimat 
în mentalul colectiv. Prezenţa semnificativă a femeilor în posturi de conducere ţine de 
asemenea de voinţa politică a unor lideri - Zapaterro, în Spania-. În alte ţări - Franţa, de 
pildă - introducerea unor măsuri de încurajare a partidelor politice de a promova femei 
pe locuri eligibile pe liste electorale, prin acordarea unor subvenţii suplimentare nu a 
avut efect, în schimb au început să apară tot mai multe liste întocmite după metoda 
"zipper", deci alternanţă femei-bărbaţi. Prezenţa unei femei în turul doi al alegerilor 
pentru preşedinţia Franţei demonstrează încrederea unui mare număr de francezi în 
capacitatea unei femei de a conduce ţara şi mai ales, dorinţa lor de a da un mesaj de 
schimbare Europei şi lumii. 
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cele care, lipsite de calităţi politice dau posibilitatea partidului să 
raporteze promovarea femeilor şi deci, respectarea cotei legale.  

Deşi există Rezoluţia 1489/2006 a APCE, care îşi propune 
fixarea anului 2020 drept termen pentru a avea 40% femei în posturi 
politice alese, raportul privind codul de bună conduită al partidelor 
politice, recent adoptat, nu a propus această ţintă printre cele alese 
pentru mărirea numărului de femei în luarea deciziei politice. 

Ar putea fi avut în vedere, de asemenea, condiţionarea 
valabilităţii listelor de candidaţi pentru CEDO de prezenţa a cel puţin 
unui reprezentant al sexului sub-reprezentat la Curte sau candidaturi 
mixte pentru toate posturile de decizie de la Consiliul Europei. 

Nu cred că este cineva care se îndoieşte de necesitatea 
reprezentării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în politică.  

Care ar fi soluţiile? Egalitatea de şanse şi plecarea în cursă 
de la aceeaşi linie de start. Dublate de educaţia în spiritul egalităţii, 
educaţie care se face în familie şi în şcoală - în ambele locuri, mai ales 
de către femei! 

Noi politici în domeniul egalităţii în drepturi vor permite nu 
doar progresul economic, ci şi garantarea justiţiei sociale. Un echilibru 
mai bun între viaţa profesională şi viaţa de familie, între timpul de 
muncă şi timpul liber poate fi realizat prin promovarea formelor 
flexibile de muncă pentru femei şi bărbaţi, luând în considerare nevoile 
familiei şi dreptul la împlinire personală şi profesională pentru femei şi 
bărbaţi, deopotrivă.  

Consider că România trebuie să aibă un angajament mai 
clar şi mai precis pentru asigurarea promovării egale a femeilor şi 
bărbaţilor pentru funcţii de responsabilitate şi un cod special 
pentru egalitatea de acces şi egalitatea de tratament în toate 
instituţiile şi serviciile publice. 
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7. Dialogul social, un element indispensabil 
 

Nu sunt puţini cei ce susţin că timpul sindicalismului a expirat. 
Eu consider însă că, dacă munca reprezintă o parte importantă a vieţii 
economice şi sociale, atunci şi organizarea muncii şi responsabilităţile 
legate de această organizare sunt foarte importante. Acestea sunt 
aspecte fundamentale în societatea modernă, care impun 
responsabilităţi împărţite şi împărtăşite ale organizaţiilor sindicale şi 
patronale 

Pentru a crea creştere economică, organizarea muncii şi 
condiţiile de la locul de muncă sunt componente importante ale 
reuşitei. Guvernările viitoare au datoria să încurajeze dialogul 
între organizaţiile sindicale şi patronale, dialog apt să formuleze 
noi răspunsuri la noile provocări ale globalizării22. Mai mult, 
contribuţia partenerilor sociali la formularea şi aplicarea unor politici 
complexe privind educaţia, sănătatea, formarea profesională şi alte 
forme de protecţie socială va fi din ce în ce mai importantă. Aria 
responsabilităţilor în aceste domenii se va lărgi, dincolo de limitele 
autorităţilor publice.  

Consider că existenţa unui dialog social la scara Uniunii 
Europene este benefică atât pentru mediul economic, cât şi pentru cel 
social, mai ales dacă acest dialog va stabili cadrul general al dialogului 
social convergent în cazul companiilor europene. Mediul propice 
                                                 
22  În perioada 2001-2004 avizele consultative ale Consiliului Economic şi Social au 
fost analizate, şi avute în vedere de către Guvern, pentru majoritatea actelor normative 
promovate. S-a instituţionalizat de asemenea dialogul social tripartit la nivelul 
fiecărui minister şi al tuturor prefecturilor. Începând din anul 2003, din structura 
Guvernului a făcut parte un ministru delegat pentru relaţiile cu parteneri sociali. În 
anii 2001, 2002 şi 2004 s-au încheiat trei acorduri sociale între Guvern şi 
organizaţiile sindicale şi patronale.  Pe această bază s-a consolidat climatul de pace 
socială, diminuându-se substanţial numărul conflictelor de muncă. 
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pentru dezvoltarea dialogului social la nivel european îl constituie 
existenţa unui dialog social susţinut şi de succes la nivelul statelor-
naţiuni, membre ale Uniunii Europene. În acest sens, lărgirea ariei de 
dialog social în România şi profunzimea acestuia prin asigurarea unui 
mediu deschis de negociere sunt absolut obligatorii în ţara noastră. 

 

8. Diversitatea în integrare – o forţă a României 
 

Problemele economice şi sociale dificile, care nu primesc un 
răspuns convingător şi consistent din partea partidelor politice şi a 
autorităţilor publice, tind să creeze un mediu favorabil de existenţă 
pentru xenofobie şi extremism. Nu face excepţie guvernarea de dreapta 
a ţării noastre, confirmând şi astăzi tendinţele guvernării sale 
anterioare, din perioada 1996–2000. 

Eu cred, însă, că toleranţa şi diversitatea constituie izvoare de 
creativitate, o adevărată forţă a ţării noastre. Fără respectarea 
diversităţii nu va fi posibil să soluţionăm provocările integrării. 
Politicile de integrare pozitivă trebuie să fie acompaniate de o politică 
economică activă şi pentru o ocupare de calitate în muncă. 
 

9. O societate durabilă, capabilă să facă faţă schimbărilor 
climatice 

 
Mulţi dintre politicienii dreptei văd într-o politică adecvată 

schimbărilor climatice şi pentru energie doar certitudinea unor costuri 
suplimentare pentru firme. Negările, temporizările şi limitările aplicate 
timp de multe decenii a unei adevărate politici de dezvoltare durabilă 
îşi au originea în politicile partidelor de dreapta. Social-democraţii au 
făcut demult alegerea de a promova o politică fermă pentru a frâna 
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efectele schimbărilor climatice şi pentru a răspunde inteligent 
necesităţilor energetice în creştere ale omenirii.  

Impactul încălzirii climatice va fi resimţit mai ales de către 
categoriile de populaţie cu venituri mici, ceea ce impune un efort 
politic considerabil din partea noastră în următoarele decenii. Pentru a 
contracara tendinţa naturală a evenimentelor de a deconta cel mai mare 
cost în sarcina celor vulnerabili, va trebui să fie impulsionată (prin 
credite cu dobândă subvenţionată, facilităţi fiscale, alte tipuri de 
ajutoare publice), la nivelul întregii Europe, preferinţa pentru 
echipamente prietenoase cu mediul, pentru energie verde, pentru 
comportamente de consum responsabile faţă de mediu.  
 

10. România activă în Europa şi în lume -  pentru proprii 
cetăţeni 

 
În noua economie mondială, România socială şi noua Europă 

socială pot acţiona progresiv, de o manieră echilibrată, bazându-se pe 
trei piloni: concurenţa care stimulează; cooperarea care dă tărie 
partenerilor, solidaritatea care uneşte energii şi interese. Aceste 
instrumente, care transformă piaţa unică europeană, orientând-o către o 
dezvoltare durabilă şi inteligentă, pot fi utilizate cu mai mare 
eficacitate de guvernări social-democrate. Eu cred că social-democraţii 
cunosc şi apreciază mai bine forţa coeziunii şi utilizează cu mai mare 
responsabilitate resursele naţionale şi europene în îndeplinirea 
obiectivului de a construi şi consolida o societate a dreptăţii sociale, a 
solidarităţii şi coeziunii.  
 

Aceste zece principii pentru România socială, aplicabile în 
politicile sociale desfăşurate de guvernările viitoare, ar putea 
fundamenta utilizarea resurselor în politici şi programe capabile să 
determine mai multă bunăstare şi solidaritate în ţara noastră. Ele sunt 
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perfect valabile la nivelul întregii Uniunii Europene şi sunt aplicabile 
atât în politicile generale europene, cât şi în politicile adaptate la 
nivelul ţării noastre.  

 

Biserica Ortodoxă Română, partener social al statului 
 

Dintre strategiile pe care le-am avut permanent în vedere în 
perioada guvernării 2001 – 2004 au fost şi cele referitoare la 
întărirea relaţiilor de parteneriat social şi dialog cu reprezentanţii 
vieţii religioase, în special cu Biserica Ortodoxă Română. 

Am avut din totdeauna convingerea că Biserica Ortodoxă 
Română, ca şi restul bisericilor prezente în ţara noastră, poate şi 
trebuie să joace un rol social deosebit de important în echilibrul 
societăţii româneşti post-comuniste, dar mai ales în contextul 
eforturilor comune de pre-aderare. N-am fundamentat niciodată o 
astfel de gândire pe un sentiment dogmatic excesiv, cu toate că 
preceptele şi învăţăturile religioase nu-mi sunt străine, ci pe 
luciditatea realităţilor societăţii româneşti care a creditat permanent 
Biserica Ortodoxă, după 1989 cu un mare procent de încredere din 
partea populaţiei. 

Încrederea populaţiei în Biserică şi armată nu a fost 
niciodată o concluzie socială superficială ci ea a reprezentat 
indiscutabil o formă de apreciere instituţională, concretă, în vidul 
creat după abandonarea comunismului. 

Înainte de 1989, societatea românească era marcată de un 
puternic conflict între propaganda atee oficială şi imensul potenţial 
religios care alimenta în ascuns, speranţa de libertate. Căderea 
comunismului în 1989 a favorizat manifestarea unei religiozităţi 
autentice, necenzurate adeseori, prezenţa unui comportament 
religios public fiind proba evidentă a eliberării de comunism.  
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Complexitatea responsabilităţilor funcţiei de Prim–ministru 
mă onora să construiesc un dialog solid şi real cu reprezentanţii 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi ai celorlalte Culte 
religioase. De aceea, la începutul anului 2003, într-o scrisoare 
adresată P.F. Teoctist şi ierarhilor B. O. R., al cărei conţinut îl 
prezentasem şi colegilor mei în şedinţa de Guvern, am propus 
construirea unui concept socio-politic nou şi anume acela de 
parteneriat social cu Biserica Ortodoxă Română23. Când spunem 
„partener social”, nu ne gândim doar la acţiunile filantropice 
desfăşurate de Biserică pentru cei săraci, ci la întreaga prezenţă şi 
activitate a Bisericii ca instituţie şi parte structurată a societăţii 
româneşti contemporane.  

Construirea şi promovarea conceptului de parteneriat social 
a fost încurajată nu doar de convingerea că Biserica Ortodoxă a 
avut un rol hotărâtor în istoria şi cultura poporului român de-a 
lungul secolelor, ci mai ales pentru sprijinul nemijlocit pe care l-a 
acordat eforturilor de orientare şi integrare a ţării noastre în 
structurile europene. 

Două momente pot fi amintite, cu valoare de simbol istoric; 
vizita Papei Ioan Paul al  II-lea în România, în 7 – 9 mai 1999, 
prima vizită oficială a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar 
ortodoxă după 1000 de ani de Schismă, şi vizita P.F. Patriarh 
Teoctist la Vatican în octombrie 2002, ca răspuns la invitaţia 
Papei24.  

                                                 
23 Mesajul pe care l-am adresat Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi 
Adunării Naţionale Bisericeşti cu ocazia sesiunii anuale din 4 – 6 martie 2003; şi 
Mesajul adresat Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 2 – 4 noiembrie 2004. 
24 Într-un mesaj adresat Sfântului Sinod în 2003 apreciam această vizită astfel: ”Vizita 
de anul trecut (2002) a Prea Fericirii Voastre la Vatican, importantă acţiune ecumenică, 
reprezintă un eveniment istoric major care a demonstrat întregii lumi că România este o 
ţară care aparţine prin bi-milenarul său creştinism ortodox şi totodată latin, civilizaţiei şi 
spiritualităţii europene”.  
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Pentru a nu rămâne doar la stadiul de intenţie în relaţia sa cu 
Biserica Ortodoxă Română dar şi cu celelalte Culte religioase, 
Guvernul pe care l-am condus a sprijinit, prin intermediul 
Ministrului integrării europene, D-na Hildegard Puwak şi prin 
diplomaţia românească la Bruxelles, solicitarea Bisericilor creştine 
de a se menţiona rolul şi contribuţia creştinismului în formarea 
civilizaţiei europene. „Considerăm că este de datoria noastră ca 
prin reprezentanţii ţării noastre în Comisia care pregăteşte 
Constituţia Europei, să prezentăm şi poziţia Bisericii Ortodoxe 
Române de a se menţiona în cuprinsul textului şi contribuţia 
majoră pe care a avut-o şi o are creştinismul la formarea valorilor 
şi civilizaţiei europene”25. 

Pe plan intern, parteneriatul şi dialogul cu Biserica Ortodoxă 
Română şi reprezentanţii vieţii religioase s-a exprimat concret prin 
acordarea de subvenţii şi sprijin financiar pentru construirea sau 
repararea bisericilor noi. 

Între 2001 – 2004 s-a aşezat piatra de temelie a peste 850 de 
biserici noi, ceea ce înseamnă un procent de creştere de 25% a 
numărului de biserici noi construite după 1989, din totalul de peste 
3450 de biserici. 

Ca aspect de interes statistic amintesc faptul că numărul de 
biserici noi după 1990 a crescut cu peste 19,28% faţă de numărul 
total de biserici şi lăcaşe de cult existente în România până atunci 
(17885 lăcaşe de cult în 1989, şi 21.335 în 2004)26.  

Sprijinul financiar concret alocat de guvern Cultelor pentru 
construcţii sau reparaţii s-a cifrat, între 2001 – 2004, la peste 998 
miliarde de lei vechi, fără a mai aminti sprijinul salarial lunar 
acordat deservenţilor de cult clericali şi neclericali atât din ţară cât 
                                                 
25 Mesajul adresat P.F. TEOCTIST cu ocazia aniversării zilei de naştere, 7 februarie 
2003. 
26 Conform informaţiilor centralizate ale avizelor eliberate de S.S.C. – Comisia de 
avizare a lăcaşelor de Cult - CALC, perioada 1989 – 2004. 
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şi din străinătate, indexat permanent cu rata inflaţiei şi suplimentat 
în funcţie de nevoile şi solicitările Cultelor. 

În domeniul protecţiei sociale s-au încurajat proiectele 
Cultelor care au vizat înfiinţarea a peste 120 de centre de asistenţă 
socială şi de caritate reprezentând  centre de zi, orfelinate, cantine 
sociale, aşezăminte pentru vârstnici sau persoane cu dizabilităţi. 

Cu toate că această orientare de protecţie socială în 
parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română şi Cultele religioase, nu a 
fost continuată în acelaşi ritm după schimbarea politică din 
decembrie 2004, totuşi se cuvine apreciat faptul că în legea nr. 
489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor 
se recunoaşte şi se păstrează, şi de către actuala putere politică, 
conceptul de parteneriat social astfel: „Statul român recunoaşte 
cultelor rolul spiritual educaţional, social-caritabil, cultural şi de 
parteneriat social, precum şi statutul lor de factori ai păcii sociale 
(art. 7, Legea nr. 489/2006)”27.  

Având, aşadar, aceste aspecte privind viaţa religioasă din 
România, clar conturate, am căutat ca şi Biserica Ortodoxă şi 
celelalte Cultele să devină parteneri ai Statului şi să participe la 
responsabilitatea comună de dezvoltare a societăţii româneşti 
contemporane. 

Pentru identitatea europeană a României contemporane, 
Biserica Ortodoxă şi Cultele religioase sunt, în continuare invitate 
la un parteneriat şi dialog european responsabil şi la o atitudine 
tolerantă şi profund umanistă în spiritul pluralismului religios 
specific democraţiei.  

                                                 
27 Se cuvine amintit că textul actual al legii 489, fusese pregătit deja, în 2004 in  
proporţie de peste 70%, de către o performantă echipă de specialişti coordonată de 
Ministrul Culturii şi Cultelor, Acad. Răzvan Theodorescu şi Dr. Laurenţiu Tănase, 
Secretar de Stat pentru Culte. 
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III. 4. SATISFACEREA NEVOILOR FUNDAMENTALE 
ALE ROMÂNILOR ŞI RESPECTAREA  

DEMNITĂŢII LOR  
 

Atât procesele sociale cât şi cele economice, care domină 
societatea românească actuală, creează necesitatea unui nou tip de 
guvernare – cel în care guvernul şi politicienii aflaţi la putere trebuie să 
răspundă direct nevoilor şi priorităţilor formulate de cetăţeni. Această 
nouă relaţie dintre guvernanţi şi guvernaţi trebuie să domine de acum 
încolo guvernările româneşti, iar PSD a fost, în perioada 2001–2004, 
primul partid politic care a adoptat-o conştient şi deliberat, adaptându-
şi în acest sens, atât structura sa internă, cât şi agenda guvernării. De 
altfel, nici cei mai părtinitori critici aspri ai fenomenului politic 
românesc nu pot nega faptul că guvernarea 2001–2004 a însemnat 
foarte mult, nu numai din perspectiva aşezării definitive a României 
în structurile euroatlantice, ci şi din perspectiva evoluţiei societăţii, 
direcţia în care a fost implementată o mişcare de restabilire a 
cheltuielilor sociale juste şi de măsuri în favoarea progresului social. 

Anul 2004 ar fi putut să fie unul al continuităţii la 
guvernare. Din motive pe care nu le voi detalia aici, nu a fost aşa. 
S-a ajuns, din păcate, la o relaţie tot mai complicată între 
populaţie şi politicieni, în care s-a clamat respectarea cetăţenilor, 
dar acest obiectiv nu a mai fost pus în aplicare. Trebuie observat şi 
faptul că, nu de puţine ori, principii considerate „intangibile“ pe 
agenda iniţială a guvernării PD-PNL-UDMR-PC s-au transformat 
în obiecte de şantaj sau presiuni politice ale partidelor 
componente ale guvernării. Şi, în măsura în care importante au 
devenit schimburile de lovituri sau de poziţii guvernamentale între cei 
care teoretic treceau drept parteneri, era de la sine înţeles că proiectul 
unei „ideologii publice a europenizării“ (deşi termenul poate părea 
forţat) nu a putut depăşi sfera discursivă pentru a da sens unei 
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strategii operaţionale reale. Va rămâne anecdotic, probabil, episodul 
scoaterii de pe agenda dezbaterii a unuia dintre partidele politice 
importante ale guvernării instalate prin forţarea şi, deci, eludarea 
rezultatelor formale ale alegerilor parlamentare. 

Guvernarea actuală poate să eşueze tocmai pentru că ignoră 
interesele cetăţenilor, ţinând cont, în schimb, de interesele 
grupurilor de putere sau de interese interne şi internaţionale, aşa 
cum, până în anul 2000 guvernările care s-au succedat au satisfăcut 
cererile şi presiunile tranziţiei integrării, sau ale unor grupuri de 
interese apropiate. De acum încolo, dacă vor dori să aibă succes, 
guvernările viitoare vor trebui să fie orientate spre satisfacerea 
nevoilor cetăţenilor. 

Noua politică românească va avea de răspuns, în următorul 
deceniu, la patru nevoi fundamentale ale cetăţenilor României: 

1. Nevoia de demnitate. 
2. Nevoia de reuşită personală, de succes colectiv şi de 

promovare a copiilor. 
3. Nevoia de a şterge decalajele dintre mediul rural şi cel 

urban. 
4. Nevoia de progres care să le schimbe perspectivele. 

Ca să reuşim să răspundem acestor nevoi, trebuie mai întâi să 
facem o schimbare majoră în propria noastră concepţie despre reformă 
în România, şi anume, să realizăm o trecere de la schimbarea 
instituţională, la dezvoltarea umană. Vreme de 17 ani, noi ne-am 
concentrat pe reforme instituţionale. Ceea ce ne poate face, însă, să 
construim o Românie europeană, dezvoltată, prosperă şi demnă în 
comunitatea statelor dezvoltate, este concentrarea, de acum încolo, a 
eforturilor de guvernare şi a resurselor societăţii către oameni. În 
termeni economici, am putea denumi această strategie globală ca 
echivalând cu construirea unui avantaj competitiv al României pe 
baza investiţiilor în capitalul uman. Cetăţenii României, ca de altfel şi 
destul de mulţi dintre ceilalţi cetăţeni ai Europei dezvoltate, afirmă: 
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„ne-am săturat să ne tot asiguraţi riscurile, daţi-ne mijloacele ca să 
reuşim“. Trebuie să fim conştienţi că schimbarea instituţională nu va 
putea avea efecte de adâncime, efecte finale, fără o schimbare în 
profunzime a opticii şi a atitudinii cetăţenilor, fără o dezvoltare a 
tipurilor de formare profesională şi a opţiunilor reale pe piaţa de 
muncă, fără o adaptare a majorităţii, a celor mai mulţi şi nu doar a 
unei elite subţiri, la societatea viitorului. 

Schimbări instituţionale s-au mai făcut şi în trecut, 
dar modernizarea ţării în sensul extins al noţiunii a eşuat în 
ansamblu, practic, de fiecare dată. Trebuie să fructificăm această 
nouă şansă istorică a integrării şi să ducem de această dată 
procesul de modernizare până la capăt. Modernizarea, ca atare, 
trebuie să devină un deziderat al fiecărui cetăţean, căci de 
fiecare cetăţean depinde până la urmă bunăstarea societăţii, 
bunăstarea tuturor. Dar, mai înainte, trebuie să asigurăm 
cetăţenilor libertatea utilizării resurselor lor individuale. Aceasta 
este datoria oamenilor politici, în general, dar în primul rând este o 
opţiune şi o îndatorire de factură social-democrată.  

Cu aproape jumătate de secol în urmă, un tânăr preşedinte 
american a relansat Statele Unite ca lider mondial politic, economic 
şi cultural, adresând populaţiei îndemnul „Nu întreba ce poate 
face ţara pentru tine, întreabă-te ce poţi tu face pentru ţară!“ Un 
principiu politic la care cele 200 de milioane de americani au 
răspuns cu entuziasm, iar societatea americană a intrat într-o 
epocă nouă. În fond, orice administraţie îşi trage sevele din 
„Contractul social“ formulat între cetăţeni şi guvernanţi. Eu cred 
că noi nu suntem, încă, în această situaţie. Societatea românească în 
tranziţie are încă mari datorii faţă de categorii importante de cetăţeni. 
Aşa cum, desigur, cetăţenii au, la rândul lor, datorii majore faţă de 
societate. Ceva, însă, merită să reţinem din sloganul cetăţeanului 
european ca şi din lozinca americană, şi anume că o condiţie esenţială 
a bunei funcţionări a proiectelor de dezvoltare naţională constă în 
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definirea clară a raporturilor dintre cetăţeni şi stat, dintre fiecare 
cetăţean şi societate, în ansamblul său. Aici s-au promovat vreme 
îndelungată atitudini ambigue şi poate vinovate, oscilând între statul 
paternalist şi autoritar al societăţii socialiste şi teoreticul stat paznic 
de noapte, al liberalismului livresc. 

Ca om politic, sunt conştient de nevoia de a defini clar 
această relaţie între clasa politică şi societate, între stat şi cetăţenii 
săi, între guvernaţi şi guvernanţi. Şi cred că, în România de astăzi, 
ea trebuie să aibă două componente. 

În primul rând, cred că cetăţenii sunt îndreptăţiţi să ceară 
de la ţară – implicit, de la stat şi de la guvernanţi – să se ţină seama 
de nevoile lor şi să se acţioneze pentru satisfacerea acestor nevoi. 
Suntem încă în plină tranziţie şi această perioadă va mai dura destul 
timp, iar politicienii care stabilesc direcţiile schimbării trebuie să ţină 
seama, în primul rând, de nevoile cetăţenilor şi abia apoi de 
principiile ideologiilor lor. Este adevărat că soluţiile politice pot 
fi clasificate până la urmă la nivel doctrinar, dar trebuie să 
recunoaştem că, într-o măsură substanţială, tematica actuală 
reflectă necesitatea de rezolvare a problemelor care ţin în 
esenţă de sărăcie, de inadaptare pe scară largă, de transformarea 
societăţii de supravieţuire într-o societate modernă şi prosperă. 
Avem de rezolvat probleme fundamentale, pentru cei mai mulţi, 
înainte de a ne ierarhiza şi delimita doctrinar. 

În al doilea rând, cred că cetăţenii sunt responsabili nu 
numai de propria soartă, dar şi de soarta ţării. Pentru că nu politicienii 
singuri vor duce ţara înainte, nu ei vor produce prosperitatea 
naţională, ci mai ales cetăţenii acestei societăţi: ţăranii, salariaţii, 
managerii, intelectualii şi întreaga societate civilă românească, cu 
tinerii şi pensionarii săi, cu toţi cei care trăiesc şi muncesc în România 
de astăzi. Ceea ce pot să facă politicienii, inclusiv eu, ca om politic, 
este doar să coordonăm aceste eforturi ale cetăţenilor, să le dăm o 
direcţie şi un sens şi să ferim risipirea lor în slujba unor interese 
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mărunte sau conjuncturale. Acest mesaj nu este unul prin care vreau 
să deresponsabilizez clasa politică şi să sugerez că populaţia e direct 
responsabilă de viitorul ţării. Evident că politicienii sunt cei care, 
în ultimă instanţă, poartă răspunderea deciziilor politice pe care le 
iau în numele celor care i-au votat. Dar cred că, în afară de 
demersurile şi iniţiativa politicienilor, e nevoie şi de o implicare mai 
activă a comunităţii, fie organizată prin intermediul societăţii civile, 
fie individual, prin acţiunea fiecărui cetăţean în parte. Eu nu cred că 
românii nu sunt capabili de cooperare şi de mobilizare pentru cauze 
importante şi, de aceea, sper ca procesul integrării să fie un excelent 
pretext pentru o dinamizare a activităţii civice în România. 

Dacă ar fi să formulez principiul politic al viitoarei guvernări 
într-o formă modelată după lozinca americană, cred că acesta ar putea 
suna astfel: „Întreabă-te ce trebuie să facă ţara pentru ca tu să poţi 
contribui la prosperitatea ei şi a ta!“ Sunt încredinţat că acest 
principiu ar putea să stea la baza construcţiei României europene pe 
care o propun ca direcţie politică a următorului deceniu. 

 

Demnitatea individuală şi naţională  
 

În prezent, să fii român este pentru mulţi o umilinţă. Atât în 
lume, cât şi în ţară. În străinătate, adeseori, să fii român pare o 
umilinţă. Pentru că vii dintr-o ţară considerată înapoiată, în care 
oamenii sunt mai puţin civilizaţi, mai puţin cinstiţi, mai puţin 
pricepuţi şi mai puţin dispuşi să respecte regulile lumii dezvoltate. 
Pentru că de multe ori, românii nu se respectă pe ei înşişi şi nu-i 
respectă nici pe ceilalţi şi pentru că, adesea, nici chiar statul român 
nu-şi respectă cetăţenii, în ţară sau în străinătate. 

Dar mai mult decât în străinătate, românii se simt umiliţi la ei 
acasă. În România, orice cetăţean este umilit de autorităţi, de cei 
îmbogăţiţi pe căi necinstite, de cei pentru care munceşte, de cei pe 
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care îi plăteşte pentru a-i presta servicii, de profesorii copiilor săi, de 
medicii cărora li se adresează atunci când este în suferinţă, de 
membrii lumii interlope, ba chiar şi de cetăţeni cu care interacţionează. 

În campania electorală din 2004, am vorbit despre necesitatea 
ca PSD să facă din reconstruirea demnităţii individuale şi 
naţionale o problemă centrală. Am sperat să pot realiza acest 
deziderat din postura de partid de guvernare. Ulterior, după ce am 
părăsit guvernarea, am sperat ca noua putere să preia tema şi să o 
transforme într-o prioritate. Iată însă că, după mai bine de doi ani, 
subiectul a rămas marginal.  

Eu cred, în continuare, că societatea românească trebuie 
să reconstruiască demnitatea membrilor ei, iar statul român trebuie 
să redea demnitate cetăţenilor săi. E obligatoriu să se realizeze acest 
lucru, pentru că, devenind membru al Uniunii Europene, România 
trebuie să fie capabilă să îşi fructifice avantajele şi să reducă mult din 
deficitul de imagine şi de credibilitate pe care îl are în prezent. De 
asemenea, marea şansă a integrării ar putea oferi, acasă, posibilităţi 
pentru ca umilinţele şi sărăcia la care sunt expuşi foarte mulţi 
români să înceteze.  

 

Desfiinţarea sistemelor de privilegii 
 

Am moştenit de la societăţile anterioare, mai ales din 
comunism, un întreg sistem de privilegii, menit să aşeze oamenii pe 
o nesfârşit de lungă şi nedreaptă ierarhie socială care transformă 
egalitatea în faţa legii şi a regulilor într-o inegalitate legalizată, 
într-o vorbă goală. De 17 ani de zile, ne propunem să construim o 
societate democratică, în care cetăţenii să fie egali în faţa legii, în 
relaţiile cu statul şi cu autorităţile locale, dar în loc să procedăm 
astfel, am conservat unele din vechile sisteme de privilegii sau chiar 
am construit altele. 
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Primul lucru care trebuie făcut pentru a reconstrui demnitatea 
individuală a românilor este să trecem cu fermitate la desfiinţarea 
tuturor sistemelor de privilegii legale existente. Practic, orice relaţie a 
cetăţeanului cu autoritatea de orice sorginte, poate fi o sursă virtuală 
de umilinţă. În primul rând, în spaţiul public. 

Acest spaţiu public trebuie definit şi asigurat, prin 
politici guvernamentale, ca spaţiu al egalităţii absolute între 
cetăţeni. În spaţiul public, orice cetăţean are aceleaşi drepturi cu 
oricare altul. În spaţiul public – pe stradă, în clădirile publice, în 
şcoli şi universităţi, în spitale, în birourile administraţiei, în relaţiile 
cu autorităţile publice, în transportul public, oriunde se află în 
„cetate“ – cetăţenii sunt egali în drepturi şi trebuie ca obiectivul 
guvernării să asigure respectarea acestei egalităţi. 

Trebuie să inventariem toate reglementările în vigoare – 
legislaţia, regulamentele instituţiilor publice, actele normative ale 
consiliilor locale etc. – şi să identificăm acele prevederi legale care 
stabilesc sau permit acordarea de privilegii persoanelor care deţin un 
anumit statut, iar aceste privilegii să fie desfiinţate.  

Clientelismul s-a bazat întotdeauna pe trei trăsături 
fundamentale: dependenţa, reciprocitatea şi 
personalizarea. Fără îndoială, clientelismul a fost şi este un 
factor de stratificare socială verticală, dar unul care a creat 
diferenţe ostentative şi constituie un mod de a fi în ţările lumii a 
treia. Şi în societăţile politice moderne, partidele „de masă“, 
îndeosebi, au tendinţa de a reactiva, într-o manieră 
impersonală şi ideologică, sistemul de schimburi contractuale 
propriu unui model de funcţionare bazat pe „notorietate“ sau pe 
„notabilitate“. Şi de aici, şi o transformare a mecanismelor 
politice în „producătoare de servicii“, mai ales în rândul 
partidelor care sunt în centrul sistemului politic. Toate 
partidele politice majore din România au cunoscut astfel de 
caracteristici, într-o măsură mai mare sau mai mică, îndeosebi 
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atunci când vorbim de influenţe folosite pentru a obţine posturi 
sau altfel de avantaje pentru simpatizanţii lor politici. 
Clientelismul afectează procesele politice din numeroase ţări, 
însă trebuie diferenţiate în situaţiile în care acesta funcţionează 
doar ca „un adaos“ sau când afectează sensibil aspectele esenţiale 
ale luării deciziilor, alocării resurselor ca şi relaţiile de putere. 
Clientelismul este o faţetă politică care marchează viaţa 
socială globală, însă oferirea de „recompense“ pentru 
„participarea politică“ – după modelul anticelor donative sau 
congenium-uri din Imperiul Roman – trebuie îngrădită atât prin 
condiţii administrative, cât şi prin cultivarea unui model 
atitudinal ostil politicilor primitive, personaliste. 

Reducerea în mod rezonabil a influenţei sistemului de 
privilegii şi fezabilitatea acestui proces ţin, în primul rând, de 
funcţionarea şi eficienţa sistemului instituţional. Şi, poate cel 
mai important, trebuie să forţăm instituţiile să trateze, în 
activitatea lor zilnică, cetăţenii ca pe nişte egali. Indiferent de 
unde provin, de relaţiile pe care le au, de puterea financiară, de 
nivelul de educaţie, de gradul de cultură, de apartenenţă etnică sau 
religioasă etc., cetăţenii români trebuie să fie trataţi ca egali de 
instituţiile statului. De ce? Aceste instituţii au ca obiectiv servirea 
cetăţenilor care contribuie, prin taxe şi impozite, chiar la 
funcţionarea lor. Prin urmare, ele au o obligaţie socială imensă, de 
care trebuie să redevenim conştienţi. În noua limbă comună pe care o 
vorbim, aceste elemente nu trebuie să mai rămână valabile doar 
pentru Europa de Vest. Este un îndemn la o politică normală de tip 
european. România nu trebuie să fie numai un spaţiu al libertăţii 
de exprimare şi al dreptului la opţiune, ci şi un loc al 
prosperităţii, al şansei economice, al dezbaterii legitime şi al 
încrederii în instituţii. Ştiu că realitatea este infinit mai variată, că 
„specificul local“ al instituţiilor s-a construit cu tehnici care s-au dorit 
adecvate, dar cu resurse nu de puţine ori inadecvate. Şi nu trebuie 
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uitat că unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii 
Europene este tocmai apropierea de cetăţean, de nevoile lui. Iar 
acest proces nu se poate realiza decât printr-un tratament egal al 
cetăţeanului de către instituţiile statului şi ale puterii! 
 

Demnitatea cetăţeanului în faţa autorităţii publice 
 

O sursă inacceptabilă de umilinţă a cetăţenilor este relaţia cu 
autorităţile publice. A rămas în practica funcţionarilor publici să 
transforme serviciile pe care sunt obligaţi să le presteze cetăţenilor 
într-o relaţie de dominaţie a acestora şi într-o sursă de venituri şi 
privilegii mărunte. Trei fenomene continuă să însoţească practica 
administrativă românească: cozile la ghişee, „micile privilegii“ sau 
tratarea diferenţiată a cetăţenilor şi „mica corupţie“ sau sistemul de 
atenţii şi cadouri. 

Există oameni politici care consideră că probleme precum 
acestea sunt prea mărunte pentru a reprezenta o preocupare a 
guvernării şi a liderilor politici, în comparaţie cu marile probleme ale 
macroeconomiei şi ale politicilor internaţionale. O astfel de trufie a 
guvernării este inacceptabilă întrucât viaţa multor milioane de oameni 
este afectată grav tocmai de asemenea probleme „mărunte“ ale 
cotidianului. De asemenea, cazurile tragice ale unor oameni care, 
aproape în fiecare an, mor stând la cozi imense pentru a-şi plăti 
impozite sau pentru a-şi procura medicamente compensate, deşi, nu 
reprezintă o regulă, trebuie considerate simbolice şi ca puncte de 
plecare pentru o nouă abordare28. 

                                                 
28 Conceptul de e-government se bazează pe utilizarea de către autorităţile administraţiei 
publice centrale a aplicaţiilor bazate pe tehnologia informaţiei. E-government asigură 
furnizarea de servicii şi informaţii publice 24 de ore din 24, 7 zile-săptămână şi 
debirocratizarea administraţiei publice. În perioada 2001-2004 au fost lansate o serie de 
proiecte pilot, din care unele au fost extinse la nivel naţional.  
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Reforma administraţiei, pe care toate guvernările de până 
acum au tratat-o exclusiv ca reformă a instituţiilor statului şi ca 
reformă a dotărilor, trebuie să pună în centrul său în viitor reforma 
relaţiilor dintre funcţionarii publici şi cetăţeni, în favoarea cetăţenilor. 
Propun, ca prim pas în această direcţie, introducerea în 
administraţie a principiului responsabilităţii şefilor şi, mai ales, a 
demnitarilor, pentru comportamentul subordonaţilor, ca regulă de 
bază a funcţionării administraţiei. Sancţionarea administrativă a 
                                                                                                                        

Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) (www.e-licitatie.ro) a fost 
lansat pe 4 martie 2002. Până la sfârşitul anului 2004 prin acest sistem s-au finalizat 
peste 350.000 de tranzacţii, cu o economie de peste 100 milioane Euro. În 2004 în 
sistem erau înscrise 1000 de autorităţi contractante, faţă de 159 în 2002, şi 80 de 
categorii de produse, faţă de 7 în 2002). Prin SEAP s-au derulat 16 programe de 
sănătate precum şi licitaţiile complexe pentru construirea la cheie a 371 de săli de sport, 
cu o economie de 26 milioane euro faţă de bugetul estimat iniţial. SEAP se numără 
printre singurele 12 sisteme de e-procurement existente pe glob ce sunt implementate la 
nivel naţional. 

Sistemul Electronic Naţional (www.e-guvernare.ro) instituit prin Legea 
161/2003, reprezintă unicul punct de acces la serviciile şi informaţiile publice de interes 
pentru persoanele fizice şi juridice furnizate de administraţia centrală. Serviciile publice 
electronice dedicate companiilor furnizate prin SEN sunt: 

 Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către 
bugetul asigurărilor sociale de stat - CNPAS  

 Declaraţia privind obligaţiile de constituire şi plată a fondului de asigurări sociale de 
sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfăşoară activitatea în baza unui 
contract individual de muncă - CNSAS  
 Declaraţiile privind contribuţia la Fondul de şomaj - ANOFM  
 Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - MFP  
 Declaraţia privind impozitul pe profit - MFP  
 Decontul privind taxa pe valoarea adăugată – MFP  

De asemenea, Sistemul Electronic Naţional oferă informaţii despre administraţia publică 
locala precum şi un numar mare de formulare administrative ce pot fi descărcate, 
completate şi transmise manual către instituţiile publice beneficiare. Acest sistem urma 
sa fie extins într-o primă etapă la marii contribuabili din toată ţara şi ulterior la toţi 
contribuabilii din România.  
Sistemul electronic de atribuire a autorizaţiilor de transport internaţional de 
marfă (www.autorizaţiiauto.ro) a fost lansat în noiembrie 2003 şi aa asigurat 
transparenţa modului de atribuire a autorizaţiilor de transport.  
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şefului şi cea politică a demnitarului pentru comportamentul inadecvat 
al subordonaţilor a fost, până acum, practicată facultativ, iar atunci 
când a fost practicată a avut puţină legătură cu gravitatea situaţiei. 
Pentru viitor, ea trebuie să devină regulă şi sunt convins că va 
modifica radical relaţia dintre administraţie şi cetăţean, în favoarea 
acestuia. Integrarea europeană trebuie să ducă la accelerarea 
procesului de reformă în administraţia publică, fiindcă acesta este 
sectorul în care apreciez că reforma a rămas cel mai în urmă. 

 

Demnitatea cetăţeanului în faţa autorităţii private 
 

Autoritate asupra publicului nu au numai funcţionarii publici. 
Au medicii în cabinetele medicale, policlinici şi spitale, profesorii în 
şcoli, licee şi universităţi, întreg personalul care lucrează în instituţii 
care deservesc publicul, de la personalul de la ghişeele băncilor şi 
până la personalul de ordine şi pază din firme. O parte a acestor 
instituţii sunt publice, altele sunt private. Şi unele şi altele atribuie 
personalului lor o anumită autoritate, mai mare sau mai mică, asupra 
relaţiilor cu publicul pe care îl deservesc şi de pe urma căruia îşi 
câştigă existenţa. 

În această privinţă, noi suntem încă departe de a fi o societate 
modernă, întemeiată pe respectul faţă de public şi pe obiectivul de a 
răspunde nevoilor acestuia. Dimpotrivă, puţine reguli sunt stabilite cu 
privire la cum trebuie să se poarte cu publicul toate aceste persoane şi, 
dintre ele, şi mai puţine sunt respectate. Or, aici cred că putem 
interveni şi putem proteja demnitatea cetăţeanului prin stabilirea de 
proceduri clare, în interiorul cărora, desigur, instituţiile îşi pot 
stabili propriile mecanisme. Avem aici multe lucruri de făcut, 
direcţia principală fiind aceea de a nu permite nimănui să abuzeze de 
puterea pe care o are în virtutea unui contract cu publicul pe care îl 
deserveşte. Or, toate situaţiile care denaturează aceste raporturi şi 
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care mai degrabă tind să devină regulă decât excepţie, trebuie să 
înceteze. Românii nu pot căpăta demnitatea la care au dreptul dacă 
funcţionarii instituţiilor private, superiorii lor de la serviciu, 
poliţiştii, gardienii publici, paznicii firmelor private etc., abuzează de 
puterea pe care o au. 

Trebuie, de asemenea, să asigurăm celor defavorizaţi o 
demnitate egală cu a tuturor celorlalţi cetăţeni. Trebuie să facem faţă 
unei realităţi stânjenitoare. În România mai există discriminare şi 
este tolerată deopotrivă de o parte importantă a populaţiei, ca şi de 
autorităţi. Există discriminare etnică, faţă de romi, în unele locuri faţă 
de maghiari, iar în unele zone cu majoritate etnică maghiară, faţă de 
români. Există discriminare de gen, există discriminare după ocupaţie, 
există discriminare după mediul de rezidenţă sau după nivelul de 
educaţie. 

Propunerea mea este să fie înfiinţat un Oficiu pentru 
protecţia cetăţeanului care, spre deosebire de Avocatul 
Poporului, să acorde cetăţenilor asistenţă juridică, să poată da 
sancţiuni administrative şi să poată propune organelor 
îndreptăţite luarea de măsuri pentru sancţionarea celor care 
afectează demnitatea individuală a cetăţenilor. 

 

Demnitatea naţională 
 

Demnitatea naţională depinde în mod esenţial de modul în 
care noi înşine ne afirmăm şi ne protejăm drepturile în raport cu 
cetăţenii altor ţări. În această privinţă, o schimbare trebuie să vină în 
primul rând de la atitudinea pe care statul român o adoptă faţă de 
cetăţenii săi. Avem nevoie de o schimbare radicală de atitudine a 
reprezentanţelor României în străinătate şi a atribuţiilor pe care 
acestea le au faţă de cetăţenii români. Diplomaţii români au 
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datoria de a fi agenţi şi supraveghetori ai protejării demnităţii 
naţionale care este întruchipată în fiecare cetăţean al României. 

De la 1 ianuarie 2007, românii au devenit cetăţeni europeni şi 
consider că este şi de datoria mea, ca om politic, să fac tot ce este 
posibil ca ei să fie trataţi în Uniunea Europeană ca oricare alt cetăţean 
european. Acceptarea unui statut inferior pentru cetăţenii români faţă 
de statutul oricăror altor cetăţeni din alte state ale Uniunii Europene 
ar însemna o derogare gravă de la demnitatea naţională. 

Cred că Guvernul României trebuie să înfiinţeze o 
structură proprie specială pentru românii aflaţi la muncă în ţările 
din Uniunea Europeană, structură care să se ocupe de problemele 
tuturor românilor aflaţi în străinătate. Atribuţiile şi mijloacele la 
dispoziţia personalului diplomatic şi consular românesc din ţările de 
destinaţie ale migraţiei forţei de muncă trebuie să fie completate 
pentru a se putea sprijini, proteja şi apăra eficient drepturile 
românilor aflaţi în străinătate la muncă, pentru afaceri sau ca 
simpli turişti. Fără îndoială că strângerea legăturilor politice cu 
românii din afara graniţelor ţării, inclusiv prin posibila înfiinţare de 
birouri parlamentare sau filiale ale partidelor în alte ţări, este un lucru 
încurajator. Trebuie să pornim, însă, de la început, de la ideea că 
cetăţenii români plecaţi la muncă în Spania sau în Italia nu reprezintă 
o simplă masă electorală care trebuie atrasă la vot din patru în patru 
ani, ci că au aceleaşi drepturi cu românii care au decis să rămână în 
ţară, bucurându-se pe aceste drepturi legale, inclusiv în 
străinătate. Demnitatea cetăţenilor români, oriunde s-ar afla aceştia, 
nu poate fi protejată, însă, efectiv decât – aşa după cum am 
spus – prin înfiinţarea unei structuri guvernamentale speciale. 
Sunt relevante aspectele legate de campania de denigrare prin presă 
petrecută în ultima parte a anului 2006 în Marea Britanie, unde 
luni de zile tabloide ca Daily Mirror au creat românilor 
imaginea apriorică de infractori, justificând sau poate făcând 
conştient presiuni pentru a restricţiona accesul acestora pe piaţa 
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muncii. A trebuit ca românii rezidenţi să iniţieze acţiuni de protest – 
inclusiv la nivelul unor documente remise către Complaint 
Commission – pentru ca şi autorităţile române să ia act de existenţa 
acestei probleme, cu reacţii nu dintre cele mai fericite, dacă nu uneori 
hilare (ca ameninţarea cu retorsiunea). Era mult mai oportună o 
reacţie prin care, cu onestitatea calmă a unei politici mai puţin agitate, 
să fie solicitate explicaţii factorilor britanici, în conformitate cu 
dreptul la imagine şi cu realităţile europene. 

Şi ar mai fi de adăugat un lucru: pentru personalul 
diplomatic şi consular de la misiunile României în străinătate, 
raporturile cu cetăţenii români nu trebuie limitate strict la nivelul 
programului oficial de muncă, la orele de „ghişeu“. Oamenii vin de 
la distanţă, uneori au dificultăţi financiare ori de transport. Ei 
trebuie sprijiniţi oricând apare o necesitate, nu numai în intervalul 
de timp rezervat „orelor de lucru cu publicul“. 

 

Construirea bunăstării 
 

Demnitatea unei naţiuni şi a cetăţenilor ei are un fundament 
ireductibil: prosperitatea. Transformarea României într-o societate 
de săraci, cu o elită bogată, la nivel internaţional, ar fi o catastrofă 
naţională. Experienţa altor ţări dovedeşte că asemenea societăţi, chiar 
dacă sunt capabile de dezvoltare, nu ajung niciodată societăţi ale 
bunăstării. Cel mai semnificativ exemplu sunt ţările din America 
latină. O elită care deţine majoritatea capitalului va naşte o clasă 
politică ce nu va ezita să folosească expresia administrativă a acesteia 
– guvernarea – pentru a-şi apăra şi perpetua privilegiile în dauna celor 
mulţi. O asemenea societate devine instabilă prin excelenţă iar 
violenţei exercitate de guvern i se va răspunde prin violenţă exercitată 
de „oropsiţii sorţii“. Societăţile vest-europene sunt stabile pentru că 
au reuşit în ultimul secol să nască o clasă de mijloc care este, în 
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fapt, deţinătoarea celei mai mari părţi a avuţiei. „Topurile“ celor 
foarte bogaţi există şi aici, dar ceea ce deţin marii capitalişti este 
nesemnificativ din punct de vedere procentual. Soluţia nu este de a 
acţiona în detrimentul celor bogaţi, ci să creăm bunăstare pentru 
cei care, acum, sunt săraci. O abordare de tip social-democrat ar 
trebui să urmărească două obiective fundamentale: (1) să 
redistribuie bunăstarea spre categoriile care au plătit costurile 
sociale ale tranziţiei (ţăranii, şomerii, familiile cu mulţi copii, 
pensionarii, muncitorii); (2) să ofere şanse coerente şi 
proporţionale cu dezvoltarea economico-socială, unei noi 
structuri sociale. Mecanismul fundamental nou care trebuie 
introdus în societate este o nouă „regulă de aur“ a succesului – 
munca. Munca este, înainte de toate, o valoare, care trebuie 
promovată, în favoarea valorilor societăţii de supravieţuire: 
norocul sau câştigul imediat pe căi necinstite.  
 

Polarizarea socială 
 

Cea mai mare nereuşită a tuturor guvernărilor de până 
acum a fost repartizarea injustă a costurilor tranziţiei. 
Restructurarea economiei şi adaptarea ei la noile condiţii 
internaţionale, privatizarea şi toate schimbările care s-au 
succedat vreme de 17 ani, au produs costuri sociale care nu au fost 
egal suportate de toată lumea. În aceşti ani de reforme şi schimbări, o 
minoritate s-a îmbogăţit, în multe cazuri pe căi  
necinstite, iar cea mai mare parte a cetăţenilor a avut de suferit 
şi a plătit costurile tranziţiei mult mai mult decât era justificat.  

Dacă există o problemă socială gravă în România care nu 
a fost până acum niciodată abordată cu sinceritate de oamenii 
politici, aceasta este problema bogăţiei şi a sărăciei, problema 
îmbogăţirii aproape peste noapte a unora şi a sărăcirii, fără nici 
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o vină, a altora. Sărăcia a devenit principala cauză a excluderii 
sociale, care are o conotaţie mai largă, determinată de un 
mecanism social complex care provoacă şi susţine precarităţile. 
Excluşii sociali reprezintă forma mai gravă a sărăciei din care nu se 
poate ieşi cu uşurinţă deoarece aceştia au pierdut de cele mai multe 
ori din motive obiective nu numai veniturile, dar chiar şi 
capacitatea de a le mai dobândi. Consider că această problemă nu 
mai poate şi nici nu trebuie să mai fie ocolită. Nici un om politic 
român – cu atât mai mult unul social-democrat – nu are dreptul să 
pretindă participarea la conducerea ţării fără să adopte o poziţie 
clară cu privire la bogaţii şi la săracii României şi fără să ofere 
soluţii pentru ieşirea din sărăcie a majorităţii românilor. 

Continui să cred şi am motive temeinice să afirm că destul 
de puţine dintre averile care s-au constituit în urma privatizării şi a 
trecerii la economia de piaţă sunt numai rezultatul eforturilor 
cinstite şi competente depuse de cei care, acum, le deţin, deşi 
existenţa unor asemenea eforturi nu poate fi negată. 

Trebuie să recunoaştem cu onestitate că privatizarea nu a 
fost întotdeauna echitabilă. Costurile restructurării economice şi 
sociale nu au fost repartizate echitabil între diferitele grupuri 
sociale. O bună parte din acumularea de bogăţie în timpul tranziţiei 
a fost făcută speculând fie lipsa de legislaţie, fie incapacitatea 
statului de a controla procesul de privatizare sau gestionarea avuţiei 
publice. A fost multă nedreptate şi au fost prea multe abuzuri în 
toată această perioadă. 

Nu-mi doresc o societate egalitaristă şi în care toţi să 
„aibă” la fel. Dimpotrivă, în societatea europeană pe care 
vrem să o construim, dorim ca fiecare individ să aibă 
posibilitatea să se realizeze conform aspiraţiilor şi 
competenţelor proprii, să se poată îmbogăţi oricât de mult, 
cu două condiţii: (1) să respecte legile ţării; (2) bogăţia pe 
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care o deţine să producă, la rândul ei, bogăţie şi nu sărăcie 
pentru societate în ansamblul ei. 

Primul principiu care ar trebui să fie susţinut în interiorul 
oricărei guvernări este promovarea întreprinzătorilor şi 
managerilor pricepuţi, care să împingă economia înainte nu 
numai din patriotism – deşi patriotismul este important – dar, în 
primul rând, pentru a-şi urmări – pe căi legale – propriile interese. Şi 
trebuie să-i sprijinim prin politici fiscale şi de altă natură adecvate. În 
mod esenţial, guvernarea trebuie să promoveze un „contract“ onest cu 
mediul de afaceri – în condiţii de legislaţie stabilă, coerentă şi fără 
privilegiaţi. 

Al doilea principiu care trebuie afirmat cu tărie pleacă de 
la constatarea că, în toţi aceşti ani, costurile tranziţiei au fost 
distribuite nedrept. Ţăranii, pensionarii şi salariaţii care au suportat 
cea mai mare parte a costurilor au avut cel mai puţin parte de 
beneficiile tranziţiei. Această nedreptate trebuie corectată. Trebuie 
manifestată voinţa politică necesară şi trebuie create mijloacele de 
materializare a acestui efort politic. Obiectivul politic prioritar al 
unei guvernări social-democrate trebuie să fie compensarea prin 
redistribuiri, prin creşteri salariale fundamentate economic, prin 
indexări de pensii, prin măsuri de asistenţă socială şi prin 
discriminări pozitive a costurilor suplimentare ale tranziţiei 
suportate de cei care au sărăcit în perioada tranziţiei: ţăranii, 
pensionarii, salariaţii şi, dintre aceştia, mai ales bugetarii - 
personalul din învăţământ, sănătate, asistenţă socială, 
administraţie, armată, poliţie etc. Reparaţiile salariale făcute parţial 
bugetarilor în ultimul an (administraţia publică, sănătate, învăţământ) 
au venit „suficient de târziu” ca să creeze deja un recul al tinerilor 
merituoşi faţă de aceste domenii. 

Al treilea principiu este cel potrivit căruia cei care au 
beneficiat de pe urma tranziţiei trebuie să aibă o contribuţie mai mare 
la bunăstarea generală a societăţii, comparativ cu cei care au pierdut 
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de pe urma tranziţiei. Criteriul de bază aici este proprietatea 
personală. Noi am fost o societate de non-proprietari şi rămân la 
părerea că am împărţit într-un mod fundamental nedrept proprietatea 
publică. Consider că este moral şi drept ca cei care au primit mai mult 
din această proprietate publică să contribuie cu o parte mai mare la 
sprijinul acordat celor care trăiesc, din cauza tranziţiei, mai prost ca 
înainte, eventual prin impozitarea mai mare a proprietăţilor multiple 
deţinute de o familie. 

 

Reparaţiile morale şi materiale  
 

Tocmai din aceste motive, avem de făcut o serie de 
reparaţii morale şi materiale. Politicile sociale duse de-a lungul 
acestor peste 17 ani de după comunism au fost adesea 
improvizate şi rareori, aproape niciodată, nu au avut ca obiectiv 
bunăstarea populaţiei. 

Politica pe care o propun pentru perioada următoare pe 
calea spre o Românie europeană, urmăreşte să realizeze două 
mari schimbări. Prima constă în reorientarea guvernării spre 
bunăstarea populaţiei, ca primă responsabilitate şi mod principal de 
evaluare a oricărei guvernări. Cea de a doua cotitură constă în a 
recunoaşte necesitatea unor reparaţii la care au dreptul 
categoriile defavorizate, cele care au trebuit să plătească, 
nejustificat lipsa de competenţă sau de bunăvoinţă a 
guvernărilor anterioare, dificultăţile tranziţiei, în ansamblul lor. 

 

Ţăranii 
 

În România de după comunism, ţăranii au primit pământ, 
dar nimic altceva, iar rezultatul a fost că au sărăcit rapid. În 
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prezent, foarfecele preţurilor şi mecanismele pieţei funcţionează 
în detrimentul ţăranilor şi îi condamnă la sărăcie. Sărăcirea 
ţăranilor a mers în paralel cu retragerea acestora din postura 
de cetăţeni ce contribuie la bunul mers al societăţii, 
poziţionându-i ca cetăţeni izolaţi oarecum de societate, 
obligaţi doar să-şi asigure propria subzistenţă. După 
aderarea la Uniunea Europeană, acest fenomen riscă să se 
accentueze, iar cineva trebuie să intervină pentru a proteja şi 
chiar mări veniturile populaţiei din rural şi ocupate în 
agricultură. În finalul acestei lucrări, veţi găsi (Anexa I) un 
exemplu de acţiune posibilă în această direcţie: un proiect de 
lege pe care l-am iniţiat la Camera Deputaţilor privitor la 
crearea unui sistem public de pensii pentru agricultori. 
Soluţia reală şi pe termen lung a situaţiei ţărănimii nu se va 
rezolva prin subvenţii de la guvern sau de la Uniunea 
Europeană. Adevărata reparaţie la care au dreptul ţăranii 
este programul de modernizare a ruralului. Abordarea unei 
asemenea chestiuni trebuie să pornească de la un set de politici 
nu doar economice, ci şi sociale şi culturale. Modernizarea în 
condiţiile păstrării tradiţiilor trebuie să fie scopul edificării unui 
mediu rural modern şi valabil din punct de vedere european. 
Mediul rural aşteaptă o strategie şi nu o pomană mai mult sau 
mai puţin consistentă. Fondurile europene trebuie folosite în aşa 
fel încât să nască satul modern al secolului al XXI-lea şi 
reprezintă o uriaşă oportunitate – dar avem nevoie de o viziune 
şi de o administraţie centrală/locală capabilă să materializeze în 
mod cinstit această viziune. Altminteri, discrepanţele care s-au 
manifestat în tranziţia românească în mediul urban industrializat 
se vor manifesta şi în mediul rural, care va fi „infestat“ mult mai 
mult decât până acum de favoritisme, inegalităţi şi inechităţi. 
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Pensionarii 
 

Pensionarii au fost cei mai afectaţi de tranziţie şi au 
plătit, direct, cele mai mari costuri ale acesteia. Inflaţia şi 
hiperinflaţia din ultimul deceniu al secolului precedent au redus 
pensia reală la aproape jumătate decât reprezenta ea în 1990 (de 
fapt, 58%). Era de datoria guvernelor să menţină 
proporţionalitatea dintre contribuţia depusă în timpul vieţii 
active faţă de media salariilor din perioadele trecute şi s-o facă 
să se regăsească în prezent în cuantumul pensiei raportat la 
salariul mediu pe economie. Guvernele României după 1989 nu 
şi-au îndeplinit această datorie. Prin urmare, pensionarii au 
dreptul la reparaţii. 

Adevărata reparaţie pentru pensionarii de astăzi, 
este ca pensia să le asigure un venit reprezentând cel puţin 
60% din salariul lor mediu real. Aşa zisa „recalculare“ a 
pensiilor care a avut loc în ultimii ani a fost, din această 
perspectivă, mai degrabă un paliativ. Recalcularea pensiilor ar 
trebui reluată, de data aceasta după principii corecte. Iar pentru 
pensionarii de mâine, trebuie acţionat nu numai în ceea ce 
priveşte mărimea pensiei, ci şi a corectitudinii calculării ei. 
Adevărata reparaţie pentru pensionarii de astăzi, este ca pensia 
să le asigure un venit prin care să-şi poată menţine atributele 
demnităţii umane. O creştere a valorii punctului cu 50%, într-
o perioadă de 4 ani, în aşa fel încât valoarea punctului să 
atingă 45%, ar putea oferi o rată de înlocuire a salariului 
prin pensie de cca. 50%. Recalcularea pensiilor ar trebui 
reluată, pentru a se găsi o soluţie echitabilă pentru perioadele de 
contribuţie nejustificate prin acte. 

Această obligaţie revine în primul rând statului şi 
sistemului obligatoriu de asigurări sociale. Un sistem 
suplimentar, de pensii private, va fi binevenit, dar de el vor 
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beneficia numai viitorii pensionari, adică toată populaţia activă 
care are în prezent până în 50 de ani. De fapt problema 
stringentă a populaţiei noastre este crearea premiselor necesare 
unei vieţi decente actualilor pensionari, pentru care viitorul 
prosper al României nu mai este chiar o certitudine. De altfel, 
adevărata problemă a societăţii noastre sunt pensionarii 
actuali şi salariaţii actuali cu venituri mici sau sezoniere şi 
care nu-şi pot permite să cotizeze la un sistem de pensii 
private. 

 

Salariaţii 
 

Nu putem vorbi de bunăstare în România dacă nu vom 
face o cotitură radicală în politica salarială. Toate politicile de 
acest tip de până acum au avut un singur obiectiv – să asigure 
profitabilitatea activităţilor economice, pe seama scăderii salariilor 
sau a menţinerii lor la un nivel scăzut. Un alt fals obiectiv al acestei 
măsuri nedrepte a fost menţinerea inflaţiei sub control prin limitarea 
masei monetare de pe piaţă. Guvernarea de dreapta, prin măsura 
complet inoportună a cotei unice, aşa cum a fost aplicată de 
guvernarea de dreapta, în afara dezastrului privitor la polarizarea 
veniturilor, a dovedit, fără să vrea, că creşterea consumului nu este 
neapărat inflaţionistă. 

Menţinerea în România a salariilor la un nivel scăzut 
este atât politică socială ineficientă, cât şi o politică economică 
fără perspective. Pentru perioada următoare, propun o politică 
destinată creşterii continue şi în ritm ridicat a salariilor în 
economie, nu neapărat şi nu în toate domeniile, corelată strict 
cu productivitatea muncii. 

Consider că cea mai proastă politică socială pe care au dus-
o toate guvernele de după comunism a fost aceea de a avea salariaţi 
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mulţi, plătiţi prost. De altfel, în ciuda faptului că a fost 
urmărită, măcar declarativ, de toate guvernele, această politică nu 
şi-a atins obiectivele, în sensul că acum am ajuns să avem salariaţi 
puţini şi tot prost plătiţi. Tendinţa pe care trebuie să o imprimăm 
economiei, în general şi industriei, în special, este de creştere în ritm 
rapid a salariilor, odată cu productivitatea muncii. Dacă 
productivitatea muncii a crescut în 2006, de exemplu, cu 10,6%, 
este normal că media salariului din industrie să fie de cel puţin 
15% ţinând seama şi de inflaţia înregistrată, lucru care nu s-a 
întâmplat peste tot în industrie (prelucrare ţiţei, mobilier, textile, 
îmbrăcăminte etc.). Într-o lume globalizată trebuie, însă, să asigurăm 
un echilibru între dezideratul unei societăţi fără şomaj şi o necesară 
flexibilitate a condiţiilor de intrare şi ieşire de pe piaţa forţei de 
muncă. Iar acest echilibru se poate realiza prin introducerea în cadrul 
relaţiilor de producţie a unui parteneriat între angajaţi şi angajatori, 
între sindicate şi organizaţii patronale, atât la nivel intern, cât şi la 
nivel transnaţional. Dar să nu uităm că unul dintre principalele 
stimulente ale investiţiilor în noi tehnologii – şi deci în creşterea 
productivităţii muncii – este costul ridicat al forţei de muncă. În loc 
să ne gândim la importul de forţă de muncă ieftină din afara 
Uniunii Europene, cred că trebuie să avem în vedere 
stimularea şi chiar forţarea managementului să ridice 
productivitatea muncii prin înnoire tehnologică şi organizatorică. 
Guvernarea de dreapta, deşi a creat facilităţi fiscale diverse patronilor, 
cum ar fi cota unică sau reducerea contribuţiilor sociale şi s-au 
înregistrat cifre duble la impozitul pe profit înregistrat la Registrul 
Comerţului, nu a ştiut să determine patronii să transforme profiturile în 
investiţii, dovadă că în tot anul 2006 nu s-au creat, în mod 
semnificativ, noi locuri muncă faţă de 2004. Ca urmare, nici salariile 
nu au crescut în termeni nominali prea mult, angajatorii bazându-se pe 
creşterea veniturilor lucrătorilor pe seama reducerii impozitelor pe 
salarii pentru o mică parte din lucrători. Am de gând să propun 
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stimulente fiscale suplimentare patronilor, condiţionate de 
investiţii şi crearea de condiţii de productivitate sporită a muncii 
pe de o parte şi stimulente legate de reducerea bazei de impozitare 
a salariaţilor condiţionate de asigurările proprii, suplimentare 
făcută pentru bunăstarea şi confortul familiei, pentru educaţia 
propriilor copii etc., pe de altă parte. Patronii pot fi ajutaţi să-şi 
angajeze contracte noi şi să se dezvolte, modificând regulile de 
acordare a permiselor de muncă pentru muncitorii imigranţi non-
europeni. Se poate institui un sistem de bonificaţii pentru lucrătorii 
români care muncesc în alte ţări europene pentru a reveni şi a se angaja 
în ţară. Trebuie modificată legislaţia necesară întăririi rolului 
sindicatelor la nivelul întreprinderilor, în scopul exercitării cât mai 
depline a rolului vocaţional de veghere a împărţirii cât mai echitabile a 
valorii nou create. 

Voi susţine, de asemenea, principiul utilizării aceleaşi politici în 
sectorul bugetar şi în întreprinderile care mai rămân o perioadă de 
timp în proprietatea statului. Invers decât consideră unele sindicate, 
nu cred că menţinerea unui număr cât mai mare de salariaţi în 
companiile naţionale este în avantajul salariaţilor. Cred că în 
avantajul salariaţilor este să menţinem atâţia angajaţi cât este 
necesar pentru buna funcţionare a companiilor şi să-i plătim mai bine 
decât i-am plătit până acum. 

Voi susţine, în acelaşi timp, ca noul concept de stânga 
adoptat de Uniunea Europeană, „flexicuritatea“29, adică 
adaptarea pieţei europene a muncii la provocările globalizării şi 
ale îmbătrânirii populaţiei să fie chiar aplicat în România, 
realizând o abordare mai flexibilă în Codul muncii a procedurilor 
de angajare şi de concediere şi propunând în schimb măsuri 
puternice de formare continuă şi de securitate socială. 

                                                 
29 O abordare care să combine politici active privind piaţa muncii, condiţii contractuale 
flexibile, formare continuă şi protecţie socială. 
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În contextul integrării europene, totuşi, crearea sau menţinerea 
unui număr semnificativ de locuri de muncă va fi decisivă. Patronatele 
trebuie să colaboreze cu sindicatele în găsirea celor mai bune soluţii 
pentru a evita o dislocare majoră a pieţei naţionale a forţei de muncă. 
Ca social-democrat, nu pot fi de acord cu un Cod al Muncii care să 
facă din angajaţi simpli subordonaţi care nu au nici un cuvânt de spus 
în faţa patronilor. În condiţiile în care, la nivel european, se vorbeşte 
de limitarea numărului săptămânal de ore de serviciu pentru a crea 
mai multe locuri de muncă, România nu poate face notă discordantă 
prin adoptarea unui program mai mare de ore, ceea ce ar duce la o 
creştere substanţială a şomajului. 

De asemenea, sistemul protecţiei sociale trebuie să creeze 
motivaţia unei mai mari iniţiative private şi o trecere de la stadiul de 
bugetar la cel de liber întreprinzător. 

Pentru mărirea pieţei muncii, în condiţiile liberei concurenţe, 
propun: 1) pentru tinerii care activează în sectorul privat, „un contract 
unic de integrare în viaţa profesională“. Acesta presupune ca fiecărui 
tânăr care termină studiile să i se ofere fie o activitate socială, fie o 
specializare sau un loc de muncă. Pentru salariaţii de peste 45 de ani, 
se poate oferi, chiar dacă nu sunt în şomaj, „un contract pentru a doua 
şansă“. Acesta ar presupune realizarea unui bilanţ al competenţelor, 
oferirea unei calificări în funcţie de aspiraţii şi de nevoile 
întreprinderii, o valorificare a cunoştinţelor profesionale; 2) 
favorizarea reorientării către un loc de muncă temporar sau cu 
jumătate de normă, prin acordarea unei alocaţii care să stimuleze 
fostul salariat să se reîntoarcă pe piaţa muncii. 

În acest sens, politica pe care o propun este de a introduce 
patru reguli noi în restructurarea companiilor naţionale şi a 
întreprinderilor aflate, încă, în proprietatea majoritară a statului. 

Prima regulă este că nu vor mai exista disponibilizări, 
fără creşteri salariale. 
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Cea de a doua regulă este că, înainte de a trece la 
plata unor salarii compensatorii, companiile, 
întreprinderile sau instituţiile restructurate vor trebui să facă 
eforturi reale pentru plasarea muncitorilor disponibilizaţi. 

Cea de a treia regulă constă în creşterea corespunzătoare 
a ajutorului de şomaj, în aşa fel încât relaţionat cu cuantumul 
ajutorului social şi cu salariul minim brut garantat în plată să 
rezulte în mod clar alegerea muncii ca fiind opţiunea 
avantajoasă. 

În sfârşit, a patra regulă ar fi oferirea unei subvenţii 
patronilor, suplimentar de cele oferite de actuala legislaţie în 
scopul micşorării costurilor cu forţa de muncă, în vederea 
stimulării angajării unor segmente dezavantajate de lucrători, 
inclusiv a celor sănătoşi care au depăşit vârsta de pensionare.  

Propun analizarea oportunităţilor şi posibilităţilor de creare a 
unei structuri naţionale de sprijin, finanţată în principal dintr-un 
fond mutual, susţinut de întreprinderi. Aceasta nu va face altceva 
decât să regrupeze laolaltă toate mijloacele statului care în prezent 
acţionează dispersat. Agenţia va avea ca misiune principală reacţia 
rapidă în cazul închiderii neprevăzute a unei întreprinderi, în 
domeniile afectate de restructurare, precum şi susţinerea, în 
anumite circumstanţe, a întreprinderilor ce au rămas fără resurse 
proprii. Propun, de asemenea, crearea unui „contract de promovare 
profesională“, al cărui obiectiv va fi oferirea posibilităţii de studiu 
şi formare pentru obţinerea unei diplome sau a unei calificări ce va 
permite salariatului să avanseze profesional. 

 
Propun de asemenea: 

- Asigurarea unui salariu minim pe economie de 450-500 
euro/lună, începând din anul 2009; 

- Asigurarea unei pensii minime de 250 euro/lună, pentru toate 
categoriile de pensionari; 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

310 

- Asigurarea accesului la o locuinţă decentă pentru toţi 
cetăţenii; 

- Asigurarea „contractului pentru prima angajare a 
tinerilor”, astfel încât nici un tânăr, absolvent al unei forme de 
învăţământ, să nu rămână mai mult de 6 luni fără să aibă acces la 
formare profesională sau un loc de muncă subvenţionat. 

 
În concluzie, vreau să subliniez faptul că toate aceste politici 

trebuie implementate în aşa fel încât să recreeze un cadru social 
echilibrat între protecţia publică şi responsabilitatea individuală. 
Încurajarea asigurării unui asemenea echilibru se poate face prin 
măsuri concertate de ajutor, dar şi de motivare. În acest fel, se va 
ajunge la o schimbare structurală a societăţii, se va schimba 
atitudinea cetăţeanului, care trebuie să fie pregătit să înfrunte noile 
provocări şi să se adapteze noilor realităţi. Sistemul de educaţie 
permanentă pentru adulţi va constitui un ajutor semnificativ în acest 
demers. 

 

Recâştigarea valorilor muncii şi solidarităţii 
 

Scopul politicii economice nu trebuie să fie doar 
creşterea economică în sine, sau cea a investiţiilor străine, ci 
efectul pozitiv pe care toate acestea să-l aibă asupra 
bunăstării celor mulţi. În prezent, economia nu produce, în 
mod corespunzător, prosperitate în casele oamenilor. Preţurile 
cresc mai rapid decât veniturile majorităţii românilor. În 
plus, principala sursă a creşterii economice este consumul, 
şi acela pe datorie.  

Adopt integral viziunea social-democraţiei moderne 
potrivit căreia, o societate nu poate exista fără solidarizarea 
membrilor săi în scopul construirii unei bunăstări sociale, de 
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care să beneficieze toţi cetăţenii. Pentru aceasta trebuie să 
facem doi paşi înapoi, care, paradoxal, reprezintă de fapt un 
important progres către civilizaţia europeană pe care ne dorim 
să o construim în România, în consens cu realităţile din ţările 
avansate ale Uniunii Europene. 

Primul pas înapoi constă în a recunoaşte direct şi corect 
că nu mai trebuie nimic împărţit din fosta avuţie socialistă, 
că reîmpărţirile nu mai au rost şi că nu mai putem împărţi decât 
ceea ce producem de acum încolo. Putem accepta şi discuta mult 
că ceea ce s-a împărţit deja a fost, de multe ori,  împărţit nedrept şi 
inechitabil, că tocmai cei care au produs bogăţiile fostei Românii 
socialiste au beneficiat cel mai puţin de avantajele împărţirii, că 
întregul proces a fost nedrept şi că, probabil, cei care puteau cel 
mai puţin să valorifice ceea ce au căpătat, au primit cel mai mult. 
Dar nu putem să dăm înapoi istoria, precum orologiul odată pe an 
şi nu are rost să mai consumăm timp şi resurse pentru a încerca pe 
un astfel de drum. Nu ne mai putem permite ca fiecare nouă 
guvernare a României să ia de la început procesul de împărţire a 
fostei avuţii socialiste sub cele mai absurde pretexte şi prin cele 
mai evidente încălcări ale legii şi ale bunului simţ. Continua 
remodelare a trecutului trebuie să înceteze şi trebuie să ne 
preocupăm de viitor. 

Trebuie să ne concentrăm pe alte ţinte. Trebuie să 
refacem demnitatea muncii şi onoarea lucrului bine făcut. Trebuie 
să reformulăm regulile îmbogăţirii prin muncă şi să punem cât mai 
multe piedici legale, instituţionale şi prin practică îmbogăţirii pe orice 
alte căi decât prin muncă. Mai mult chiar decât comunismul, 
societatea capitalistă dezvoltată pe care dorim să o construim în 
România este o societate a muncii, în primul rând a muncii salariate. 
De 17 ani încoace, efortul principal al românilor a fost îndreptat nu 
spre muncă, ci spre găsirea unor căi de succes individual care, 
în general, ocoleau munca. Cel mai simplu, prin obţinerea unei 
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retrocedări sau a unui privilegiu de la stat. Această continuă 
redistribuire a puţinului pe care l-am moştenit din comunism trebuie 
să înceteze. Pasul înapoi – care este, de fapt, un pas înainte – constă în 
a recâştiga valorile muncii, ale lucrului bine făcut, ale lucrului făcut 
cu forţe proprii, ale avuţiei produse şi nu căpătate nedrept prin 
presiune politică, intrigă, clientelism sau corupţie. 

Al doilea pas înapoi este spre solidaritate naţională şi 
comunitară. Românii nu pot să prospere dacă întreaga societate nu 
prosperă şi dacă oraşele şi comunele ţării nu ajung localităţi prospere. 
În această privinţă, concepţia mea se desparte esenţial de concepţia 
actualei drepte politice din România. În vreme ce actuala 
putere consideră că România va deveni o ţară cu atât mai 
prosperă cu cât bogaţii României vor fi mai bogaţi, eu consider că 
România va deveni o societate cu atât mai prosperă cu cât săracii 
României nu vor mai fi săraci. 

Experienţa noastră de până acum ne spune că bogăţia 
acumulată la vârful scării veniturilor nu se răspândeşte în restul 
societăţii. Dimpotrivă, ea se concentrează pe consumul de produse de 
lux (cea mai mare parte importate), şi tinde să se deplaseze spre 
exterior. Bogăţia concentrată la vârful scalei veniturilor finanţează 
mai degrabă economiile ţărilor dezvoltate decât economia naţională. 

În schimb, strategia pe care o susţin eu pentru asigurarea 
bunăstării generale se adresează celor cu venituri mici, majorităţii 
populaţiei ţării, care câştigă cel mai puţin şi trăieşte cel mai prost. 
Dar, pentru aceasta avem nevoie, pe de o parte de politici de 
redistribuire a ceea ce se produce în societate în favoarea acestor 
oameni cu venituri mai mici, iar, pe de altă parte, avem nevoie de o 
solidaritate socială mai mare decât cea existentă acum. 

Cetăţenii cu venituri mai mari, adică cetăţenii care au 
beneficiat în mai mare măsură în timpul şi de pe urma 
tranziţiei, aşa după cum am mai afirmat, trebuie să-şi asume 
mai mult decât responsabilitatea pentru propria bunăstare. Ei 



De la aderare la integrare: pentru o Românie Europeană 
 

313 

trebuie să-şi asume o parte mai mare din responsabilitatea 
pentru bunăstarea generală, pentru bunăstarea comunităţilor şi 
pentru bunăstarea locuitorilor mai puţin avantajaţi ale 
comunităţilor în care trăiesc. 

Primul lucru care trebuie făcut în acest scop este de a reveni 
la un sistem de impozite progresiv, proporţional, prin care cei care 
câştigă mai mult de pe urma societăţii, să plătească mai mult pentru 
prosperitatea şi dezvoltarea ei. În loc să mărim impozitele indirecte şi 
să uniformizăm impozitele pe venituri, noi trebuie să diferenţiem 
impozitele indirecte – precum TVA – egal plătite de toată lumea şi să 
mărim impozitele pe proprietăţi multiple şi pe venitul global. Cota 
unică de impozitare a veniturilor şi-a dovedit, prin toate statisticile, 
limitele. Nu doar că nu a produs efecte impresionante, dar a generat 
pagube pentru buget şi a mărit decalajul dintre cei cu venituri mari 
şi cei săraci. Or, obiectivul nostru ca stat european şi al nostru, ca 
social-democraţi, este să creştem solidaritatea între diverse 
categorii sociale, nu să mărim polarizarea socială. 

Una din modalităţile de a facilita această solidaritate este de a 
impozita suplimentar consumul de lux. Şi una dintre propunerile mele 
este de a introduce accize suplimentare la produsele de lux. 

În acelaşi timp, cred că persoanele cu veniturile cele mai 
mari trebuie să accepte o asumare personală suplimentară a costurilor 
proprii. Studiile întreprinse dovedesc că persoanele cu venituri 
superioare beneficiază în aceiaşi măsură de subvenţiile de la stat 
pentru învăţământ şi sănătate, pentru infrastructură şi pentru 
serviciile comunale ca şi persoanele cu venituri mai mici. În acelaşi 
timp sunt situaţii în care, cu cât eşti mai bogat sau ai venituri mai 
mari, cu atât primeşti mai multe gratuităţi, reduceri sau subvenţii de 
la stat. Or, nu asta ne dorim şi cred că, în această perioadă de 
tranziţie, în care România este încă o societate săracă şi aproximativ 
un sfert din populaţie trăieşte sub pragul de sărăcie, celălalt sfert de 
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populaţie, cel care are veniturile cele mai ridicate, trebuie să accepte 
să primească mai puţine subvenţii din partea societăţii. 

În opinia mea, statul are obligaţia reintegrării, rearticulării 
sociale. El poate deveni un veritabil promotor şi monitor de civilizare a 
capitalismului, la a cărui dezvoltare, în acest stadiu primar, a contribuit. 
Scopul acestei misiuni trebuie să fie crearea unui cadru inclusivist de 
distribuire a prosperităţii. 

În domeniul producţiei economice, cetăţenii trebuie să fie 
implicaţi mai mult în investiţia pe termen lung în prosperitatea 
comunităţii, fapt care poate asigura calitatea acestei investiţii şi întări 
încrederea în acţiunea colectivă, care aduce beneficii mai mari decât 
acţiunea individuală. În acest sens, este necesară prezenţa 
reprezentanţilor salariaţilor în consiliile de administraţie şi de 
supraveghere a firmelor. 

Sunt conştient de faptul că societatea românească încă nu este 
pregătită pentru o asemenea abordare. Mai ales clasa mijlocie nu 
este pregătită, cu deosebire mental, dar şi instituţional. De aceea, cred 
că avem nevoie de o perioadă preliminară de pregătire a unei astfel 
de abordări. Prin pregătire, eu înţeleg, pe de o parte, declanşarea 
unor vaste dezbateri în cadrul societăţii civile şi între societatea 
civilă şi guvernare, pe această temă. Conceptul european de protecţie 
socială are în vedere nu numai ridicarea veniturilor celor săraci, dar şi 
menţinerea, pe anumite perioade, a nivelului de trai pentru categoriile 
de mijloc ale societăţii. Autorităţile statului ar trebui să finanţeze o 
serie de studii cu privire la modul în care sunt utilizate serviciile 
publice gratuite şi subvenţiile bugetare pentru învăţământ, sănătate 
şi altele. Aceste studii ar urma să fie sintetizate într-un Raport cu 
privire la politicile sociale, ale cărui concluzii să fie prezentate 
Parlamentului şi dezbătute cu societatea civilă, cu sindicatele, cu 
patronatele şi cu toate organizaţiile non-guvernamentale interesate. 

În acelaşi timp, trebuie construit, desigur, pentru acele 
categorii de populaţie –păturile mijlocii şi superioare – care, în 
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perspectivă, vor beneficia mai puţin de subvenţii guvernamentale -, 
instituţiile indispensabile asigurării serviciilor educaţionale, de 
învăţământ, de sănătate, de asigurări sociale care să le garanteze 
securitatea socială. Mă refer la asemenea instituţii precum casele 
private de asigurări de sănătate, programele de creditare a 
costurilor educaţionale, casele private de pensii, asigurările de viaţă, 
căminele private pentru pensionari şi persoane în vârstă etc., adică la 
toate formele care există şi funcţionează de mulţi ani în alte state 
membre ale Uniunii Europene şi în lume. 

O cultură şi o practică a solidarităţii sociale nu 
înseamnă, însă, doar modificarea mecanismelor de 
redistribuire prin intermediul statului. Ele înseamnă, în acelaşi 
timp, asumarea unei responsabilităţi sporite faţă de bunăstarea 
comunitară a marilor firme şi corporaţii. 

Firmele în general – şi mai ales marile corporaţii, atât 
cele naţionale, cât şi cele internaţionale – sunt printre principalele 
beneficiare ale eforturilor comunităţilor de dezvoltare a 
infrastructurilor de utilităţi şi transport, de pregătire profesională a 
cetăţenilor, de menţinere a unei bune stări de sănătate a acestora, de 
prezervare a mediului. Ca urmare, ele trebuie să-şi asume serioase 
responsabilităţi sociale la nivel local. În primul rând, din solidaritate 
cu comunitatea locală, în interiorul căreia şi, în bună măsură, pe 
seama căreia îşi produc veniturile. Cu atât mai mult acest lucru trebuie 
să fie valabil în fostele oraşe monoindustriale, în care, potrivit 
strategiei de până în 1989, serviciile comunitare depindeau esenţial 
de contribuţia agenţilor economici la realizarea lor – de la asigurarea 
energiei şi până la curăţenia străzilor, trecând prin servicii 
educaţionale, de transport public etc. Această solidaritate a firmelor 
cu comunităţile locale în care funcţionează trebuie întărită atât 
cultural, cât şi instituţional. Cred că, în această privinţă, trebuie 
construit un cadru instituţional care să permită o cooperare benefică 
între agenţii economici şi autorităţile locale şi să stimuleze mari 
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investiţii ale agenţilor economici privaţi în dezvoltarea socială şi 
comunitară a localităţilor în care îşi desfăşoară activitatea. 

Cred că societăţile comerciale şi, în general, comunităţile 
de afaceri din fiecare localitate trebuie să îşi asume responsabilităţi 
nu doar prin plata taxelor şi impozitelor naţionale şi locale, dar şi 
referitor la educaţia, sănătatea, infrastructura, cultura şi protecţia 
mediului.  

Cred că, acţionându-se în direcţiile menţionate, se va putea 
reuşi ca şi în această parte a Uniunii Europene care se numeşte 
România să se ajungă la o mai mare apropiere de cetăţean şi de 
nevoile lui, fără de care prosperitatea şi bunăstarea nu se pot 
transforma din deziderate în realităţi.  

 

Satisfacerea nevoii de informaţie: spre o presă cu 
adevărat europeană 

 
Cu certitudine că, imediat după decembrie 1989, ba chiar 

începând exact de atunci, mass-media românească s-a situat în 
plutonul fruntaş al pionierilor democraţiei. De fapt, s-a aflat în 
prima linie de la bun început, cu ediţiile speciale scoase de sub 
tiparul străvechi, de plumb, încă din dimineaţa zilei de 22 
decembrie 1989. Era nu doar o descătuşare a condeielor chinuite 
atâta amar de vreme şi cenzurate la sânge, până în chiar ziua 
precedentă, dar şi, sau mai ales, răspunsul prompt al gazetarilor la 
foamea de informaţie a populaţiei. A fost un pionierat superb şi fără 
îndoială folositor, după care, treptat, a început un urcuş anevoios şi 
prelungit, care continuă şi astăzi, apropiindu-se tot mai mult de 
rigorile presei internaţionale. 

Cu siguranţă, însă, barierele au fost multiple, începând chiar 
cu cele de natură economică. Jurnaliştii s-au numărat printre cei 
dintâi profesionişti care s-au încumetat să dea piept cu economia de 
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piaţă, sesizând şi şansa care li se oferea prin proaspăt dobândita 
libertate a cuvântului, dar şi prin uriaşa cerere a unei pieţe avide de 
adevăr şi flux informaţional. Practic nu contau mijloacele 
rudimentare cu care se lucra, de la maşina de scris, la tiparul înalt şi 
toxic, de sub care ieşeau ziare alb-negru, pe aceeaşi hârtie de cea 
mai proastă calitate! Nici grafica nu preocupa pe nimeni şi nici nu 
cred că exista vreo redacţie care să dispună de un computer! Privind 
acum înapoi, acest tablou dezolant pare greu de crezut, dar el 
zugrăveşte întocmai o perioadă frumoasă tocmai prin puţinătatea 
mijloacelor cu care renăştea presa veritabilă. O presă numită pe 
bună dreptate revoluţionară, dornică de a-şi demonstra, din prima 
clipă, capacitatea, conştientă de rolul ei decisiv şi obsedată de a 
preciza apăsat şi zi de zi că e independentă!  

Perioada romantică avea să se stingă, totuşi, repede, adică 
atunci când jurnaliştii au înţeles că trebuie să fie ei înşişi şi 
manageri, că tehnica învechită trebuia înlocuită cu tehnologia 
modernă, că PC-ul trebuie să ia locul maşinii de scris, iar tiparul 
înalt, pe plumb, trebuie înlocuit cu tipografia offset, iar preţul unui 
ziar nu mai poate fi compensat prin bani “veniţi de la partid”. Presa 
română îşi asumase riscul de a merge pe propriile picioare, ceea ce, 
în condiţiile date, nu era deloc simplu. Mai ales că, economie de 
piaţă fiind, intervenise şi factorul concurenţă. În celălalt plan, al 
necesarelor schimbări de concepţie jurnalistică, s-a alunecat uşor şi 
explicabil de altfel, de la presa rigidă, cu limbaj de lemn, la 
exprimarea mult prea liberă, adesea chiar licenţioasă, şi de la 
închistarea trimiterilor exclusive la popor şi colectivităţi tovărăşeşti, 
direct la viaţa privată a personajelor zilei. Plus aducerea în prim-
plan a temelor legate de infracţionalitate, sex, lume interlopă, care 
fuseseră tabu vreme îndelungată. A fost etapa unui veritabile 
explozii a presei bulevardiere, care a generat, logic, o deschiere 
largă a porţilor redacţionale pentru mulţi nepregătiţi şi neaveniţi, pe 
care presa însăşi avea să-i numească “boschetari” sau “piţifelnici”. 
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Vorbim, deci, despre o criză acută a forţei de muncă necesare, 
profesionalizate, care a generat un balast masiv şi, implicit, o 
scădere calitativă, reflectată inclusiv sau mai ales într-o curbă 
dramatic descendentă a tirajelor. Semnalul schimbării de optică 
avea să fie dat de lansarea “Evenimentului zilei”, sub bagheta lui 
Ion Cristoiu, care va impune nu doar ziarul de informaţie, de tip 
occidental, dar şi o paginaţie nouă, de altă respiraţie, în care ştirea 
concisă şi la obiect, de regulă incitantă, lua locul comentariilor 
lungi şi greoaie, care continuau să ofere în celelalte gazete pagini 
cenuşii. S-a spus multă vreme că Ion Cristoiu adusese “presa 
senzaţionalistă”, dar nu era aşa. De fapt, noul concept folosea 
câteva ştiri-bombă, de tip fapt divers, pentru a atrage cititorul şi a-i 
oferi, în spatele lor, cam toată informaţia necesară, utilă şi corectă. 
Aşa se şi explică de ce, într-un moment în care cotidienele centrale 
vindeau tiraje în jur de 100.000 de exemplare, noul jurnal trecea 
lejer de 600.000, bucurându-se de priză pe toate palierele societăţii. 
Iar ce a însemnat “Evenimentul zilei” pentru presa scrisă a fost şi 
ProTV-ul pentru televiziuni. Cine poate uita cum televiziunea 
înainte de 1989 nu era decât un mijloc de propagandă politică. 
Două ore de program în fiecare seară. Deşi începuturile televiziunii 
moderne după 1989 au fost mult mai timide, posturi ca Tv Soti, 
Canal 31 – actualul Prov Tv sau Canal 38 – Amerom – actualul 
Prima Tv au revoluţionat de-a dreptul acest domeniu. Costurile unei 
televiziuni erau mult mai mari decât ale presei scrise şi de aceea 
lucrurile au evoluat mai greu. Întâi cu aparatură adusă la mâna a 
doua din străinătate, cu operatori şi prezentatori tineri şi fără prea 
multă experienţa dar cu mult entuziasm. Încet-încet însă şi în acest 
domeniu s-a investit mult şi astăzi avem de un număr important de 
televiziuni naţionale şi locale. Apariţia posturilor de televiziune de 
„nişa”, specializate în ştiri, sport, muzica au crescut mult ponderea 
informaţiei pe acest tronson, uneori în detrimentul presei scrise. Dar 
fiecare cu publicul lui. Tabloidele încă îşi fac loc pe piaţa cu succes 
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dar şi publicaţiile serioase şi echilibrate care chiar dacă nu vând 
sute de mii de exemplare au un public constant. Multitudinea de 
talk-show-uri politice, emisiuni de divertisment şi buletinele de ştiri 
din oră în oră fac de acum parte din „viaţa de familie”. Investiţiile 
tot mai mari pe piaţa televiziunii ne arată că acesta este un domeniu 
în permanentă dezvoltare.  

Revenind la presa tipărită, cronologic, a urmat boom-ul 
presei computerizate, al primelor tipografii moderne, după care, 
într-un ritm accelerat, mass-media s-a înscris pe coordonatele presei 
occidentale, ceea ce a atras inclusiv primele investiţii străine în 
acest domeniu. Standardele de calitate erau deja altele. Concurenţa 
mereu mai puternică şi marea bătălie pentru supravieţuire a generat, 
ca pretutindeni în lume, lupta pentru atragerea publicităţii, care a 
fost, este şi va rămâne principalul mijloc de asigurare a rentabilităţii 
mass-media.  

În mod firesc, s-au creat instituţii de măsurare a 
audienţelor, atât pe suporturile de hârtie, cât şi în audio-vizual, s-a 
consacrat deja competiţia dintre presa scrisă şi televiziuni, ziarele 
au replicat cu ediţiile on-line, care atrag la rândul lor publicitate, iar 
bătălia continuă crâncen, intrând de-acum, organizatoric vorbind, în 
trendul internaţional. Cu alte cuvinte, s-au coagulat deja trusturi de 
presă autohtone, puternice şi în plină expansiune, care domină deja 
piaţa internă, fiind capabile să rivalizeze cu competitorii străini. 
Deci, putem spune că, din această perspectivă, mass-media din 
România a atins un prag european. Calitativ vorbind însă, trebuie să 
recunoaştem, jurnalismul românesc mai are destul drum de bătut 
până va atinge, în ansamblul său, cotele internaţionale. Există, 
desigur, o serie de vârfuri ale profesiei, atât din vechea generaţie, 
cât şi din pleiada de gazetari post-decembrişti, dar ponderea lor este 
încă prea redusă, dacă ne raportăm la marele număr de publicaţii, 
staţii de radio şi televiziune. În schimb, a crescut mult preocuparea 
pentru grafică, se regăsesc tot mai evident influenţele presei 
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internaţionale, inclusiv în tendinţa tot mai largă de a restrânge 
formatele ziarelor. În ceea ce priveşte consistenţa mediei noastre, 
cred că nu greşesc afirmând că şi ea începe să se apropie de 
standardul european, odată cu strădania Clubului Presei Române şi 
a celorlalte organizaţii profesionale de a impune adoptarea şi 
respectarea cu stricteţe a unui cod deontologic riguros. Este 
capitolul la care mai e de lucrat, atâta timp cât nu s-a împământenit 
încă respectarea dreptului la imagine al oricărei persoane şi ştiu ce 
spun când afirm acest lucru. 

 Nu în ultimul rând, marea problemă care a fost şi a rămas 
pentru toată presa scrisă este sistemul de difuzare, din cauza căruia 
tirajele sunt reduse drastic, publicaţiile ajungând doar rareori 
dincolo de localităţile reşedinţe de judeţ, mai niciodată în oraşele 
mici şi deloc în mediul rural. 

Ca notă generală, deci, aş spune că mass-media din România 
a evoluat spectaculos în anii de după decembrie 89, în ciuda 
uriaşului handicap cu care a pornit la drum şi a dificultăţilor de pe 
parcurs, care persistă şi astăzi. M-aş hazarda să afirm, însă, că avem 
o presă cu certă vocaţie europeană şi cu resurse indiscutabile de a 
nu fi mai prejos decât puternicele ei modele de pe bătrânul 
continent. Ne trebuie însă timp şi răbdare! Şi, uneori, simţul 
umorului. 

Ce ar putea şi ar trebui să facă guvernul pentru ca presa 
audiovizuală să fie europeană: 

a) să realizeze o bună strategie pentru trecerea la emisia 
digitală terestră, problemă care trebuie tratată ca una de importanţă 
strategică. 

b) să asigure condiţii tehnice şi financiare astfel încât 
procesul să se încheie la termenul fixat de UE, 2015 sau cel mai 
târziu în 2020. 

c)  să faciliteze accesul posturilor româneşti de televiziune la 
programele de finanţare europene (Media Plus). 
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d) să elaboreze un sistem de taxe şi impozite care să 
încurajeze producţia naţională şi creşterea numărului locurilor de 
muncă în domeniul audiovizual. 

e) să asigure independenţa absolută a posturilor publice de 
radio şi televiziune, inclusiv independenţa lor economică astfel 
încât publicul să beneficieze de programe de calitate şi de 
informaţii corecte şi riguroase. 

f) să elaboreze, prin instituţiile de profil, strategii pentru 
radio şi televiziune pe 10 sau 15 ani, după modelul englez 
(OFCOM) sau francez. 

g) să elaboreze, împreună cu instituţiile de profil, o strategie 
de colaborare cu organizaţiile şi instituţiile europene, de promovare 
a reprezentanţilor României în respectivele organisme (ex. EPRA 
sau Comisia Europeana, Direcţia care se ocupă de comunicarea 
audiovizuală). 
 

În această lume globalizată, în care tehnologiile media 
evoluează zi de zi, rămâne constantă nevoia unei prese accesibile 
publicului larg care să informeze, să educe, să inspire şi să 
angajeze.  
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 III. 5. O PROVOCARE ISTORICĂ:  MODERNIZAREA 
MEDIULUI RURAL  

 
Ruralul a fost „mormântul” tuturor tranziţiilor 

româneşti de până acum. Capitalismul interbelic a eşuat 
pentru că 70% din populaţie trăia în afara economiei, 
societăţii, culturii şi civilizaţiei capitaliste. Chiar şi 
comunismul s-a prăbuşit, între altele, pentru că nu a 
reuşit să modernizeze destul de repede şi de profund zonele 
rurale. În prezent, jumătate din populaţia ţării şi mai mult 
de o treime din populaţia ocupată, aflată în rural, parcurge 
o tranziţie „inversă“ către economia privată pre-capitalistă. 
A te naşte la sat echivalează cu a te naşte şi a trăi în lumea 
a treia. O lume în care seceta sau o recoltă excepţională sunt 
la fel de mult aducătoare de sărăcie! Această lume trebuie 
schimbată radical şi rapid. Ruralul trebuie urbanizat. Populaţia 
din agricultură trebuie mutată masiv – peste 1,5 milioane de 
oameni în următorii 10 ani – în ocupaţii neagricole. Strategia 
de transformare a ruralului are ca „nucleu dur“ oferirea de şanse 
tineretului din rural! În primul rând de educaţie, în al doilea 
rând, de locuri de muncă, în al treilea rând, de migraţie – 
internă şi internaţională.  

 

Cele „două Românii”: ruralul tradiţional şi urbanul 
capitalist  

 
În pofida unor critici, eu continui să susţin că există 

două Românii şi diferenţele prea mari dintre ele definesc una 
dintre cele mai importante şi mai dificile probleme pe care le 
avem de rezolvat în viitorul imediat. Există România urbană, iar 
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o parte a acesteia este suficient de dezvoltată şi modernă pentru 
a putea face faţă fără probleme deosebite aderării la Uniunea 
Europeană şi viitoarei integrări. Şi mai există şi România 
rurală, o lume net diferită, o societate total deosebită, 
aproape opusă societăţii moderne şi dezvoltate, prin caracteristicile 
organizării, dotării şi ale modului de viaţă. 

În România de astăzi, ruralul înseamnă, practic, 
plasarea în afara civilizaţiei europene moderne. În ruralul 
românesc, doar 15% dintre locuinţe au alimentare cu apă în 
locuinţă şi doar 13% au canalizare şi baie. În zece ani ponderea 
locuinţelor rurale dotate cu canalizare a crescut doar cu 3%. În 
acest ritm, abia peste trei secole vom ajunge să avem canalizarea 
generalizată în rural. Serviciile comunale, infrastructura de transport 
şi comunicaţii, educaţia, serviciile de sănătate, toate acestea se află în 
mediul rural la acelaşi nivel minim, ilustrate atât de sugestiv de 
dotările locuinţelor.  

Principala cauză a subdezvoltării cronice a ruralului 
românesc este sărăcia, iar principala sursă a sărăciei este practicarea 
ineficientă a agriculturii. În materie de agricultură, diferenţa dintre 
ţăranul român şi fermierul european este de o epocă istorică. Potrivit 
unui studiu al Băncii Mondiale, un ţăran român produce, în 
medie, 1.500 euro pe an, faţă de 21.000 euro pe care îi 
produce un fermier european, ceea ce înseamnă că ţăranul 
român produce de 14 ori mai puţin! 

Aceste cifre ne spun două lucruri. Primul este că România 
nu va deveni niciodată o societate modernă, prosperă şi 
europeană până nu rezolvă marea problemă a ruralului şi a 
agriculturii. Al doilea este că, pe parcursul acestui deceniu şi 
jumătate de tranziţie, reformele pe care le-am introdus în 
societatea românească, nu numai că nu au atenuat, ci au 
agravat situaţia din zonele rurale şi a agriculturii. Astfel putem 
vorbi de dezindustrializarea agriculturii, creşterea ponderii 
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populaţiei ocupate în agricultură, de menţinerea ruralului în 
înapoiere, şi chiar de accentuarea decalajului faţă de urban. 
 

Urbanizarea ruralului 
 

Modernizarea ruralului se poate face într-un singur fel, prin 
urbanizarea acestuia. Prin aducerea la sate a dezvoltării de care până 
acum a beneficiat doar oraşul. Ea înseamnă dezvoltarea în rural a 
infrastructurii de tip urban, dezvoltarea serviciilor comunitare de tip 
urban şi schimbarea modului de viaţă al locuitorilor după modelul 
urban. România Europeană presupune pregătirea mediului rural pentru 
o nouă viaţă. 

Europa e, probabil, cea mai schimbătoare idee despre care s-
a vorbit în România în ultimii ani. Mai întâi, a fost cel mai bun lucru 
care ni se putea întâmpla, singurul la care avea sens să visăm. Apoi, 
a început să devină sperietoarea universală – ceva care ne va face 
mai mult rău. Mai ales celor din mediul rural. Adevărul e undeva la 
mijloc. Europa nu e nici tărâmul făgăduinţei, dar cu siguranţă 
nici iadul pe pământ. Europa e,  înainte de toate, o şansă de a ne 
fi mai bine. Satul a fost acea parte din România care a avut cel mai 
mult de suferit după revoluţie, fiindcă aici schimbările au ajuns 
mai greu, lipsa banilor a fost mai dureroasă, iar atenţia 
politicienilor mai îndepărtată. Satul a rămas în urmă, dar nu 
numai din vina oamenilor săi. Europa e o şansă ca satul românesc 
să prindă din urmă restul României. Europa nu înseamnă doar reguli 
dure şi funcţionari gata să aplice pedepse. Europa nu înseamnă 
scumpiri sau interzicerea tradiţiilor. Înseamnă, în primul rând, o formă 
de a lăsa în urmă, pentru totdeauna, sărăcia. Sigur că tot munca va fi 
singura garanţie a traiului mai bun, dar nu munca a lipsit până acum 
satului românesc. Până acum, cei de la sat aveau foarte puţine 
opţiuni. Un tânăr trebuia fie să fugă la oraş, să facă o facultate şi să 
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încerce să se descurce acolo, fie să muncească pământul, alături de 
familia sa. Integrarea, prin fondurile pe care le va aduce şi prin 
modernizarea pe care o va produce, va crea mai multe şanse 
pentru cei de la sate. Iar efectul va fi îndreptarea unei greşeli 
istorice: aceea de a ţine satul în sărăcie şi de a dezvolta doar oraşele. 

Ruralul nu se poate moderniza prin sine însuşi, pentru 
simplul motiv că este prea sărac. Iar toate evoluţiile din ultimii 17 ani 
ne dovedesc că mecanismele pieţei insuficient reglementate şi 
dezvoltarea spontană au avut ca efect creşterea sărăciei în rural şi 
accentuarea înapoierii acestuia. Urbanizarea ruralului nu se poate face 
decât printr-o intervenţie hotărâtă a statului în favoarea acestui 
proces. Iniţiativa privată şi mecanismele pieţei pot acţiona, însă, 
astăzi în favoarea modernizării infrastructurilor, activităţilor şi a 
modului de trai din rural, doar dacă statul, prin politicile sale, 
creează condiţii de profitabilitate pentru capitalul investit în rural 
comparabile cu cele ale capitalului investit în urban. Iar, în 
această privinţă, trebuie să acţionăm cu mai multă inteligenţă şi pe 
baza unei mai bune cunoaşteri a mecanismelor de funcţionare a 
iniţiativei private şi a capitalului decât am făcut-o până acum. 

În concepţia mea, proiectul pe termen lung de urbanizare 
a ruralului poate avea succes doar dacă pune în centrul său trei 
politici complementare care trebuie urmărite cu fermitate. 

Prima se referă la susţinerea din fonduri publice a 
modernizării infrastructurilor şi serviciilor publice din rural. 
Este limpede că ruralul nu va putea susţine propria dezvoltare şi că 
este necesar un transfer masiv de resurse, prin intermediul proiectelor 
de investiţii, din urban către rural. Integrarea europeană va fi una din 
surse, dar e important ca aceste fonduri să nu fie deturnate spre 
grupuri de interese, spre politicieni şi spre afaceri care fac mai mult 
rău satului, sau spre alte obiective decât cele stabilite iniţial. 
Integrarea poate ajuta la mărirea fluxului de investiţii în mediul rural, 
dacă e abordată corect şi coerent. 
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A doua politică indispensabilă a urbanizării ruralului constă în 
a menţine funcţionarea noilor infrastructuri urbane din rural la 
costuri mai reduse decât sunt ele în acest moment în urban. În 
principiu, va trebui să subvenţionăm, o perioadă semnificativă de 
timp de acum încolo, consumul de bunuri şi servicii publice şi 
private de tip urban, de către populaţia din rural. Altfel, declanşăm o 
competiţie imensă între locuitorii din mediul rural, o competiţie 
pentru resurse puţine şi o cursă a îndepărtării de sat. Avem nevoie de 
timp pentru ca transformările generate de integrare să fie asimilate 
coerent şi fără suferinţe. 

În al treilea rând, trebuie să declanşăm un proces 
susţinut, pe termen mediu, măcar un deceniu, de creştere a 
veniturilor populaţiei din rural. Iar în acest scop, cel mai 
important rol îl va avea tot statul, cu o responsabilitate socială 
mărită. 

Puse împreună, aceste trei politici înseamnă pur şi simplu 
că, în fond, oraşul va finanţa în mare parte modernizarea 
satului. Iată o decizie politică care implică solidarizarea întregii 
naţiuni în jurul acestui proiect, altfel de dimensiuni uriaşe. El 
presupune că acea jumătate a populaţiei României care, în prezent, 
beneficiază de un mod de trai urban, de venituri mai ridicate şi 
este mai aproape de civilizaţia europeană, să accepte ca o parte a 
veniturilor sale să fie destinată creşterii nivelului de trai a celeilalte 
jumătăţi a populaţiei, cea din mediul rural care acum trăieşte, mai 
prost, mai înapoiat şi în sărăcie. 

Iată, de exemplu, o problemă de infrastructură care este vitală 
în rural: introducerea apei curente în localităţile şi gospodăriile din 
rural. O serie de programe au fost deja iniţiate în câteva sute de 
localităţi. Dar, România are peste 2 600 de comune şi 13 000 de 
sate, iar în ritmul în care se desfăşoară acest program acum, 
comunele ţării vor avea apă şi canalizare abia peste o sută de 
ani. Nu ne putem permite o aşteptare de încă un secol pentru asta şi 
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propunerea mea este să accelerăm ritmul de zece ori! În materie de 
costuri, asta înseamnă, anual, circa jumătate de miliard de euro în 
patru ani de zile, o sumă pe care România şi-o poate permite, 
indiferent dacă o asigură de la buget sau din finanţări 
internaţionale. În schimb, ar însemna ca în zece ani toate comunele 
ţării să dispună de apă potabilă şi de canalizare, un pas uriaş 
pentru dezvoltarea ruralului. 

Este evident că avem aici nevoie de o decizie politică fermă în 
favoarea urbanizării ruralului şi nu şovăi nici un moment pentru a 
o propune. Toate sumele destinate dezvoltării comunelor şi satelor 
trebuie mărite de zece ori, sau de peste zece ori! 

Actualul program de modernizare a drumurilor rurale va 
modifica sensibil înfăţişarea satelor româneşti tot peste aproximativ un 
secol. De aceea, programul de modernizare a drumurilor comunale 
şi a uliţelor – care vor trebui să dispară la sfârşitul acestui demers, 
devenind străzi – trebuie la rândul său mărit în următorii patru ani de 
cel puţin zece ori. 

În alte cuvinte, propun un program de cel puţin 2–3 
miliarde de euro anual, în afară de sumele provenind din 
fondurile europene, destinat finanţării investiţiilor în urbanizarea 
infrastructurii de utilităţi, transport şi comunicaţii din rural. Nu 
este mult, dacă ne gândim că acest program este, de fapt, destinat 
creşterii calităţii vieţii pentru aproape jumătate din populaţia ţării! Şi, 
dacă ne gândim că, de peste doi ani de zile, actuala putere nu este 
capabilă să cheltuiască banii pe care îi adună anual din taxe şi 
impozite, şi acelea prost colectate şi ineficient utilizate! 

Nu sunt deloc naiv – politica nu suportă naivităţi – dar mă 
aştept ca, în condiţii de gestionare profesionistă şi corectă a acestor 
fonduri, circa 80% dintre ele să contribuie real şi eficient la 
dezvoltarea mediului rural. Beneficiile vor fi multiple. Nu numai 
pentru că ruralul românesc va avea, în circa un deceniu, o cu totul altă 
înfăţişare şi că va avea puse bazele viitoarei urbanizări, ci şi pentru 
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că, menţinând un ritm de investiţii în rural de câteva miliarde de euro 
anual, vreme de zece ani, vom contribui la o profundă schimbare 
ocupaţională şi de venituri în rural, iar aceasta este o altă problemă 
importantă pe care trebuie să o rezolvăm. Este limpede că acest 
tip de modernizare a infrastructurii ruralului – canalizare, apă, 
străzi – este extrem de potrivită valorificării resurselor deja 
existente în rural, de la materiale de construcţie locale şi până la, 
mai ales, forţa de muncă locală, pentru care un deceniu de activitate 
intensă, mai ales, în domeniul construcţiilor va însemna un spor 
important de venituri şi o modificare substanţială a calificării populaţiei 
ocupate în prezent în agricultură. 

Dar simpla pompare de bani în rural nu este suficientă pentru 
a conduce la urbanizarea ruralului, chiar şi numai în domeniul, atât 
de simplu, aparent, al infrastructurii. A doua mare problemă care 
trebuie rezolvată pentru ca un asemenea program să poată deveni o 
realitate este de a depăşi incapacitatea cronică a ruralului de a 
materializa şansa oferită de aceste programe de investiţii. 

 

Serviciile comunitare de tip urban şi subvenţionarea consumului 
în rural 

 
Cel de al doilea cerc vicios al ruralului este cel al 

veniturilor şi consumului. Populaţia rurală nu are acces la servicii 
publice de calitatea celor din urban, pentru că nu are cu ce le plăti sau 
cu ce plăti accesul la ele, chiar în condiţiile în care sunt în întregime 
gratuite, De exemplu, învăţământul liceal. Învăţământul liceal 
este în întregime gratuit, dar pentru a ajunge să-l folosească tânărul 
din rural trebuie să îşi poată plăti locuirea în urban sau naveta până în 
oraşul cel mai apropiat, iar pentru asta nu are bani. Tot astfel, cei mai 
mulţi locuitori din rural nu dispun de venituri suficiente pentru a 
avea, cu adevărat, acces la consultaţii medicale, să îşi ducă copiii la 
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medic şi, ca urmare, mortalitatea infantilă în rural este de câteva ori 
mai mare decât în urban. 

Ruperea acestui cerc vicios nu se poate face decât prin decizie 
politică şi cu sprijinul financiar al statului. În opinia mea, soluţia 
care trebuie adoptată este ca statul să subvenţioneze, o perioadă de 
timp, consumul ruralului. Şi, evident, trebuie început cu 
subvenţionarea consumului de servicii comunitare. 

În domeniul sănătăţii, am în vedere construirea de spitale şi 
de centre de sănătate multifuncţională pe scară largă în rural. Trebuie 
să înfiinţăm asemenea centre de sănătate multifuncţionale, dotate 
inclusiv cu capacitatea de a oferi asistenţă medicală de urgenţă, în 
toate comunele. Serviciile lor trebuie acordate gratuit tuturor 
cetăţenilor comunei în care funcţionează, indiferent de dovada 
calităţii de asigurat. Principiul politicii în domeniul serviciilor de 
sănătate din rural trebuie să fie, pe cât posibil, gratuitatea acestora, 
inclusiv pentru tratamentele ambulatorii, mai ales în cazul bătrânilor 
şi al membrilor micilor gospodării ţărăneşti. 

Şansa cea mare a ruralului românesc este ca cea mai mare 
parte a noilor generaţii din rural să fie ocupate în alte tipuri de 
activităţi decât cele agricole. Pentru aceasta, principala problemă care 
trebuie rezolvată este să asigurăm acestor generaţii mai tinere o 
educaţie profesională care să le permită plecarea din agricultură. În 
al doilea rând, desigur, trebuie să le oferim locuri de muncă. Dar, 
primul pas care trebuie făcut este educaţia. 

În acest moment, accesul la educaţie al tineretului din 
rural este îngreunat de trei factori: (1) lipsa de oferte de 
învăţământ şi de pregătire profesională; (2) lipsa de resurse 
pentru învăţământ şi educaţie; (3) lipsa de cultură. 

Practic, ruralul poate asigura, în acest moment, doar 
învăţământul obligatoriu de cultură generală. Ceea ce este un pas 
înainte faţă de secolul al XIX-lea, dar este categoric insuficient 
pentru secolul al XXI-lea. Şi este o eroare din perspectiva politicilor 
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sociale. Căci, dintre toate ţările Europei Centrale şi de Est, România 
este ţara cu cea mai mare pondere a forţei de muncă necalificate 
în totalul forţei de muncă. 15% din populaţia ocupată a României 
nu are altă educaţie decât şcoala primară, faţă de doar 0,1% în 
Cehia şi 0,9% în Ungaria! Grosul forţei de muncă din România 
are, este adevărat, nivelul secundar de educaţie – 72,2%. Dar asta nu 
înseamnă neapărat că toată această forţă de muncă care a absolvit 
cel puţin 8 clase, dispune, în acelaşi timp, de o calificare 
oarecare. De fapt, dacă ne uităm la structura populaţiei ocupate în 
funcţie de şcoala absolvită, vom descoperi că cea mai mare parte a 
educaţiei din România nu oferă nicio calificare, întrucât ceva mai 
mult de o treime din populaţia ocupată a României (35,8%) nu 
absolvise, în 2000, decât învăţământul obligatoriu (primar şi 
gimnazial). De asemenea, 29% din populaţia ocupată absolvise 
liceul, în condiţiile în care liceele nu mai asigură nici un fel de 
calificare, iar calificarea asigurată înainte de 1989 este în mare 
măsură inadecvată cerinţelor actuale de pe piaţa muncii. Ca urmare, 
aproape două treimi din forţa de muncă a ţării nu are, practic, nici o 
calificare. Doar o treime din populaţia ocupată a ţării poate fi 
considerată că reprezintă forţă de muncă calificată, 21% fiind 
absolvenţi ai învăţământului profesional, iar 13,5% fiind absolvenţi ai 
unor forme de învăţământ post-liceal, inclusiv învăţământ superior. 

Grosul acestei forţe de muncă necalificate se află în 
mediul rural. O bună parte din ea este ocupată în agricultură, căci a 
fi agricultor în România este, pentru cea mai mare parte a populaţiei 
ocupate, o meserie care se învaţă prin ucenicie în gospodăria 
familială şi nu necesită o pregătire specială în instituţii de 
învăţământ. De asemenea, o altă parte importantă a populaţiei în 
vârstă de muncă din rural nu are pur şi simplu nici vreo pregătire 
profesională. 

Dacă vrem să urbanizăm ruralul, această situaţie trebuie 
schimbată radical şi repede. Iar viteza de schimbare nu mai este o 
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opţiune, este o necesitate, dictată de evoluţiile demografice. Tocmai 
de aceea, un asemenea program trebuie să fie asumat coerent şi rapid 
de întreaga clasă politică, de societatea civilă în ansamblu, pentru 
că tranziţia satului actual spre o existenţă decentă şi normală e o 
sarcină a întregii Românii, nu a unui guvern sau altul. 

Există în prezent peste un milion de tineri în rural, în 
vârstă de muncă sau foarte aproape de vârsta de muncă, ce, 
neavând niciun fel de calificare, nu au altă perspectivă decât 
aceea de a deveni „lucrători familiali“ în gospodăriile 
agricole. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple. Singurul 
mod de a acorda o şansă acestor tineri este să le oferim, în 
primul rând, o calificare, iar, în al doilea rând, un loc de muncă, 
fie chiar în rural, fie, mai bine încă, în urban. 

În următorii ani, trebuie să înfiinţăm şi să punem în 
funcţiune în fiecare comună din ţară cel puţin un centru de 
pregătire profesională, care să ofere tinerilor din rural – şi nu 
numai – o varietate de calificări, în funcţie de specificul 
dezvoltării locale, a comunei şi a centrelor urbane din jur. Dacă 
înţelegem acest lucru, atunci problemele urbanizării ruralului 
românesc – condiţie indispensabilă pentru europenizarea 
României – se pun dintr-o dată într-o cu totul altă 
perspectivă. În această altă perspectivă constă noutatea 
programului pe care îl propun. Aici trebuie folosită mai mult şi 
experienţa acumulată de sistemele cooperatiste deja existente şi 
care au o prezenţă în mediul rural semnificativă de mai bine de 
un secol. 

Până acum, întotdeauna modernizarea ruralului a fost 
legată de dezvoltarea şi modernizarea agriculturii. Marea 
noutate a programului pe care îl propun este de a acorda 
prioritate absolută comunităţilor – adică locuitorilor comunelor 
şi satelor României – lăsând agricultura doar ca o rezultantă a 
procesului de modernizare comunitară. Susţin în continuare că 
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este important ca România să dispună de o agricultură 
performantă, dar încă mai important este ca populaţia României 
să trăiască la standardele secolului al XXI-lea şi nu în secolul al 
XIX-lea, indiferent cum arată agricultura românească. Dacă 
modernizarea agriculturii poate oferi resurse pentru 
urbanizarea ruralului, cu atât mai bine. Dacă nu, nu vom 
aştepta pentru ca ele să apară, aşa cum au aşteptat toate 
regimurile politice de până acum, ci vom urbaniza ruralul, 
transformând societatea românească actuală într-o 
societate modernă şi apoi, cu resursele ei, vom moderniza şi 
agricultura. 

Cetăţenii din mediul rural nu vor neapărat să se ocupe de 
agricultură. în schimb, vor neapărat – şi sunt îndreptăţiţi să vrea asta – 
să trăiască mai bine. Iar principalul mijloc de a trăi mai bine, este să 
lucreze pentru un salariu, într-un domeniu neagricol, într-o 
comunitate care îi poate satisface nevoile de educaţie, de sănătate, de 
comunicare, de timp liber etc. 

Pe scară largă, un asemenea proces de transformare a 
ruralului nu îl poate iniţia decât statul, alături de societatea civilă. 
Iniţiativa privată va veni după aceea. Căci ceea ce împiedică 
întreprinzătorii să investească în rural este dimensiunea mică a 
pieţei în comune, iar pieţele sunt de mici dimensiuni pentru că 
oamenii din rural nu dispun de venituri suficiente. Dar oamenii 
din rural nu au bani, pentru că nu au locuri de muncă salariate. Acest 
lanţ de slăbiciuni poate fi întrerupt, într-o etapă iniţială, prin crearea de 
locuri de muncă la stat sau în slujba comunităţii. Dezvoltarea 
serviciilor comunitare – sănătate, educaţie, cultură, asistenţă 
socială, transport public, servicii pentru agricultură – va fi prima 
breşă făcută în acest cerc al sărăciei. În urma ei, şi pentru a 
valorifica banii apăruţi pe piaţă în forma salariilor bugetarilor, va 
veni, în timp, şi iniţiativa privată. 
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Putem crea, prin parteneriat public-privat, centre 
rurale de comunicare electronică, care vor permite legarea 
chiar şi a celei mai izolate comune nu doar de oraşul cel mai 
apropiat, dar de lumea întreagă. Aceste centre vor fi utilizate 
deopotrivă de instituţiile statului, pentru a colecta şi a 
transmite informaţie în mediul rural, de instituţiile de 
sănătate şi de educaţie, pentru a diversifica serviciile oferite 
în rural, dar şi de sectorul privat, pentru a-şi reduce costurile 
expansiunii în rural. Băncile, societăţile de asigurări, firmele 
care vând bunuri de larg consum, societăţile de turism şi 
agroturism, colectorii de produse agricole, toţi cei care 
doresc să ajungă în relaţie cu potenţialii clienţi din rural vor 
putea utiliza aceste canale de comunicare sigure şi ieftine. 

Informatizarea ruralului ar putea fi, alături de 
investiţiile în infrastructura clasică a comunelor, 
instrumentul care să permită o adevărată revoluţie socială în 
rural, ca urmare a reducerii spectaculoase a costurilor, în 
primul rând pentru servicii. Informatizarea ruralului va 
asigura o mobilitate virtuală a cetăţenilor din mediul rural, 
care este de neimaginat pe cale tradiţională. Or, până acum, 
tocmai în mediul rural, tocmai în zonele care aveau cea mai 
mare nevoie de intensificarea legăturilor cu restul lumii, 
realitatea informaticii a pătruns mai greu. Din nou, 
beneficiem aici de o experienţă importantă, câştigată de pe 
urma iniţiativei private. Succesul telefoniei mobile în rural ne 
permite să prognozăm un succes similar în privinţa 
informatizării ruralului. Internetul şi plăţile on-line vor 
permite, de asemenea, racordarea directă a unor unităţi de 
producţie/servicii „de nişă” pe piaţa globalizată. 
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Modernizarea agriculturii 
 

În opinia mea, modernizarea ruralului nu trebuie să 
depindă de modernizarea agriculturii. Dimpotrivă, pentru 
prima dată, după mai bine de un secol şi jumătate trebuie să nu 
mai punem căruţa înaintea cailor. Ceea ce ne aşteptăm este ca 
modernizarea agriculturii să fie un rezultat previzibil al 
modernizării ruralului. 

Dacă agricultura României ar funcţiona cu 
productivitatea muncii din Uniunea Europeană, atunci întreaga 
producţie agricolă a ţării ar putea fi asigurată cu numai 252 000 
de fermieri, iar România ar trebui să ocupe în ramuri 
neagricole peste 3,5 milioane de oameni care acum fac 
agricultură. Aceasta ar însemna să se accepte o rată totală a 
şomajului de aproape 50%.  

Caracteristica principală a politicii PSD faţă de agricultură a 
fost subvenţionarea micii gospodării, pe de o parte, şi a unor anumite 
tipuri de culturi, pe de altă parte. Începând cu 2001, guvernul pe care 
l-am condus a reluat politica de subvenţionare a agriculturii în 
general şi a micii gospodării ţărăneşti, în mod special, aşa cum a 
reluat investiţiile în infrastructura agriculturii – irigaţii, tractoare, 
seminţe etc. Rezultatul a fost că am pus pe picioare producţia 
agricolă drastic redusă de guvernarea CDR, dar am făcut puţine 
progrese reale în modernizarea agriculturii. Actuala putere a oferit o 
rentă anuală ridicol de mică acelor ţărani în vârstă care renunţă la a-şi 
cultiva singuri pământul. O asemenea politică, preluată după celalalt 
mare eşec – cel al salariilor compensatorii oferite salariaţilor care 
renunţau la locul lor de muncă – nu poate conduce decât la sărăcie, 
subdezvoltare şi a fost ferm respinsă de cetăţeni. Avem categoric 
nevoie de alte politici. 

Propun o nouă concepţie cu privire la modernizarea 
agriculturii, care porneşte nu atât de la tehnologiile agricole, cât 
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de la oameni. Dacă în loc de agricultura de subzistenţă pe care o 
avem acum şi de agricultura de piaţă, mai potrivită sfârşitului de 
secol al XIX-lea, dorim să avem o agricultură cu adevărat capitalistă, 
atunci primul lucru pe care trebuie să îl facem este să transformăm 
măcar o parte din tradiţionalii ţărani români în fermieri moderni. 
Noutatea acestui proiect este că, în combinaţia de politici destinate 
agriculturii şi care acum sunt mai ales politici financiare, economice 
şi tehnologice, să introducem o componentă nouă – politicile sociale, 
politicile destinate îmbunătăţirii capitalului uman din agricultură. 

Trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că schimbarea de 
generaţii în agricultură nu înseamnă doar reluarea celebrei 
agriculturi tradiţionale cu o forţă de muncă mai tânără. Este 
absolut indispensabil să asigurăm pentru ţăranii tineri o dublă 
pregătire profesională, agricolă şi economică. Trebuie să depăşim 
concepţia medievală că ţăranul se naşte cu agricultura „în sânge“ şi 
că ucenicia la locul de muncă pe care o face în gospodărie este 
suficientă pentru o agricultură modernă. În realitate, „concepţia 
tradiţionalistă“ este nu numai insuficientă, ci chiar păguboasă. 

Propunerea mea este să declanşăm un vast program de 
educaţie agricolă. Şi asta nu doar în şcoli, nu doar pentru 
tineretul de vârstă şcolară, ci pentru toţi cei care se ocupă de 
agricultură. Va fi sarcina Ministerului Agriculturii să conceapă un 
program de educaţie agricolă, particularizat pentru fiecare zonă, în 
funcţie de specificul agriculturii în comuna, judeţul sau regiunea de 
dezvoltare respectivă, care să fie accesibil tuturor agricultorilor. Pe 
termen lung, ne propunem chiar ca nimeni, indiferent cât de mult 
teren agricol are în proprietate, să nu poată să facă agricultură, 
inclusiv să nu poată creşte animale pentru vânzare, dacă nu este 
certificat că are calificarea de agricultor. Toate aceste programe 
educaţionale vor fi gratuite. Pentru început, ele vor fi opţionale şi este 
sarcina celor care aplică programele ca ele să atragă cât mai mulţi 
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ţărani, dar în viitorul mai îndepărtat ele ar trebui să fie obligatorii, 
pentru cei care doresc autentificarea calificării de agricultor. 

Educaţia agricolă este, însă, numai o parte din setul de 
cunoştinţe care trebuie transferate repede şi eficient în mediul rural. 
Educaţia economică are un rol la fel de important. Aşa încât, trebuie 
să punem în funcţiune un vast program de educare a locuitorilor din 
acest mediu, sau al agricultorilor pe care îi dorim calificaţi, în sensul 
menţionat mai sus, cu privire la mecanismele pieţei, instituţiile 
acesteia, instrumentele de piaţă etc. Există programe naţionale şi 
programe europene de susţinere a gospodăriilor ţărăneşti. Am 
parcurs şi eu formularistica necesară pentru a obţine finanţări în 
agricultură, fie ele rambursabile sau nerambursabile şi mi-a devenit 
imediat foarte clar de ce nu putem acoperi programele de sprijinire 
a agriculturii şi utilizăm procente atât de mici din fondurile alocate. 
Ţăranii nu au, pur şi simplu, cunoştinţele necesare pentru a completa 
formularele necesare conceperii unui plan de afaceri, pentru a 
utiliza instrumente economice de tipul dobânzii, creditului, 
asigurărilor, amortizărilor etc. 

Prin educaţie şi informare vom schimba radical statutul 
ţăranului român în relaţiile sale cu restul societăţii. 

Dar, la fel ca orice iniţiativă complexă, şi aceasta, chiar dacă 
este necesară, nu este în mod evident suficientă. Guvernul, oricare 
ar fi el, trebuie să propună în Parlament un proiect de lege 
cu privire la organizarea exploatărilor agricole ţărăneşti ca 
societăţi comerciale agricole, cu un statut special şi cu un regim 
de impozitare special. Acest proiect trebuie să fie supus dezbaterii 
publice înainte de a intra în procesul de adoptare în Parlament. În 
elaborarea lui, parlamentarii vor ţine seama de sugestiile şi opiniile 
locuitorilor din mediul rural. 

În esenţă, proiectul de lege va propune practic ceea ce am 
susţinut până acum drept strategie fundamentală a modernizării 
ruralului – separarea gospodăriei agricole de gospodăria 



De la aderare la integrare: pentru o Românie Europeană 
 

337 

rurală. În prezent, cele două sunt considerate identice şi nu se face 
nicio distincţie între ele. Ca urmare, în realitatea agricolă şi rurală 
românească apar astfel de categorii sociale – şi statute sociale – tipice 
evului mediu, pe care noi încă le luăm în serios, le înregistrăm ca 
atare în statisticile noastre şi ţinem seama de ele în politicile 
economice şi sociale pe care le utilizăm. Este vorba de categorii 
precum „capul gospodăriei“ sau „lucrător familial neretribuit“, 
categorii care nu au nici o legătură nici cu economia de piaţă, nici cu 
societatea modernă pe care vrem să o construim. 

Căci, acest „lucrător familial neretribuit“, care presupune că 
într-o gospodărie există membri ai familiei care muncesc alături de 
proprietari, fără însă să aibă vreun drept recunoscut fie proprietarilor, 
fie salariaţilor, fără nici un fel de asigurări sociale şi fără nici un 
fel de venituri impozabile, este o realitate care trebuie înlocuită în 
societatea românească. Orice om care munceşte trebuie să aibă 
acest statut recunoscut nu doar în familie, pe cale informală, ci şi 
în societate. Membrilor de familie dintr-o gospodărie ţărănească 
trebuie să li se asigure în societate, fie statutul de coproprietar al 
exploataţiei agricole, fie cel de salariat, chiar dacă nu îşi primeşte 
salariul cu regularitate sau îl primeşte în forma unor produse agricole. 
Aşa cum trebuie să i se asigure participarea la toate serviciile de 
asigurări sociale, de sănătate etc. 

Nu cred că este posibil să realizăm această revoluţionară 
reorganizare a gospodăriilor ţărăneşti actuale într-un timp 
foarte scurt. Şi nici nu cred că trebuie să o impunem prin 
mijloace administrative, împotriva voinţei ţăranilor înşişi. Dar 
trebuie să creăm această posibilitate, să stimulăm şi să sprijinim 
gospodăriile ţărăneşti să o folosească. Vom face în acest fel un 
pas important către modernizarea a ruralului şi implicit, a 
agriculturii. 
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 III. 6. O NOUĂ ABORDARE A POLITICII FISCALE 

 

Necesitatea unei strategii fiscale pe termen mediu 
 
România a suferit de-a lungul perioadei post-comuniste de 

lipsa unei strategii economice pe termen mediu care înseamnă nu 
numai preconizarea nivelului taxelor şi impozitelor pe un orizont de 
timp de la 3-5 ani dar şi justificarea alegerii cuantumurilor taxelor, 
precum şi consultări prealabile cu mediul economic şi nu numai. 
Politicile economice au fost făcute sub presiunea timpului uneori 
fără justificări bine fundamentate privind cuantumul exact al unui 
impozit iar consultările au loc adesea post-factum, în fata textului 
legislativ. O consultare prealabila asupra unei politici economice 
poate sa confere multe avantaje: valoarea taxelor şi impozitelor 
poate fi mult mai bine fundamentata, reacţiile mediului de afaceri, 
societăţii civile, autorităţilor locale pot fi deja evaluate şi în 
momentul în care legiuitorul alege 16% spre exemplu, exista 
argumente solide şi agreate în spatele acestei alegeri. Nici la ora 
actuala nu poate fi furnizată o explicaţie obiectiva din punct de 
vedere economic a justificării lui 16%, de ce nu 17% sau 15% ? 

Retrospectiv se poate pune întrebarea dacă încercarea din 
2003 a guvernului pe care l-am condus de a introduce un impozit pe 
profit de 20%  ar fi fost dusă la capăt, care ar fi fost impactul 
economic atunci asupra veniturilor bugetare şi dacă acesta ar fi avut 
un impact superior sau inferior introducerii taxei de 16% după 
alegeri.  
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Politica economică „corectă” 
 

Care poate fi politica economică “corectă” din punct de 
vedere al cuantumului impozitelor? Este de preferat taxa unică de 
16% sau o impozitare progresivă ? 

În primul rând trebuie abordat acest lucru din perspectiva 
obiectivelor de atins, iar acestea, indiferent de programul partidului 
aflat la putere, constă în asigurarea unor resurse la bugetul de stat 
care să permită Statului să îşi exercite rolul şi să îşi implementeze 
programele propuse în domeniul asistentei sociale, sănătăţii, 
educaţiei. Din această perspectivă întrebarea se reduce la care este 
modul cel mai eficient de a mări resursele la bugetul de stat. 

Impozitul pe profit 
 
Cota actuală a impozitului pe profit este de 16%. Cu cât 

poate fi mărită această cotă astfel încât nivelul să rămână un avantaj 
în atragerea investiţiilor străine directe? 17% spre exemplu pare a fi 
acceptabil. Guvernul actual a vrut la un moment dat să introducă un 
fond special la care să participe societăţile cu cifra de afaceri peste 
100.000 de euro. Această măsură ar fi fost greşită pentru că ea 
introducea încă un fond special, dar mărirea impozitului pe profit la 
17%, din raţiuni de echitate socială, ar fi o măsură mult mai uşor 
acceptabilă de către marile companii. 

Impozitul pe venit 
 

Mărirea impozitului pe venit prin aplicarea unor trepte de 
impozitare pare o măsură logică şi justificată în vederea 
redistribuirii resurselor în societate în favoarea celor cu venituri 
mici. Dar această măsură ar viza clasa medie care în România este 
încă în formare şi ea este cea care constituie tamponul dintre cei cu 
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venituri mici şi cei bogaţi, cei bogaţi, nefiind în mod necesar cei cu 
„venituri mari” pentru că aceştia dispun şi de metodele necesare 
pentru a-şi proteja veniturile, plătind un minimum de taxe. Este mai 
important, poate, să impozităm venituri mari, cum ar fi cele din 
tranzacţii imobiliare spre exemplu. În acest domeniu există clar o 
discriminare în ceea ce priveşte persoanele fizice care fac o 
tranzacţie imobiliara: dacă tranzacţia este mai mare de 60.000 Euro 
se plăteşte doar 1-2% pe valoarea tranzacţiei din care s-au scăzut 
60.000 euro plus o sumă fixă de 1.200 euro respectiv 1.800 euro 
funcţie de perioada de deţinere a proprietăţii iar dacă tranzacţia este 
mai mică de 60.000 euro se plăteşte 2-3% pe valoarea tranzacţiei. 
Deci, cu cât tranzacţia este mai mare cu atât impozităm mai puţin!!  

De asemenea, din 4,2 milioane de angajaţi, au salarii de 
peste 3.000 euro sub 5%, deci supraimpozitarea lor ar duce la o 
creştere foarte mică a bugetului de stat pentru că numărul de 
persoane impozitate ar fi foarte mic. 

Contribuţiile sociale – CAS 
 

La ora actuală se preconizează reducerea CAS, lucru care 
duce la încurajarea economisirii şi investirii de către populaţie şi 
constituie şi un factor de sporire a competitivităţii României în 
atragerea investiţiilor străine directe prin păstrarea unor costuri 
scăzute ale forţei de muncă. În plus, o parte dintre investitori şi-au 
manifestat dorinţa de a se plafona şi contribuţia de asigurări de 
sănătate (în prezent 6% angajator şi 6,5% angajaţi) care se aplică pe 
totalitatea veniturilor brute, ţinând cont ca principiul solidarităţii 
care guvernează actualmente legislaţia de asigurări sociale este 
considerat împovărător de salariaţii cu venituri mari, prin raport cu 
beneficiile medicale primite.  

Aici principala problema rezidă în calitatea serviciilor. Atâta 
timp cât contribuţia plătită nu asigură în practică nici măcar un 
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pachet minim de servicii sanitare, în sensul că şi obţinerea acestuia 
este condiţionată de plăţi „informale”, este de preferat ca problema 
să fie abordată din acest punct de vedere. „Plăţile informale” ar 
trebui formalizate pentru un pachet de servicii care presupun 
condiţii speciale conexe actului medical (de exemplu: o rezervă, un 
grup sanitar separat) se poate percepe o taxă specială dar în acest 
caz managementul spitalului trebuie să se asigure că serviciile sunt 
oferite la standardul necesar şi că personalul nu mai solicită în mod 
indirect „plăţi informale”. În acest caz, o parte a acestei taxe ar 
putea contribui direct la remunerarea mai bună a personalului 
medical, dar o parte ar putea fi utilizată pentru dotarea spitalului.  

 

Politica  fiscală azi 
 
Statul modern trebuie să asigure cetăţenilor săi o paletă 

largă de servicii, de foarte bună calitate, în domenii precum 
sănătatea, educaţia, securitatea socială etc. Aceste servicii 
publice precum şi necesitatea consolidării unui stat al 
bunăstării, reclamă existenţa unei baze largi de impozitare, la 
care să se aplice un sistem echitabil de cote de impozit, 
stabilite în funcţie de veniturile realizate de către fiecare 
cetăţean. 

Consider că este esenţial să reamintesc că, aşa cum 
civilizaţia uniformizează comportamentul unei societăţi, iar 
cultura o diferenţiază de altele similare civilizaţional, tot aşa 
politicile comerciale şi monetare uniformizează procesele 
economico-sociale, întrucât în cadrul Uniunii Europene 
acestea trebuie să fie neutre, singura politică aflată la dispoziţia 
statului (Guvernului), în măsură să diferenţieze, adică să aducă 
în interiorul societăţii corecturi la modul deseori inechitabil în 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

342 

care piaţa acţionează, îndeosebi în domeniul repartizării 
veniturilor cetăţenilor, este politica fiscal-bugetară.  

Stabilirea impozitelor şi taxelor presupune atât o 
componentă de natură politică, cât şi una de natură tehnică, 
prin care se concretizează metodele utilizate pentru 
determinarea mărimii obiectului impozitului, precum şi a 
cotelor ce se aplică asupra bazei de impozitare. 

Din punct de vedere politic, la stabilirea impozitelor şi 
taxelor se urmăreşte ca fiecare dintre acestea să răspundă anumitor 
cerinţe şi să fie în concordanţă cu anumite principii. 

În literatura economică, au fost dezvoltate o serie de 
elemente prin care se subliniază că este necesar, cu ocazia 
introducerii unui impozit, să se asigure stimularea dezvoltării unor 
procese economico-sociale pozitive pentru societate: munca, 
economisirea, investiţiile, exporturile, educaţia, îngrijirea sănătăţii, 
protecţia mediului, etc. Astfel, prin intermediul măsurilor cu 
caracter fiscal se poate stabili un regim mai favorabil la plata 
impozitelor contribuabililor cu venituri reduse, precum şi ale celor 
cu un număr mai mare de persoane în întreţinere. 

Atât în România, cât şi în celelalte ţări membre ale Uniunii 
Europene, politicile fiscale urmăresc îndeplinirea unor obiective 
prevăzute în programele de guvernare ale partidelor politice aflate 
la putere. 

Politica fiscală promovată începând din anul 2005 de către 
actuala putere de dreapta a avut în vedere, în principal, reducerea 
impozitului pe profit de la 19% (după ce PSD aprobase prin Codul 
Fiscal reducerea de la 25% la 19%) la 16% şi introducerea cotei 
unice de impozitare a veniturilor de 16%, inclusiv prin extinderea 
acesteia şi la categorii de impozite care aveau cote de taxare mai 
reduse (venituri din dobânzi la depozite bancare, venituri din 
capital, venituri realizate din activităţii agricole). 
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Reducerea cotei de impozitare a profitului a avut în vedere 
stimularea activităţii agenţilor economici, precum şi a clasei de 
mijloc, întrucât sumele aferente diminuării impozitului pe profit fie 
s-au transformat în fond de dezvoltare pentru agenţii economici, fie 
au fost utilizate pentru majorarea distribuirii dividendelor încasate 
de acţionari. 

Impozitul pe venit a cunoscut, de asemenea, modificări 
substanţiale începând din anul 2005, înlocuindu-se sistemul 
progresiv de impozitare pe tranşe (între 18% si 40%) cu sistemul de 
impozitare bazat pe cota unică de 16%. Acest sistem a avantajat, de 
asemenea, persoanele cu venituri mari şi foarte mari, întrucât 
acestea au beneficiat de o reducere a cotelor de impozitare de la o 
rată medie de circa 30%–35% la 16%. Pentru a putea analiza 
efectele politicii fiscale din perioada 2005–2006, să facem o trecere 
în revistă a indicatorilor macroeconomici realizaţi în perioada 
respectivă. 

Principalii indicatori macroeconomici, în perioada analizată, 
au înregistrat următoarele evoluţii: 

- mld. RON(preţuri curente) 
 2004 2005 2006 
Oferta agregată 357,3 100 412.7 100 494.9 100 
din care: Produsul 
intern brut 

 
246,4 

 
69,0 

 
288.0 

 
69,7 

 
342.5 

 
69.2 

Importuri 110,9 31,0 124.7 30,3 152.4 30.8 
 

Cererea agregată 357,3 100 412.7 100 494.9 100 
 

din care: 
Consumul total (pop. 
şi sectorul Guv.) 

 
210.2 

 
59,8 

 
252.4 

 
61,2 

 
301.0 

 

 
60,8 

Investiţii totale 58.6 15,4 65.4 15,8 83.0 16.8 
 Export 88,5 24,8 94,9 23,0 110.9 22.4 
 

În anul 2005 faţă de anul 2004 oferta agregată şi respectiv 
cererea agregată au crescut în termeni nominali cu 15,5%, iar în 
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termeni reali, luând în calcul deflatorul produsului intern brut, 
creşterea este de 2,9%.  În anul 2006 faţă de anul 2005 cererea 
agregată şi respectiv oferta agregată au crescut în termeni nominali 
cu 19,9%, iar în termeni reali cu 9,1%. 

 
Creşterea ofertei agregate, în anul 2005 faţă de anul 2004 şi 

respectiv în  anul 2006 faţă de anul 2005 s-a datorat componentelor 
acesteia în următoarea proporţie astfel: 

- în % 

 
Rezultă că în anul 2005 comparativ cu anul 2004 cantitatea, 

în substanţă, a mărfurilor şi serviciilor supuse vânzării pe piaţă a 
crescut cu 4% ca urmare a sporirii producţiei interne şi cu 0,4% pe 
seama importurilor. 

La creşterea cererii agregate principalele componente au 
avut următoarele contribuţii: 

- în % 
 2005/2004 2006/2005 
 nominală reală nominală reală 
Creşterea consumului total 17,8 5,2 19,3 8,5 
Creşterea investiţilor totale 18,4 5,7 26,9 15,5 

Creştere exporturi 7,1 -4,4 16.8 6.3 
 
Ca pondere în totalul cererii agregate, se poate observa o 

creştere a consumului total în anul 2005 faţă de anul 2004 cu 5,2% 

 2005/2004 2006/2005 
 nominala reala nominală reală 

Creşterea produs 
intern brut 

16,5 4,0 18,9 8.2 

Creşterea 
importurilor 

12,4 0,4 22,2 11,2 
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după care în anul 2006 ponderea consumului se reduce la circa 
60,8%. 

 
Este semnificativă, în continuare, analiza creşterii 

consumului şi respectiv a investiţiilor în mod distinct pentru 
administraţia publică şi respectiv, pentru sectorul neguvernamental.  
 

Evoluţia acestor indicatori se prezintă astfel: 
  

- mld. RON(preţuri curente) 

 
 

Din datele prezentate mai sus rezultă o uşoară creştere a 
ponderii consumului populaţiei în consumul total  şi respectiv o 
reducere cu 0,8 puncte procentuale a investiţiilor sectorului 
guvernamental în investiţiile totale, concomitent cu creşterea, tot cu 
0,8 puncte procentuale, a investiţiilor sectorului neguvernamental 
(agenţi economici şi populaţie). 

 
 

 2004 2005 2006 
Consum total 210,2 100 252,4 100 301,0 100 
din care: 
- Consumul 
populaţiei 

 
136,8 

 
65.1 

 
166,2 

 
65.9 

 
201,4 

 
66.9 

- Consum 
guvernamental 

73,4 34.9 86.2 34.1 99.6 33.1 

 
Investiţii totale 

 
58.7 

 
100 

 
65,4 

 
100 

 
83.0 

 
100 

din care: 
-Investiţii sector 
neguvernamental 

 
51.3 

 
87,4 

 
54.4 

 
83.2 

 
73.2 

 
88.2 

- Investiţii sector 
guvernamental 

7.4 12,6 11.0 16.8 9.8 11.8 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

346 

Creşterea consumului şi investiţiilor, în structură, se prezintă 
astfel: 

în % 

 
Pentru a ajunge la o concluzie corectă asupra datelor 

prezentate mai sus, este necesar să urmărim şi diferenţa dintre 
economiile realizate de fiecare sector şi investiţiile realizate de 
către acestea. Aceste diferenţe reflectă cât din ce consumă şi 
respectiv investeşte fiecare sector se realizează din veniturile 
proprii si cât din împrumuturi. Diferenţele scot în relief deficitul 
sectorului guvernamental şi respectiv al sectorului neguvernamental: 
 

- mld. RON (preţuri curente) 
 2004 2005 2006 
Deficitul total al ţării 
(Deficitul contului curent) 

-20,5 100 -24,8 100 -35.2 100 

din care: 
- Deficitul sectorului 
neguvernamental 

 
-16,8 

 
82,0 

 
-20,8 

 
83,9 

 
-28,7 
 

 
81,5 
 

- Deficit(-) Excedent(+) 
sector guvernamental 

 
-3.7 

 
18,0 

 
-4,0 

 
16,1 

 
-6,5 

 
-18,5 

 
Din datele prezentate rezultă o creştere a deficitului 

sectorului neguvernamental, în anul 2006 cu peste 70,8% faţă 
de anul 2004. 

 2005/2004 2006/2005 
 nominală reală nominală reală 

Creşterea consumului 
guvernamental 

17,4 4,8 15,5 5,1 

Creşterea consumului 
populaţiei 

21,5 8,5 22,6 11,2 

Creşterea investiţilor 
guvernamentale 

48,6 32,7 -11,0 -19,0 

Creşterea investiţilor 
neguvernamentale 

26,9 13,3 26,2 14,5 
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Pentru a avea un tablou cât mai complet al indicatorilor 
macroeconomici este necesar să realizăm şi o analiză a surselor 
care au contribuit la finanţarea consumului populaţiei, astfel: 

 
- mld. RON (preţuri curente) 

 2004 2005 2006 
Consumul populaţiei 144,0 100 166,2 100 201,4 100 
din care finanţat din: 
- Credite bancare pentru 
consumul populaţiei 

 
7,9 

 
5,5 

 
15,7 

 
9,4 
 

 
30,4 
 

 
15,1 

- Venituri proprii şi alte surse 136,1 94,5 150,5 90,6 171 84,9 
 
Rezultă, astfel, că în anul 2006 faţă de 2004 consumul 

populaţiei a cunoscut o oarecare creştere datorită majorării 
creditelor pentru consum contractate de cetăţeni de la bănci. 

Astfel, în anul 2006 ponderile creditelor de consum ale 
populaţiei au crescut cu peste 15 puncte procentuale în totalul 
surselor de finanţare a consumului cetăţenilor, concomitent cu 
reducerea ponderii surselor din venituri proprii ale acestora.  
 

De asemenea, este semnificativă analiza creşterii procentuale 
a surselor de finanţare a consumului, astfel: 

 - în % 
 2005/2004 2006/2005 
 nominală reală nominală reală 

Creşterea creditului de consum 
pentru populaţie 

98,7 77,4 93,6 76,2 

Creşterea veniturilor proprii şi 
a altor surse de finanţare a 
consumului 

13,3 1,2 13,6 3,4 

 
 

Din datele prezentate anterior, rezultă că în anii în care s-a 
aflat la guvernare „alianţa portocalie“, s-a produs un accentuat 
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proces de redistribuire a valorii adăugate (PIB) create în societatea 
românească, comparativ cu modul cum erau aşezate veniturile în 
anul 2004, astfel: 

- dispun de mai mulţi bani patronii agenţilor economici (ca 
urmare a reducerii impozitului pe profit la 16%); 

- a crescut ponderea, în consumul total, a consumului 
populaţiei, în detrimentul consumului guvernamental (bugetul 
general consolidat), acesta din urmă fiind influenţat negativ de 
reducerea veniturilor publice prin aplicarea cotei unice;  

- în cadrul populaţiei, consumă mai mult beneficiarii cotei 
unice (cetăţenii salariaţi cu venituri deja mai mari în momentul 
introducerii impozitării liberale), pe seama reducerii puterii de 
cumpărare a restului populaţiei (respectiv salariaţii cu venituri mici 
şi medii, pensionari, studenţi, asistaţi social care nu au primit nimic 
prin noul sistem de impozitare);  

- pentru a-şi satisface nevoile curente, cei mai puţin 
favorizaţi de cota unică au apelat în număr mare la credite bancare 
de consum, pe fondul excesului de lichidităţi băneşti din ţară, ca 
efect îndeosebi al împrumuturilor acordate filialelor din România 
ale băncilor mamă din ţările dezvoltate. Totodată, câştigătorii cotei 
unice, cu o bază de venituri mai mare şi cu un consum mai 
substanţial au apelat la credite pentru bunuri de folosinţă 
îndelungată şi credite pentru achiziţionare de autoturisme, terenuri, 
locuinţe etc. 

Aceste reaşezări sociale rezultă, de altfel, şi din analiza care 
urmează:  

Prin politica fiscală, adoptată de Guvernul Tăriceanu, 
consumul populaţiei, în anul 2005 faţa de anul 2004, a crescut în 
termeni reali cu 3%. Creşterea înregistrată s-a datorat, în cea mai 
mare parte, majorării creditului de consum acordat populaţiei care a 
înregistrat, în termeni reali, o sporire cu 77,4%. Creşterea 
consumului ca urmare a majorării veniturilor populaţiei precum şi a 
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altor surse proprii (autoconsumul) a fost de numai 1,2% în anul 
2005 faţă de anul 2004, şi respectiv de 3,4% în  anul 2006 faţă anul 
2005. 

Din analiza execuţiei bugetului general consolidat, 
rezultă că, introducerea cotei unice a condus la renunţarea de 
către statul minimal liberal a peste 1 miliard euro în fiecare an 
în favoarea patronilor (circa 0,3 mld. euro) si a salariaţilor 
(circa 0,7 mld. euro), diminuându-se cu suma respectivă 
veniturile bugetare. Totodată, din analize de detaliu, rezultă că 
53% din angajaţi (2,6 milioane salariaţi) au primit suplimentar 
sume nesemnificative de sub un euro lunar, 32 % (1,6 milioane 
salariaţi) au primit suplimentar în medie numai 5 euro lunar, 
12 % (0,6 milioane salariaţi) au primit în medie 20 euro lunar şi 
numai 3% (circa 160.000 salariaţi) au primit în medie peste 220 
euro lunar. 

Din datele prezentate se poate trage concluzia că 4 milioane 
salariaţi (85% din numărul total) au primit 18% din suma de 
700 mil. euro lăsată la dispoziţia salariaţilor prin introducerea 
cotei unice, în timp ce 15% au primit 82% din sumă. 

Pierderea de venit, ca urmare a introducerii cotei unice, s-a 
recuperat în cea mai mare parte prin creşterea veniturilor din 
impozite indirecte (accize, inclusiv taxa pe viciu) care au fost 
majorate în mod substanţial şi au condus la o creşterea mai mare a 
cheltuielilor pentru familiile cu un număr mare de membri care în 
cele mai multe cazuri realizează venituri mai reduse pe membru de 
familie. Pe calea impozitelor indirecte se colectează venituri 
suplimentare de la toţi contribuabilii, familiile cu mai multe 
persoane în întreţinere consumă mai mult, iar din venituri pe 
persoană mai reduse plătesc, pe această cale, impozite mai mari. 

Pentru populaţia cu venituri mai mici a fost estompată, într-o 
oarecare măsură, reducerea consumului pe seama creşterii creditelor 
bancare acordate pentru consum. Cei care aveau salarii mai mari şi 
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au câştigat prin aplicarea cotei unice, au beneficiat şi de credite mai 
mari care le-au permis cumpărarea de autoturisme, terenuri, 
locuinţe etc. 

Efectul imediat al politicii fiscale promovate de către 
Guvernul Tăriceanu a constat în polarizarea societăţii în sensul 
că cei săraci au devenit şi mai săraci, iar cei deja bogaţi au 
acumulat averi şi mai mari. De asemenea, este de subliniat că 
menţinerea în continuare a actualei politici fiscale va polariza şi 
mai mult veniturile cetăţenilor şi, implicit, societatea 
românească. 

În ceea ce priveşte impactul asupra nivelului de trai şi 
respectiv a gradului de sărăcie, din datele statistice publicate rezultă 
clar că în anul 2005, faţă de 2004, veniturile primelor 10% din 
gospodăriile populaţiei, grupate după mărimea veniturilor, s-au 
redus cu 7% (de la 5,2% la 4,8%), iar la următoarea tranşă de 
venit cu 4%. 

Ponderea cheltuielilor pentru locuinţă (apă, electricitate, 
gaze, şi alţi combustibili) a crescut în medie pe o gospodărie de 
la 14,8% în anul 2004 la 15,6 % în anul 2005, pentru a ajunge la 
20,1% în 2006. Aceste creşteri s-au datorat majorărilor de preţuri şi 
tarife la grupa energie electrică, energie termică şi gaze naturale 
care au crescut cu 41,5% şi au afectat în primul rând tot familiile 
cu venituri reduse. Creşteri mari de tarife la utilităţi se vor 
înregistra şi în anii 2007 şi 2008 care vor afecta negativ, în 
continuare, pe cei cu venituri reduse. 

Ponderea cheltuielilor pentru produse agroalimentare şi 
băuturi nealcoolice a scăzut de la 46,4% în anul 2004 la 44,2% în 
anul 2005 pentru a ajunge la 43% în trimestrul I 2006. Această 
scădere a condus la reducerea numărului de calorii consumate în 
medie zilnic de o persoană dintr-o gospodărie de pensionari de la 
2.647 în anul 2004 la 2 630 în anul 2005, iar pentru o persoană din 
familie de salariaţi de la 2 406 în anul 2004 la 2 381 în anul 2005. 
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La creşterea sărăciei unor categorii ale populaţiei a 
contribuit şi politica bugetară a Guvernului Tăriceanu. Astfel, 
reducerea veniturilor bugetare, ca urmare a renunţării la o parte din 
sursele bugetare în favoarea sectorului neguvernamental (patroni, 
agenţi economici şi o mică parte a populaţiei), a redus posibilităţile 
de finanţare a multor cheltuieli bugetare. 

În acest context, în anul 2006, ponderea cheltuielilor 
pentru asistenţa socială şi pensii alocate prin buget s-a redus 
faţă de anul 2004 (de la 9,6% la 9,5% din PIB) iar cele pentru 
sănătate în anul 2005 a fost mai mică decât în anul 2004 (de la 
3,6% la 3,5% din PIB). Aceste reduceri afectează de regulă tot pe 
cei cu venituri mici care nu au beneficiat de venituri suplimentare 
prin introducerea cotei unice. Totodată, a scăzut puterea de 
cumpărare a punctului de pensie (deoarece în valori nominale 
acesta a crescut numai cu 17% în timp ce inflaţia a crescut cu 
17,5%) în iunie 2006 faţă de iunie 2004; 

 
 Iunie 2004 Iunie 

2006 
Diferenţă 

(%) 
Valoarea punctului de pensie 
(RON) 

275,9 323 17% 

Indicele preţurilor de consum 100 117,5 17,5% 
 
Reducerea cheltuielilor pentru sănătate a afectat, în primul 

rând, tot pe pensionari şi persoanele fără venituri sau cu venituri 
reduse care nu au mai beneficiat de medicamente sau, din lipsa 
celor necesare în spital, au fost nevoite să cumpere medicamente, 
materiale sanitare, alimente etc. pe perioada internării. De 
asemenea, reducerea cheltuielilor pentru sănătate a condus la 
faptul că de la buget nu s-au mai asigurat medicamente gratuite 
sau compensate în proporţie de 90%, aşa cum s-a acordat în 
anul 2004, iar pentru programele de sănătate continuate nu s-a 
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mai asigurat finanţarea decât în proporţie de circa 80% faţă de 
anul 2004. 

Alocarea de la buget a unor sume reduse pentru învăţământ şi 
diminuarea sprijinului acordat pentru cei care provin din familii fără 
venituri sau cu venituri reduse a condus la situaţia că, în mediul 
rural, în ultimii ani, doar 1% dintre copii să acceadă către 
învăţământul superior. 

Totodată, prin bugetul pe anul 2007, protecţiei sociale i  
s-a alocat numai 10% din produsul intern brut faţă de peste 
11% în anul 2004 ajungându-se ca România, în ce priveşte 
interesul faţă de politica socială, să se înscrie pe ultimul loc în 
rândul ţărilor din Uniunea Europeană.  
 

Concluzii asupra impactului cotei unice 
 

Este evident că introducerea cotei unice a adâncit şi mai 
mult inegalităţile sociale, întrucât au câştigat doar patronii şi 
salariaţii cu venituri mari şi foarte mari, în timp ce 
gospodăriile cu venituri reduse au fost obligate să suporte 
impozite indirecte mai mari, pentru a se compensa diminuarea 
veniturilor bugetare, concomitent cu suportarea unor cheltuieli 
mai mari pentru consumul şi întreţinerea gospodăriei. 

Principiul echităţii fiscale care trebuia avut în vedere la 
elaborarea politicii fiscal-bugetare nu a fost respectat, întrucât prin 
cota unică s-a stabilit ca fiecare contribuabil să plătească la buget o 
cotă de 16% din venituri, deşi familiile cu venituri mai mari 
beneficiază în mai mare măsură de bunurile şi serviciile realizate 
din fonduri publice. 

Astfel, o mare parte dintre sumele încasate la buget sunt 
destinate realizării de autostrăzi, iar de acestea beneficiază, în 
primul rând, posesorii de autoturisme, cei cu venituri mari 
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dispunând de maşini mari şi circulând foarte mult. În alte ţări ale 
Uniunii Europene, taxele de utilizare a autostrăzilor suportate de 
către cei ce le utilizează sunt semnificative şi din acestea se suportă 
atât amortizarea capitalului, cât şi întreţinerea autostrăzilor 
respective. 

Chiar şi de serviciile publice de învăţământ şi respectiv de 
ordine publică beneficiază în mai mare măsură persoanele cu 
venituri mai ridicate. Astfel, cei cu venituri mai mari îşi permit să 
apeleze la sistemul „meditaţiilor“, copiii, având astfel acces la 
universităţi pe locurile fără taxă finanţate de la buget, în timp ce un 
număr însemnat de copii din familii cu venituri reduse se regăsesc, 
de regulă, pe locurile cu taxe sau la universităţile particulare, tot cu 
plată. 

Cumpărările de autoturisme şi bunuri de folosinţă 
îndelungată din import de către persoanele cu venituri mai 
mari care au câştigat sume importante prin introducerea cotei 
unice şi au putut contracta şi credite mai mari, au condus la 
creşterea rapidă a importurilor şi a deficitului de cont curent. 
Dezechilibrul extern creat va avea consecinţe nefavorabile pe 
termen mediu şi lung, impunând luarea unor măsuri restrictive de 
natură fiscală şi monetară, care vor fi suportate, în primul rând, de 
cei mulţi şi cu venituri reduse. 

Introducerea cotei unice nu a condus la creşterea numărului 
de salariaţi nici în raport cu procentul de creştere economică, iar 
prin creşterea accizelor, inclusiv prin introducerea taxei pe viciu, 
pentru a compensa o parte din pierderea de venituri bugetare, s-a 
stimulat creşterea economiei negre deoarece, deşi accizele unitare 
au crescut substanţial, veniturile bugetare din această sursă (accize) 
au scăzut ca pondere în produsul intern brut. 

Preocuparea pentru acoperirea golului de venituri bugetare 
creat prin introducerea cotei unice a instituit o nouă instabilitate 
legislativă în domeniul fiscal, aşa cum s-a manifestat şi în perioada 
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1997–2000, precum si imposibilitatea unei predictibilităţi fiscale 
absolut necesară mediului de afaceri. 

Singurul avantaj care poate fi recunoscut pentru 
introducerea cotei unice îl constituie simplificarea calculării 
acestor impozite, dar în era informaticii tot mai avansate, nu 
consider că această simplificare poate compensa celelalte 
dezavantaje majore prezentate, inclusiv inhibarea dezvoltării 
serviciilor financiare. 

Salariul mediu brut lunar pe economie a crescut cu 3% 
peste creşterea PIB în termeni nominali, în iunie 2006 faţă de 
iunie 2004, corespunzător reducerii contribuţiilor sociale, iar 
salariul real în primul semestrul al anului 2006 a înregistrat o 
uşoară descreştere şi deci, se poate concluziona că suma de 
circa 300 milioane euro rezultată din diminuarea impozitului 
pe profit se reflectă numai în majorarea averii patronilor. 

Datorită creşterii cererii agregate, atât din partea agenţilor 
economici cât şi din partea populaţiei, fără o corelare cu 
posibilităţile creşterii ofertei (producţiei interne), a avut loc o 
creştere substanţială a importurilor şi o diminuare a ritmului de 
creştere a exporturilor, cu impact asupra creşterii deficitului de cont 
curent. Astfel, deficitul de cont curent a crescut de circa 2 ori în 
anul 2006 faţă de anul 2004. 

 

Provocările noului Cod Fiscal 
 

Pentru perioada următoare, potrivit proiectului Programului 
de convergenţă, şi respectiv noului Cod Fiscal ce a intrat in vigoare 
de la 1 ianuarie 2007, Guvernul Tăriceanu are în vedere 
introducerea unor noi modificări în domeniul politicilor fiscale, 
după cum urmează: 
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  Impozitul pe profit 
Baza de impozitare va fi extinsă, prin: eliminarea 

categoriilor de rezerve deductibile pentru profitul impozabil al 
companiilor bancare şi de asigurări şi al companiilor din 
domeniul energiei şi petrolului; eliminarea categoriilor specifice ce 
nu se regăsesc la celelalte categorii de contribuabili; eliminarea 
facilităţilor fiscale pentru cooperativele agricole şi pentru 
investiţiile în zonele de munte, ce sunt reglementate prin legi 
speciale; introducerea sistemului de plăţi anticipate pentru 
sectoarele bancar şi de asigurări în 2007 şi respectiv 2008; 
adoptarea prevederilor referitoare la regimul fiscal comun aplicat 
companiilor mamă şi sucursalelor pe care acestea le au în diferite 
state membre ale Uniunii Europene pentru distribuirea 
dividendelor în conformitate cu prevederile Directivei 
90/435/CEE, precum şi regimul aplicabil fuziunilor, divizărilor, 
divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de 
acţiuni în care sunt implicate companii stabilite în diferite state 
membre, în conformitate cu Directiva 90/434/CEE. 

 
  Impozitarea microîntreprinderilor 

Noile cote de impozitare ce se vor aplica în anii următori 
sunt: 

- 2% aplicată la nivelul cifrei de afaceri pentru anul 2007;  
- 2,5 % aplicată la nivelul cifrei de afaceri pentru anul 2008; 
- 3% aplicată la nivelul cifrei de afaceri pentru anul 2009. 
Persoanele juridice impozabile ce depăşesc o cifră de afaceri 

de 100 000 euro vor plăti impozit pe profit. 
 

  Impozitul pe venitul personal 
În acest domeniu, principalele măsuri prevăzute de noul 

Cod Fiscal ce se vor aplica din 2007 sunt: 
- standardizarea cotei unice de 16% pentru toate tipurile de 
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venituri; 
- modalitatea de calcul şi administrare a impozitului pe 

câştigurile din tranzacţiile cu valori mobiliare; 
- modificarea procedurii de calcul a impozitului pentru 

veniturile din tranzacţiile cu valori imobiliare; 
- eliminarea scutirilor fiscale pentru câştigurile obţinute din 

transferul proprietăţilor imobiliare dobândite fie prin schimb fie 
prin moştenire; 

- implementarea Directivelor UE 48/2003, 49/2003 şi 
77/779 referitoare la impunerea persoanelor nerezidente şi la 
schimbul de informaţii. 

 
   TVA 

Baza impozabilă pentru TVA se va majora prin abolirea 
tuturor scutirilor rămase care sunt incompatibile cu legislaţia 
comunitară (cercetare şi dezvoltare, activitatea specifică posturilor 
de radio şi TV, spectacolele culturale, tratamentele baleno-
climaterice). 

O altă măsura importantă este stabilirea unui nou plafon de 
scutire la nivelul de 35 000 euro cifra de afaceri (plafonul utilizat în 
2006 a fost de aproximativ 57 000 euro), care va aduce un mare 
număr de agenţi economici în sfera de cuprindere a TVA. 

 
    Accize 

În ceea ce priveşte accizele, Guvernul îşi propune 
continuarea procesului de armonizare cu directivele UE, 
creşterea progresivă a accizelor conform calendarului inclus în 
Documentul de Poziţie la Capitolul 10 – Impozitare. În acelaşi 
timp, pentru anumite accize nearmonizate, cota accizei va fi redusă 
treptat (pentru maşini, cuptoare cu microunde, iahturi şi alte 
ambarcaţiuni personale). Accizele nearmonizate ce vor fi păstrate 
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se referă la următoarele articole: parfumuri, arme de vânătoare, 
bijuterii din aur şi platină şi obiecte din cristal. 

Noul Cod Fiscal introduce o nouă taxă pentru 
înmatricularea maşinilor şi vehiculelor în România, taxă ce va 
înlocui acciza aplicată maşinilor până în 2007. Această taxă se 
calculează pe baza capacităţii cilindrice a motorului şi a nivelului 
de poluare. S-a estimat că această taxă va fi mai eficientă decât 
acciza pe maşini eliminată şi a fost introdusă cu intenţia de a 
reduce comercializarea vehiculelor ce nu respectă condiţiile 
existente în UE în ceea ce priveşte poluarea. Această prevedere 
trebuie, însă, corelată cu reglementările UE în materie. 

 
   Taxe vamale 

România adoptă începând cu 2007 tarifele vamale şi codul 
vamal comunitar. În aceste circumstanţe, taxele vamale colectate 
pe teritoriul României vor constitui venituri ale bugetului 
comunitar. 

 
   Asigurările sociale 

Contribuţiile sociale plătite de angajaţi au rămas 
neschimbate la 17%, corespunzând unui procent de 9,5% la fondul 
de pensii, 1% la fondul de şomaj şi aprox. 6,5% la asigurări de 
sănătate. Cota generală a contribuţiilor sociale (inclusiv pensii, 
şomaj şi sănătate cumulate pentru angajator şi angajat) a fost de 
48,24% în 2006 şi guvernul implementează o reducere progresivă 
de aprox. 2% pe an în perioada 2007–2009. Prima reducere a 
intervenit în ianuarie 2006, când cota asigurărilor sociale plătite 
de angajatori a fost diminuată la 31,24% de la 33,24% din 
salariile brute, din care procentul de 19,75% a fost colectat pentru 
fondul de pensii, 7% pentru fondul de sănătate şi 3,74% pentru 
fondul de şomaj şi de accidente de muncă.  
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   Impozitele şi taxele locale 
În ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale sunt 

prevăzute următoarele măsuri: 
- în cazul clădirilor folosite ca locuinţe, cu o suprafaţă 

construită ce depăşeşte 150 de metri pătraţi, impozitul pe clădire 
s-a majorat, printr-o creştere a valorii impozabile a clădirii de 5% 
pentru fiecare 50 de metri pătraţi sau fracţiune din aceasta; 

- impozitul pe mijloace de transport s-a majorat ca urmare a 
modificării metodei de calcul, pe baza capacităţii cilindrice a 
mijlocului de transport, prin multiplicarea fiecărui grup de 200cm3 

sau fracţiune din aceasta cu o sumă ce variază între 7 şi 120 1ei 
(RON); 

- impozitul pe ambarcaţiuni sportive sau de agrement este 
stabilit între 0 şi 800 lei (RON)/an; 

- companiile încadrate la codul CAEN în clasa 5 530 – 
restaurante şi clasa 5 540 – baruri vor avea obligaţia să plătească 
la bugetul local o taxă în sumă de până la 3 000 lei (RON) pentru 
emiterea/avizarea licenţei anuale ce autorizează respectiva 
companie să desfăşoare activitatea de alimentaţie publică. 

Prin bugetul aprobat în 2007 România are un nivel al 
cheltuielilor publice de aproximativ 33 procente din PIB, unul din 
cele mai scăzute dintre ţările membre ale Uniunii Europene. 
 

Evoluţiile prognozate ale veniturilor şi cheltuielilor 
bugetului general consolidat se prezintă astfel: 
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% din PIB 

 
 
Având în vedere necesităţile substanţiale de investiţii şi 

disparităţile mari existente între mediul rural şi cel urban, 
România are nevoie de majorarea cheltuielilor publice nu numai în 
termeni nominali dar şi ca procent din PIB, pentru a putea să-şi 
sporească competitivitatea în a atrage capitalul străin şi a păstra  

 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Venituri totale 
din care: 

32,1 33,9 36,5 37,1 37,8 

1.1. Impozite totale 
(11=1.1a+1.1b+1.1c) 

18,2 19,8 21,7 21,7 22,6 

1.1a.  Impozite  pe  
producţie  şi import 

12,7 13,5 14,4 14,5 14,9 

1.1b. Impozite curente 
pe venit, avuţie etc. 

5,6 6,3 7,2 7,2 7,7 

1.1c. Impozite pe capital 0 0 0 0 0 
1.2. Contribuţii sociale 9,7 9,4 9,6 9,4 9,1 
1.3. Venituri din 
proprietate 

1,4 1,5 1,5 1.5 1,4 

1.4. Altele  2,8 3,2 3,8 4,5 4,7 

2. Cheltuieli totale 33,6 36,2 39,2 39,6 39,8 
3. Soldul net -1,5 -2,3 -2,7 -2,6 -2,0 
4. Consumul colectiv 8,3 8,8 8,3 8,6
5. Transferuri sociale 10,0 9,6 9,9 10,3 9,6
6. Dobânzi) 1.1 1,1 1,1 1,1 1,0 
7. Subvenţii 1,7 1,5 1,0 0.9 0,9
8. Formarea brută de 3,8 6,1 9,7 9,3 8,7
9. Alte cheltuieli  8,1 9,6 8,7 9,8 11,0 

10. Cheltuieli totale 33.6 36,2 39,2 39,6 39,8 
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investiţiile naţionale, în condiţiile creşterii mobilităţii internaţionale 
a factorilor de producţie. Îndeplinirea acestui obiectiv şi acoperirea 
cheltuielilor suplimentare aferente procesului de aderare la Uniunea 
Europeană ar însemna o creştere a ponderii cheltuielilor bugetare de 
la aproximativ 33% din PIB în prezent, până la 39% din PIB în 
2009, rate marginal mai reduse decât ale celorlalte 23 de ţări 
europene şi superioare doar celor din Irlanda şi Lituania. 
 

Faţă de cele prezentate, se poate afirma, că politica fiscală şi 
bugetară a Guvernului Tăriceanu, pentru perioada 2007–2009, aşa 
cum a fost proiectată prin bugetul general consolidat, aprobat 
pentru anul 2007, precum şi prin Programul de convergenţă, poate 
fi caracterizată astfel: 

  Are în vedere, în continuare, o redistribuire de fonduri 
prin intermediul bugetului din partea celor săraci către cei bogaţi şi 
eventual redistribuiri între cei săraci, fără să îşi propună o echitate 
în colectarea impozitelor în sensul că fiecare contribuabil să 
participe la formarea fondurilor bugetare proporţional cu veniturile 
realizate.  

  Astfel, se are în vedere o majorare a impozitelor asupra 
veniturilor realizate de către agricultori care abia îşi duc zilele, pe 
când marile averi acumulate de către un grup restrâns de 
contribuabili sunt lăsate în continuare neimpozitate. 

  Pentru protecţie socială, unde se includ pensiile şi 
asistenţa socială, se are în vedere alocarea celei mai mici ponderi 
din PIB. 

  Aşa-zisa recorelare a pensiilor rezultă că a fost un mare 
fiasco, întrucât nu se alocă mai mulţi bani ca pondere în PIB ci mai 
puţini, fiind de fapt o redistribuire între cei săraci, devenind prin 
aceste proiecţii bugetare cu toţii şi mai săraci. 
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  Valoarea punctului de pensie ca pondere în salariul 
mediu net a scăzut în mod inacceptabil la circa 31 % prin bugetul 
aprobat pentru anul 2007. 

 

Propuneri pentru o nouă politică fiscală 
 
Cred că este nevoie de o nouă abordare care să asigure 

respectarea principiului echităţii în domeniul repartizării veniturilor 
cetăţenilor, printr-o politică financiar-bugetară echilibrată. Ca 
social-democrat, prin politica fiscală consider că trebuie să ne 
exprimăm grija faţă de plătitorii de impozit – impozit pe profit, pe 
capital, pe venit, pe proprietate, pe salariu etc. – ei fiind aceia care 
asigură efectuarea cheltuielilor comune ale societăţii şi dinamismul 
acesteia.  

În acest cadru, politicile fiscale şi bugetare pe care le 
consider adecvate pentru următorii ani au în vedere următoarele 
principii: 

 o mai echitabilă aşezare a fiscalităţii, urmărindu-se totodată 
ca prin sistemul de impozitare să se stimuleze creşterea 
competitivităţii economice, pentru a se putea face faţă concurenţei 
din spaţiul UE, după cum urmează: 

Revenirea la impozitarea progresivă a veniturilor30 şi 
instituirea a patru cote de impozitare, astfel: 
                                                 
30 Cu titlu de exemplu menţionez că în Bulgaria veniturile se impozitează pe 5 tranşe 
astfel: 
 0% pentru cei cu venituri sub echivalentul 60 euro lunar; 
 12% pentru cei cu venituri situate între salariul minim pe economie si echivalentul 

unui câştig mediu lunar de 75 euro; 
 22% pentru cei cu veniturile situate între echivalentul a 75 euro şi echivalentul în 

lei a 125 euro; 
 26% pentru cei cu veniturile situate între echivalentul a 125 euro şi echivalentul în 

lei a 300 euro; 
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  neimpozitarea veniturilor celor aflaţi sub salariul minim 
pe economie; 

  10% pentru cei cu venituri situate între salariul minim pe 
economie şi echivalentul unui salariu mediu brut; 

  16% pentru cei cu veniturile situate între salariu mediu 
brut şi echivalentul în lei a 1500 euro; 

  25% pentru cei ale căror venituri medii lunare sunt peste 
echivalentul a 1500 euro. 

Pentru personalul din sectorul bugetar, am în vedere o 
majorare corespunzătoare a salariilor brute, astfel încât 
veniturile nete ale celor care vor suporta o cotă mai mare de 
impozit să nu fie afectate.  

Propun ca revenirea la impozitarea progresivă a 
veniturilor în România să se facă concomitent cu aplicarea de 
deductibilităţi fiscale mai mari pentru asigurări private de 
sănătate, pentru participarea la sistemele private de pensii, 
pentru lucrări efectuate în locuinţă care contribuie la 
economisirea consumului de energie, pentru ridicarea pregătirii 
profesionale, pentru economisirea în vederea construirii de 
locuinţe corespunzătoare familiale, precum şi pentru alte 
domenii care pot contribui la creşterea competitivităţii 
economiei naţionale şi calităţii vieţii. Prin această măsură, se va 
putea contribui la o redistribuire din sumele câştigate în anul 2005 
şi 2006 de câtre cei cu venituri foarte mari spre cei cu venituri mai 
reduse, fără a afecta nivelul total al veniturilor bugetare. Totodată 
persoanele cu venituri mari pot beneficia de deductibilitate fiscală în 
condiţiile în care contribuie la realizarea unor economii de energie 
prin lucrări de izolare a locuinţei, sau contribuie la sporirea 
economisirii prin participarea la sistemele private de asigurări 

                                                                                                                        
 29% pentru cei ale căror venituri medii lunare sunt peste echivalentul a 300 euro. 
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pentru pensii sau pentru sănătate, sau sprijină ridicarea pregătirii 
profesionale a sa sau a unor tineri lipsiţi de mijloace materiale. 

Mai propun, de asemenea:  
  Scutirea de impozite a veniturilor nete din 

agricultură realizate de către gospodăriile populaţiei care se 
încadrează sub nivelul deductibilităţilor acordate salariaţilor. 

  Introducerea unui sistem de impozitare progresiv 
pentru celelalte locuinţe în afara celei de domiciliu, maşini de 
lux, bărci cu motor, iahturi etc. Introducerea unor deductibilităţi 
mai mari la calculul impozitului pe profit pentru firmele care 
creează noi locuri de muncă, contribuie la ridicarea pregătirii 
profesionale şi a stării de sănătate a salariaţilor şi respectiv a 
membrilor lor de familie, precum şi la economisire prin sistemele de 
pensii ocupaţionale. 

  Încurajarea economisirii de către populaţie a unor 
sume din ce în ce mai mari pentru a se împiedica creşterea 
deficitelor interne şi propun reîntoarcerea la impozitarea 
câştigurilor din dobândă cu 1%. După cum se cunoaşte, 
dobânzile la depozitele populaţiei sunt mici şi se vor reduce în 
continuare, ca urmare a reducerii inflaţiei şi alinierii la nivelul 
dobânzilor practicate în alte ţări ale Uniunii Europene. La rândul 
lor, deficitele de cont curent sunt din ce în ce mai mari de la un an 
la altul, iar ca pârghii care mai pot fi utilizate pentru diminuarea 
acestora sunt cele de a sprijini economisirea de câtre administraţia 
publică, prin reducerea deficitelor bugetare sau înregistrarea unor 
excedente bugetare pe perioadele de creştere economică şi 
respectiv, stimulare populaţiei pentru creşterea economisirii. 

În domeniul cheltuielilor publice, consider absolut necesară 
alocarea unor sume mai mari prin bugetul general consolidat pentru 
ridicarea pregătirii profesionale a forţei de muncă, pentru 
îmbunătăţirea stării de sănătate a întregii populaţii, concomitent cu 
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asigurarea unui nivel ridicat al protecţiei sociale pentru copii şi 
pensionari. 

  Pentru pensionari, consider necesară majorarea 
fondurilor alocate de la bugetul de stat în fiecare an, concomitent 
cu creşterea valorii punctului de pensie şi legarea automată şi 
obligatorie a acestuia de evoluţia salariului mediu pe economie, 
precum şi introducerea unui nivel minim al tuturor categoriilor de 
pensii, nivel corelat cu valoarea salariului minim brut pe ţară. 

Tot pentru pensionari, propun majorarea sumelor alocate 
prin buget pentru a se putea acorda celor cu venituri sub salariul 
minim pe economie medicamente compensate cu 100%, iar pentru 
cei cu pensii mai mari faţă de nivelul menţionat mai sus, să se 
menţină lista medicamentelor compensate aplicată în anul 2004. 

   Pentru protecţia socială necesară celor fără venituri 
sau cu venituri reduse pentru încălzirea locuinţei, deşi actuala 
putere recunoaşte indirect faptul că un număr din ce în ce mai mare 
de familii au devenit mai sărace şi le stabileşte un anumit drept la 
ajutoare de încălzire, prin buget nu sunt asigurate fondurile 
necesare, iar nivelul ajutoarelor este incorect stabilit. 

Astfel, după ce s-a stabilit un anumit nivel al ajutoarelor, au 
fost făcute noi majorări de preţuri la gaze naturale, fără a fi luate în 
calcul la stabilirea ajutoarelor de încălzire si respectiv la bugetarea 
acestor ajutoare. Pentru familiile care îşi asigură încălzirea prin 
sistemul încălzirii centrale, s-a eliminat din calculul nivelului 
ajutoarelor pentru apa caldă care reprezintă circa 20% din suma 
plătită, populaţia fiind indusă în eroare că li se asigură ajutoare mai 
mari, dar în realitate, în condiţii comparabile cu sistemul asigurat 
anterior, este redusă baza de calcul cu circa 20%. 

Inechitatea este introdusă şi prin faptul că pentru cei care se 
încălzesc cu gaze naturale, la stabilirea ajutorului este luată în 
considerare şi apa caldă, iar la cei cu încălzire centrală, nu. 
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Faptul că ajutoarele de încălzire se vor acorda din bugetul 
autorităţilor locale, iar sumele prevăzute prin buget sunt total 
insuficientele, vor crea arierate către furnizorii de utilităţi, iar după 
câteva luni nu se vor mai acorda ajutoarele de încălzire într-un 
număr mare de localităţi, mai ales unde locuitorii au ales un primar 
din afara arcului guvernamental. 

Pentru înlăturarea inechităţilor menţionate mai sus, 
consider necesară stabilirea unor ajutoare de încălzire 
echitabile şi diferenţiate de la o localitate la alta, în funcţie de 
nivelul preţurilor necesare încălzirii. De asemenea, susţin 
finanţarea acestor ajutoare prin bugetul Ministerului Muncii şi 
Solidarităţii Sociale, pentru a nu se ajunge în situaţia neacordării 
acestora din lipsa fondurilor bugetare la nivelul autorităţilor 
locale. 

  Fondurile alocate pentru sprijinirea familiilor care îşi 
desfăşoară activitatea în agricultură, pe lângă faptul că pentru 
2007 sunt mult mai mici decât cele utilizate în anul 2006, sunt 
total inechitabil alocate.  

Sunt asigurate cofinanţări la fondurile europene care se 
duc spre cei cu terenuri de peste un hectar, dar pentru cele circa 2 
milioane familii din mediul rural care au sub un hectar şi 
practică agricultură de subzistenţă, nu se va aloca nimic. 

 
Chiar dacă Uniunea Europeană nu are în vedere 

finanţarea din fonduri comunitare a agriculturii de subzistenţă, 
toate ţările membre au programe proprii finanţate din bugetele 
naţionale prin care nu sunt lăsaţi fără sprijin nici cetăţenii cu 
terenuri de până la un hectar care nu au alte venituri. 

Actuala putere doreşte să forţeze prin diverse căi familiile cu 
suprafeţe mici şi care practică agricultură de subzistenţă să vândă 
sau să concesioneze şi respectivele terenuri celor care deţin 
suprafeţe agricole mari sau au venituri ridicate şi fie să lucreze ca 
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salariat la aceştia, fie să meargă în alte ţări ale Uniunii Europene şi 
să lucreze acolo în agricultură, în situaţia în care în România rămân 
suprafeţe din ce în ce mai mari nelucrate.  

Pentru aceste familii, consider necesar să se iniţieze un 
program de sprijin financiar de la buget, similar cu cele realizate în 
Polonia, Ungaria sau alte state şi care nu contravin politicilor UE. 

Pentru educarea noii generaţii, prin bugetul general 
consolidat, s-au alocat în 2006 circa 4,5% din produsul intern brut. 
Consider că la un nivel atât de redus al fondurilor bugetare alocate 
spre educaţie şi fără a asigura majorarea salariilor celor peste 
300 mii de salariaţi care îşi desfăşoară activitatea în acest 
domeniu, se va condamna viitorul României la o slabă 
pregătire şi la imposibilitatea de a face faţă competiţiei cu 
tinerii din celelalte ţări ale UE pe piaţa forţei de muncă. De 
asemenea, susţin alocarea unor sume sporite pentru burse, 
creşterea locurilor la universităţi, cu finanţare de la buget şi 
creşterea numărului de locuri în cămine, concomitent cu 
majorarea subvenţiei pentru cămin, pentru a avea acces la 
universitate un număr tot mai mare de copii dotaţi care provin 
din familii fără venituri sau cu venituri reduse. 

  În legătură cu sumele alocate din bugetul de stat 
bugetelor locale, precum şi modalităţile de alocare a acestor 
fonduri, se poate constata, pe lângă insuficienţa lor şi o 
centralizare excesivă, concomitent cu o limitare din ce în ce mai 
mare a autonomiei locale. 

Consider că se impune stabilirea unor criterii echitabile, 
democratice, de repartizare a sumelor alocate de la bugetul de 
stat către bugetele locale, aşa cum solicită UE, pentru a nu se 
interveni pe criterii politice în alocarea către unele localităţi a 
fondurilor publice, fără să se mai ajungă ca primarii să treacă la 
partidele de guvernare şi să se „desfiinţeze“ opoziţia în teritoriu, 
pentru a primi fondurile bugetare necesare localităţii. 
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  Pentru îmbunătăţirea colectării veniturilor publice, consider 
necesar să se acţioneze cu prioritate pentru: 

  continuarea reformei administraţiei fiscale în sensul 
unificării, colectării, controlului şi execuţiei silite la contribuţiile de 
asigurări sociale; 

  alinierea administraţiei fiscale româneşti la cerinţele 
europene prezentate în Cărţile Albastre fiscale elaborate de Comisia 
Europeană; 

  perfecţionarea măsurilor de recuperare a creanţelor de la 
contribuabilii rău-platnici; 

   combaterea evaziunii fiscale şi intensificarea controalelor la 
agenţii economici; 

  perfecţionarea reglementărilor privind criteriile de 
performanţă în administrarea şi controlul marilor contribuabili; 

  reorganizarea activităţii de administrare a marilor 
contribuabili din punct de vedere al criteriilor de selecţie, precum şi 
a arondării teritoriale a acestora; 

 creşterea transparenţei şi solicitudinii administraţiei 
finanţelor publice faţă de contribuabili; 

  dezvoltarea capacităţii administrative de gestiune şi control a 
impozitelor şi taxelor pentru contribuabilii persoane fizice şi 
juridice; 

 accelerarea procesului de reformă instituţională în scopul 
implicării mai active a comunităţilor locale în procesul de colectare 
şi alocare a resurselor publice. 

 Întărirea disciplinei financiare şi combaterea evaziunii fiscale 
prin reducerea graduală a arieratelor din economie şi prevenirea 
formării de noi arierate prin: 

- efectuarea unor controale paralele la societăţile comerciale şi 
la autorităţile administraţiei centrale şi locale, pentru a sesiza gradul 
de implicare a funcţionarilor publici faţă de evaziune; 
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- monitorizarea firmelor de consultanţă şi audit în scopul 
asigurării unei calităţi corespunzătoare a serviciilor prestate; 

-  conceperea unui mecanism eficient (simplu, rapid, logic, greu 
de contestat) pentru recuperarea creanţelor bugetare, inclusiv a 
fondurilor comunitare acordate României în baza 
memorandumurilor de finanţare, gestionate necorespunzător. 

Dacă există un domeniu în care rolul statului se menţine şi 
se dezvoltă în urma schimbărilor fundamentale care au avut loc 
în societatea românească, acesta este, în primul rând, cel al 
stabilirii şi colectării impozitelor şi taxelor. Modernizarea 
României şi, în cadrul acestui proces, bunăstarea cetăţenilor, 
depinde în mod esenţial de politica fiscală şi de politica 
bugetară a statului. Iată pentru ce consider că acestui domeniu 
trebuie să i se acorde întreaga prioritate şi că, în procesul trecerii de 
la aderarea la integrarea în Uniunea Europeană, trebuie să ţinem 
seama, într-o măsură sporită, şi de experienţa altor state membre ale 
Uniunii, aplicabilă ţării noastre.  
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III. 7. CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN 
CONDIŢIILE DEZVOLTĂRII DURABILE  

 
Dezvoltarea are o singură sursă sigură – creşterea 

productivităţii muncii. La rândul său, aceasta înseamnă un singur 
lucru: că românii trebuie să muncească mai mult şi mai eficient. 
Dezvoltarea durabilă a României în perioada următoare nu este 
„în mâna” şi sub autoritatea guvernării, şansa ei depinzând de 
populaţie şi de managerii economici şi sociali pe care îi avem. 
Iar, deocamdată, nu avem nici cei mai buni manageri, nici cei mai 
silitori dintre angajaţi. 

Educaţia este cel mai important instrument al 
dezvoltării. Dar, noi încă nu avem o educaţie „bine făcută“. De aceea 
trebuie să declanşăm cel mai vast proces de învăţare aplicat vreodată 
în România de la alfabetizare şi până acum. Întreaga societate 
românească trebuie să înveţe, de la ţăranii care trebuie să înveţe cum 
se face agricultură modernă, la muncitorii care trebuie să înveţe nu 
doar noi abilităţi, ci şi o nouă cultură a muncii şi până la guvernanţii 
care trebuie să înveţe cum se guvernează eficient şi uman. 

Viitorul României depinde de capacitatea viitoarelor guvernări: 
(1) de a extinde la nivelul întregii populaţii un uriaş proces 
educaţional; (2) de a transforma actualul sistem de învăţământ într-
unul modern. Piaţa, sectorul privat şi societatea civilă pot sprijini 
acest proces, dar numai statul poate să îi asigure amploarea, 
consecvenţa şi consistenţa. 

Reconstruirea României ca societate europeană începe 
cu reconstrucţia muncii. Astăzi, în România, muncesc prea 
puţini oameni, chiar dacă ţinem seama de cei care muncesc în 
străinătate. Iar dintre cei care muncesc, prea puţini sunt salariaţi, 
adică prea puţini sunt cuprinşi în noua economie capitalistă a 
ţării. 
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La o populaţie activă de circa 11 milioane de persoane, 
din care 3,5 milioane sunt ocupate în agricultura de subzistenţă 
pe care o avem acum, România are nevoie de peste 6,5 milioane de 
locuri de muncă. Dar noi sperăm ca în mai puţin de un deceniu să 
putem elibera din muncile agricole între 1–1,5 milioane de 
persoane, ceea ce ar însemna că vom avea, de fapt, nevoie de cel 
puţin 7,5–8 milioane de locuri de muncă (atâtea existau şi în 
vremea comunismului, în plină criză economică). Iar, în acest 
moment, în România există numai 4,5 milioane de salariaţi, din 
care circa două treimi lucrează în sectorul privat. 

Sunt convins că economia capitalistă dezvoltată, pe care vrem 
să o construim, trebuie să se bazeze în primul rând pe marele capital, 
organizat în corporaţii. Micile întreprinderi sunt utile, necesare, 
indispensabile, dar purtătorii reali de dezvoltare sunt corporaţiile. 
Ele transferă expertiză, inovaţie tehnologică, productivitate ridicată, 
investiţii, soluţii de organizare, dezvoltă pieţele interne şi 
internaţionale. Iar între corporaţii, cu prioritate cele internaţionale. 
Avem nevoie de marele capital străin. De fapt, globalizarea actuală 
este (chiar dacă nu exclusiv) echivalentă cu expansiunea capitalului 
lumii dezvoltate în lumea mai puţin dezvoltată, din care face parte şi 
România. Iar strategia corectă, cea care aduce o naţiune în situaţia de 
a beneficia de avantajele şi noutăţile globalizării în loc să trebuiască 
să îi plătească costurile, este de a atrage capitalul internaţional de 
partea sa şi de a-i oferi un spaţiu de dezvoltare în interiorul 
economiei naţionale. 

Avem nevoie să susţinem, nu să combatem sau să atacăm, 
de dragul unei clientele politice, prezenţa marilor corporaţii străine în 
economia naţională. Aşa cum avem nevoie să repetăm în România 
ceea ce, în Vest, a fost denumită „revoluţia managerială“, o 
schimbare radicală a concepţiilor, metodelor şi tehnicilor de 
organizare şi conducere a firmelor. Ceea ce poate să facă 
guvernul în această privinţă este să faciliteze transferul de 
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expertiză şi know-how dinspre economiile dezvoltate către 
managementul românesc. De asemenea, poate prelua o parte 
dintre cheltuielile acestui transfer, care nu sunt puţine, precum 
şi o parte dintre cheltuielile de restructurare, în principal cele 
din domeniul investiţiilor în capitalul uman. 

Propunerea mea vine în direcţia înfiinţării a două 
institute, pentru creşterea productivităţii muncii şi pentru 
consultanţă în domeniul restructurării. Rostul lor este să 
acorde asistenţă tehnică firmelor din sectorul privat în 
domeniul tehnicilor de management, soluţiilor moderne de 
organizare şi conducere a producţiei şi a vânzărilor, în 
elaborarea proiectelor de investiţii, în pregătirea forţei de muncă 
şi în formarea managementului la toate nivelele. 

Din nou, capitalul uman este ţinta principală a noului tip de 
guvernare avansat aici. Şi consider că această ţintă va rămâne ca 
atare pentru următoarele decenii, cele destinate construcţiei 
europene a României şi diminuării decalajelor care ne despart de 
lumea dezvoltată. Pentru a pune bazele unei creşteri economice 
durabile, principala investiţie a statului trebuie să fie orientată 
către aceste două categorii cu rol esenţial în economie – 
muncitorii şi managementul. 

 

Responsabilitatea socială a corporaţiilor 
 
Acest concept se referă la contribuţia pe care trebuie să o 

aibă o companie la dezvoltarea societăţii moderne, prin 
includerea unor politici de motivare şi sprijin a angajaţilor săi, iar 
pe de altă parte printr-o manifestare a unui mod responsabil social 
în raport cu comunitatea şi cu mediul înconjurător.  

Potrivit acestui concept, întreprinderile sunt cele care 
pot să joace un rol fundamental în ceea ce, în general, numim 
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dezvoltarea durabilă. Guvernele, dar şi societatea civilă, 
trebuie să înveţe că întreprinderile au o responsabilitate socială 
importantă, pe care şi-o manifestă din plin doar atunci când există 
condiţiile optime pentru acest lucru. 

Noile exigenţe ale globalizării economiilor – şi riscurile 
sociale şi ecologice antrenate de activitatea întreprinderilor – au 
dezvoltat o nouă cultură a dialogului între puterile publice, 
întreprinderi, organizaţii interguvernamentale şi ale societăţii civile.  

Pentru a ghida companiile în implementarea responsabilităţii 
sociale corporatiste, Uniunea Europeană a elaborat o serie de 
principii. Acestea vizează două dimensiuni în care companiile au 
responsabilităţi specifice. Prima dimensiune este internă, în sensul 
în care companiile trebuie să asigure: 1) îmbunătăţirea calităţii 
vieţii angajaţilor, la locul de muncă şi în afara acestuia; 2) un 
mediu de muncă sigur şi sănătos: 3) abordarea în mod 
responsabil a restructurărilor în situaţii de criză, ţinând cont de 
interesele tuturor părţilor implicate; 4) minimizarea impactului 
activităţilor pe care le desfăşoară asupra mediului şi a resurselor 
naturale. 

Sfera de cuprindere a dimensiunii externe prescrie o serie 
de acţiuni pe care companiile ar trebui să le realizeze şi să le dezvolte 
şi anume: 1) sprijinirea dezvoltării comunităţilor locale în care 
activează; 2) aplicarea de sisteme de management eficiente în 
construirea unei relaţii de încredere cu societăţile în care 
activează; 3) nediscriminarea şi nesancţionarea indivizilor sau 
instituţiilor care atenţionează echipa de management asupra 
practicilor incorecte ale companiei; 4) sisteme economice locale 
prin încheierea de parteneriate cu distribuitori autohtoni; 5) 
respectarea drepturilor omului stipulate în Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului din 1948; 6) protejarea şi încurajarea 
protejării mediului înconjurător la nivel global; 7) neimplicarea 
în activităţi politice locale. 
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Modificarea fondului etic şi investiţiile socialmente responsabile, 
ca şi strategiile preventive sau proactive care integrează în management 
dimensiunea socială şi de mediu, trebuie privite cu mult mai multă 
atenţie de cei care iau sau vor dori să ia decizii politice importante pentru 
evoluţia pe termen mediu şi lung a societăţii româneşti. 

Poate nu există încă o definiţie exactă, normativă, a ceea ce 
numim „responsabilitatea socială a întreprinderilor“, însă demersurile în 
acest sens sunt necesare, mai ales din partea partidelor de centru-stânga, 
social-democrate. A schiţa proiectul unui „model social“, al unei 
„Românii sociale“ (ca parte a conceptului de model social european) fără 
a pune lumină şi în acest domeniu înseamnă a face un exerciţiu 
incomplet. 

Buna credinţă şi buna practică a întreprinderilor sunt 
importante nu doar ca reflecţii pe o temă dată sau ca pretexte pentru 
activarea criticismului politicianist, ci ca demersuri inovative, în 
sensul obţinerii unor instrumente de transformare şi de modernizare. 
În timp – şi în funcţie de context – au existat o serie întreagă de 
dezbateri care au legătură cu istoricul acestei teme, de la teoria 
„autogestiunii“ şi a „eco-dezvoltării“ până la implementarea 
conceptului de „dezvoltare durabilă“ (developpement durable, 
sustainable development sau „canadianul“ developpment viable). 
Tema dezvoltării durabile este emblematică prin chiar contextul 
în care a apărut, în 1987, prin Raportul Comisiei mondiale 
pentru mediu şi dezvoltare (cunoscut şi sub numele de 
raportul Brundtland, după numele preşedintelui Comisiei, 
prim-ministru al Norvegiei la acea vreme). În esenţă, obiectivul 
principal era acela al dezvoltării care să răspundă nevoilor 
prezentului fără a altera sau compromite capacitatea 
generaţiilor viitoare de a răspunde nevoilor lor. O formulă care a 
adus un suflu nou în dialogul şi cooperare dintre puterile publice, 
societatea civilă şi sectorul privat, formulă care este cât se poate de 
viabilă şi în prezent. Pe unele subiecte considerate până nu de 
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mult relevante pentru competenţa primară a puterii statale (dacă 
nu chiar exclusivă), întreprinderile şi multinaţionalele, în special, 
au început, treptat, să îşi recunoască responsabilităţile proprii, cu 
privire la protecţia mediului, respectării drepturilor fiinţei umane, 
valorizării resurselor umane, observării şi influenţării regulilor 
bunei guvernări sau luptei împotriva corupţiei. Întreprinderile nu 
mai sunt preponderent ţinta criticilor, ci actori care împărtăşesc 
riscurile şi, din acest motiv, preocuparea pentru facilitarea acestui 
rol (determinant şi pentru acţionari, dar şi pentru salariaţi, 
sindicate, consumatori, opinia publică şi puterile publice). Noua 
orientare ar trebui, cel puţin la nivel experimental, să suscite 
schiţarea unor strategii sau modele de acţiune. 

Sigur, perspectivele nu sunt în întregime clarificate, însă există 
o întreagă serie de discuţii în spaţiul intelectual şi politic european. Pe 
plan european, Carta Verde a Comisiei Europene (Corporate 
Social Responsability Green Paper Consultation), lansată în 
octombrie 2002, a însemnat actul de promovare şi de legitimare a 
responsabilităţii sociale a întreprinderilor, însă lucrurile trebuie să 
evolueze în sensul poate al unei reglementării a producţiei de 
informaţii a întreprinderilor cu privire la politicile lor sociale şi de 
mediu. Organizaţiile internaţionale şi cele non-guvernamentale 
favorizează creşterea responsabilităţii întreprinderilor, iniţiativele 
fiind multiple şi semnificative, chiar dacă adeseori polarizează 
obiectivele transformării, precum şi noţiunile şi viziunile cu 
privire la control şi definire legală. 

Promovarea politicilor privind responsabilitatea socială a 
întreprinderilor sunt aspecte care se regăsesc în documentele oficiale 
ale UE. Există o Rezoluţie a Comisiei Europene privind 
responsabilitatea socială corporatistă (RSC). Documentul 
„Promovarea cadrului european privind RSC“ din anul 2001 
stipulează că statele membre ale UE trebuie să iniţieze proiecte 
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proprii de RSC care să ţină cont de politici prioritare specifice, în 
funcţie de cultură şi contextul naţional. 

Toate politicile RSC au însă un nucleu de obiective 
comune: promovarea dialogului social (angajat-angajator), 
susţinerea parteneriatului public-privat, intensificarea practicilor 
şi instrumentelor responsabilităţii sociale a întreprinderilor, 
asigurarea unei legături solide între politicile publice şi obiectivele 
de dezvoltare durabilă. 

Mai recent, în martie 2006, Comisia Europeană a publicat 
documentul „Aplicarea parteneriatului pentru dezvoltare şi locuri 
de muncă: realizarea Europei ca un pol de excelenţă în RSC“ 
(Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a 
pole of excellence on CSR) care defineşte opt arii de acţiune ale 
responsabilităţii sociale a corporaţiilor: promovarea conştiinţei şi a 
schimbului de bune practici; sprijinirea iniţiativelor unor proprietari 
multipli; cooperarea cu statele membre; transparenţa informaţiilor 
pentru consumatori; cercetare; educaţie; întreprinderi mici şi mijlocii; 
dimensiunea internaţională a responsabilităţii sociale a corporaţiilor. 

De asemenea, Comisia Europeană a adoptat o directivă în ceea 
ce priveşte rapoartele anuale legate de RSC. Directiva cere ca toate 
companiile din Uniunea Europeană să întocmească o declaraţie a 
activităţilor anuale, ca parte a raportului anual. Directiva spune că, 
prin declaraţia de conducere a companiilor, acestea să efectueze o 
analiză privind aspectele sociale şi în ceea ce priveşte mediul, 
necesară pentru a înţelege dezvoltarea lor, performanţa şi poziţia pe 
care au adoptat-o. 

Construirea unei perspective proprii cu privire la acest 
domeniu, adaptarea experienţei non-guvernamentale externe, 
conştientizarea faptului că întreprinderile reprezintă o interfaţă 
importantă a societăţii şi nu un element de „şubrezire a autorităţii 
instituţiilor statului“ sunt elemente care nu trebuie neglijate de 
agenda politicienilor (aşa după cum nici energia reciclabilă, 
reducerea deşeurilor, economisirea consumului de energie electrică 
sau a resurselor de apă ş.a.m.d. nu mai sunt numai obiective ale 
„ecologiştilor“ sau „verzilor“, fiind probleme de interes public 
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imediat). Extinderea dialogului instituţiilor de evaluare a impactului 
social al întreprinderilor, stimularea şi consultarea producţiei 
informative a marilor companii cu privire la strategiile proactive şi 
efectele sociale ale acestora, redescoperirea onestă a rolului pe care 
fondurile de investiţii îl pot juca în creşterea indicelui de dezvoltare 
durabilă sunt lucruri care pot contribui la efortul de modernizare 
profundă a României. Fondurile „angajate“ ca şi „activismul 
acţionarial“ sunt lucruri cu efecte pozitive verificate care au 
influenţat considerabil inclusiv profilul pieţelor financiare şi trebuie 
să devină parte din schimbarea de atitudine de care societatea 
românească are nevoie. Responsabilitatea socială nu mai este 
doar o formulă conturată sau explicată doctrinar, subsumată 
ideologic unor platforme sau proiecte politice limitative. În epoca 
globalizării, responsabilitatea socială are multiple forme de 
expresie, integrând dimensiunile sociale şi de mediu, 
promovând şi provocând investiţiile strategice creatoare de 
valoare, dar şi transformarea „controlului“ şi procedurilor 
acestuia. Deschiderea unor noi cadre de parteneriat, în favoarea 
„comunităţilor“ şi a întreprinderilor, diversitatea soluţiilor în 
rezolvarea problemelor, facilitarea „procesului voluntar“ de 
recunoaştere a preocupărilor sociale a întreprinderilor sunt 
elemente de urmărit în procesul modernizării politice. 
Preocupările în cauză, în acelaşi timp, nu pot fi subiect numai în 
materie de reguli fixate prin dreptul pozitiv, cu observaţia că 
acesta măsoară totuşi un grad de bază al responsabilităţii; este 
vorba de o reînnoire a problematicii sociale, „enviromentale“ şi 
civic-participative. Aceste caracteristici determină principii şi 
mijloace de acţiune şi, din acest punct de vedere, 
„responsabilitatea socială a întreprinderilor“ este o problemă de 
exercitare a libertăţii dar şi o problemă de încredere a societăţii în 
propriile sale capacităţi de dezvoltare continuă. 
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III. 8. REFORMA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE 
 

Starea de sănătate a populaţiei este barometrul de bază al 
nivelului de trai. Având în vedere că sănătatea publică acţionează 
asupra colectivităţilor umane, stabilirea şi implementarea unor 
obiective şi activităţi eficiente, cu caracter preventiv, poate genera, 
în timp, efecte pozitive în sensul îmbunătăţirii stării de sănătate a 
populaţiei şi implicit creşterea calităţii vieţii, chiar concomitent cu 
scăderea costurilor îngrijirilor medicale şi a celor sociale. 

Populaţia României este profund nemulţumită de modul în 
care arată sistemul de sănătate publică. Această nemulţumire este 
persistentă, indiferent de culoarea politică a guvernelor care s-au 
succedat la conducerea ţării. Studiile arată că o parte considerabilă 
a beneficiarilor sistemului de sănătate publică iau drept o practică 
obişnuită „plăţile informale” pentru personalul din sistemul sanitar. 
Unele estimări apreciază că peste 400 de milioane de euro trec 
anual din buzunarele pacienţilor în buzunarele practicienilor din 
sistemul public de sănătate. La aceste sume se adaugă plăţile pentru 
serviciile prestate de componenta privată a sistemului de sănătate, 
respectiv cabinetele de stomatologie, oftalmologie, medicină 
internă, chirurgie, dermatologie şi ginecologie. Aceste plăţi sunt 
estimate la circa 1 miliard de euro anual, o parte din aceste sume 
mergând de fapt către instituţiile private din străinătate. Dincolo de 
aspectele fiscale şi penale, acestea sunt fenomene care indică faptul 
că sistemul public de sănătate din România nu reuşeşte să satisfacă 
cerinţele minimale ale cetăţenilor României.  

Reformarea sistemului de sănătate din România a fost 
începută şi stopată de mai multe ori de la Revoluţie încoace. 
Practic, în ultimii 17 ani, au fost luate două măsuri 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

378 

fundamentale: s-a permis practicarea privată cu scop de profit 
a tuturor specialităţilor medicale şi s-a schimbat fundamental 
sistemul de finanţare a sistemului public de sănătate.  

În ciuda unor promisiuni de la începutul anilor 90, 
practicarea privată a medicinii în România nu a condus la scăderea 
plăţilor informale din sistem. Componenta privată a sistemului de 
asigurare a serviciilor medicale a ridicat standardul profesional, 
uneori chiar mai rapid decât în sistemul public. Dar componenta 
privată a sistemului medical se adresează de fapt unei pături reduse 
de pacienţi, cei care au capacitatea de a plăti aceste servicii. Astăzi 
este posibil să beneficiezi de acelaşi tip de servicii medicale în 
România ca în orice altă ţară din Uniunea Europeană, dar numai 
dacă există capacitatea de plată a acestor servicii. Se înregistrează 
deja şi tendinţa inversă, cea mai favorabilă pentru România: din ce 
în ce mai mulţi pacienţi privaţi din ţările Uniunii Europene se 
adresează cabinetelor private din România, beneficiind de aceleaşi 
servicii ca în Occident, dar la tarife mai scăzute. Acceptarea 
practicării private a medicinii în România a avut şi are, astfel, 
efecte pozitive, cel puţin pentru o parte a potenţialilor pacienţi.  

Schimbarea sistemului de finanţare a sistemului medical 
public a durat peste un deceniu, iar această reformă a avut, de 
asemenea, rezultate principial pozitive. România are astăzi un 
sistem coordonat de colectare a taxelor pentru sănătatea publică şi 
de acoperire a cheltuielilor sistemului. Pe lângă taxele specifice, 
colectate de la societăţi comerciale şi cetăţeni, sistemul naţional de 
sănătate publică primeşte sume considerabile de la bugetul de stat şi 
din bugetele locale, în special pentru întreţinerea clădirilor 
spitaliceşti. Pe măsură ce creşte produsul intern brut, cresc şi 
sumele colectate la bugetul asigurărilor de sănătate, alocaţiile 
bugetare şi contribuţiile consiliilor judeţene pentru menţinerea şi 
dezvoltarea sistemului de sănătate publică. Desigur, cheltuielile pe 
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locuitor sunt încă mult în urma mediei europene. Dar să nu uităm că 
România a pornit în 1990 de la cel mai scăzut nivel de asigurare a 
asistenţei medicale din Europa.  

Cu toate acestea insatisfacţia publică este remarcabil de 
ridicată în acest domeniu. 

În cele ce urmează încerc să evidenţiez câteva acţiuni 
importante, în opina mea, pentru îmbunătăţirea sistemului sănătăţii 
publice din România. 

Stoparea tendinţelor negative şi crearea condiţiilor 
pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei – obiectiv 

general al politicii în domeniul sănătăţii 
 

În perioada următoare, vor trebui adoptate, fără întârziere, 
principiile şi politicile existente în domeniul sănătăţii publice la 
nivelul Uniunii Europene, în concordanţă – sper – cu Strategia 
Naţională de Sănătate Publică pe care am elaborat-o şi aplicat-o în 
perioada de guvernare 2001-2004. În acelaşi timp, ar trebui să se 
acorde o atenţie specială coerenţei măsurilor de reformă din sistem 
pentru a elimina situaţiile de provizorat şi confuzie datorate 
dilentantismului manageriatului din anii guvernării care a început în 
anul 2005. Sunt necesare acţiuni urgente pentru ameliorarea 
semnificativă a performanţelor sistemului de sănătate pentru a oferi 
servicii de calitate tuturor pacienţilor. 

În acest sens ar putea fi avute în vedere: 
- Identificarea pentru fiecare judeţ şi pentru Municipiul 

Bucureşti a nivelurilor de servicii adecvate şi accesibile pentru 
categoriile defavorizate de populaţie, reflectând grupele de vârstă, 
în cadrul pachetului minim de servicii. Finanţarea acestor servicii 
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să se facă preponderent de către Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate; 

-  Determinarea localizărilor optime ale spitalelor, în special 
în mediul rural, pentru a asigura accesul adecvat la serviciile 
medicale, ţinând cont de infrastructura de drumuri existentă. Ar 
trebui garantată asigurarea generalizată de servicii sociale în 
spitalele din domeniul rural; 

-  Creşterea procentului alocat asistenţei medicale primare, 
respectiv prin medicul de familie, din bugetul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate; în acest mod se va determina, implicit, 
creşterea accesului categoriilor defavorizate la aceste servicii 
medicale, în special în mediul rural; 

- Stimularea medicilor de familie, care acordă asistenţă 
medicală persoanelor vârstnice cu boli cronice şi pentru 
activităţi de depistare precoce în boli cardio-vasculare, boli 
oncologice, afecţiuni oftalmologice şi afecţiuni reumatologice, 
boli caracteristice vârstei a treia; 

- Dezvoltarea unui sistem de asistenţă medico-socială cu 
acoperire naţională, orientat cu deosebire spre mediul rural, 
urmărindu-se asigurarea accesului tuturor celor aflaţi la limita 
sărăciei la aceste servicii publice pe baza unui pachet minim de 
servicii de asistenţă medico-socială, ca drept universal; grăbirea 
transformării unor spitale din mediul rural în centre de sănătate 
multifuncţionale şi în unităţi medico-sociale; modernizarea şi 
eficientizarea serviciului naţional de ambulanţă pentru a avea efect 
pe termen scurt creşterea capacităţii de reacţie la solicitările 
populaţiei şi la situaţiile speciale legate de accidente colective, 
dezastre etc.; înfiinţarea serviciului de ambulanţă aeriană şi dotarea 
acestuia, astfel încât să asigure funcţionarea serviciului pe întreg 
teritoriul ţării; introducerea sistemului de ambulanţă comunitară, în 
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vederea asigurării urgenţelor din teritoriu, în special în zonele aflate 
la mari distanţe de spitale; corectarea dezechilibrelor din sistemul 
public de asistenţă socială prin corelarea pensiilor cu nivelul 
asistenţei medicale şi accesul la medicamente în sistem gratuit sau 
compensat, cu preponderenţă către categoriile speciale de 
pensionari – pensie de invaliditate, pensie de urmaş, ajutor social, 
pensie de veteran de război – care reprezintă numeric peste 
1.600.000 persoane; introducerea sistemelor informatice care să 
ducă la eficientizarea tuturor serviciilor de ambulanţă; „Computerul 
– martor al serviciului de ambulanţă” – ar trebui să monitorizeze 
activitatea de urgenţă şi să contribuie la soluţionarea eventualelor 
reclamaţii ale cetăţenilor; informatizarea tuturor componentelor 
sistemului naţional de sănătate din România. 

 

Sănătatea publică 
 

Principalele acţiuni de sănătate publică la nivel naţional şi 
local ar putea să aibă în vedere: 

- Extinderea programelor de vaccinări prin introducerea 
gratuită a unor noi vaccinuri combinate pentru copii, similare celor 
din Uniunea Europeană; 

- Vaccinarea antigripală gratuită a tuturor persoanelor cu 
vârsta peste 50 ani, a colectivităţilor şi persoanelor cu risc; 

-  Continuarea accesului universal gratuit la tratament pentru 
infecţia HIV/SIDA, sifilis şi tuberculoză; 

-  Îmbunătăţirea sistemului internărilor de scurtă durată şi a 
îngrijirilor la domiciliu; 
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-  Intensificarea nivelurilor de servicii adecvate şi accesibile, 
reflectând profilul demografic pentru fiecare judeţ şi permiţând 
comparaţia cu alte ţări cu profil demografic asemănător; 

- Extinderea şi eficientizarea externalizării tuturor serviciilor 
non-clinice şi dezvoltarea de unităţi alternative de asistenţă 
medicală în sistem de parteneriat public-privat; 

- Introducerea unui „standard de spital”, care să asigure 
reguli şi condiţii egale pentru desfăşurarea activităţii, organizarea şi 
acordarea de servicii medicale în conformitate cu normele Uniunii 
Europene în toate unităţile medicale, indiferent de numărul de 
paturi şi de zone de adresabilitate (sat, comună, oraş, municipiu); 

- Introducerea şi dezvoltarea unor noi tipuri de servicii 
medicale (asistenţă ambulatorie integrată, spitalizare de o zi, 
îngrijire la domiciliu); 

- Dezvoltarea sistemului de finanţare pe bază de caz 
rezolvat; 

-  Acces universal gratuit la servicii de planificare familială; 
- Furnizarea permanentă de informaţii întregii populaţii, dar 

mai ales copiilor şi tinerilor sub 20 ani, pentru un mod de viaţă 
sănătos, care să facă posibilă o dezvoltare psihică şi fizică 
armonioasă, cu o incidenţă cât mai scăzută a bolilor infecţioase, a 
celor de nutriţie şi metabolism şi a bolilor cardio-vasculare; 

- Introducerea în programa obligatorie a instituţiilor de 
învăţământ a noţiunilor de educaţie pentru sănătate, a deprinderilor 
igienice de bază şi a noţiunilor de prim-ajutor; 

- Consolidarea dreptului de asistenţă medicală gratuită 
pentru studenţi şi înfiinţarea unor unităţi medicale specializate în 
campusurile universitare; 
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- Reabilitarea şi monitorizarea tuturor maternităţilor şi a 
secţiilor de neonatologie; 

- Asigurarea medicamentelor gratuite pentru toţi copiii şi 
adolescenţii; 

- Revigorarea inspecţiei sanitare ca organism de control 
specializat în domeniul aplicării legislaţiei sanitare şi alocarea 
integrală a resurselor necesare acestei activităţi 

 

Dezvoltarea serviciilor medicale acordate persoanelor 
vârstnice 

 
Parte importantă a grijii pe care statul trebuie să o acorde 

persoanelor vârstnice, serviciile medicale ar trebui, în opinia mea, 
să asigure: 

- Stimularea şi suplimentarea medicilor de familie care 
acordă asistenţă medicală persoanelor vârstnice şi cu boli cronice; 

- Stimularea medicilor de familie pentru activităţi de 
depistare precoce a bolilor cardivasculare, oncologice, reumatice, 
oftalmologice etc.; 

- Creşterea numărului unităţilor de asistenţă medico-socială 
cu infrastructură, dotare cu aparatură, mijloace de investigaţii şi de 
recuperare medicale corespunzătoare; 

- Garantarea accesului persoanelor vârstnice la medicamente 
în sistem compensat şi gratuit potrivit noilor reglementări de 
asigurare a unei compensări de 90%; 

- Creşterea semnificativă, an de an, a bugetelor alocate 
sistemului de îngrijiri la domiciliu a persoanelor vârstnice. 
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Îmbunătăţirea asistenţei medicale din mediu rural 
 

O importanţă deosebită pentru îmbunătăţirea stării de 
sănătate o are medicina – ştim acest lucru de atâta timp - preventivă 
şi, în cadrul acesteia, acţiunile destinate modificării atitudinii 
populaţiei rurale faţă de controlul medical periodic, în special a 
copiilor. În acest sens, ar fi necesară intensificarea acţiunilor 
educaţionale în mediul rural, creşterea nivelului educativ general, 
mai ales al educaţiei pentru o nutriţie adecvată şi pentru apărarea 
propriei sănătăţi, măsuri care pot fi concretizate în: 

-  Monitorizarea tuturor cabinetelor medicale aflate în zonele 
izolate, cu populaţie cu venituri reduse, populaţie îmbătrânită şi a 
unităţilor sanitare situate în zone neatractive pentru personalul 
medico-sanitar; 

-  Organizarea unei reţele de diagnostic radiologic al 
tuberculozei pulmonare constituită din unităţi mobile, repartizate 
geografic în funcţie de particularităţile zonale şi de infrastructura 
căilor de acces, şi care să cuprindă în structură şi sisteme mobile 
pentru recoltarea şi analiza sângelui, precum şi furnizarea unor 
consultaţii medicale de rutină; 

-  Reabilitarea fizică şi dotarea cabinetelor medicale cu: 
aparatură medicală (electrocardiograf, ecograf, tehnică IT, analizor, 
sterilizator, teste de laborator); 

-  Atragerea medicilor de familie în localităţile rurale cu 
acoperire deficitară, asigurându-se: acordarea unei indemnizaţii de 
instalare substanţiale suportată din bugetul de stat; locuinţe de 
serviciu pentru personalul medico-sanitar; prelungirea, după caz, a 
perioadei de activitate a medicilor de familie pensionabili şi 
încheierea de contracte de furnizare a serviciilor de sănătate; 
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angajarea în posturi de medici de familie din zonele cu acoperire 
deficitară a medicilor pensionari; 

-  Îmbunătăţirea accesului asiguraţilor din mediul rural la 
medicamente compensate prin creşterea substanţială a numărului de 
contracte cu farmaciile din mediul rural şi prin aprovizionare prin 
unităţi mobile în zonele izolate; 

-  Asigurarea plăţii asistentelor medicale din cabinetele fără 
medic, aflate în zonele deficitare, dintr-un fond special creat din 
bugetul Ministerului Sănătăţii. 
 

Îmbunătăţirea stării de sănătate a mamei şi copilului 
 

Politica în domeniul stării de sănătate a mamei şi copilului 
urmăreşte reducerea numărului de sarcini nedorite, cât şi a 
numărului copiilor abandonaţi, a numărului de avorturi şi a 
patologiei cauzate de acestea, precum şi reducerea incidenţei 
cancerului genito-mamar şi a infecţiilor cu transmitere sexuală. În 
acest context, măsurile pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a 
mamei şi copilului pe care le avem în vedere ar fi următoarele: 

-  Asigurarea de preparate de fier şi calciu necesare femeilor 
gravide şi nou-născuţilor pentru prevenirea anemiei feriprive şi a 
rahitismului; 

- Extinderea programului naţional de imunizare prin 
introducerea de noi preparate vaccinale, includerea de noi grupe de 
vârstă beneficiare şi asigurarea unei acoperiri vaccinale maxime 
pentru populaţia infantilă; 

-  Integrarea furnizării serviciilor de sănătate a reproducerii 
în asistenţa primară, identificarea şi urmărirea gravidelor – 
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indiferent de statutul de asigurat – şi a nou-născutului prin vizite la 
domiciliu; 

-  Îmbunătăţirea infrastructurii în domeniul comunicaţiilor şi 
transportului de urgenţă neonatală; 

- Promovarea alăptării încă din perioada neo-natală prin 
introducerea sistemului „rooming-in” şi a conceptului de „spitale 
prieten al copiilor”. 

Limitarea corupţiei din sistemul sanitar 
 

În ceea ce priveşte reducerea semnificativă a corupţiei ar 
putea fi gândite următoarele măsuri: 

- achiziţionarea de medicamente, materiale sanitare şi 
servicii prin intermediul procedurilor electronice, aplicate atât la 
nivelul spitalelor, cât şi la nivelul licitaţiilor naţionale; 

- accesul liber la informaţiile care privesc gestionarea 
fondului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

-   publicarea execuţiei bugetare a tuturor spitalelor publice 
 

Toate aceste măsuri – şi poate şi altele – ar putea deveni 
simple decizii administrative dacă nu vor fi încorporate într-un 
sistem de elaborare, aplicare şi urmărire a unei politici publice în 
domeniul asigurării sănătăţii publice din România. Este 
fundamental ca partenerii guvernării în domeniul reformei 
sistemului sanitar să devină profesioniştii din domeniu, pacienţii 
actuali şi cetăţenii. Sunt necesare proceduri standardizate de 
măsurare a costurilor, calităţii şi eficacităţii componentelor 
sistemului de sănătate publică şi privată din România. Nu este poate 
lipsit de interes să spun că nici un spital public din România nu are 
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vreo acreditare de calitate recunoscută internaţional (TUV, ISO). 
Ştiu că unii profesionişti privesc aceste lucruri cu dispreţ: în fond, 
pacientul trebuie „rezolvat” când apare în cabinetul medical. 
Această viziune este însă strict instrumentală. Sistemul public de 
sănătate într-o societate modernă pune accentul pe prevenire, 
intervenţie eficientă şi monitorizare. Faptul că mulţi români au 
obiceiuri alimentare şi de igienă personală care, pe termen lung, 
duc la boli grave trebuie să stea în atenţia sistemului de sănătate 
publică. Faptul că în România există condiţii pentru apariţia bolilor 
demult eradicate prin alte părţi ridică semne de întrebare privind 
procedurile de prevenţie şi monitorizare.  

Este esenţial ca un guvern, cu adevărat interesat de agenda 
publică, să ia drept o provocare fundamentală insatisfacţia 
oamenilor faţă de serviciile de sănătate publică.  
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III. 9. EDUCAŢIA, ŞTIINŢA ŞI INOVAREA 
 

Dezvoltarea capitalului uman 
 

În realitatea „compatibilităţilor naţionale“ clasice, până spre anii 
’70 datele nu direct cuantificabile dar care ţineau de „factorul uman“ 
erau trecute de economişti la capitolul „factorul rezidual“, 
neimplicat direct nici în „muncă“ şi nici în „capital“. Educaţia, 
formarea profesională a muncitorilor, cercetarea-dezvoltarea şi 
organizarea/ gestionarea/ managementul erau astfel de elemente 
ale „factorului rezidual“. Între timp, ierarhia s-a schimbat şi au 
devenit de bon ton afirmaţiile potrivit cărora bogăţia vine de 
la întreprinderi (firme, companii) şi în interiorul acestora din capital 
şi din management. Rolul factorului „muncă“ este cel care a fost 
minimalizat, ilogic, cel mai adesea atunci când vine vorba de 
„costurile prea ridicate ale forţei de muncă“. Şi celelalte activităţi – 
şi în principal cele ţinând de serviciile publice şi de administraţie – 
sunt susceptibile, din perspectivă neoliberală, de a opera „puncţii“ 
nedorite asupra bogăţiei. Sursele bogăţiei însă depăşesc sensul strict al 
producţiei materiale: ştiinţa, cunoaşterea, educaţia, formarea, cultura 
constituie fără îndoială sursele unei alte ierarhii sociale, dar şi ale unei 
alte redistribuiri a veniturilor. Dacă progresul economic nu mai 
poate fi simbolizat numai prin creşterea produsului intern, ce se 
poate spune despre repartiţia „fructelor creşterii“? Fiecare înţelege 
deja că venitul per capita este mai degrabă un venit mediu, 
desemnând o bogăţie relativă a unei ţări în raport cu alta. 

Progresul social, ameliorarea condiţiei umane şi a 
standardelor de viaţă, reducerea dependenţelor nu ar fi fost 
posibile fără creaţia şi inovarea din ştiinţă şi tehnică, echivalate 
cu „progresul“ pus sub semnul a două caracteristici: accelerarea 
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şi ambivalenţa. Este din ce în ce mai greu pentru un profan fie şi 
numai să enumere marile descoperiri ştiinţifice din ultimele decenii 
sau tendinţele tehnicii, deşi fiecare are conştiinţa unui ritm 
vertiginos. Numeroasele inovaţii care au atins toate domeniile 
vieţii practice au produs şi dezorientare, dar şi o răsturnare a 
reperelor, aşa cum au creat şi noi surse de inegalitate.  

Este nu mai puţin adevărat că această accelerare nu va intra 
într-o perioadă de moderare, din mai multe motive. În primul rând 
pentru că se manifestă o autonomie a sistemului tehnic care are 
tendinţa de a-şi urma propriul curs. Apoi, concurenţa economică pe 
salarii coborâte, accelerarea ritmului inovativ pentru creşterea 
productivităţii, inventarea unor noi nevoi pentru a crea noi produse şi 
noi pieţe stabilesc cursul „noului“ şi a performanţei tehnice. Însă 
industria „gadgeturilor” nu trebuie confundată cu progresul 
civilizaţiei. Dimpotrivă, aceasta maschează chestiunile legate de sens 
şi de valoare, explicând, printre altele, şi reîntoarcerea, uneori poate 
prea abruptă, a unor fenomene pseudo-religioase. Chiar şi cercetarea 
fundamentală nu mai este neutră, intrând în aceeaşi zonă a 
ambivalenţei. Problema nu este aceea de a desena un viitor perfect 
şi complet, ci de a menţine anumite exigenţe, de a reuşi să 
transmitem valorile generaţiilor noi, în paralel cu ameliorarea 
condiţiilor de viaţă. Acţiunea politică nu trebuie să fie nici pesimistă 
nici optimistă, ci trebuie să caute mijloacele progresului posibil. 

Nu se poate vorbi de dezvoltarea capitalului uman fără o 
politică coerentă şi susţinută în ceea ce priveşte cercetarea. Parte 
a Uniunii Europene, societatea românească trebuie să devină şi parte a 
economiei cunoaşterii, consolidându-şi strategia de integrare în Aria 
Europeană a Cercetării. Cercetarea este indispensabilă progresului 
economic, şi în primul rând cercetarea care produce cunoaştere. 
Problema de fond va fi aceea a finanţării. Sectorul privat este mult 
mai deschis spre rezultatele pe termen scurt şi mai puţin interesat în 
cercetarea pentru rezultate pe termen mai lung, aceasta fiind 
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împinsă spre finanţarea din sectorul public. Este nevoie de 
organizaţii private, fundaţii şi instituţii bancare mult mai 
diversificate, capabile să ofere credite pentru cercetare, inclusiv 
pentru cercetare pe termen lung, pentru a se ţine pasul cu progresele 
din acest domeniu. 

Societatea românească este încă la debutul tranziţiei spre 
economia bazată pe cunoaştere, performanţele sale sunt încă modeste, 
însă trebuie ţinut cont şi de precaritatea condiţiilor de finanţare. De 
aceea, principala ţintă în acest domeniu va fi aceea a alocării 
procentelor din produsul intern prevăzute de Conferinţa de la 
Barcelona. Sistemul de cercetare va trebui să funcţioneze de jos în 
sus, să plece de la propunerile cercetătorilor şi nu de la apeluri de 
oferte venind de sus. Procesul trebuie să fie cât mai puţin posibil 
birocratic. Deciziile, deschise şi transparente trebuie să fie bazate 
numai pe criteriul excelenţei ştiinţifice, pe principiile valorice. În 
acelaşi timp, trebuie extinse oportunităţile de finanţare din surse 
private, chiar dacă bugetele de stat vor contribui majoritar (pentru o 
bună perioadă de timp) la finanţarea cercetării fundamentale. 
Urmând exemplele unor ţări europene, trebuie luată în consideraţie şi 
posibilitatea unei Fundaţii Naţionale pentru Ştiinţă, care poate 
opera prin acordarea de granturi unor echipe individuale de cercetare. 
Societatea informaţională şi societatea cunoaşterii aduc elementele 
noi care vor produce transformări în societate, inclusiv a 
învăţământului superior. Funcţiunea de e-guvernare este fără 
îndoială un atribut al societăţii cunoaşterii şi funcţiunea de e-
învăţământ, la fel. Procesele educaţie, cercetare şi inovare sunt procese 
extrem de importante pentru societatea de mâine. De aceea, trebuie 
procedat cu cea mai mare atenţie pentru a nu distruge ceea ce avem 
bun şi a conduce inteligent procesele de transformare necesare. 
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Educaţia – prioritate absolută 
 

În prezent, sumele pentru educaţie alocate de la buget de 
către administraţie sunt insuficiente, dar nu întotdeauna bine 
administrate. Învăţământul public a încetat să fie integratorul 
tuturor grupurilor sociale în societate şi favorizează doar pe cei 
cu bani. Mulţi dintre părinţi şi dintre tineri încep să se îndoiască 
de faptul că şcolile şi universităţile pot asigura un viitor 
profesional sigur. Ei nu-şi vor recăpăta încrederea decât atunci 
când reuşita şcolară se va conjuga cu reuşita profesională a 
tuturor, în condiţiile unei egalităţi de şanse reale. 

Progresul unei ţări este strâns legat de eficienţa 
sistemului ei educaţional. Într-un moment în care globalizarea 
solicită dezvoltarea cât mai multor competenţe şi calificări, este 
vital ca educaţia să ofere tuturor şansa de a se integra în noul 
sistem. Avem nevoie de o nouă abordare a acestui domeniu, care 
să fie o investiţie într-un viitor sigur. 

Includerea tuturor copiilor, la vârste preşcolare, în 
sistemul educaţiei timpurii va garanta evoluţia lor firească în 
societate. Trebuie să avem grijă ca grupurile sociale cele mai 
sărace să nu genereze un nou val de delincvenţă juvenilă. În 
acest sens, se impune generalizarea creşelor şi grădiniţelor 
subvenţionate de la bugetul de stat, dar şi introducerea testelor 
medicale şi psihologice periodice. Educaţia timpurie de la vârsta 
de 2-3 ani trebuie să devină un obiectiv al legislaţiei noastre.  

Copiii şi tinerii trebuie să fie implicaţi mai mult în viaţa 
comunităţilor lor. De aceea este nevoie de un plan de includere a 
tuturor în activităţi culturale şi sportive extraşcolare derulate de 
autorităţile locale. În acest fel, ei îşi vor putea dezvolta mai bine 
aptitudinile şi vor evita tentaţiile dăunătoare ale lumii adulţilor. 

O dezvoltare sănătoasă a cetăţenilor de mâine nu se poate 
realiza fără o condiţie fizică adecvată. Astfel, sportul trebuie să 
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fie o parte din viaţa de zi cu zi a fiecăruia. Încurajăm 
introducerea în programele şcolare pentru copii şi tineri a unei 
ore de educaţie fizică în fiecare zi. 

Pentru cei care învaţă departe de casă trebuie să asigurăm 
condiţii care să echivaleze cu condiţiile celorlalţi, astfel încât 
performanţele lor şcolare să nu aibă de suferit. Proiectele de tip 
„Şcoala de după Şcoală” precum şi internatele trebuie să ofere 
condiţii decente şi să asigure siguranţa copiilor şi tinerilor. De 
asemenea, copiii cu handicap sau maladii cronice trebuie 
sprijiniţi pentru a se integra în sistemul educaţional şi a avea o 
şansă ca toţi ceilalţi.  

La nivel universitar, deşi locurile cu taxă asigură venituri 
suplimentare instituţiilor respective, nu trebuie să favorizăm 
cantitatea în schimbul calităţii. Învăţământul universitar 
românesc trebuie să îi promoveze pe cei care merită cu adevărat 
acest lucru şi să plaseze pe fiecare la locul de muncă cel mai 
adecvat. Autonomia tinerilor este esenţială pentru dezvoltarea 
unor cariere de succes. Cei care se remarcă în mod deosebit şi 
cei care nu au mijloacele necesare trebuie susţinuţi prin burse 
decente şi stagii de formare corespunzătoare. De asemenea, 
firmele şi instituţiile trebuie să fie încurajate să angajeze tineri şi 
să sprijine instruirea suplimentară încă din perioada studenţiei. 
Universităţile trebuie să coopereze mai mult cu angajatorii 
pentru a coordona cererea şi oferta de locuri de muncă. 

Sistemul educaţional nu trebuie să excludă pe nimeni, nici 
chiar pe cei mai în vârstă. Adulţii trebuie să aibă un acces 
nediscriminat la toate formele de pregătire pentru a se putea 
recalifica şi reintegra în piaţa muncii. Educaţia permanentă, pe 
tot parcursul vieţii reprezintă şi un obiectiv al Uniunii Europene. 
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Standarde europene privind efortul financiar 
 
Politica României în domeniile ştiinţei, cercetării, 

dezvoltării şi inovării la începutul secolului XXI trebuie să 
urmeze obiectivele stabilite de Consiliul European de la 
Lisabona (2000). O prevedere majoră ale acestuia se referă la 
constituirea unei societăţi a cunoaşterii şi a unei economii bazate 
pe cunoaşterea în Uniunea Europeană, parte a societăţii globale. 
Integrarea cercetării ştiinţifice din România în Aria Europeană 
de Cercetare Ştiinţifică este un obiectiv major. 

La Lisabona, pentru prima oară, primi-miniştri şi şefii de 
stat ai statelor membre ale Uniunii Europene au considerat 
cercetarea ştiinţifică indispensabilă creşterii economice. 

Consiliul European de la Barcelona (2002) a cerut statelor 
membre UE şi industriei europene să crească investiţiile în 
cercetare şi dezvoltare tehnologică până la 3% din PIB în anul 
2010, din care 2% din sectorul privat, iar 1% de la bugetul de 
stat. 

Pentru România, care se găseşte într-o situaţie critică, de 
criză a sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare, pentru un 
număr de ani trebuie să se urmărească cu prioritate realizarea 
valorilor procentului din PIB acceptate de Conferinţa de la 
Barcelona. Acest indicator-cheie în această etapă (procentul 
din PIB) va trage după sine toţi ceilalţi indicatori ai 
cercetării-dezvoltării şi inovării. 

Indicatorul stabileşte nu numai procentul din PIB pentru 
cercetare-dezvoltare, ci şi raportul dintre contribuţia publică (de 
la buget) şi contribuţia privată. Ultima implică antrenarea 
sectorului privat la deciziile privind realizarea acestui indicator. 

O dezbatere importantă are loc în prezent în Europa 
privind subiectul cercetării fundamentale, problemele pe care le 
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implică şi calea cea mai bună de a le trata la nivel european. 
Dezbaterea are loc pe fondul emergenţei economiei şi societăţii 
bazate pe cunoaştere, în cadrul proiectului de a crea o Arie 
Europeană a Cercetării. 

În anii de după al Doilea Război Mondial, când au fost 
generate şi dezvoltate politicile de cercetare în Europa şi SUA, 
accentul era pus pe cercetarea fundamentală. În timpul 
deceniilor care au urmat şi ţinând cont de importanţa ştiinţei 
pentru competitivitatea industrială şi rolul ei în întâmpinarea 
nevoilor sociale, acest accent, şi cu el finanţarea publică, în mod 
gradual s-a deplasat către cercetarea aplicativă şi tehnologică. 

În prezent, pe plan european şi, în general, în lume, 
valoarea generală a creşterii cunoaşterii şi importanţa cercetării 
fundamentale pentru dezvoltarea economică şi socială tind să fie 
din nou recunoscute. 

În analizele Comisiei Europene se constată că, în Europa, 
cea mai mare parte a cercetării de bază este realizată şi finanţată 
la nivel naţional. Una din raţiuni este aceea că ea este realizată 
în universităţi, adică în cadrul sistemelor naţionale de educaţie. 
Pentru o lungă perioadă de timp, atitudinea predominantă a 
statelor membre a fost, de asemenea, că acest tip de cercetare 
cade, prin definiţie, în sfera competenţei naţionale şi că în 
vederea atingerii obiectivelor politicii sale de cercetare, Uniunea 
Europeană ar fi trebuit să se limiteze la sprijinirea cercetării 
aplicative şi a dezvoltării tehnologice. Această percepţie s-a 
schimbat în decursul anilor datorită conştientizării problemelor 
pe care le ridică economia bazată pe cunoaştere şi o înţelegere a 
importanţei progreselor în cunoaşterea ştiinţifică şi cercetare, 
incluzând cercetarea fundamentală, pentru a atinge obiectivele 
economice şi sociale ale Uniunii. 
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Un volum substanţial de cercetare fundamentală este 
realizat la nivel european în cadrul a câtorva organizaţii 
interguvernamentale, precum şi ale Uniunii Europene.  

Totuşi, se apreciază că cercetarea fundamentală la nivelul 
Comisiei Europene nu este susţinută în mod corespunzător. 
Privit în ansamblu, sprijinul prevăzut în Programul-Cadru 7 al 
UE pentru cercetarea fundamentală apare limitat. Resursele 
prevăzute explicit nu sunt foarte mari şi perspectiva generală a 
programelor este încă foarte mult dominată de obiectivele 
aplicării cunoaşterii. Odată cu ceea ce are valoros, Europa suferă 
de o serie de slăbiciuni în ceea ce priveşte cercetarea 
fundamentală. Acestea se datorează mult naturii 
compartimentale a sistemelor naţionale de cercetare şi, în plus, 
lipsei de competiţie suficientă între cercetători, echipe şi 
proiecte individuale la nivel european. 

Comisia Europeană a definit o Arie Europeană a 
Învăţământului Superior şi o Arie Europeană a Cercetării şi 
Inovării, care trebuie să funcţioneze în mod sinergic 
(Procesul de la Bologna). 

Cercetarea fundamentală în România are ca principală 
sursă de finanţare bugetul de stat. Sectorul privat nu contribuie 
şi nu va contribui în mod semnificativ cu fonduri la cercetarea 
fundamentală, pentru o lungă perioadă de timp. 

Fondurile de la buget pentru cercetarea fundamentală sunt 
îndreptate în principal către Academia Română şi Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării. 

Întrucât România nu poate renunţa la cercetarea 
fundamentală, inclusiv pe cont propriu, ceea ce apare normal la 
o populaţie de peste 20.000.000 de locuitori, îndeosebi acum, 
după aderarea la Uniunea Europeană, cred că este firesc să se 
asigure o parte stabilă pentru cercetarea fundamentală din 
fondurile pe care statul le asigură pentru cercetare-dezvoltate.  
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Orice guvern care urmăreşte să asigure continuitatea şi 
credibilitatea cercetării fundamentale din România, are datoria 
de a menţine şi dezvolta un corp corespunzător de cercetători, 
asigurând şi finanţarea de rigoare din bugetul de stat. 

 

Efortul de cercetare-dezvoltare 
 

Resursele de finanţare destinate domeniului de 
cercetare-dezvoltare au rămas limitate. Dacă pentru cercetare-
dezvoltare s-a alocat 0,8% din PIB în 1995, procentul a scăzut 
până spre 0,4% în ultimii ani. 

Pentru sectorul guvernamental, cifrele au scăzut 
continuu de la 0,16 în 1995 la 0,07–0,08 în prezent. Apreciez că 
trebuie făcut un efort imediat, susţinut, acum, în 2007–2008, 
pentru redresarea situaţiei, astfel încât în anul 2010 să se ajungă 
la o pondere de 1% din PIB, ceea ce ar crea o schimbare 
semnificativă a dinamicii alocării de fonduri de la buget. 

În ceea ce priveşte ponderea din PIB pentru sectorul 
întreprinderi, aceasta a fost întotdeauna mai importantă, deşi şi 
aici s-a înregistrat aceeaşi tendinţă de scădere. În anul 2010, 
sectorul privat ar urma să asigure 2% din PIB pentru cercetare-
dezvoltare potrivit normelor europene. Această valoare trebuie 
privită ca o obligaţie a sectorului privat din ţara noastră în urma 
aderării la Uniunea Europeană. Acest lucru presupune o relaţie 
cercetare-industrie care ar urma să se desfăşoare la mai multe 
niveluri, de la acela al legăturilor directe, la iniţiativa unuia din 
parteneri, până la nivelul relaţiei guvern-industrie privată. De 
aceea, propun să fie constituit un Consiliu consultativ pentru 
Ştiinţă şi Inovare la care să participe reprezentanţii cei mai 
autorizaţi şi bine intenţionaţi din întreg spectrul cercetării, 
dezvoltării, industriei, precum şi ai guvernului pentru a găsi 
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împreună soluţii pentru atingerea, până în 2010, a procentului de 
2% din PIB de către sectorul economic privat pentru cercetare-
dezvoltare, ceea ce ar conduce la impulsionarea sistemului şi a 
modulului de inovare în societatea românească. 

Ideea constituirii acestui Consiliu Consultativ pentru 
Ştiinţă şi Inovare nu poate fi subestimată în actualele condiţii. 
Cred că realizarea ponderii de 2% din PIB de către sectorul 
privat în anul 2010 va fi dificilă, va depinde însă de creşterea 
economică. Obiectivul asumat în acest cadru are o importanţă 
majoră, realizarea lui fiind de tip imperativ. 

 

Cercetarea din învăţământul superior 
 

Specialiştii sunt unanimi în a afirma că, în ceea ce 
priveşte România, contribuţia învăţământului superior la 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică este încă redusă 
faţă de potenţialul în resurse umane. Desigur, această situaţie are 
cauze în tradiţiile învăţământului superior din ţara noastră, dar, 
mai ales, în declinul cercetării-dezvoltării din ultimii 17 ani. 

Învăţământul superior, timp de mulţi ani, nu a fost 
orientat înspre cercetare, cercetarea din învăţământ fiind mai 
mult pentru confirmarea viabilităţii ştiinţifice a cadrelor 
didactice, lucru necesar dar insuficient la scară economică şi 
socială. 

În Europa, cercetările fundamentale sunt efectuate în 
principal în universităţi, fiind finanţate în parte prin granturi şi 
în parte din surse externe, cele mai multe guvernamentale, dar şi 
private. 

Chiar dacă acest tip de activitate este tradiţionalul câmp 
de activitate al universităţilor, cercetarea fundamentală nu se 
rezumă numai la universităţi. În multe ţări europene, partea care 
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revine unor structuri mari de cercetare este considerabilă, o mare 
parte a activităţilor lor rămânând şi în domeniul cercetării 
fundamentale. Acesta este cazul, de exemplu, cu CNRS în 
Franţa, CSIC în Spania, CNR în Italia, Max Planck Institute în 
Germania etc. În aceste tipuri de structuri, cercetarea 
fundamentală este în modul cel mai frecvent finanţată prin 
granturi fixe alocate anual diferitelor laboratoare sau institute, 
sau în cadrul unor programe multianuale, de regulă tematice. În 
câteva cazuri, proiectele sunt finanţate din surse exterioare, 
private sau publice, sub forma unor finanţări competitive la 
nivel european sau naţional. În câteva ţări europene există 
agenţii specializate care finanţează cercetarea, în special 
cercetarea fundamentală în universităţi: Research Council, în 
Marea Britanie, Deutsche Forschungsgemeinschaft în Germania, 
Vetenkapsradet în Suedia, NWO în Olanda, FNRS în Belgia etc. 
Acestea operează prin acordarea de granturi pentru proiecte care 
revin unor echipe individuale. În Europa, sectorul privat este 
relativ inactiv în domeniul cercetării de bază. Puţine companii 
au capacităţi puternice în acest domeniu, activităţile lor tinzând 
în general să se focalizeze asupra activităţilor de cercetare 
aplicativă şi dezvoltare. Finanţarea cercetării prin fundaţii este 
încă limitată. 

După cum rezultă din această prezentare succintă, 
peisajul cercetării este astfel foarte variat şi depinde de la ţară la 
ţară. În Europa s-au manifestat două tendinţe extreme: 
prima, toată cercetarea la universităţi; a doua, cercetarea 
fundamentală nu este o prioritate pentru a fi finanţată la 
nivelul Uniunii Europene, acest lucru revenind statelor, pe 
baze individuale. Ambele s-au dovedit eronate, chiar în 
raport cu practica existentă în multe ţări europene. În 
prezent, se caută atitudini echilibrate care au şi început să se 
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manifeste în documente oficiale ale forurilor Uniunii 
Europene. 

Fără îndoială, rolul universităţilor în cercetare – (şi poate 
acest concept ar trebui clarificat şi în spaţiul românesc) – va fi în 
continuare foarte mare. Creşterea acestui rol trebuie să se facă în 
mod natural, din interiorul sistemului universitar, prin 
colaborări, convenţii de cooperare şi chiar fuziuni, acolo unde 
părţile sunt de acord. Cercetarea universitară trebuie să devină 
competitivă, să se dovedească eficientă pe plan intern, cât şi 
internaţional. 

În învăţământul superior, se vor desfăşura atât cercetări 
fundamentale, cât şi cele aplicative. Primul tip de cercetare va fi 
finanţat, în condiţiile actuale, de la buget, al doilea tip şi din 
surse private. Trebuie avută în vedere şi trecerea în industrie, în 
sensul larg al acestei noţiuni, a produselor şi serviciilor 
elaborate, prin toate căile moderne ale transferului de 
tehnologie, ceea ce ar constitui o contribuţie majoră la procesul 
de inovare în economie şi societate. 

Cred că, în prezent, învăţământul superior se găseşte în 
faţa unei etape în care are de luptat pentru a-şi îndeplini pe 
deplin misiunea care îi revine în societate. Câştigând această 
luptă, printr-o competiţie corectă, universităţile pot deveni 
centre puternice ale vieţii intelectuale în societate. 

Deşi există multe rezultate bune în cercetarea 
universitară, cred că aceasta este chemată să fie participantă mai 
activă la viaţa economică şi socială, la viaţa ştiinţifică, prin 
cunoaştere nouă, prin depăşirea a aceea ce s-a realizat până 
acum, atât calitativ, cât şi cantitativ. Cercetarea universitară este 
o parte a întregului sistem al cercetării româneşti care devine, 
practic, o parte a cercetării europene şi globale. Felul în care ne 
plasăm în acest cadru prezintă o mare importanţă pentru viitorul 
ţării, pentru modernizarea ei, pentru România Europeană. 
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Societatea informaţională şi societatea cunoaşterii aduc multe 
elemente noi care produc transformări în societate, inclusiv în 
învăţământul superior. După cum arătam mai înainte, funcţiunea 
de e-guvernare este fără îndoială un atribut al societăţii 
cunoaşterii, funcţiunea de e-învăţământ, la fel. Pentru cercetare 
s-a elaborat recent conceptul funcţiunii de e-ştiinţă, specific, de 
asemenea, societăţii cunoaşterii. Universităţile noastre trebuie să 
se înscrie în acest mod de a face cercetare care deschide 
orizonturi noi la scară globală. 

Procesele cercetării, dezvoltării şi inovării sunt procese 
foarte delicate în societate. Cred că trebuie să se procedeze cu 
cea mai mare atenţie pentru a nu se distruge ceea ce avem bun şi 
a conduce procesele de transformare necesare. 

 

Efortul de inovare 
 

Efortul total din modul de inovare cuprinde nu numai 
efortul de cercetare-dezvoltare, dar şi efortul de inovare pentru 
lansarea unui produs nou, serviciu nou sau o organizare nouă. 

Inovarea este posibilă atunci când sunt urmărite 
oportunităţile favorabile. Sursele inovării reprezintă nu atât „o 
sclipire de geniu“, ceea ce nu este deloc de neglijat, ci mai mult 
o „căutare conştientă, cu ţintă, a oportunităţilor de inovare, care 
pot fi găsite numai în anumite situaţii“. Sursele de oportunitate 
sunt oferite de evenimente neaşteptate, schimbări ale industriei 
şi pieţei, dar surse de oportunitate sunt oferite şi din afara 
întreprinderii, în mediul înconjurător social şi intelectual 
(schimbări demografice, schimbări de mentalitate şi cunoaştere 
nouă). 

Cred că, în primul rând, avem nevoie de crearea unei 
mentalităţi a inovării, desigur, în noile condiţii specifice 
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societăţii cunoaşterii, folosind toate tehnologiile şi funcţiunile 
acestei societăţi, inclusiv managementul cunoaşterii. 

O inovaţie, în sensul major al cuvântului, este un lucru 
nou, obţinut în urma unui efort de inovare, în general, într-o 
întreprindere, companie, instituţie, organizaţie. Inovarea 
beneficiază de un factor de multiplicare, în timp ce inovarea 
reluată de o altă entitate, deşi poate avantajoasă, nu va mai 
beneficia de acelaşi factor de multiplicare. 

O trăsătură generală a procesului de inovare este aceea că 
nici o inovaţie nu poate fi ţinută de cel care a generat-o prea 
mult timp pentru el. Întotdeauna sunt căutate elementele de 
noutate, acesta fiind un proces social firesc, indiferent de forma 
sub care se produce procesul de difuziune. 

Un concept important în contextul cercetării-dezvoltării-
inovării este acela al transferului tehnologic. Concepţia 
convenţională a transferului tehnologic este aceea a unui proces 
prin care cercetarea fundamentală şi cea aplicată sunt puse în 
utilizare de către receptori. Acest punct de vedere implică faptul 
că transferul de tehnologie este un proces cu sens unic, în mod 
obişnuit de la cei care realizează cercetarea fundamentală din 
universităţi, către persoane din companii private care dezvoltă şi 
comercializează o inovare tehnologică. 

Chiar şi în cazul în care tehnologia se deplasează în 
principal într-o direcţie, cum ar fi dintr-o universitate către o 
companie privată, cele două sau mai multe părţi participă într-o 
serie de schimburi comunicaţionale pe măsură ce ei caută să 
stabilească o înţelegere mutuală asupra sensului tehnologiei. 
Problemele curg de la utilizatorii potenţiali către cercetători, iar 
inovările tehnologice către utilizatori pun multe întrebări despre 
ele. Astfel, transferul de tehnologie este în mod uzual un proces 
de comunicare în dublu sens, cu un du-te-vino continuu. 
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O inovare poate să ducă şi la nevoia schimbării structurii 
organizaţiei. Acesta este un proces firesc de adaptare la inovare. 
Uneori, o inovare poate fi atât de radicală, încât să ducă la 
crearea unei noi industrii (cazul semiconductorilor, laserilor 
etc.). 

Specialiştii în materie consideră, în mod îndreptăţit, că 
inovarea trebuie să fie privită la scară globală. Adevărata şi 
marea inovare trebuie să vizeze globalitatea. Celelalte inovări, 
naţionale, locale nu-şi pierd importanţa, dar jocul major al 
inovării se desfăşoară astăzi la scară globală. Cu aceasta, 
inovarea a intrat într-o nouă etapă, fundamentală pentru afaceri 
şi organizaţii.  

 

Organizarea managementului ştiinţei şi inovării la nivel 
naţional 

 
Inovarea este procesul de introducere în practică a noului 

prin produse, servicii, organizări. Ştiinţa şi inovarea, împreună, 
formează modul (sistemul) de inovare al societăţii: De aceea, de 
multe ori, frontiera dintre ştiinţă şi inovare nu este clar definită. 
Adesea, efortul de cercetare-dezvoltare este considerat ca făcând 
parte din efortul de inovare, poate şi din cauza greutăţii de a 
evalua propriu-zis efortul de inovare în sine. 

Odată cu trecerea la societatea cunoaşterii şi în condiţiile 
aderării României la Uniunea Europeană, cred că a devenit 
necesară modificarea modului în care a fost organizată în ţara 
noastră coordonarea ştiinţei, cercetării, cercetării-dezvoltării şi 
inovării. Mi se pare că atribuirea unui singur minister sau 
agenţii a rolului de a se ocupa de toate problemele ştiinţei şi 
inovării nu mai corespunde noilor condiţii. De altfel, acest lucru 
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s-a constatat în ultimii ani, inclusiv în perioada în care am fost 
Prim-ministru. 

În primul rând, este necesar ca ştiinţa şi inovarea să fie 
în atenţia celor mai înalte foruri în stat, după cum s-a stabilit la 
Summitul UE de la Lisabona din anul 2000. De la un asemenea 
nivel, pot fi mai bine servite interesele generale ale societăţii 
româneşti, dincolo de disputele inerente între diferitele sectoare 
ale domeniilor ştiinţei şi inovării. Acestea nu sunt de condamnat, 
dar ele trebuie să se găsească în echilibru cu interesele generale. 

În al doilea rând, în procesele cercetării şi inovării 
trebuie să fie antrenat sectorul privat, al industriei şi serviciilor, 
ceea ce în forma actuală de organizare nu s-a reuşit decât în 
mică parte. Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu se poate ocupa 
de activitatea de cercetare şi mai ales de inovare în acelaşi timp. 
Mai ales în condiţiile în care el are de coordonat un sector 
propriu de cercetare cu interesele lui inerente, nu întotdeauna 
convergente cu ale celorlalte sectoare de cercetare, cercetare-
dezvoltare şi de inovare. Prin această afirmaţie nu doresc să 
diminuez rolul cercetării din învăţământ, care trebuie să crească 
continuu, aşa după cum am scos deja în evidenţă.  

În general, nici Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi nici 
Academia Română, nu au posibilitatea să trateze ştiinţa şi 
cercetarea la nivelul întregii societăţi. Aici aş dori să menţionez 
o disfuncţionalitate între reglementările noastre şi celelalte, ale 
UE. Astfel, în Constituţia României nu se spune nimic despre 
ştiinţă şi cercetare, cu toate că în Constituţia Europeană există o 
secţiune referitoare la cercetare şi dezvoltare tehnologică, în 
care se arată că Uniunea îşi propune să consolideze bazele 
ştiinţifice şi tehnologice ale industriei comunitare şi să o 
încurajeze să devină mai competitivă pe plan internaţional prin 
promovarea tuturor activităţilor de cercetare pe care le consideră 
necesare. 
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În acest scop, se încurajează la nivelul întregii Uniuni 
întreprinderile, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii, centrele 
de cercetare şi universităţile, în derularea unei activităţi de 
cercetare şi dezvoltare tehnologică la un nivel înalt; sunt 
susţinute eforturile lor de cooperare, în special cu scopul de a 
permite cercetătorilor să coopereze în mod liber dincolo de 
frontiere, iar întreprinderilor să exploateze potenţialul pieţei 
interne, îndeosebi prin deschiderea achiziţiilor publice naţionale, 
stabilirea normelor comune şi eliminarea obstacolelor juridice şi 
fiscale din calea cooperării. 

Deşi Constituţia UE nu a intrat încă în vigoare, litera şi 
spiritul ei în acest domeniu ar trebui să fie preluate şi de 
reglementările româneşti, în perspectiva traversării perioadei de 
timp în care România va trece de la aderarea la integrarea în 
Uniunea Europeană. 

În ultima perioadă de timp, în ţară s-au produs o serie de 
frământări legate în special de domeniul cercetării-dezvoltării. 
Ca urmare, am sugerat înfiinţarea unei Agenţii Naţionale 
pentru Cercetare-Dezvoltare, separată de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării, care să fie subordonată Guvernului. 

Deşi propunerea unei separări apare justificată, în 
condiţiile în care institute naţionale de cercetare-dezvoltare pot 
depinde de o asemenea agenţie, nici aceasta nu poate prelua 
problemele întregii sfere a ştiinţei şi inovării. Agenţia s-ar putea 
ocupa numai de institutele naţionale care au un rol important în 
activitatea de cercetare-dezvoltare. 

Iată de ce cred că, fără îndoială, este necesară o 
schimbare în organizarea managementului ştiinţei şi inovării la 
scară naţională. 

 
Cum s-ar putea începe această schimbare? 
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Prima idee pe care deja am avansat-o în mod repetat este 
aceea a înfiinţării unui Consiliu Consultativ pentru Ştiinţă şi 
Inovare şi a unei Fundaţii Naţionale pentru Ştiinţă. Din acest 
Consiliu ar urma să facă parte miniştri, reprezentanţii 
academiilor de ştiinţă, ai cercetării (fundamentale şi aplicative), 
cercetării-dezvoltării, oameni de ştiinţă de înaltă valoare, 
reprezentanţi ai patronatelor industriale şi din cercetare, 
reprezentanţi ai sindicatelor din unităţi implicate în activităţi de 
cercetare-dezvoltare etc. Acesta ar putea fi forul cel mai larg şi 
cel mai potrivit pentru examinarea tuturor problemelor majore 
care se pun în domeniul ştiinţei şi inovării, recomandările lui 
având şi girul participanţilor de la cele mai înalte nivele. 
Propunerea porneşte de la faptul că în contextul integrării 
României la Uniunea Europeană, se impune o viziune de 
ansamblu asupra ştiinţei, cercetării şi dezvoltării tehnologice, 
inclusiv asupra proiectării şi inovării31. De asemenea, este 
nevoie de o atenţie maximă acordată impactului acestora la 
nivelul creşterii economice, al culturii şi al societăţii în general. 

Din păcate, în ultimii 17 ani, foarte puţini politicieni 
români au acordat atenţie cercetării, iar lucrul acesta s-a simţit 
nu numai în comunitatea ştiinţifică şi tehnologică, dar şi în 
relaţiile ţării noastre cu Uniunea Europeană în ansamblu şi cu 
ţările sale membre. 

Începând cu anul 2001, s-a manifestat pentru prima oară 
cu adevărat voinţa politică de a dezvolta societatea 
informaţională în România, prin alocarea de resurse, prin 
adoptarea unor măsuri legislative absolut necesare, prin 
antrenarea sectorului privat în acest demers capital pentru 
viitorul ţării noastre. S-a declanşat, astfel, un amplu proces de 

                                                 
31 Uniunea Europeană asociază educaţia-cercetarea-inovarea. 
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inovare în societatea românească, din păcate, puternic diminuat 
în ultimii doi ani.  

Procesul de inovare merită o atenţie deosebită. Observ că 
există o mulţime de faţete neglijate ale acestui domeniu. Avem 
nevoie de o mentalitate şi de o cultură a inovării, care să ducă la un 
sistem de inovare care să funcţioneze la parametri maximi, în 
folosul societăţii româneşti. În cele din urmă, prin inovare, dacă 
aceasta este condusă în mod înţelept, se pot obţine cele mai 
mari avantaje economice, în condiţiile specifice ale unei ţări ca 
România. Nu cred că am exagerat atunci când am afirmat că, 
pe termen lung, importanţa acestui domeniu va fi la fel de mare 
ca cea a securităţii şi apărării naţionale. 

 

Consideraţii finale 
 

Prin cele prezentate în acest capitol, am urmărit să 
contribui la o anumită ordonare a gândirii în problemele ştiinţei 
(înţeleasă în mod larg, cuprinzând şi tehnologia, cunoaşterea în 
general, cercetarea fundamentală şi aplicativă, cercetarea-
dezvoltarea) şi ale inovării, în lumina desfăşurării acestor 
activităţi în societatea românească, după aderarea ţării noastre la 
Uniunea Europeană şi participării la procesele generale de 
globalizare. 

Se fac multe propuneri de modificări în sistemul 
legislativ şi în sistemul executiv din ţara noastră, fără ca acestea 
să se încadreze, cât de cât, într-o viziune de ansamblu, ordonată 
dar nu rigidă. Astfel de propuneri lansate din unghiuri de vedere 
fragmentare, sectoriale, ca să nu spun de interese de grup, odată 
aprobate, pot produce distorsiuni ale echilibrului ştiinţei şi 
inovării în ţara noastră. 
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Sper ca orice acţiune şi propunere în domeniul ştiinţei şi 
inovării să ţină seama de întregul context al problemelor 
prezentate în acest capitol, deşi el nu oferă decât o introducere 
generală care ar putea fi urmată de alte analize. Sper ca aceste 
analize şi reflecţii să trezească interes pentru noi studii şi 
cercetări în domeniile teoriei ştiinţei şi inovării, în viziunea 
generală a modului sistemului de inovare şi a societăţii 
cunoaşterii. 

Am încercat o îmbinare de elemente teoretice şi practice, 
de poziţii elaborate de Uniunea Europeană, de alte foruri şi 
specialişti recunoscuţi, precum şi consideraţiile mele, totul în 
scopul urmărit de a oferi o viziune cât mai cuprinzătoare, chiar 
dacă numai în linii generale, a unei teme de mare perspectivă. 

Insist în mod deosebit asupra creării unei mentalităţi a 
inovării, întrucât, la noi, aceasta lipseşte. Important este faptul 
că educaţia, cercetarea, învăţarea permanentă şi inovarea 
trebuie recunoscute drept fundamentale în societate, ceea ce 
îşi găseşte confirmarea pe planul gândirii şi acţiunii europene şi 
din toate statele dezvoltate, în primul rând SUA, Canada şi 
Japonia. 

Ceea ce eu consider ca deosebit de revelator în acest 
domeniu este necesitatea de a se ajunge la o înţelegere mai bună 
a proceselor educaţie, cercetare şi inovare, cu efecte pozitive 
asupra relaţiilor dintre stat şi sectorul economic privat, precum 
şi asupra deciziilor pe care le pot lua împreună. Colaborarea 
public-privat este esenţială pentru ca România Europeană să se 
ridice la nivelul statelor avansate membre ale UE.  
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III. 10. FONDURILE EUROPENE 

NERAMBURSABILE PENTRU PERIOADA 2007-2013 
 
 
Perioada 2007–2013 va marca integrarea de facto a 

ţării noastre în Uniunea Europeană şi dezvoltarea economică a 
României într-un nou context internaţional. Odată cu 
finalizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană la 
începutul anului 2007, România, prin dobândirea calităţii de 
membru cu drepturi depline, s-a angajat să respecte cu stricteţe 
valorile Uniunii Europene: democraţia, drepturile omului, statul 
de drept şi principiile economiei de piaţă. În acelaşi timp, 
devine obligatorie pentru România orientarea eforturilor 
naţionale în aşa fel încât ţara noastră sa fie capabilă să-şi asume 
dezvoltarea sa viitoare şi rolul pe care îl va juca în Uniunea 
Europeană şi în plan internaţional, pe baza utilizării, dezvoltării 
şi consolidării potenţialului său. 

Perioada postaderare va fi marcată de asimilarea 
politicilor comunitare, precum şi de opţiuni strategice naţionale 
care se vor circumscrie obiectivului fundamental de realizare a 
unei creşteri economice de durată şi în ritmuri superioare 
celorlalte ţări europene, pentru reducerea cât mai rapidă a 
decalajelor de dezvoltare socio-economică dintre România şi 
statele membre ale Uniunii. Acestui obiectiv global i se alătură 
alte obiective ce ţin de asimilarea şi consolidarea modelului social 
european, între care avem în vedere asigurarea unui nivel ridicat 
de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială, creşterea 
standardului de viaţă şi a calităţii vieţii, coeziunea economică şi 
socială, precum şi solidaritatea între statele membre.  
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Dimensiunea financiară a politicii de coeziune economică 
şi socială în Uniunea Europeană pentru perioada 2007–2013 

 
Finalizarea celui de-al cincilea val al extinderii Uniunii 

Europene prin aderarea României şi Bulgariei, la 1 ianuarie 2007, 
reconfirmă, dincolo de angajamentul politic pe care şi l-au 
asumat statele membre ale Uniunii după 1990, şi voinţa 
promovării, în comun cu noile ţări membre din Europa Centrală 
şi de Est, a unei politici comune de coeziune economică şi socială. 

De aceea, nu a fost deloc surprinzător faptul că, aproape 
simultan cu această decizie politică, Uniunea Europeană a propus, 
în cadrul structurilor sale instituţionale, să se dezbată şi să se 
formuleze direcţii de reformă şi de perfecţionare a politicii de 
coeziune şi dezvoltare regională care să ţină cont de toate 
discrepanţele care existau în Uniunea lărgită la începutul anului 
2007. Această atitudine a fost determinată şi de faptul că, 
diferenţele între nivelul de dezvoltare economică a diferitelor 
regiuni comunitare, după restructurările care au urmat crizei 
economice din anul 1973, nu se atenuaseră, ci dimpotrivă, 
fuseseră accentuate în urma aderării Spaniei, Portugaliei, Greciei 
şi Irlandei. 

În acest context, impactul lărgirii, începând cu anul 2004, cu 
alte 12 ţări era necesar a fi evaluat în mod realist şi prin prisma 
decalajelor existente, la începutul anului 2007, în plan economic şi 
social în Uniunea Europeană cu 27 state membre. 

În linii generale, situaţia se prezintă astfel; 
- populaţia Uniunii Europene care trăieşte în ţări cu 

un venit pe locuitor mai mic de 90% din media Uniunii 
Europene se dublează începând cu anul 2007, depăşind 33%; 

- venitul mediu pe locuitor a 10% din populaţia care 
locuieşte în regiunile cele mai puţin prospere ale UE-27 va fi de 
numai 31% din media Uniunii Europene, comparativ cu 61% în 
UE-15;  
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-  51 din cele 53 de regiuni de dezvoltare din noile ţări 
membre sunt eligibile pentru sprijin structural din partea 
Uniunii Europene, având un PIB/locuitor mai mic de 75% din 
media Uniunii Europene. 

La momentul actual, noile ţări membre din Europa 
Centrală şi de Est sunt, în totalitate, calificabile, în integralitatea 
teritoriului lor, pentru transferuri comunitare din fondurile 
structurale. 

La 6 octombrie 2006, Consiliul Uniunii Europene a 
adoptat noile orientări strategice privind politica de coeziune 
economică, socială şi teritorială pentru perioada 2007–2013, 
avându-se în vedere următoarele: 

- orientarea strictă către priorităţile strategice ale Uniunii 
Europene referitoare la o economie informaţională competitivă şi 
durabilă, precum şi strategia ocupaţională europeană, conform 
agendelor Lisabona şi Göteborg; 

 - sprijinirea acţiunilor care se axează pe realizarea 
obiectivului de convergenţă economică a regiunilor mai puţin 
dezvoltate, prin îmbunătăţirea condiţiilor de dezvoltare şi prin 
valorificarea investiţiilor în capitalul uman, inovare, încurajarea 
adaptabilităţii la schimbări economice şi sociale, protecţia 
mediului, îmbunătăţirea capacităţii instituţionale etc.; 

- creşterea competitivităţii şi atractivităţii regionale prin 
susţinerea inovaţiei, a antreprenoriatului şi încurajarea 
mediului de afaceri, precum şi prin dezvoltarea unei pieţe a 
locurilor de muncă accesibilă atât pentru resursele umane care 
se pot manifesta ca factori producători de cunoaştere, cât şi 
pentru categoriile care necesită un sprijin pentru a găsi un loc de 
muncă, potrivit strategiei ocupaţionale europene; 

- creşterea atractivităţii statelor membre, a regiunilor şi a 
oraşelor prin îmbunătăţirea accesibilităţii la servicii publice de 
calitate; 

- întărirea cooperării teritoriale pe trei niveluri – cooperare 
transfrontalieră, cooperare între zonele transnaţionale, reţele de 
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cooperare – pentru încurajarea unei dezvoltări echilibrate, 
armonioase şi durabile în întreaga Uniune Europeană. 

Pentru perioada 2007–2013, cele trei obiective prioritare ale 
politicii de coeziune economică şi socială au în vedere realizarea 
convergenţei în nivelul de dezvoltare, creşterea competitivităţii şi 
cooperarea teritorială. 

Obiectivul de convergenţă, considerat „Obiectivul 1“, se 
concretizează prin programe regionale şi naţionale finanţate 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi 
Fondul Social European (FSE). Fondurile se alocă pentru 
regiunile de dezvoltare în care produsul intern brut se situează 
sub 75% din media Uniunii Europene. Suma alocată pentru 
acţiunile şi măsurile care se referă la inovare, prevenirea riscurilor 
de mediu, infrastructură, resurse umane şi capacitate 
administrativă se ridică la 177,8 miliarde euro. 

În vederea consolidării intervenţiei FEDR şi pe alte 
planuri decât al finanţării investiţiilor productive, crearea sau 
modernizarea infrastructurilor necesare dezvoltării şi acţiunile 
îndreptate către dezvoltarea potenţialului regiunilor aflate în 
reconversie, din acest fond se finanţează şi obiective în 
domeniul educaţiei şi sănătăţii. 

Proiecte privind reţelele de transport (TEN-T), protecţia 
mediului, transportul durabil şi energiile regenerabile vor fi 
finanţate din Fondul de Coeziune (FC), fiind alocate aproape 63 
miliarde euro. 

Cu un produs intern brut pe locuitor de la sfârşitul anului 
2005 de 8 100 euro, comparativ cu limita eligibilă de 19 150 euro 
(calculat la paritatea puterii standard), întreg teritoriul 
României va fi acoperit de acest obiectiv, cu finanţările 
prevăzute prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR). 
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Obiectivul de competitivitate regională şi ocupaţională, 
finanţat tot prin FEDR şi FSE, acoperă regiunile nou intrate sub 
incidenţa „obiectivului 1“ în perioada 2000–2006 şi neacoperite 
de obiectivul de convergenţă, precum şi cele care rămân, în 
continuare, sub incidenţa acestui obiectiv. Suma prevăzută în 
bugetul comunitar pentru FSE este de 57,9 miliarde euro. 

Finanţările din FSE sunt destinate pentru: 
- ameliorarea accesului la formarea profesională şi la 

învăţământ, precum şi a calităţii acestuia; 
- creşterea competitivităţii şi prevenirea şomajului, prin 

utilizarea sistematică a formării profesionale continue; 
- îmbunătăţirea perspectivelor de angajare a persoanelor 

expuse la şomajul de lungă durată şi la excludere socială, 
printr-un proces de reinserţie socială. 

 
Cooperarea transfrontalieră va acoperi regiunile situate 

de-a lungul graniţelor interne şi a anumitor graniţe externe, precum 
şi zone situate în graniţele maritime. Adoptarea listei regiunilor 
eligibile transfrontaliere, precum şi a zonelor de cooperare 
transnaţională, având în vedere că întreg teritoriul Uniunii este 
eligibil pentru finanţarea reţelelor de schimburi de experienţă şi 
cooperare europeană, cade în sarcina Comisiei Europene. Suma 
alocată acestui obiectiv este de 13,2 miliarde euro, iar programele şi 
reţelele transfrontaliere şi transnaţionale vor fi finanţate prin FEDR. 

Resursele alocate finanţării obiectivelor prioritare ale 
politicii de coeziune economică şi socială însumează 336,1 
miliarde euro, reprezentând aproximativ o treime din bugetul 
Comunităţii. 

Alocarea financiară pentru promovarea politicii de 
coeziune economică şi socială în perioada 2007–2013 este 
prezentată mai detaliat în continuare (Tabelul 1).  
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Alocări financiare ale Uniunii Europene pentru Politica de coeziune 
economică şi socială pentru perioada 2007-2013 

Programe şi 
instrumente 

Eligibilitate Priorităţi Fonduri alocate 

I. Obiectivul de convergenţă,  
inclusiv programele speciale pentru regiunile cele mai îndepărtate 

78,5% 
(264 mld euro) 

1.Programe 
regionale şi 
naţionale (FEDR, 
FSE) 

Regiuni cu PIB/loc. <75% din media  
UE-25 

- Inovare  
- Mediu/prevenirea 
riscurilor  
- Accesibilitate  
- Infrastructură;  
Resurse umane  
- Capacitate  
administrativă 

63,74%=177,8 
mld euro 

 Efectul statistic: regiuni cu PIB/loc< 
75% din UE-15 şi > 75%din UE-25 

 8,38%=22,14 
mld euro 

2.Fondul de 
coeziune 

State membre cu PIB/loc<90% din 
media UE-25 

- Reţele de transport  
(TEN-T)  
- Mediu  
- Transport durabil  
- Energii regenerabile 

23,86%=62,99m
ld euro 

II. Obiectivul de competitivitate regională şi ocupaţională 17,2% 
(57,9 mld. euro) 

Programe 
regionale 
(FEDR) şi 
naţionale(FSE) 

Statele membre propun o lista de 
regiuni 

- Inovare  
- Mediu/prevenirea 
riscurilor  
- Accesibilitate  
- Strategia europeană 
ocupaţională

83,44%=48,31 
mld euro 

 Regiunile nou intrate - Inovare  

 sub incidenţa obiectivului 1 în perioada 
2000-2006 şi neacoperite de obiectivul 
de convergenţă 

Mediu/prevenirea riscurilor 
- Accesibilitate  
- Cultură, educaţie 

16,56%=9,58 
mld euro 

III. Obiectivul de cooperare teritorială europeană  3,94%  
(13,2 mld euro)  

Programe şi reţele 
transfrontaliere şi 
transnaţionale 
(FEDR) 

Regiuni de graniţă şi regiuni mari de 
cooperare transnaţională 

- Inovare Mediu/prevenirea 
riscurilor  
- Accesibilitate  
- Cultură, educaţie 

-35,61 % cooperare 
transfrontalieră  
-12,12% instrumente 
de colaborare euro- 
peana pentru state 
vecine  
-47,73% cooperare 
transnaţională  
-4,54% reţele 

TOTAL   336,1 mld euro 
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Pe lângă fondurile structurale şi de coeziune, în susţinerea 
financiară a proiectelor de coeziune economică, socială şi 
teritorială, statele membre mai pot beneficia de împrumuturi din 
partea Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi a Fondului 
European de Investiţii (FEI), în principal pentru parteneriate 
publice-private. 

Din totalul resurselor alocate FEDR şi FSE, 3% se constituie 
în ,,Rezerva pentru calitate şi performanţă“, din care se pot face 
alocări suplimentare pentru programele de convergenţă, 
competitivitate regională şi ocupaţională, în baza rezultatelor din 
activităţile de inovare, precum şi pentru creşterea gradului de 
ocupare şi a produsului intern brut pe locuitor, finanţate prin 
fonduri de preaderare. 

 

Suportul financiar al Uniunii Europene pentru România 
 

În procesul de pregătire a aderării, autorităţile române, în 
permanentă cooperare şi consultare cu instituţiile comunitare, au 
procedat la o coordonare a obiectivelor naţionale cu cele ale 
Uniunii, atât la nivel naţional, cât şi în plan regional şi sectorial. În 
acest fel, a fost posibilă realizarea unei compatibilităţi între 
mecanismele, instituţiile şi acţiunile din sfera politicii de coeziune 
economică şi socială, pe de o parte, precum şi a celei de dezvoltare 
regională pe de altă parte. Negocierile de aderare, documentele 
programatice elaborate ulterior, între care Planul Naţional de 
Dezvoltare pe perioada 2007–2013, Cadrul Strategic de 
Referinţă care cuprinde Strategia naţională pentru 
programarea fondurilor structurale şi de coeziune, precum şi 
cele 15 programe operaţionale, au ţinut cont de nevoile 
concrete ale României şi ale cetăţenilor săi, pe de o parte, şi de 
capacitatea administrativă şi de finanţare atât din partea 
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Uniunii Europene cât şi a României, pe de altă parte. În calitate 
de stat membru al Uniunii Europene, România beneficiază de 
sprijin atât pentru promovarea creşterii economice, cât şi pentru 
realizarea obiectivelor de coeziune socială. În acest context, cele trei 
obiective specifice pentru reducerea disparităţilor de dezvoltare 
socio-economică faţă de Uniunea Europeană se corelează cu 
obiectivele comunitare privind ajustările structurale în plan 
teritorial, impuse de necesitatea eliminării, în timp, a 
discrepanţelor între nivelul de dezvoltare al regiunilor, dar şi de 
nevoia de asigurare a unor resurse umane de înaltă calitate 
profesională care să facă faţă cerinţelor de competitivitate ale noii 
societăţi informaţionale. Aceste obiective vizează: 

- creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei 
româneşti; 

- dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază; 
- perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului 

uman autohton. 
Măsurile şi acţiunile avute în vedere pentru atingerea 

acestor obiective pot fi grupate, ţinând cont de priorităţile de 
finanţare a acestora din fondurile structurale şi de coeziune, 
astfel: 

- creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea 
economiei bazate pe cunoaştere; 

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 
- protejarea şi îmbunătăţirea mediului; 
- dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi 

a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative; 
- dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii 

agricole; 
- diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile 

ţării. 
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Aceste priorităţi se îmbină, pe de o parte, cu elementele 
politicilor sectoriale şi ale politicii de dezvoltare regională, 
inclusiv prin prisma Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a 
României „Orizont 2025“ iniţiată şi coordonată de domnul Ion 
Iliescu şi, pe de altă parte, cu orientările strategice la nivel 
european şi cerinţele specifice legate de accesarea fondurilor 
comunitare postaderare. 

Transformarea în realitate a acestor priorităţi se realizează cu 
contribuţia financiară a mai multor surse publice şi private: 
bugetul de stat, bugetele locale, fonduri europene, împrumuturi 
interne şi externe, cofinanţări ale beneficiarilor de proiecte 
eligibile. Pentru perioada 2007–2013, suma necesară pentru 
realizarea acestora, evaluată în Planul Naţional de Dezvoltare, se 
ridică la 58,6 miliarde euro. Din partea Uniunii Europene, 
România va beneficia de circa o treime din acest volum. Din surse 
publice naţionale, va fi acoperită o proporţie de 57% din volumul 
necesar, circa 33 miliarde euro, iar din surse private, aproximativ 
9%. Trebuie menţionat faptul că sursele publice naţionale sunt 
destinate, în proporţii relativ egale, cofinanţării fondurilor UE şi 
finanţării din surse exclusiv autohtone a unor programe de 
investiţii similare. 

În Tabelul nr. 2 sunt prezentate sumele necesare 
finanţării acţiunilor şi măsurilor în cadrul priorităţilor 
menţionate mai sus, precum şi modul de repartizare a 
acestora. În ceea ce priveşte fondurile comunitare, repartizarea 
acestora, în funcţie de cele şase priorităţi, se face prin negocieri 
cu Comisia Europeană, ţinându-se cont de nevoile de finanţare pe 
diferite domenii, de impactul economic şi social pe care l-au avut 
investiţiile susţinute prin fondurile comunitare de preaderare, de 
costul măsurilor ce trebuie realizate ca urmare a angajamentelor 
asumate în procesul negocierilor de aderare, precum şi de 
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orientările strategice propuse la nivelul Uniunii pentru perioada 
2007–2013. 

Trebuie menţionat faptul că obiectivele prevăzute în 
programele operaţionale pe domenii (Competitivitate economică, 
Mediu, Transport, Dezvoltare regională, Dezvoltarea resurselor 
umane, Dezvoltarea capacităţii administrative şi Asistenţă 
financiară) şi a celor 8 programe operaţionale în domeniul 
cooperării teritoriale, prin care se vor realiza aceste obiective 
prioritare, vor putea fi finanţate prin contribuţiile fondurilor 
europene la cheltuielile publice naţionale, la un nivel de cel puţin 
20% din valoarea necesară, fiind supuse însă următoarelor limitări: 

- 85% pentru Fondul de Coeziune; 
- 75% pentru Fondul European de Dezvoltare Regională şi 

Fondul Social de Coeziune, sub incidenţa obiectivului de 
convergenţă; 

- 50% pentru Fondul European de Dezvoltare Regională şi 
Fondul Social de Coeziune, sub incidenţa obiectivului de 
competitivitate; 

- 75% pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, 
sub incidenţa obiectivului de cooperare. 

 
Cea mai mare parte, 26%, va fi alocată dezvoltării 

economiei rurale şi creşterii productivităţii în sectorul agricol care, 
în prezent, se situează la o treime din nivelul productivităţii muncii 
pe ansamblul economiei. Unul din principalele efecte ale acestei 
decizii de alocare va consta în asigurarea unui ritm de creştere 
a agriculturii cuprins între 3–3,5% în perioada 2007–2010, după 
care aceasta se va diminua treptat până la 1,3% în anul 2013. 
Asigurarea unei dezvoltări economice integrate şi durabile a 
spaţiului rural va duce la reducerea dimensiunilor economiei 
de subzistenţă, în principal prin accelerarea proceselor de 
restructurare şi modernizare din agricultură şi pescuit, precum şi la 
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eliminarea discrepanţelor care există în această zonă în ceea ce 
priveşte modul de viaţă, infrastructura economică şi socială, nivelul 
veniturilor. 

 
Finanţarea priorităţilor de dezvoltare 

 
– milioane euro –  

Priorităţi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

T
O

T
A

L
 

% 
din  
total 

Creşterea 
competitivităţii 

 
651 

 
621 

 
793 

 
883 

 
843 

 
761 

 
682 

 
5234 

 
9,0 

Infrastructura de 
transport 

 
2095 

 
2517 

 
2466 

 
2071 

 
1820 

 
1832 

 
1854 

 
14655 

 
25,0 

Protejarea şi 
îmbunătăţirea 
mediului 

 
753 

 
899 

 
1099 

 
1161 

 
1070 

 
811 

 
806 

 
6599 

 
11,1 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane 

712 912 1297 1318 1313 1116 940 7608 13,0 

Dezvoltarea  
rurală 1586 1758 2201 2335 2395 2445 2517 15237 26,0 

Dezvoltarea 
regională 1295 1281 1398 1336 1342 1345 1343 9340 15,9 

7092 7988 9254 9104 8783 8310 814 58673 
TOTAL 

-milioane euro 
 
- % din total 2,3 13,6 15,8 15,5 14,7 14,2 13,9 100,0 

 

 
Pe planul resurselor umane, pe lângă efectele accelerării 

procesului de îmbătrânire a populaţiei, se înregistrează şi un grad 
semnificativ de subocupare a forţei de muncă. În ceea ce priveşte 
sistemul educaţional, deşi se înregistrează în ultimii ani o 
creştere a ponderii persoanelor cu studii universitare şi 
diminuarea celor cu un nivel redus de instruire, ponderea ambelor 
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categorii este încă nesatisfăcătoare - 2,6% şi respectiv 47,8%. 
Această situaţie se constituie într-o constrângere în dezvoltarea 
unei agriculturi competitive bazată pe cunoaştere şi iniţiativă 
privată, capabilă de o evoluţie uniformă, pe termen lung, care 
să asigure un standard de viaţă decent şi premisele realizării 
coeziunii economice la nivel naţional, regional şi local. 

În stabilirea sumelor pentru infrastructura de transport şi în 
scopul maximizării beneficiilor ce vor rezulta din investiţiile în 
infrastructura de transport, Comisia Europeană a avut în vedere, în 
decursul negocierilor privind alocările financiare cu această 
destinaţie, următoarele criterii şi principii: nivelul dezvoltării 
economice şi natura activităţilor regiunilor vizate, densitatea 
existentă a populaţiei şi calcularea infrastructurii, implicaţiile 
sociale şi cele de mediu pentru alte proiecte viitoare; 
compatibilitatea tehnologiilor promovate cu condiţiile protejării 
mediului, optimizarea diferitelor modalităţi de transport care vor fi 
realizate prin aceste investiţii; modernizarea transportului pe calea 
ferată prin alegerea, cu mare atenţie, a porţiunilor prioritare, în 
vederea asigurării interoperabilităţii în cadrul Sistemului European 
de Management al Transportului Feroviar (ERTMS); asigurarea 
unui management adecvat al traficului, pentru garantarea siguranţei 
transporturilor, în concordanţă cu normele naţionale şi comunitare. 

În ceea ce priveşte ţara noastră, suma alocată din 
fondurile comunitare şi din resursele naţionale pentru această 
prioritate de dezvoltare se ridică la 14,7 miliarde euro, 
reprezentând 25% din totalul finanţărilor pentru acţiunile 
structurale şi de coeziune preconizate de România pentru 
perioada 2007–2013. 

Dezvoltarea regională va beneficia, potrivit Planului 
Naţional de Dezvoltare de circa 16% din volumul total de 
finanţare. Programul regional va fi finanţat în perioada 2007–2013 
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din Bugetul de Stat şi cofinanţat din Fondul European de 
Dezvoltare Regională. 

România s-a confruntat, după anul 1990, cu un proces de 
creştere a disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între 
regiuni. Diferenţele dintre cea mai dezvoltată regiune (Bucureşti-
Ilfov) şi cea mai puţin dezvoltată (Regiunea Nord-Est), în termeni 
de produs intern brut regional pe locuitor, au crescut de aproape 
trei ori. La sfârşitul anului 2006, nivelul acestui indicator în 
regiunea Bucureşti-Ilfov era de 9 075 euro, în timp ce în Regiunea 
Nord-Est era de 2 998 euro. În acelaşi timp, se constată o creştere 
a decalajelor între regiunile situate în jumătatea vestică a ţării 
(Nord-Vest, Centru, Sud-Vest şi Vest), cu evoluţii economice 
pozitive şi un nivel în creştere a numeroşi indicatori ai 
dezvoltării economice şi sociale şi cele situate în jumătatea estică 
a ţării (Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Sud-Vest), mai puţin dezvoltate. 
PIB pe locuitor în regiunile vestice este cu 26% mai mare decât cel 
din celelalte regiuni de dezvoltare, excluzând regiunea Bucureşti. 

Ca urmare a apariţiei şi dinamicii acestor procese, consider 
că este absolut necesară sprijinirea regiunilor rămase în urmă din 
punct de vedere al dezvoltării, prin stimularea valorificării 
resurselor specifice ale acestora, insuficient fructificate până în 
prezent, în vederea accelerării creşterii lor economice. 

Principala cale identificată pentru atingerea acestui obiectiv 
o constituie alocarea diferenţiată a fondurilor, în funcţie de gradul 
general de dezvoltare al regiunilor şi anume, invers proporţional cu 
mărimea PIB/locuitor, astfel încât zonele mai puţin dezvoltate să 
beneficieze, proporţional, de alocaţii financiare mai mari. Cred că 
aceste fonduri trebuie să fie utilizate pentru finanţarea unor 
proiecte cu impact major asupra dezvoltării regionale şi 
locale: reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport, 
educaţionale şi de sănătate; îmbunătăţirea mediului economic 
prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor (parcuri 
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industriale, tehnologice, logistice, de comerţ etc.) şi sprijinirea 
întreprinzătorilor particulari; valorificarea potenţialului turistic şi 
cultural prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii turistice şi a 
iniţiativelor antreprenoriale în acest domeniu; stimularea 
dezvoltării centrelor urbane cu potenţial de creştere economică, 
pentru a le crea condiţii să acţioneze ca motoare ale dezvoltării 
regionale şi locale. 

Finanţată cu o sumă ce depăşeşte 7,6 miliarde euro, 
potrivit estimărilor din Planul Naţional de Dezvoltare pe 
perioada 2007–2013, dezvoltarea capitalului uman se va axa pe 
următoarele priorităţi: 

- creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi 
modernizarea sistemelor de protecţie socială; 

- creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor, 
precum şi a flexibilităţii muncii; 

- creşterea investiţiei în capital uman prin educaţie şi 
pregătire profesională. 

Apreciez că această ultimă, dar nu cea din urmă, prioritate 
este esenţială, întrucât de ea depind obiective fundamentale 
pentru modernizarea societăţii româneşti şi creşterea 
competitivităţii acesteia. În vederea realizării acestor obiective, 
cred că este necesar să fie încurajate acţiunile şi măsurile pentru 
îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor, în special al 
celor mici şi mijlocii, dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, 
prin promovarea cercetării şi inovării şi accelerarea societăţii 
informaţionale. Doresc să evidenţiez că accesarea fondurilor 
structurale necesită crearea unui mediu favorabil finanţării 
afacerilor, în condiţiile unei pieţe financiare competitive, aceasta 
reprezentând un salt calitativ şi cantitativ faţă de abordările 
anterioare, bazate preponderent pe sprijin investiţional direct. În 
acelaşi timp, finanţarea în condiţii comerciale implică o mai 
bună supraveghere din partea finanţatorilor, care aduc astfel un 
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plus de expertiză şi asigură validarea procesului de „selecţie“ a 
companiilor sau a modelelor de afaceri competitive. 

 

Situaţia fondurilor externe nerambursabile, a cofinanţării 
acestora şi a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene 

în perioada 2007–2010 
 
Din momentul aderării la UE, România a devenit 

eligibilă pentru fondurile structurale şi de coeziune. În acelaşi 
timp, România beneficiază încă de unele fonduri de preaderare, al 
căror volum se diminuează sensibil în perioada 2007–2010, în 
cazul programelor PHARE şi ISPA. În ceea ce priveşte fondurile 
SAPARD, acestea nu se mai alocă după 2009, anul final al acestui 
program, conceput de Comisia Europeană pentru perioada 2000–
2006. 

Al doilea lucru care trebuie reţinut este faptul că, deşi 
beneficiază de sume importante de fonduri nerambursabile 
din partea Uniunii Europene, în anii 2008 şi 2009, România va 
avea o poziţie de contribuabil net în cadrul Uniunii. 

În al treilea rând, este de remarcat faptul că în condiţiile 
unei creşteri economice de peste 5% în toţi anii perioadei 
2007–2013, până în anul 2010 produsul intern brut al 
României va fi mai mare cu aproape 52 miliarde euro decât 
în anul 2006, respectiv cu 55%, în condiţiile în care ţara noastră 
îşi va dovedi capacitatea administrativă care să asigure un 
grad de absorbţie cât mai înalt al fondurilor programate. 
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Situaţia fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 
acestora 

- milioane euro - 
 2007 2008 2009 2010 
 
 

Sume % 
din 
PIB 

Sume % din 
PIB 

Sume % din 
PIB 

Sume % 
din 
PIB 

I. Total  fonduri 
externe, din care:  

1.085,3 
 

1,00 
 

1701,3
 

1,40 
 

2470,3
 

1,84 
 

3211,2 
 

2,19 

1.Fonduri de 
preaderare 

 
825,0 

 
100 

 
475,8 

 
0,39 

 
393,5 

 
0,28 

 
134,0 

 
0,09 

- PHARE 125,6 0,12 59,6 0,05 4,3 0... 16,3 0,01 
- ISPA 415,5 0,38 285,0 0,23 277,9 0,21 117,7 0,08 
- SAPARD 283,9 0,26 131,2 0,11 111,3 0,08 0,0 0,00 
2. Fonduri postaderare, 

260,3 0,24 1225,5 1,01 2076,8 1.55 3077,2 2,10 

II. Total cofinanţare 
fonduri externe, din 
care: 

573,7 0,53 652,4 0,54 605,1 0,45 685,5 0,47 

1. Fonduri de 
preaderare 

 
533,7 

 
0,49 

 
414,7 

 
0,34 

 
225,1 

 
0,17 

 
121,7 

 
0,08 

2. Fonduri 
postaderare 40,0 0,04 237,7 0,20 380,0 0,28 563,8 0,39 

 
În perioada 2007–2010, România poate beneficia, din 

fonduri de preaderare şi din fondurile postaderare, de o 
sumă de 8,5 miliarde euro, reprezentând 6,4% din produsul 
intern al ţării. Cofinanţarea necesară ar fi asigurată pentru 
derularea proiectelor eligibile din surse publice şi surse private, 
potrivit regulamentelor Comisiei Europene privind managementul 
financiar al acestor fonduri, este prevăzută în cadrul programării 
multianuale a bugetului de stat, la aproape 2,5 miliarde de euro, 
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reprezentând 2% din produsul intern brut. În Tabelul nr. 2 este 
prezentată situaţia alocării fondurilor europene şi a cofinanţării 
acestora pentru perioada 2007–2010. 

În anul 2010, fondurile de structurare şi de coeziune, 
însumând peste 3 miliarde euro, vor fi de aproape 12 ori mai 
mari decât în anul 2007. În mod corespunzător, cofinanţarea 
naţională pentru fondurile structurale şi de coeziune se 
măreşte de 14 ori. 

Pe un alt plan, statutul de ţară membră a Uniunii 
Europene aduce României un sprijin financiar substanţial mărit. 
Raportat la produsul intern brut, fondurile europene de care a 
beneficiat ţara noastră până la momentul aderării se situau în 
jurul valorii de 1%, în timp ce în anul 2010 ele vor reprezenta 
2,1%. Raportat la populaţia totală a României, aceasta 
înseamnă o sumă de 75 euro pe locuitor în 2006 şi dublă, de 
150 euro, în 2010. 

Din analiza comparativă a datelor privind totalul fondurilor 
europene nerambursabile de care va beneficia România în 
perioada 2007–2010 şi a contribuţiei ţării noastre la bugetul 
Uniunii Europene, prezentate în Tabelul nr. 4, rezultă că doar în 
anii 2007 şi 2008 România va avea, în virtutea calităţii sale 
de contribuabil net, un sold negativ între totalul fondurilor 
europene alocate ţării noastre şi contribuţia sa la bugetul 
comunitar ceva mai mare, de 0,57% din produsul intern brut, 
aceasta reducându-se, în anul 2008, la 0,08% din produsul 
intern brut. Astfel, de la un sold negativ de 615 milioane euro 
în anul 2007, fondurile europene nerambursabile atrase prin 
fondurile de preaderare şi postaderare vor excede, începând 
cu anul 2009 contribuţia ţării noastre la bugetul Uniunii 
Europene. Pentru anii 2009 şi 2010, excedentul de fonduri ce 
revine României se ridică la peste 2 miliarde euro. 
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Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene şi a  
cofinanţării naţionale comparativ cu situaţia fondurilor 
europene nerambursabile, pentru perioada 2007–2010 

 
- milioane euro - 

 2007 2008 2009 2010 
 
 

Sume % din 
PIB 

Sume % din 
PIB 

Sume % din 
PÎB 

Sume % din 
PIB 

1. Total 
fonduri 
externe 
nerambursa
bile 

 
1085,3 

 
1,00 

 
1701,3

 
1,40 

 
2470,3

 
1,84 

 
3211,2 

 
2,19 

2.Total 
cofinanţare 
naţională 

 
573,7 

 
0,53 

 
652,4 

 
0,54 

 
605,1 

 
0,45 

 
685,5 

 
0,47 

3. Contri- 
buţia 
României la 
bugetul UE 

 
1126,6 

 
1,04 

 
1151,0

 
0,95 

 
1130,4

 
0,84 

 
1244,8 

 
0,85 

Sold 
[1-(2+3)] -615,0 -0,57 -102,1 -0,09 +734,8 +0,55 +1280,9 +0,87 

 
 

Fluxurile financiare în raporturile României cu Uniunea 
Europeană 

 
Începând cu anul 2007, fluxurile contribuţii-venituri 

stabilite la nivel bugetar, între România şi Uniunea Europeană vor 
cunoaşte o amplă intensificare, atât din punct de vedere al 
diversificării acestora, cât şi din punct de vedere al volumului de 
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fonduri transferate. Pentru realizarea celor 7 programe 
operaţionale în cadrul obiectivului „Convergenţă“ (Creşterea 
competitivităţii economice, Mediu, Transport, Dezvoltare 
regională, Dezvoltarea resurselor umane, Dezvoltarea capacităţii 
administrative şi Asistenţă tehnică) şi a celor 8 programe 
operaţionale în cadrul obiectivului „Cooperare teritorială 
europeană“, alocările anuale din Fondurile structurale şi de 
coeziune, în termeni de angajamente şi plăţi, sunt prezentate în 
tabelul următor: 

Angajamentele (A) şi părţile (P) prevăzute în cadrul 
alocărilor anuale pentru perioada 2007-2010 din fondurile 

structurate şi de coeziune 
- milioane euro - 

 2007 2008 2009 2010 2007 -2010 

 A P A P A P A P A-P 
Fonduri 
structurale 
(FEDR, FSE), 
din care: 

 
 

890 

 
 

44 

 
 

1277 

 
 

194 

 
 

1718 

 
 

610 

 
 

2062

 
 

1159 

 
 

3940 

-Convergenţă 
(FEDR, FSE) 

 
830 

 
42 

 
1216 

 
182 

 
1655 

 
574 

 
1997

 
1103 

 
3797 

- Cooperare 
teritorială 
europeană 
(FEDR) 

 
 

60 

 
 

25 

 
 

61 

 
 

12 

 
 

63 

 
 

39 

 
 

65 

 
 

61 

 
 

138 

Fondul de 
coeziune (FC) 

 
415 

 
17 

 
638 

 
93 

 
859 

 
274 

 
1030

 
594 

 
1964 

TOTAL 
1305 61 1915 287 2577 884 3092 1753 5904 



De la aderare la integrare: pentru o Românie Europeană 
 

427 

Corespunzător acestor sume, cofinanţarea publică naţională 
creşte semnificativ, de la circa 280 milioane euro în anul 2007 la 
379 milioane în anul 2008, 522 milioane în 2009 şi la 715 
milioane euro în anul 2010. 

 
În cadrul acestei cofinanţări, angajamentele şi plăţile 

prevăzute prin programarea bugetară multianuală sunt prezentate 
în Tabelul nr.6.  
 

Angajamentele şi plăţile prevăzute pentru cofinanţarea 
din partea României a sprijinului comunitar 

 pentru perioada 2007–2010 
- milioane euro - 

 
 2007 2008 2009 2010  

 A P A P A P A P  

Fonduri 
structurale (FEDR, 
FSE), 
din care: 

 
173 

 
9 

 
225 

 
37 

 
315

 
128 

 
467 

 
227 

 
779 

- Convergentă 
(FEDR, FSE) 

 
163 

 
8 

 
215 

 
35 

 
305

 
121 

 
356 

 
217 

 
658 

- Cooperare 
teritorială 
europeană (FEDR) 

 
10 

 
1 

 
10 

 
2 

 
10 

 
7 

 
111 

 
10 

 
121 

Fondul de 
coeziune (FC) 

107 5 154 23 207 66 248 143 479 

TOTAL 280 14 379 60 522 194 715 370 1258 

 
Raportarea mărimii fondurilor nerambursabile din partea 

Uniunii Europene cu contribuţia României pentru realizarea 
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obiectivelor politicii de coeziune relevă faptul că sprijinul 
comunitar reprezintă circa 80% din resursele necesare finanţării 
acestora. 

Pentru a stimula demararea mai rapidă a proiectelor eligibile 
din fondurile structurale şi de coeziune, în primii trei ani după 
aderare, Uniunea Europeană acordă României o prefinanţare din 
aceste fonduri care totalizează 1,4 miliarde euro (în preţuri 
2004), din care 57% sunt destinate proiectelor ce cad sub 
incidenţa obiectivului de „Convergenţă“. Aceste sume sunt 
destinate beneficiarilor de proiecte eligibile ca avansuri, precum 
şi pentru contractele de achiziţii publice încheiate. 

În cadrul sprijinul financiar din fondurile structurale şi de 
coeziune prezentate mai sus, sau chiar complementar acestora, 
România va mai beneficia de asistenţă financiară prin trei aşa-
numite „facilităţi“: 

- facilitatea de tranziţie; 
- facilitatea Schengen;  
- facilitatea pentru fluxurile de numerar. 
În vederea dezvoltării şi întăririi capacităţii administrative, 

Uniunea Europeană va furniza României o asistenţă financiară 
provizorie sub forma „Facilităţii de tranziţie“ pentru proiecte de 
construcţie instituţională şi un număr limitat de mici investiţii 
asociate acestor intervenţii. Creditele de angajament pentru 
această facilitate alocate sunt în valoare de aproximativ 50 
milioane euro. 

Facilitatea Schengen şi Facilitatea pentru fluxurile de 
numerar sunt menite să sprijine România şi Bulgaria în perioada 
dintre data aderării şi sfârşitul anului 2009, în vederea finanţării 
acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în 
aplicare a acquis-ului Schengen şi a controlului frontierelor, 
precum şi pentru a sprijini îmbunătăţirea fluxurilor de 
numerar în cadrul bugetelor. 
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În concluzie, doresc să subliniez că, în calitatea sa de 
membru al Uniunii Europene şi în virtutea valorilor acesteia, 
România are şansa unei modernizări pe termen mediu şi lung 
care să apropie nivelul de dezvoltare, precum şi condiţiile 
de viaţă, de cele existente în alte state ale Uniunii. În baza 
politicii de coeziune, România va beneficia în perioada 
2007–2010, de un sprijin financiar consistent, însumând peste 
205 milioane euro în cadrul programului PHARE, aproape 
1,1 miliarde euro din fondul de preaderare ISPA şi 526 
milioane euro în cadrul programului SAPARD (2007–2009). 
Fondurile postaderare reprezintă până în anul 2010 circa 6,6 
miliarde euro. Cu condiţia prezentării unor strategii 
investiţionale viabile, susţinute de proiecte care să corespundă 
intereselor comune ale României şi ale Uniunii Europene, 
sprijinul financiar total se poate ridica la 8,5 miliarde euro 
pentru perioada 2007–2010. Factorul decisiv pentru ca aceste 
sume să fie folosite conform programărilor anuale, iar 
eficienţa proiectelor pentru finanţarea cărora au fost alocate 
să corespundă obiectivelor propuse pe planul dezvoltării 
economice şi sociale este, indiscutabil, capacitatea 
administrativă a instituţiilor responsabile cu absorbţia acestor 
fonduri. Am certitudinea că această capacitate administrativă 
trebuie îmbunătăţită cât mai repede cu putinţă, ca o dovadă a 
seriozităţii şi interesului manifestat de România în noua sa calitate 
de membru al Uniunii Europene.  

Cred că folosirea sprijinului financiar pe care îl oferă 
Uniunea Europeană României trebuie să se plaseze în centrul 
preocupărilor autorităţilor statului care trebuie să creeze condiţiile 
financiare şi juridice necesare pentru realizarea proiectelor, în 
primul rând să asigure cofinanţarea. Apreciez că o politică 
transparentă de alocare a fondurilor, o evaluare permanentă a 
stadiului folosirii sprijinului financiar al Uniunii Europene, 
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intervenţia autorităţilor pentru înlăturarea unor eventuale blocaje, 
trebuie să facă parte din strategia postaderare pe care guvernanţii 
au întârziat să o adopte şi că trebuie create mecanismele necesare 
manifestării proprii a folosirii acestor fonduri. Înţelepciunea veche 
românească spune că Dumnezeu îţi dă, dar nu îţi bagă şi în 
traistă. Trebuie să învăţăm – şi încă rapid – să folosim ceea ce 
Uniunea Europeană este pregătită să ne dea.  
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III. 11. UN IMPERATIV: JUSTIŢIA ÎN SLUJBA 
CETĂŢEANULUI 

Justiţia minim garantă 
 

Un sistem eficient de justiţie nu poate fi realizat în afara 
modernizării corespunzătoare a sistemului administrativ. Deşi după 
1990, aparatul public s-a multiplicat în mod considerabil, nu a 
apărut o îmbunătăţire semnificativă a activităţii, în sensul reducerii 
birocraţiei şi soluţionării operative a problemelor sesizate de 
cetăţeni. Dimpotrivă, inactivitatea sau indecizia administraţiei 
constituie un factor generator de insatisfacţie socială. Sunt notorii 
deficienţele privind aplicarea legilor proprietăţii, în care 
administraţia nu s-a implicat corespunzător atribuţiilor sale, 
determinând un număr mare de procese care, din păcate, mai 
trenează şi azi pe rolul instanţelor judecătoreşti. Mai mult, 
numeroasele procese, privind dreptul de proprietate, intentate 
împotriva statului român de cetăţeni români la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului de la Strasbourg, majoritatea soluţionate în 
favoarea cetăţenilor, cu costuri mari suportate de stat, constituie o 
expresie clară, nemijlocită a slăbiciunilor sistemului juridic din ţara 
noastră. 

De aceea, apare necesară o reformă reală a administraţiei 
prin crearea unui cadru legislativ suplu, care să permită acţiunea 
şi să nu mai încurajeze lipsa de responsabilitate. Apreciez că 
sunt necesare structuri administrative flexibile care să 
funcţioneze eficient pentru realizarea sarcinilor de serviciu public. 

Justiţia trebuie să fie privită în mod global, ca un sistem, prin 
raportare la toate instituţiile implicate – Ministerul Justiţiei, 
Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea 
Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a 
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Notarilor, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti - precum 
şi magistraţi şi personal auxiliar. Nu trebuie înlăturate nici 
contribuţiile ce pot fi aduse de teoreticieni şi profesori, cei care, de 
fapt, contribuie la crearea viitorilor jurişti. Fiecare componentă a 
acestui sistem trebuie să funcţioneze la capacitatea maximă astfel 
încât, reforma justiţiei să fie o reformă autentică şi cuprinzătoare, 
nu numai o reformă a magistraturii, ci şi a sistemului de educaţie 
juridică şi a celorlalte profesii juridice liberale. 

În acest sens, cred că se impune: 
- creşterea calităţii învăţământului superior juridic din 

România; 
-  asigurarea unei mobilităţi profesionale în sistemul judiciar, 

bazată pe profesionalism; 
-  asigurarea unei justiţii independente faţă de interesele 

politice şi de grup; 
-  promovarea unei atitudini active a magistraţilor în raport 

cu interesele cetăţeanului, fiind vorba de un serviciu public; 
-  responsabilizarea justiţiei faţă de justiţiabili şi societate. 
O funcţionare corectă şi eficientă a administraţiei ar duce în 

mod direct la diminuarea supraîncărcării judecătorilor cu cauze care 
pot şi trebuie să fie soluţionate potrivit procedurilor administrative. 

Justiţia are două valenţe importante, asupra cărora mă voi 
concentra cu prioritate în continuare: 

- operativitatea; 
- calitatea actului de justiţie. 

Operativitatea presupune respectarea şi aplicarea practică a 
unor prevederi fundamentale ale Constituţiei, ale codurilor de 
procedură, ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, 
referitoare la soluţionarea proceselor într-o manieră echitabilă, în 
termene rezonabile. O reformă reală a justiţiei – cerută şi aşteptată 
şi de Uniunea Europeană – nu poate fi concepută în afara 
soluţionării unor doleanţe de prim rang ale cetăţenilor în spiritul 
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reglementărilor europene: simplificarea şi accelerarea 
procedurilor de judecată, în contextul respectării garanţiilor 
procesuale ale justiţiabililor. Reforma „pe hârtie“ a ajuns la final. 
Cred că se poate contribui efectiv şi onest la creşterea calităţii 
actului de justiţie. Aceasta ar presupune abandonarea practicilor 
actuale demagogice, lipsite de substanţă, profund dăunătoare. 
Aceste practici au promovat, în ultimii doi ani, o „reformă“ a 
justiţiei bazată pe antagonisme: între Ministerul Justiţiei şi forul 
reprezentativ al magistraţilor - Consiliul Superior al Magistraturii 
(CSM), sau structura lor profesională cea mai cunoscută - Asociaţia 
Magistraţilor din România (AMR); între executiv (Ministerul 
Justiţiei) şi Parlament; între magistrat şi justiţiabil. Şi exemplele pot 
continua. A fost promovată în forţă o „tele-reformă”, subsumată 
aceloraşi ţinte mediatice şi de manipulare: cetăţeanului i se spune 
mereu şi mereu, prin cele mai diverse forme de propagandă, că 
justiţia a făcut progrese „remarcabile“ din 2005 încoace, că 
standardele europene au fost brusc îndeplinite în acest domeniu în 
ultimul an; dar cetăţeanul, dacă are nenorocul să se adreseze 
justiţiei, va vedea, la fel de brusc, că sălile de judecată sunt mici şi 
supraaglomerate; că nu are acces informatic la propria cauză; că 
judecătorii sunt obosiţi şi fac eforturi disperate să soluţioneze sute 
de dosare pe săptămână; că procedurile sunt lungi şi greoaie, iar 
instabilitatea legislativă reprezintă un fenomen grav care afectează 
actul de justiţie. În aceste condiţii, gradul de nemulţumire sau 
neîncredere a populaţiei în activitatea justiţiei, de aproape 70 la sută 
în sondaje recente, deţine un trist record al ultimilor ani. Răspunsul 
la această situaţie nu poate fi decât promovarea unei politici 
guvernamentale clare şi coerente cât priveşte calitatea actului 
de justiţie şi modernizarea mijloacelor de înfăptuire a lui. 
Aceasta înseamnă legislaţie corespunzătoare pentru garantarea 
accesului la justiţie pentru toţi cetăţenii, indiferent de venituri, cu 
măsuri speciale pentru cei cu venituri mici. Legislaţie 
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corespunzătoare şi proiecte fezabile pentru promovarea metodelor 
moderne de soluţionare alternativă a conflictelor. Consolidarea 
rapidă a bazei materiale şi logistice a administraţiei şi justiţiei 
române. Sisteme informatice integrate, de reală utilitate, care să 
permită accesul rapid la date ce privesc activitatea administraţiei şi 
justiţiei. Şi care să descurajeze actele de corupţie. Parte integrantă a 
acestei politici guvernamentale trebuie să fie încurajarea şi 
susţinerea financiară din partea statului pentru consolidarea unui 
adevărat corp de elită al magistraţilor prin selecţie, promovare, 
pregătire, remunerare. 

Deşi România şi-a asumat la nivel internaţional 
responsabilitatea de a implementa un sistem eficient de educaţie 
pentru drepturile omului, lipsa de colaborare între instituţiile 
statului nu a permis îndeplinirea obligaţiilor asumate. 

De remarcat astfel că nu există o strategie în materia aplicării 
şi respectării drepturilor omului iar autorităţile abilitate nu cunosc 
sau nu aplică suficient Convenţia Europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.  

În acest sens, este necesară adoptarea unei strategii naţionale 
privind responsabilizarea corpului magistraţilor în vederea 
interpretării şi aplicării uniforme a legii, pentru cunoaşterea şi 
însuşirea jurisprudenţei CEDO. Se impune, de asemenea, adoptarea 
unui program de pregătire continuă a magistraţilor pentru 
cunoaşterea şi implementarea jurisprudenţei CEDO precum şi 
utilizarea de către toţi magistraţii şi personalul auxiliar a 
mijloacelor informatice performante.  

Înţelegerea greşită a conceptului de „drept fundamental” a 
generat confuzii atât în rândul societăţii civile cât, mai ales, la 
nivelul administraţiei. Practicile curente ale autorităţilor statului 
român sunt susceptibile să încalce prezumţia de nevinovăţie, drept 
fundamental, potrivit cu care orice persoană acuzată de săvârşirea 
unei infracţiuni este prezumată nevinovată până când vinovăţia ei 
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este legal stabilită. În România există tendinţa de a transfera doar 
asupra instanţelor judecătoreşti responsabilităţile derivate din 
obligaţia respectării acestei prezumţii. CEDO a decis însă că 
atingerea adusă prezumţiei de nevinovăţie poate să provină atât de 
la judecător, cât şi de la orice altă autoritate publică. Obligaţiile de 
rezervă incumbă atât organelor de poliţie, cât şi parchetului ori 
celorlalte organe speciale de anchetă, dar şi autorităţilor în genere, 
fiind incluse această categorie Parlamentul, ministerele şi alte 
autorităţi publice centrale şi locale. 

Consider că statul ar trebui să instituie măsuri pentru 
garantarea eficientă a prezumţiei de nevinovăţie, prin reglementarea 
comportamentului autorităţilor publice şi instituirea autocontrolului 
asupra modului în care acestea gestionează informaţia.  

Una din problemele care necesită o rezolvare imediată este 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Public.  

Ministerul Public, potrivit reglementărilor constituţionale, 
reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept 
precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. În condiţiile în care 
Consiliul Superior al Magistraturii reprezintă garantul 
independenţei justiţiei şi are printre atribuţii propunerea de numire 
în funcţie a procurorilor urmează, ca printr-un nou act normativ, să 
se reglementeze organizarea Ministrului Public şi definirea 
sintagmei, prevăzută în Constituţie, conform căreia procurorii îşi 
desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului justiţiei. Lipsa 
unei reglementări clare a dat posibilitatea ministrului justiţiei, 
Monica Macovei, să modifice o parte din dispoziţiile legale, astfel 
încât, în calitate de reprezentant al Executivului şi respectiv al 
puterii, să hotărască asupra procurorilor ce urmau să ocupe 
posturile de conducere din Ministerul Public şi să exercite o 
presiune politică asupra acestora. Cred că este necesar stabilirea 
unui statut clar al procurorilor, care să le confere fie calitatea de 
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agent al executivului - părţi cu drepturi egale cu ale celorlalţi 
participanţi în proces - sau calitatea de magistrat.  

Foarte importantă, ca parte distinctă a politicilor 
guvernamentale în domeniul justiţiei şi a politicii penale, este 
redarea demnităţii procurorilor – supuşi presiunilor de tot felul şi 
folosiţi ca instrumente de presiune – în sensul revenirii activităţii 
Parchetului în limitele sale constituţionale. Lupta împotriva 
corupţiei va fi într-adevăr încurajată în acest mod, iar finalitatea sa 
va fi asanarea societăţii româneşti, şi nu atingerea unor ţinte politice 
prin metode situate în afara legalităţii şi a moralităţii. 

Principalele premise care pot fi avute în vedere: 
I. „Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru 

apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale 
legitime” proclamă Constituţia României, în art.21. 

Justiţia modernă trebuie să fie distributivă de dreptate, 
să asigure accesul liber, neîngrădit, al tuturor celor care au nevoie 
de acest serviciu public. O justiţie distributivă se constituie ca 
fundament al echilibrului social pe care îl propun, contribuind la 
consolidarea unui pact permanent între tendinţele sociale cele mai 
diverse. 

Convingerea mea fundamentală este că o justiţie receptivă şi 
activă reprezintă un factor esenţial al coeziunii sociale, al unei 
dinamici permanente şi contrare tensiunilor ori tendinţelor de 
dezarticulare a structurilor sociale. 

Din acest punct de vedere, cred cu toată tăria că principalul 
beneficiar al reformei justiţiei este şi trebuie să fie cetăţeanul 
român. Cetăţeanul român, fie că are calitatea de justiţiabil sau doar 
de beneficiar secundar şi sporadic al unor componente ale 
serviciului public al justiţiei (notari, executori judecătoreşti etc.); 
trebuie să beneficieze de proceduri clare, concrete, realizabile într-
un interval rezonabil de timp şi care să conducă la creşterea calităţii 
actului de justiţie. Amintesc că până acum s-a vorbit doar de 
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factorii decidenţi, de rolul lor de „jucători“ (indiferent dacă a fost 
un simplu slogan sau nu), în faţa unui public pasiv, docil, uşor de 
manevrat. 

Propun să fie schimbată perspectiva: „jucătorul” este 
cetăţeanul român. El trebuie să fie implicat şi consultat direct în 
promovarea şi aplicarea politicilor guvernamentale în domeniul 
justiţiei. Trebuie să fie facilitat accesul său la justiţie şi, mai ales, 
să fie urmărită apropierea justiţiei de cetăţean, ceea ce este în 
spirit european. 

În acest scop, propun abandonarea oricăror aspecte 
excesiv teoretizante, abstracte, în care necesara independenţă a 
justiţiei a devenit un mijloc de promovare a luptelor şi răfuielilor cu 
iz politic, în faţa cărora magistraţii sunt lipsiţi de apărare. În acelaşi 
timp, reforma justiţiei a devenit un scop în sine – aşa cum s-a 
întâmplat din păcate în ultima perioadă în România–, prin uitarea 
sau ignorarea nevoilor cetăţeanului, pe de o parte, ale judecătorului 
sau oricărui alt actor în proces, pe de altă parte. 

În esenţă, propun să fie urmărite două aspecte: 
a) într-un interval rezonabil de timp să se acţioneze pentru a 

se obţine rezultate ale reformei profunde a sistemului care să fie de 
amploare şi să determine o îmbunătăţire reală a serviciului public 
al justiţiei. Acest interval de timp se poate circumscrie mandatului 
electoral obişnuit, de 4 ani, cu unele proiecţii mai largi în timp (spre 
exemplu, aspectele legate de condiţiile materiale – noi sedii de 
instanţe şi parchete, modernizarea şi dotarea corespunzătoare a 
celor existente32, care pot trece cu 2-3 ani peste orizontul celor 4, în 

                                                 
32 O contribuţie „fundamentală” a ex-ministrului Monica Macovei la refacerea clădirii 
istorice a „Palatului de Justiţie” din Bucureşti – lucrare pornită şi finanţată în perioada 
în care am condus guvernul – a fost, la momentul „inaugurării” clădirii împreună cu 
preşedintele Traian Băsescu – „eliminarea” plăcuţei de pe faţada clădirii, care menţiona 
începerea lucrărilor înainte de „era” Macovei. Inaugurarea cu mare fast nu a dus însă şi 
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funcţie de complexitatea lucrărilor de construcţii/reparaţii), potrivit 
şi strategiilor inclusiv de post-aderare – care depăşesc un ciclu 
electoral obişnuit.  

La finele acestei etape, ar trebui să ajungem la proceduri 
judiciare mai simple, mai eficiente, mai puţin costisitoare pentru 
cetăţean şi societate. Ele înseamnă atât modificarea de legi (coduri, 
legi organice sau ordinare) sau de instituţii, cât şi generalizarea 
metodelor şi instrumentelor moderne ale justiţiei ca serviciu public. 
Am în vedere, printre altele, regândirea modului de organizare a 
registrelor proprietăţilor imobiliare şi afacerilor, în scopul 
generalizării ghişeului unic, a obţinerii informaţiilor on-line, a 
accelerării şi eficientizării acestor servicii; promovarea medierii şi a 
metodelor alternative de soluţionare a conflictelor; extinderea 
asistenţei juridice din oficiu/gratuite; utilizarea unor pârghii 
financiare mai bune pentru justiţie, inclusiv prin reîntoarcerea la 
bugetul justiţiei a unei părţi a taxelor judiciare colectate, cunoscut 
fiind faptul că ele reprezintă sume importante care intră anual in 
bugetul de stat.  

b) Pe perioade scurte, de regulă la sfârşitul unui an 
calendaristic, trebuie aplicate metode de cuantificare a progreselor 
înregistrate în îmbunătăţirea serviciului public al justiţiei, însoţite 
de măsuri de corecţie rapidă (acolo unde este posibil, chiar odată la 
6 luni) şi care trebuie să fie percepute ca atare şi de cetăţean, 
inclusiv prin aplicarea chestionarelor şi a sondajelor de opinie. 
Practic, câte un pas înainte trebuie să fie sesizabil la intervale scurte 
(6 luni–1 an), el fiind fundamental pentru îmbunătăţirea percepţiei 
publice asupra funcţionării justiţiei. Cetăţeanul român şi-a pierdut 
răbdarea, este sceptic şi neinteresat de perspective vagi, de 
promisiuni care se referă la obiective mult prea largi şi nedefinite în 

                                                                                                                        
la finalizarea construcţiei, lucrările continuând sub exploatare. Cam ce s-a întâmplat şi 
cu codurile elaborate anterior sau cu legile justiţiei elaborate în anul 2004!!! 
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timp. El doreşte progrese clare şi rapide, inclusiv în funcţionarea 
justiţiei. Acestui deziderat trebuie să i se răspundă, înainte de toate. 

Această abordare pragmatică pe care o sugerez, are în vedere 
şi asigurarea echilibrului şi normalităţii în desfăşurarea 
raporturilor dintre puterea judecătorească si cea executivă, potrivit 
rolului distinct al CSM şi al Ministerului Justiţiei, respectiv al 
ministrului justiţiei. Totodată, trebuie urmărită şi re-definirea 
rolului procurorului. 

Scandalurile răsunătoare din ultimii doi ani, conflictele 
deschise între ministrul Justiţiei şi magistraţi, la vârf, dintre 
conducerea acestui minister şi Parlament, cum s-a întâmplat în 
februarie 2007 cu moţiunea anti-ministru adoptată cu o mare 
majoritate de voturi de Senatul României, în premieră în relaţiile 
dintre Parlament şi guvern, au provocat mult rău, sporind percepţia 
publică negativă asupra justiţiei şi canalizând energiile către 
conflicte sterile, în loc de a fi promovate eforturi comune de 
modernizare a justiţiei române. 

Un CSM cu adevărat puternic şi independent trebuie să fie 
ferit de atacuri politice directe sau indirecte, aşa cum s-a petrecut în 
ultima vreme. Desigur, există şi trebuie să funcţioneze 
responsabilitatea fiecărui membru CSM şi a organismului în 
ansamblu, pentru activitatea şi conduita sa, dar ea trebuie tratată 
strict legal şi pragmatic, cu evitarea spectacolelor media de prost 
gust şi de natură să creeze presiuni infernale asupra magistraţilor. 
Trebuie asigurat, cu adevărat, neamestecul politicului în justiţie. El 
n-a funcţionat în România atâta vreme cât factori de decizie politică 
au orchestrat atacuri la adresa unor magistraţi indezirabili, au dat 
telefoane procurorilor, şi-au manifestat public opiniile despre cum 
ar trebui justiţia să soluţioneze un dosar sau altul, au salutat 
instrumentarea unui dosar sau au blamat modul în care a fost 
soluţionat un altul. 
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În acelaşi context, ideea de a avea un ministru ne-
înregimentat politic este doar o farsă ideologică nocivă, câtă vreme 
el este membru al executivului şi trebuie să aplice un program de 
guvernare aparţinând partidului care l-a propulsat sau alianţei aflată 
la putere. Promovarea unor astfel de experimente nu a dus decât la 
generarea de probleme suplimentare, datorate necunoaşterii 
modului de funcţionare a instituţiilor statului, incapacităţii sau 
confuziilor decizionale, partizanatului sau militantismului specific 
societăţii civile - dar care nu poate fi specific unui membru al 
executivului, oricât de bine intenţionat ar fi. Totodată, au fost mult 
prea larg utilizate formule ca „ministru fără puteri“, „ministru fără 
prerogative şi competenţe“, „ministru care ar putea face multe 
lucruri bune, dar nu are cum, din cauză că trebuie să respecte 
independenţa justiţiei şi să nu se amestece în mersul ei“. Ei bine, 
sunt ferm convins că ministrul justiţiei, chiar în contextul actual, 
poate! Poate realiza obiective esenţiale ale reformei şi trebuie să fie 
responsabil de ele. O putea face şi până acum. O va face cu 
siguranţă odată cu punerea în practică a unor abordări noi.  

Am în vedere, aşadar, în primul rând, un statut ministerial în 
acord cu regulile constituţionale şi cu cele minimale de funcţionare 
normală a guvernului: un ministru al justiţiei cu rol echilibrat, bine 
definit, care să fie responsabil pentru aplicarea politicilor 
guvernamentale (inclusiv a celor penale) în justiţie, care să 
controleze şi să utilizeze eficient pârghiile publice de care dispune. 

În acest context, cred că a venit momentul clarificării şi 
concilierii prerogativei guvernului de a avea o politică bine 
definită în justiţie (coduri, linii directoare legislative, instituţii) cu 
eliminarea oricărei posibilităţi de imixtiune a reprezentanţilor 
puterii politice în cauze/aspecte individuale, care îi privesc. Justiţia 
trebuie să soluţioneze cauzele rapid şi profesionist fără amestecul 
factorului politic. În fapt, acesta este nucleul oricărei politici 
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guvernamentale eficiente: cei care încalcă legea, trebuie să se 
teamă, cei nevinovaţi – să aibă încredere în justiţie. 

Totodată, reamintesc prevederile Constituţiei României 
potrivit cărora „în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă 
interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor“ (art.31). 

În raport cu aceste atribuţii substanţiale, prevăzute de textul 
constituţional, trebuie reconfigurat rolul pe care îl are procurorul 
în apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, prin lărgirea 
cadrului participării sale procesuale, al exercitării căilor de atac şi 
al impulsionării executării hotărârilor judecătoreşti. 
 
II. Justiţia are rolul să redea oamenilor egalitatea pe care o 
proclamă constituţiile moderne. 

În acest sens, cu peste două milenii în urmă, Aristotel nota 
că „injustiţia este inegalitate, justiţia este egalitate“. El adăuga că 
„Justiţia este o necesitate socială, căci... decizia asupra ceea ce este 
just reprezintă regula de drept“33. 

În scopul apropierii justiţiei de cetăţean şi a creşterii 
încrederii cetăţeanului în justiţie, propun îmbunătăţiri rapide, 
legislative şi instituţionale, în mai multe domenii importante: 

 

                                                 
33 Peste secole, Jean-Jacques Rousseau avea să se refere la fundamentele raţionale ale 
justiţiei universale şi la relaţia acesteia cu pactul social: „Fără îndoială că există şi o 
justiţie universală, al cărei izvor este însăşi raţiunea, dar această justiţie, pentru a fi 
admisă între noi, ar trebui să fie reciprocă... Privind, însă, lucrurile ca oameni, în lipsa 
unor sancţiuni naturale, legile justiţiei sunt zadarnice; ele nu înseamnă decât binele 
pentru cel rău şi răul pentru cel drept, care respectă legile faţă de toată lumea, dar 
nimeni nu le respectă faţă de el. Este, deci, nevoie de convenţii şi de legi pentru a lega 
drepturile de îndatoriri şi pentru a readuce dreptatea la obiectul ei“. Într-un sens 
apropiat, Mihai Eminescu conchidea: „Justiţia are să apere interesele şi drepturile 
tuturor contra tuturora“. 
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1. Mai buna organizare a instanţelor şi parchetelor şi creşterea 
specializării magistraţilor 

Judecătoria, ca instanţă primă şi accesibilă cetăţeanului în 
primul rând (cel mai mare număr de instanţe din România este 
reprezentat, de altfel, de judecătorii) trebuie să aibă competenţa de 
a soluţiona, în primă instanţă, litigiile cele mai frecvente dintre 
cetăţeni. Numai astfel se poate crea un cadru larg al 
contractului dintre cetăţeni şi justiţie. În acest scop, am în vedere 
măsuri pentru mai buna organizare a instanţelor şi parchetelor. 
Astfel, judecătoria trebuie să fie instanţa judecătorească cu 
competenţă generală, ca primă instanţă (instanţă de fond). 

În acest sens, prin modificări legislative care trebuie 
promovate rapid, judecătoria urmează să reprimească în competenţă 
cea mai mare parte a cauzelor civile, comerciale şi administrative, 
penale şi celelalte. Ele vor fi însoţite de măsuri de asigurare a 
resurselor umane şi materiale necesare. 

Competenţa tribunalului ca instanţă de fond (prima instanţă) 
trebuie să devină excepţie: numai pentru cauzele mai importante şi 
mai dificile. 

Prin măsurile greşite luate cu câţiva ani în urmă, de 
modificare a ponderii competenţei în sarcina tribunalului, s-a ajuns 
la o supraaglomerare intolerabilă a acestei categorii de instanţe care 
au devenit, concomitent, instanţe de fond, instanţe de apel şi 
instanţe de recurs. Aflându-se în faţa unor probleme privind 
aglomerarea excesivă a unor instanţe, în loc să se regândească 
modul de organizare a acestora, a fost aleasă soluţia creării unor 
obstacole reale pentru ca justiţiabilii să abandoneze judecăţile: 

   pe de o parte au „îndepărtat“, ca grad de jurisdicţie, 
instanţa cu competenţă generală, care a devenit tribunalul; 

   pe de altă parte, s-a renunţat, în unele jurisdicţii la 
motivarea hotărârilor judecătoreşti – măsură cu totul inadmisibilă în 
orice sistem de drept. 
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În acest mod, justiţia s-a îndepărtat de justiţiabili. De 
asemenea, îndepărtarea apare şi sub aspectul jurisdicţional pentru 
că justiţiabilul va fi nevoit, utilizând căile de atac, să se adreseze 
unor instanţe din ce în ce mai îndepărtate: Curtea de Apel sau Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, ceea ce reprezintă mari cheltuieli 
băneşti şi de timp, cheltuieli sociale foarte importante, în ansamblu. 

Pe de altă parte, nu trebuie să se omită că tribunalul este 
îndeosebi instanţă de control judiciar şi apoi instanţă de fond, şi nu 
invers. 

Judecătoria trebuie să soluţioneze, în primă instanţă, şi cauze 
de contencios administrativ. Este o măsură suplimentară de 
facilitare a accesului cetăţeanului la justiţie. Tribunalul va avea 
competenţa pentru soluţionarea, în primă instanţă, a cauzelor de 
contencios administrativ privind actele administrative ale 
autorităţilor de nivel judeţean, iar Curtea de Apel, în mod 
corespunzător, privind actele autorităţilor teritoriale (supra-
judeţene) şi ale ministerelor sau celor asimilate acestora. ÎCCJ va 
soluţiona problemele privind actele administrative ale Guvernului.  

Ca urmare a unor astfel de reglementări privind organizarea 
instanţelor, curţile de apel vor deveni aproape în exclusivitate 
instanţe de control judiciar, păstrând o competenţă de primă 
instanţă numai pentru cazuri de excepţie: magistraţi, cauze 
importante de corupţie etc. 

Ar fi fost de dorit ca, încă de la înfiinţarea sa, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie să fi avut atribuţii clar delimitate, de control 
judiciar, astfel ca activitatea sa principală să poată fi cea de 
uniformizare a practicii judiciare (jurisprudenţei). Propun atingerea 
rapidă a acestui scop. El se va realiza prin exercitarea recursului în 
interesul legii. Titularul recursului în interesul legii va fi stabilit 
după o consultare largă a tuturor actorilor implicaţi în realizarea 
actului de justiţie. Toate aceste măsuri vor conduce Ia restrângerea 
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volumului de activitate al ÎCCJ şi a personalului său, şi nu la 
creşterea sa excesivă.  

În acest sens, cred că trebuie acţionat pentru acordarea 
prerogativei ÎCCJ de a emite decizii de orientare a 
jurisprudenţei (decizii de îndrumare), din proprie iniţiativă sau 
la sesizarea procurorului general şi/sau ministrului justiţiei. 

Modificările legislative şi instituţionale pe care le preconizez 
vor urmări ca recursul în interesul legii să fie mult mai des utilizat 
în acest scop, iar CSM-ul să fie încurajat, inclusiv prin furnizarea 
resurselor materiale şi umane necesare, să urmărească dacă se 
exercită aceste prerogative, să ceară rapoarte pe această temă şi să 
le supună dezbaterii. 

Trebuie, de asemenea, promovate rapid măsuri de 
modificare a competenţei exclusive prevăzute în diferite acte 
normative – inclusiv în materie contravenţională, care obligă 
justiţiabilul să se adreseze numai unei anumite instanţe, obligaţie 
care nu mai are nici o justificare, dar creează justiţiabilului 
dificultăţi deosebite - deplasare într-o altă localitate sau angajarea 
unui avocat pentru reprezentare, ceea ce presupune timp şi 
cheltuieli. 

În acest cadru, trebuie continuată dezvoltarea reţelei de 
sedii secundare ale judecătoriilor şi tribunalelor, cu programe 
stabile şi funcţionare identică oricărei instanţe. Este important, însă, 
ca dezvoltarea sediilor secundare să se realizeze concomitent cu 
alte măsuri de reorganizare a instanţelor şi parchetelor, începute în 
perioada 2001-2004 şi complet abandonate după 2005 (desfiinţarea 
celor cu volum foarte mic de activitate, utilizarea sediilor lor ca 
sedii secundare şi redistribuirea magistraţilor respectivi către 
instanţele cu volum mare de activitate, rearondarea teritorială etc.), 
când, de altfel, a fost abandonată şi oricare viziune sistemică şi 
coerentă cu privire la creşterea calităţii actului de justiţie, cu 
excepţia bifării formale a unor obiective pe termen scurt. 
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De asemenea, principiul specializării care a fost mult  
diminuat şi chiar neglijat în ultimul timp, trebuie să redobândească 
rolul său normal – de factor determinant al creşterii calităţii actului 
de justiţie. Este vorba de programe intensive de pregătire 
specializată a tuturor judecătorilor şi procurorilor, paralel cu 
pregătirea adecvată a grefierilor şi personalului auxiliar şi creşterea 
corespunzătoare a numărului acestora. Grefierii vor prelua de la 
judecător diferite sarcini profesionale nejurisdicţionale, ceea ce va 
conduce la degrevarea acestuia şi la oferirea timpului necesar 
studierii dosarelor şi elaborării unor hotărâri judecătoreşti de 
calitate. Totodată, este necesară continuarea creării de instanţe 
specializate (nu numai secţii şi complete, aşa cum se face acum), 
acolo unde sunt necesare, pe tot cuprinsul ţării. Ele s-au dovedit 
utile în anumite materii noi, cu grad mai ridicat de complexitate, 
cum sunt justiţia pentru minori sau materia comercială şi a 
falimentului – în acest domeniu fiind, de altfel, insistent cerute şi de 
investitorii străini. Ele au fost constant considerate o cauză 
importantă de sporire a celerităţii şi de creştere a calităţii actului de 
justiţie. Crearea lor a fost, din păcate, abandonată în ultimii doi ani, 
dar trebuie să fie relansată, în baza unor studii de fezabilitate.  
 
2. Reformarea căilor de atac 

Prin această propunere de reformare se păstrează instanţele 
existente, însă numărul cauzelor va scădea îndeosebi la tribunale, 
care sunt cele mai aglomerate instanţe. Trebuie modificată legislaţia 
în scopul unei delimitări mai clare a competenţelor de control 
judiciar de cele de judecată în primă instanţă. În acest sens, judecata 
în primă instanţă trebuie să se realizeze la judecătorii şi, într-o 
oarecare măsură, la tribunale, partajarea cauzelor urmând să se facă 
în funcţie de importanţa acestora, apropierea cetăţeanului de sediul 
instanţei, starea materială a cetăţeanului. 
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Reintroducerea şi amplificarea căii de atac a 
reexaminării (nu de mult desfiinţată total). 

Reexaminarea să poată fi cerută în cauzele mai simple, care 
se soluţionează în fond, în prezent, la judecătorie. Completul de 
reexaminare va fi format din doi judecători ai aceleiaşi instanţe, 
alţii decât cei care au judecat în fond. 

În acest mod, se evită cheltuieli şi de justiţiabili şi de 
instanţe, precum şi pierdere de timp (social) pentru accesul la 
instanţa superioară. 

Cererea de reexaminare să se poată face într-un termen scurt 
(maximum 5 zile de la pronunţare, iar în cauze urgente chiar de 48 
ore) la aceeaşi instanţă. 

Reexaminarea sa se poată cere pentru orice motive de 
nelegalitate sau netemeinicie, putând fi – în unele cazuri – chiar 
nemotivată. Ea se adresează aceleiaşi instanţe, la care s-a judecat 
cauza în fond, fiind posibil aplicabilă în materie contravenţională, a 
pensiilor de întreţinere, a ordonanţelor prezidenţiale. 

De asemenea, celeritatea soluţionării este asigurată. 
Trebuie menţionat că reexaminarea a fost reglementată cu 

totul restrâns (Legea nr.61/1991 privind unele abateri de la regulile 
de convieţuire socială), apoi desfiinţată, în loc să fie extinsă.  

Restructurarea recursului. 
Este necesar ca, prin restructurarea sa, recursul să devină 

realmente o cale extraordinară de atac. În acest scop trebuie 
modificate dispoziţii din Codul de procedură civilă. Textele vor fi 
restrictive, cu referire numai la cazurile când a avut loc o încălcare 
esenţială a legii, ce a determinat o soluţionare greşită a cauzei în 
fond. Cred că trebuie să se ţină seama şi de prevederile mai 
vechi ale Codului de procedură civilă care reglementează 
recursul în casaţie. 
 



De la aderare la integrare: pentru o Românie Europeană 
 

447 

3. Generalizarea metodelor moderne de soluţionare pre-
judiciară a conflictelor rapide şi necostisitoare pentru cetăţean  

Unele dintre cele mai importante garanţii ale calităţii actului 
de justiţie se referă la crearea unui sistem instituţional al 
medierii (concilierii), astfel încât să răspundă unor cerinţe 
fireşti ale cetăţenilor. 

Cred că este necesară promovarea unei proceduri obligatorii 
de mediere a cauzelor de importanţă socială redusă/mai mică, cu 
efecte pozitive directe referitoare la restabilirea raporturilor 
normale din societate, dar şi în direcţia reducerii volumului de 
cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. Justiţia trebuie să se 
poată sprijini pe societatea civilă, iar aceasta, la rândul său trebuie 
să o poată susţine; trebuie să existe aportul justiţiei la conservarea 
integrităţii sistemice a societăţii. 

Medierea reprezintă, în fapt, o anumită contractualizare 
a realizării justiţiei, la care sunt chemate să participe structuri 
– legal determinate – ale societăţii civile. Diferitele forme intervin 
atunci când cei implicaţi sunt de acord – iar aici intervine partea 
contractuală – să soluţioneze astfel litigiul, în faţa unui reprezentant 
al societăţii civile. Medierea ar trebui să fie generalizată în diferite 
cauze civile, în dreptul comercial, dar şi în penal. Proiectul pilot pe 
care Guvernul PSD 1-a promovat, încă din 2003, a dovedit că 
medierea s-a bucurat de un succes real şi în materie penală, desigur 
nu în cauze grave - omoruri, tâlhării - ci în cele de o gravitate mai 
redusă, cum sunt cele la care este necesară plângerea prealabilă. 

Reamintesc faptul că, din 2003, a fost implementat la 
Craiova proiectul-pilot privind medierea, cu sprijinul Ambasadei 
SUA la Bucureşti, iar apoi un Program de twinning light cu 
partener Austria. După 2005 nu au mai existat progrese 
semnificative în materie, cu excepţia continuării unei iniţiative 
legislative fără finalitate certă. 
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De aceea, cred că extinderea medierii şi în penal poate fi 
făcută necostisitoare şi eficientă pentru cetăţean, iar accesul la 
calitatea de mediator – care trebuie să devină o profesie în România 
– să nu fie îngreunat de excesive formalităţi administrative. 
Mediatorul trebuie atent selectat şi pregătit, iar medierea, în sine, 
trebuie să fie o procedură suplă şi nebirocratică.  

Prin urmare, controlul social asupra unor aspecte litigioase 
dintre cetăţeni, de natură civilă sau comercială, precum şi asupra 
unei părţi, chiar dacă mai puţin însemnată, a criminalităţii poate să 
fie încredinţat societăţii civile, ca partener apropiat şi sigur în 
această activitate. 

Accesul cetăţeanului la aceste forme pre-judiciare de 
soluţionare a conflictelor nu trebuie să fie împiedicat de stabilirea 
unor taxe pe care el să le plătească sau a altor condiţii prohibitive. 
Dimpotrivă, este necesar să fie utilizate pârghiile cele mai eficiente 
prin care statul să sprijine financiar accesul cetăţeanului. 
 
4. Extinderea asistentei juridice din oficiu/gratuite se impune a 
fi consecvent promovată, prin asigurarea pârghiilor legislative, 
instituţionale şi financiare necesare. Ea este destinată persoanelor 
lipsite de venituri sau cu venituri mici, aflate de multe ori in situaţia 
tragică de a pierde, în justiţie, drepturile avute datorită lipsei banilor 
necesari pentru a plăti un avocat, pentru a se deplasa la termen la un 
proces ş.a. În mod esenţial, am în vedere extinderea acesteia şi la 
cauzele civile precum şi creşterea onorariilor avocaţilor din oficiu. 
 
5. Îmbunătăţirea executării hotărârilor judecătoreşti trebuie să 
fie un punct central al garanţiilor necesare pentru o justiţie 
eficientă. Lipsirea actului de justiţie de finalitatea sa – executarea 
este o problemă gravă, datorată unor factori diferiţi, dintre care se 
detaşează, în primul rând, cuantumul excesiv al multor taxe de 
executare, care îl pun pe cetăţean în imposibilitatea de a le plăti şi 
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favorizează o justiţie a celor cu mulţi bani. Executarea hotărârilor 
judecătoreşti este un act de ordine publică, prin esenţa lui, şi 
respectarea sa trebuie avută în primul rând în vedere. Propun 
instituirea controlului judecătorilor – asupra modului în care se 
realizează executarea hotărârilor, în scopul de a verifica legalitatea 
şi operativitatea actelor de executare şi nu doar în condiţiile 
exercitării unor plângeri sau contestaţii de executare. Cred că ar fi 
necesară promovarea unui act normativ privind stabilirea unor 
onorarii minimale, pentru executorii judecătoreşti, suportabile de 
către marea majoritate a justiţiabililor. 
 
6. Creşterea imediată şi substanţială a calităţii unor servicii 
adiacente justiţiei (cartea funciară, registrul comerţului ş.a.) 

Avem în vedere creşterea substanţială a calităţii serviciilor 
oferite cetăţeanului, prin generalizarea ghişeului unic şi accesul la 
informaţii on-line, odată cu informatizarea completă şi rapidă a 
sistemului cărţii funciare. 
 
7. Implicarea cetăţenilor în creşterea integrităţii sistemului 
judiciar, a rezistenţei la corupţie, prin utilizarea unor metode 
interactive de evaluare şi testare şi prin dezvoltarea 
parteneriatului cu ONG-urile şi comunităţile locale 

Propun ca acest obiectiv să se bucure de prioritate, ţinând 
seama de tendinţele existente în Uniunea Europeană, de practicile 
unora din statele membre în materie, implicarea tot mai 
semnificativă a cetăţenilor în creşterea integrităţii sistemului 
judiciar fiind o expresie atât a valorilor democratice, cât şi a 
consolidării statului de drept şi contribuind la aducerea actului de 
justiţie cât mai aproape de nevoile şi, mai ales, interesul 
cetăţeanului. 

Reforma reală a justiţiei şi modernizarea sistemului judiciar 
care trebuie să conducă la îmbunătăţirea actului de justiţie 
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constituie premisele necesare integrării justiţiei româneşti în 
sistemul juridic european şi a recunoaşterii sentinţelor instanţelor 
din România în celelalte state membre în urma aderării ţării noastre 
la Uniunea Europeană. 

Propunerile mele vizează, de această dată, în principal o mai 
bună organizare a instanţelor, o mai clară distribuţie de 
responsabilităţi, cu o competenţă materială mai mare primei 
instanţe – judecătoriile – urmată de degrevarea tribunalelor şi 
curţilor, pentru ca acestea să fie în măsură să rezolve mai rapid şi 
eficient cauzele mari, mai complicate. Am adăugat propuneri 
pentru introducerea unui sistem de conciliere, înaintea judecăţii, 
pentru cauze – şi nu sunt deloc puţine – care se pretează la o 
asemenea procedură. Toate aceste propuneri au ca scop mai buna 
servire a cetăţeanului, diminuarea sensibilă a timpului şi sumelor de 
bani pe care acesta le consumă în prezent în sistemul actual. 

La aceasta, doresc să evidenţiez necesitatea diminuării 
drastice a tele-justiţiei şi a justiţiei prin presă care, practic, golesc 
de conţinut principiul prezumţiei de nevinovăţie, bazându-se în 
special pe informaţii culese sau sustrase de la parchet. 

România Europeană pentru care, ca om politic, ca social-
democrat, pledez cu toată convingerea, va deveni cu adevărat 
europeană doar în măsura în care justiţia din ţara noastră va acţiona 
în spirit european şi va fi compatibilă cu justiţia din celelalte ţări 
membre ale Uniunii Europene. 
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III. 12. RELAŢIA ARMATĂ-SOCIETATE: MIZĂ 
MAJORĂ A PROFESIONALIZĂRII FORŢELOR 

ARMATE 
 

Procesul de transformare pe care îl parcurge Armata 
României presupune atât reducerea numărului de personal, cât şi 
profesionalizarea acesteia. Din anul 1998 până în prezent, 
efectivele Ministerului Apărării s-au redus cu peste 99 600 de 
militari şi civili, numărând la terminarea reformei structurale (anul 
2007) aproximativ 90 000, dintre care 15 000 de civili. 

Principalul scop al profesionalizării îl constituie crearea 
unei forţe moderne şi eficiente, capabile să-şi asume 
responsabilităţi sporite pentru îndeplinirea întregii game de 
operaţiuni impuse de noile provocări ale mediului de securitate. 
Marele beneficiu al eliminării serviciului militar obligatoriu şi 
trecerea la voluntariat este faptul că armata îşi va pregăti un pachet 
de forţe moderne, performante, echipate adecvat, utilizând 
resursele financiare într-un mod mult mai eficient. Fondurile 
necesare anterior pentru pregătirea militarilor în termen vor fi 
folosite pentru un număr redus de profesionişti, pe perioade 
extinse, fără a se relua anual procesul de instruire cu militarii care 
la scurtă vreme ieşeau din sistem. De asemenea, sistemul de 
voluntariat va permite un grad mai mare de utilizare a forţelor, 
având în vedere că legislaţia ţării noastre nu permite participarea 
militarilor în termen la misiuni în afara teritoriului naţional. 
Excepţie fac participările la forţele internaţionale de menţinere a 
păcii, cu aprobarea Parlamentului României şi, în unele cazuri, a 
Preşedintelui ţării. Totodată, noul sistem de voluntariat permite 
femeilor să ocupe funcţii de la soldat la general, în toate armele 
şi specialităţile. 
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Deşi Armata României a atins termenul limită care îi fusese 
fixat pentru a întreprinde amplul proces de reformă, continuă să 
existe un semn de întrebare legat de evoluţia instituţiei militare 
în noul context al desfiinţării serviciului militar obligatoriu şi al 
profesionalizării. 

Astfel, una dintre problemele majore identificate, luând ca 
exemplu procesele similare din ţărilor occidentale, în special pe cel 
al Franţei, precum şi cel din alte ţări, este păstrarea unei legături 
solide între armată şi societatea din care aceasta face parte. Fără 
dubiu, această legătură are puternice conotaţii istorice şi 
culturale. 
 

Unele concluzii posibile pentru profesionalizarea Armatei 
Române 

 
Profesionalizarea Armatei Române este inevitabilă, întrucât 

serviciul militar naţional trebuie integrat conceptului strategic al 
NATO şi proiectat în conformitate cu perspectivele forţelor de 
apărare ale Uniunii Europene. 

Serviciul militar naţional constituie un element esenţial 
al identităţii militare, făurită atât înainte de 1945, cât şi după 1989. 
Între cei care au intervenit decisiv în societate, s-au detaşat 
profesorul de şcoală şi militarul. Acest serviciu se aseamănă cu 
exercitarea dreptului de vot, din perspectiva conceptului 
„naţional”. 

Pe de altă parte, o armată profesionistă, favorizând 
amestecul eterogen de contingente, contribuie la coeziunea 
societăţii noastre şi hrăneşte spiritul de apărare. În fine, serviciul 
militar naţional acţionează ca un filtru între tineri şi o eventuală 
perioadă de şomaj, întârziindu-le confruntarea cu piaţa muncii şi 
oferind câteva principii educaţionale şi elemente de instruire celor 
care nu au putut avea şcolarizare completă.  
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În consecinţă, apare necesară promovarea şi menţinerea 
unei forme de serviciu militar pe bază de voluntariat care ar 
putea îmbrăca mai multe forme; 

- Un serviciu numit „securitate şi apărare“ care ar putea fi 
îndeplinit într-un cadru militar (jandarmerie), în poliţia naţională, 
în vămi, în domeniul securităţii civile sau în cel al protecţiei 
mediului. 

- Un serviciu de „solidaritate“, destinat favorizării 
integrării profesionale a tinerilor în sensul sprijinirii 
organismelor de utilitate publică care se ocupă de primire, 
adăpostire, inserţie şi urgenţe sociale. 

- Un serviciu de cooperare care să permită participarea 
României la acţiuni de menţinere a păcii sub egida ONU, la 
programele NATO şi ale Politicii Comune de Securitate şi 
Apărare a Uniunii Europene, asigurându-se astfel respectarea 
angajamentelor pe care ţara noastră şi le-a asumat pe plan 
internaţional în materie de securitate, de luptă împotriva 
terorismului şi a crimei organizate, de promovare a păcii şi de 
reglementare a conflictelor.  

Avem nevoie, totuşi, şi de o educaţie militară „minimală” 
care să includă obligatoriu tinerii între 16-18 ani, cum au 
fost(sunt) cercetaşii sau străjerii. 

În România s-a cochetat mult cu idee unei armate mixte 
(voluntari+recruţi) asemănătoare modelului german. Indecizia 
factorilor politico-militari în a adopta oficial un sistem clar 
(armata de profesionişti sau armată mixtă) a dus la trenarea 
măsurilor de restructurare a sistemului militar românesc, ceea 
ce ne-a atras, pe bună dreptate, multe critici din partea 
partenerilor noştri de atunci care spuneau despre noi că 
„mimăm” reforma. 

Reţinerea părţii tradiţionaliste, conservatoare, în a trece la 
o armată de profesionişti, îşi avea sorgintea în credinţa că în 
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România se considera că armata în afară de misiunea ei de bază, 
de apărare a ţării, constituia şi o „şcoală de educare” a 
poporului, existând pericolul autoizolării armatei în cadrul 
naţiunii precum şi cel al pierderii interesului tinerilor de a urma 
o carieră militară (şi nu se poate afirma că nu aveau destul de 
multă dreptate). Fără a ignora aceste riscuri, în anul 2001 s-a 
luat decizia politico-militară de a se trece treptat la 
profesionalizarea completă a armatei.  

Principalul argument pentru adoptarea acestei decizii l-a 
constituit lipsa acută a fondurilor la dispoziţie, cunoscut fiind 
faptul paradoxal că o armată de profesionişti costă mai puţin 
decât o armată cu recruţi, fiind în schimb mult mai performantă. 

Mai există şi un alt obiectiv care, în cazul 
profesionalizării, putea fi mai uşor îndeplinit, şi anume 
interoperabilitatea mai rapidă cu armatele aparţinând NATO, 
alianţă din care, în anul următor, România avea să facă parte. 

Mai sunt şi alte argumente dar mă opresc deocamdată 
aici. 

Prin planificarea militară întocmită de ministerul de 
resort şi aprobată de CSAT, s-a decis ca reformarea sistemului 
militar să se înfăptuiască în două etape: 

- reforma structurală de creare a forţei, formată din 
profesionişti şi a sistemului de conducere a acesteia până în 
anul 2005; 

- reforma mijloacelor din înzestrare prin care se 
urmărea dotarea acestei forţe cu armamentul şi tehnica 
necesare îndeplinirii misiunilor ce le revin, care începea 
prin continuarea unor programe deja în derulare şi continua 
cu altele noi, începând din anul 2004 până în anii 2012-
2015. 
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S-a urmărit de fapt o rapidă compatibilizare structurală 
(comandamente şi trupă) şi o interoperabilitate tehnică treptată 
cu armatele ţărilor aparţinând NATO.  

Ideal ar fi fost ca ambele reforme să se desfăşoare 
concomitent dar, insuficienţa fondurilor necesare - deşi alocarea 
a 2,38% din PIB pentru apărare nu este de neglijat - a dus la 
adoptarea acestei soluţii.  

În cadrul reformei structurale, pentru profesionalizarea 
armatei, ne-am inspirat mult din modelul francez, dar şi din 
modelele italian şi spaniol. Fiecare sistem are avantajele şi 
dezvavantajele lui aşa cum am arătat anterior.  

Inspirându-ne mai mult din modelul Franţei ne aşteptăm 
să ne confruntăm cu dificultăţile profesionalizării ”în manieră 
franţuzească” luând totodată măsurile de rigoare ţinând seama 
de specificul naţional.  

Pot apare însă în acest proces cinci tipuri de dificultăţi: 
 
1. Personalul civil din apărare 
Cu toate că aveam un excedent de peste 7000 de civili, 

ne-am confruntat cu o lipsă acută de personal civil specializat 
pentru a îndeplini noile misiuni care revin acestei categorii de 
personal în condiţiile profesionalizării armatei, în deosebi la 
structurile operative. În consecinţă am mers pe două căi: 

- unii ofiţeri tineri forţaţi să treacă în rezervă ca 
urmare a reducerii funcţiilor militare au fost angajaţi 
temporar ca personal civil în aceste structuri; 

- recrutarea unor tineri (bărbaţi şi femei) cu 
posibilităţi certe de a îndeplini aceste funcţii şi pregătirea 
lor ca atare. 

 
2. Dificultăţi de recrutare 
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Deocamdată nu avem dificultăţi privind candidaţii pentru 
angajare dar ne putem aştepta ca, pe măsura îmbunătăţirii 
situaţiei economice, să ne întâlnim cu aceste greutăţi. 

De aceea, considerăm că trebuie legiferate anumite 
facilităţi pentru militari în aşa fel încât raportul între condiţiile 
militar/civil să nu mai fie aşa de dezechilibrat ca acum în 
favoarea civililor.  

De asemenea, reţinem atenţia asupra insuficienţei actualei 
filiere de recrutare. 

 
1. Fidelizarea resursei umane existente 
Deşi s-au reglementat printr-un statut drepturile şi 

îndatoririle militarilor voluntari cred că s-a făcut prea puţin sau 
aproape nimic pentru reconversia acestora, pentru viaţa civilă, 
după 40 de ani, când orice formă de contract cu armata 
încetează. 

Din acest punct de vedere mi se pare bun şi modelul 
italian. 

Trebuie să avem grijă de aceşti oameni dacă dorim să 
avem un sistem militar performant. Altfel vom fi nevoiţi să 
apelăm, pentru îndeplinirea acestui serviciu, la cel segment 
social pe care acum, din diferite motive, îl considerăm inapt 
pentru recrutare. 

 
2. Modificarea structurii bugetare 
Unii analişti politico-militari se aşteptau ca prin 

micşorarea numerică a personalului, cota parte din bugetul 
apărării destinată înzestrării să crească substanţial. Datorită 
plăţilor compensatorii către cei care au fost nevoiţi să 
părăsească sistemul precum şi datorită creşterii cheltuielilor 
pentru fidelizarea resursei umane, sporurilor speciale şi taxelor 
sociale se constată că această parte din buget este imposibil a fi 
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redusă ci, dimpotrivă, are tendinţa să crească. Apreciez că 
stabilizarea ei la un procent de 55-60% este necesară şi 
suficientă. 

 
 
3. Finanţarea perioadei de tranziţie 
Consider că, atâta timp cât la nivel NATO funcţionează 

un comandament de transformare care propune continuu noi 
structuri organizatorice şi sisteme de armament, putem să ne 
referim la o permanentă perioadă de tranziţie către ceva mai bun 
şi mai adecvat pentru o armată profesionistă. Trebuie finanţat 
permanent „viitorul”, păstrând o proporţie rezonabilă. În acelaşi 
timp, dacă pentru militarul profesionist sunt măsuri şi se 
cheltuiesc fonduri pentru a-i asigura, la nevoie, rolul de 
„militar-cetăţean”, pentru restul populaţiei, nici la noi şi nici în 
alte ţări, nu se face nimic pentru a asigura, la nevoie, tinerilor 
care nu sunt militari rolul de „cetăţean-militar”. 
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III. 13. SERVICIILE DE INFORMAŢII ÎN ROMÂNIA 
EUROPEANĂ 

 
Secolul al XXI-lea va fi marcat de transformări substanţiale 

ale mediului de securitate, după cum se poate remarca şi prin 
prisma evenimentelor care au avut loc la începutul acestuia, care 
vor impune o nouă abordare şi adaptarea criteriilor clasice de 
analiză a securităţii naţionale. Lumea a devenit tot mai complexă 
iar globalizarea se afirmă, tot mai mult, ca un proces necesar şi 
ireversibil, cu efecte asupra dezvoltării statelor şi a societăţii umane 
în ansamblul său, influenţând tot mai mult locul, rolul şi modul în 
care componentele sistemului naţional de securitate ale unui stat îşi 
vor desfăşura activitatea. 

În ultimul deceniu securitatea la nivel regional şi global s-a 
transformat dramatic. Vechile ameninţări s-au diminuat şi au apărut 
noi provocări la adresa securităţii care se adaugă unor forme clasice 
de riscuri şi vulnerabilităţi regionale sau internaţionale. Focarele de 
tensiune tradiţionale se menţin dar modul lor de dezvoltare este 
influenţat, în mod intrinsec, de apariţia riscurilor neconvenţionale şi 
transfrontaliere precum terorismul, crima organizată şi proliferarea 
armelor de distrugere în masă. 

În secolul al XX-lea conceptul de securitate a fost corelat 
cu „apărarea militară” a statului. Odată cu evenimentele sub 
semnul cărora lumea a intrat în noul mileniu, conceptul de 
securitate s-a schimbat fundamental ca urmare a 
interdependenţelor şi fenomenelor transnaţionale, care au 
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devenit definitorii pentru noul sinoptic al mediului 
internaţional de securitate. În prezent, efect direct al globalizării 
şi al revoluţiei informaţionale, ameninţările şi provocările de 
securitate au căpătat dimensiuni transnaţionale, devenind fenomene 
globale.  

Dacă în trecut o ameninţare la adresa securităţii era strict 
determinată, caracterizată şi localizată, deci previzibilă şi 
predictibilă, astăzi provocările de securitate nu numai că sunt mai 
numeroase şi mai difuze, dar nu mai cunosc frontiere, punând în 
pericol, aproape în aceiaşi măsură, securitatea oricărei entităţi 
naţional - statale. 

Drept consecinţă, în prezent – şi cu atât mai mult în viitor –
ameninţările la adresa securităţii vor complica şi vor face mult mai 
complexă şi mai imprevizibilă agenda şi problematica păcii şi a 
securităţii internaţionale. 

În România, prin adoptarea Legii nr. 51/1991 a fost 
consacrat conceptul de „siguranţă naţională” şi au fost prevăzute o 
serie de reglementări privitoare la activitatea de informaţii pentru 
realizarea acesteia. Potrivit art. 1 din această lege, prin siguranţa 
naţională se înţelege „starea de legalitate, de echilibru şi de 
stabilitate socială, economică şi politică necesară existenţei şi 
dezvoltării statului naţional român, ca stat suveran, unitar, 
independent şi indivizibil, menţinerea ordinii de drept, precum şi a 
climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi 
îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi 
normelor democratice statornicite de Constituţie”.  

În anul 2003, odată cu revizuirea Constituţiei, prin legea nr. 
429/2003 noţiunea de „siguranţă naţională” a fost înlocuită de 
conceptul de „securitate naţională” fiind introdus şi conceptul de 
„securitate internaţională”. Din păcate nu s-a realizat o bună 
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definirea a acestui concept. Includerea şi subsumarea „apărării 
naţionale” ori „apărării ţării”, în plan conceptual, a indus foarte 
mari confuzii. Astfel, Constituţia României, la art. 27 lit. c.) 
operează cu conceptele de „securitate naţională” şi „ordine publică” 
– iar la art. 31 alin(3) şi art. 53 alin (1) cu cel de „securitate 
naţională”, pentru ca la art.65 lit f.) să stipuleze că Parlamentul, în 
şedinţă comună a celor două camere adoptă „strategia naţională de 
apărare a ţării”. Apărarea ţării include sau se include în securitatea 
naţională? Tot în Constituţie la art. 119 apare sintagma „apărarea 
ţării şi securitatea naţională”. Confuzia este de asemenea întreţinută 
şi de dispoziţiile Legii nr..415/ 2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării care operează, 
absolut la întâmplare, de 10 ori cu conceptul de „siguranţă 
naţională” şi de 9 ori cu cel de „securitate naţională”. Conceptul 
integrator ar trebui să fie cel al securităţii naţionale.  

Aceste două concepte sunt mai largi, iar conceptul de 
„securitate naţională“ include - alături de siguranţa naţională - 
apărarea naţională şi ordinea publică. Clarificări importante au fost 
aduse, în acest sens, prin „Doctrina naţională a informaţiilor pentru 
securitatea naţională” care defineşte atât „securitatea naţională” cât 
şi componentele strategice ale acesteia „apărarea”, „siguranţa 
naţională” şi „ordinea publică”. 

Introducerea acestor concepte a condus la o nouă abordare a 
elementelor cadrului conceptual al activităţii sistemului securităţii 
naţionale în cadrul sistemului naţional de securitate, vizând 
integrarea şi coerenţa politicilor şi strategiilor de securitate ale 
structurilor naţionale de informaţii, inclusiv complementaritatea 
acestor structuri cu esenţa, principiile şi conceptele fundamentale 
ale Alianţei Nord-Atlantice şi cu Politica Externă şi de Securitate 
Comună a Uniunii Europene. 
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Noţiunea de „servicii de informaţii” este consacrată de art. 
65, alin. (2), lit. h) din Constituţia României, text potrivit căruia 
„Camerele îşi desfăşoară lucrările şi în şedinţe comune, potrivit 
unui regulament adoptat cu votul majorităţii deputaţilor şi 
senatorilor, pentru numirea, la propunerea Preşedintelui României, 
a directorilor serviciilor de informaţii şi exercitarea controlului 
asupra activităţii acestor servicii; ...” 

„Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate” 
împreună cu prevederile constituţionale conduc la concluzia că 
serviciile de informaţii menţionate la art.65 lit.h.) sunt „servicii de 
informaţii pentru securitate naţională” şi, pe cale de consecinţă, 
ar fi necesară şi o lege privind activitatea de informaţii pentru 
securitate naţională. Se consacră astfel două domenii distincte – cel 
al securităţii naţionale şi cel al activităţii serviciilor de informaţii –
care au condus la conceptul de „servicii de informaţii pentru 
securitate”. Din analiza dispoziţiilor acestor reglementări 
constituţionale, coroborate cu prevederile art.6, 8 şi 9 din Legea nr. 
51/1991 privind siguranţa naţională a României, rezultă necesitatea 
distincţiei între „serviciile de informaţii pentru securitate” şi 
„serviciile de securitate”, precum şi distincţia dintre acestea şi alte 
„structuri informative departamentale” constituite în special pentru 
susţinerea activităţilor proprii ale unor autorităţi sau instituţii.  

Conform Doctrinei Naţionale a Informaţiilor pentru 
Securitate sunt considerate „servicii de informaţii pentru 
securitate”: Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii 
Externe şi Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, iar „servicii 
de securitate”: Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale.  
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Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor34 – împreună cu Direcţia 
pentru Prevenirea Criminalităţii în Mediul Penitenciar35 din 
Ministerul Justiţiei – sunt considerate ca fiind „structuri informative 
departamentale” care susţin activităţile proprii instituţiilor în cadrul 
cărora funcţionează şi contribuie la activităţile desfăşurate în cadrul 
sistemului naţional de securitate. 

Sistemul naţional de securitate reprezintă ansamblul 
organelor legislative, executive şi judecătoreşti, al instituţiilor, 
organismelor economice şi organizaţiilor neguvernamentale care, 
potrivit legii, îşi asumă obligaţii sau manifestă preocupări şi 
iniţiative în legătură cu realizarea, protejarea ori afirmarea valorilor 
şi intereselor de securitate. În acelaşi timp, sistemul securităţii 
naţionale este definit ca fiind ansamblul autorităţilor publice cu 
statut autonom, precum şi al altor instituţii investite legal să 
desfăşoare activităţi de informaţii, contrainformaţii şi de securitate. 

În acest sens, sistemul naţional de securitate are rolul de a: 
- asigura independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea 

teritorială a statului român, prosperitatea, siguranţa şi dezvoltarea 
durabilă a societăţii în ansamblul ei; 

 
-  promova şi apăra interesele naţionale; 
 
- identifica, reduce şi elimina vulnerabilităţile şi gestiona 

ameninţările la adresa securităţii naţionale. 
Organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care 

privesc securitatea naţională a României este realizată de Consiliul 
                                                 
34 Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – începând cu aprilie 2007 
35 Înfiinţată prin Ordinul nr.1.540/C din 20 iunie 2006 al ministrului justiţiei privind 
organizarea şi atribuţiile Direcţiei pentru prevenirea criminalităţii în mediul penitenciar 



De la aderare la integrare: pentru o Românie Europeană 
 

463 

Suprem de Apărare a Ţării36, iar Preşedintele României este şi 
Preşedintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării37. Ar fi 
interesant de analizat conceptul de „apărare a ţării” în raport cu 
„securitatea naţională” şi de ce la revizuirea Constituţiei odată cu 
adoptarea conceptului de „securitate naţională” nu s-a constituit şi 
„Consiliul Securităţii Naţionale” sau „Consiliul Naţional de 
Securitate”. 

În conformitate cu dispoziţiile art.5 din Legea nr.473/2004 
Preşedintele României prezintă Parlamentului, în termen de cel 
mult 6 (şase) luni de la investitură, Strategia Naţională de Apărare a 
României care urmează să fie adoptată în şedinţă comună a celor 
două Camere.  

Strategia Naţională de Apărare a României cuprinde: 
definirea intereselor şi obiectivelor naţionale de securitate, 
evaluarea mediului internaţional de securitate, identificarea 
potenţialelor riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi, direcţiile de 
acţiune şi principalele modalităţi pentru asigurarea securităţii 
naţionale a României în cadrul Alianţei. 

Primul Ministru al României, în calitatea sa de şef al 
cabinetului şi de vicepreşedinte al C.S.A.T. contribuie la 
organizarea, coordonarea şi implementarea unitară a măsurilor ce 
vizează securitatea naţională prin: proiectele de acte normative 
iniţiate sau emise de Guvernul României privind securitatea 
naţională şi apărarea ţării; aprobarea şi susţinerea spre avizare de 
către C.S.A.T. a propunerilor Ministerului Apărării Naţionale de 
organizare generală a forţelor armate şi a celorlalte instituţii 

                                                 
36 Legea 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării - art.1 
37 Legea 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării - art.5 alin. 1 
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aparţinând autorităţii puterii executive sau autonome cu atribuţii în 
domeniul securităţii naţionale; coordonarea măsurilor de pregătire a 
populaţiei, a economiei şi a teritoriului pentru apărare; discutarea în 
cadrul Guvernului şi susţinerii în cadrul C.S.A.T. a propunerilor de 
buget şi a alocaţiilor bugetare ale instituţiilor cu atribuţii în 
domeniul securităţii naţionale precum şi prin analiza, propunerea, 
susţinerea în cadrul C.S.A.T. şi, după aprobare, coordonarea 
activităţilor de implementare a programelor multianuale privind 
înzestrarea forţelor sistemului naţional de securitate.38 

                                                 
38 Iată una din abordările posibile privind principalele componente ale Sistemului 
Naţional de Securitate şi rolul acestora pentru realizarea securităţii naţionale, după cum 
urmează: 
1. componenta legislativă - Parlamentul României 
- adoptă Strategia de securitate naţională a României (Legea nr.473 din 4 noiembrie 
2004 privind planificarea apărării – art. 5); 
- aprobă - Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale în termen de 6 luni de la 
acordarea votului de încredere Guvernului Legea nr.473 din 4 noiembrie 2004 privind 
planificarea apărării – art. 6)); 
- aprobă, prin legi organice, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării, Guvernului, serviciilor de informaţii pentru securitate, organizarea 
administraţiei publice locale, a teritoriului precum şi regimul general privind autonomia 
locală (Constituţia României – art. 73) 
- aprobă Programele de constituire, modernizare şi pregătire a structurilor de forţe care 
concură la apărarea naţională, ordinea publică şi siguranţă naţională. 
2. componenta executivă 
a) Guvernul României asigură implementarea politicii interne şi externe de securitate a 
României, acţionând pentru integrarea acţiunilor şi măsurilor concrete de realizare a 
securităţii naţionale; 
b) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul securităţii 
naţionale - asigură implementarea, la nivel local, a măsurilor pentru realizarea 
securităţii naţionale. 
3. componenta judecătorească - autorizează culegerea de informaţii necesare 
”securităţii naţionale” prin restrângerea temporară a exerciţiului unor drepturi şi libertăţi 
fundamentale 
4. sistemul instituţional al securităţii naţionale - asigură cunoaşterea, prevenirea, 
contracararea sau înlăturarea, după caz, a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale a 
României. 
5. componenta economică - societăţi economice cu capital privat sau de stat - asigură 
progresul tehnologic, creşterea economică şi prosperitatea întregii societăţi. Conceptele 
de securitate şi prosperitate sunt indivizibile. 
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Locul şi rolul serviciilor de informaţii în statul de drept 
 

Potrivit prevederilor Constituţiei României „România este 
stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a 
personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă 
valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului 
român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt 
garantate”.  

Statul de drept reprezintă mai mult decât principiul 
legalităţii. Acesta presupune autolimitarea prin drept a celor trei 
componente şi funcţii fundamentale ale statului: legiuitor, judecător 
şi administrator. Acest lucru rezultă expres şi din dispoziţiile art. 1, 
alin. (4) din Constituţia României, potrivit căruia: „Statul se 
organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor 
- legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei 
constituţionale”. 

Principalele exigenţe pe care trebuie să le îndeplinească un 
stat pentru a fi considerat un stat de drept se referă la stabilirea unui 
statut al puterilor prin Constituţie, organizarea puterilor şi 
înfăptuirea prerogativelor acestora în condiţiile şi limitele prevăzute 
de Constituţie, precum şi constituirea dreptului pozitiv într-o 
ierarhie articulată de norme juridice. 
                                                                                                                        
6. componenta societăţii civile - asigură realizarea coeziunii, solidarităţii naţionale şi a 
responsabilităţii civice. 
(A se vedea propunerile de „lege ferenda” ale domnului deputat Ion Stan privind 
compunerea sistemului Naţional de Securitate precum şi distincţia pe care atât proiectul 
legislativ cât şi „Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru Securitate Naţională” o 
realizează între „sistemul naţional de securitate” şi „sistemul securităţii naţionale”). 
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Locul serviciilor de informaţii în statul de drept este definit 
de poziţia acestora în: 

 
a) Sistemul general al organelor statului, ca parte a puterii 

executive, subordonată fie Guvernului39, fie organizate ca autorităţi 
administrative autonome40, sub controlul puterii legislative şi – în 
anumite limite al puterii judecătoreşti – coordonate de către alte 
autorităţi ale puterii executive; 

b) Raporturile cu celelalte puteri constitutive ale statului, 
respectiv puterea legislativă şi cea judecătorească; 

c) Raporturile cu societatea în general şi cu societatea civilă 
în special (recunoaşterea legitimităţii, utilităţii sociale şi a valorii de 
interes public al activităţilor legale ale serviciilor de informaţii). 

Rolul serviciilor de informaţii într-un stat de drept este 
conturat de funcţiile sociale ale acestora, respectiv: 

d) Funcţia de informare – activitate de obţinere şi 
valorificare a informaţiilor necesare şi utile securităţii naţionale, 
implicând analiza, evaluarea şi transmiterea acestora beneficiarilor 
autorizaţi şi obligaţi să intervină pentru prevenirea sau 
contracararea ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor 
identificate; 

e) Funcţia de prevenire, contracarare sau înlăturare, după 
caz, a ameninţărilor, prin gestionarea riscurilor şi vulnerabilităţilor, 

                                                 
39 Este caracteristic statelor în care serviciile nu sunt doar cu funcţii de informare ci şi 
cu atribuţii executive, inclusiv represive (de ex. spaţiul exsovietic, Belgia, ţările 
nordice). Regula generală este aceea a „plasării” serviciilor sub umbrela executivului - 
ele fiind, în esenţă, autorităţi administrative cu statut special şi rol de conjuncţie a 
puterilor statului prin mijlocirea informaţiilor puse la dispoziţia acestora. 
40 În România şi în alte state.  



De la aderare la integrare: pentru o Românie Europeană 
 

467 

iar în condiţiile şi procedurile expres determinate legal, intervenţia 
pro-activă, pentru înlăturarea pericolelor grave şi iminente 
prevăzute de lege ; 

f) Funcţia de documentare manifestată atât prin dreptul de a 
stoca informaţii de securitate naţională şi de a apela la acestea ori 
de câte ori este necesar, cât şi prin anumite atribuţii legale asimilate 
probaţiunii judiciare penale. 

Printre obiectivele serviciilor de informaţii într-un stat de 
drept se numără: 

-  Satisfacerea nevoilor de informaţii, obţinute legal, pentru 
realizarea securităţii naţionale; 

-  Promovarea stabilităţii în mediul strategic; 
- Menţinerea capacităţii optime de informare şi consiliere a 

factorilor politici şi de decizie în vederea gestionării crizelor de 
securitate; 

- Satisfacerea cererii de informaţii din partea guvernelor; 
- Sporirea relevanţei informaţiilor în activitatea instituţiilor 

internaţionale pentru realizarea securităţii, justiţiei şi apărarea 
dreptului omului. 

Cu toate acestea, în anul aderării României la Uniunea 
Europeană, pe scena politică românească au loc polemici 
aprinse cu privire la locul, rolul şi menirea serviciilor de 
informaţii într-o societate aflată în tranziţie de aproape două 
decenii, precum şi asupra mecanismelor de transformare a 
acestor instituţii ale statului de drept. 

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de informaţii pentru 
securitate fac obiectul unor proiecte de legi elaborate sub egida 
Administraţiei Prezidenţiale, sau de către Guvernul României, 
Partidul Social Democrat sau Partidul Naţional Liberal, fiecare 
parte dorind mai mult ca impunerea propriului proiect de lege să 
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reprezinte o victorie asupra adversarului politic şi mai puţin o 
reformă adevărată a acestor servicii - blamate deseori ca fiind 
continuatoarele practicilor fostei Securităţi - care să le transforme în 
servicii de informaţii moderne, într-o Românie europeană.  

Reforma serviciilor de informaţii pentru securitate nu se 
poate realiza dacă factorul politic este preponderent iar valorile de 
securitate naţională, necesităţile de securitate naţională sau 
interesele naţionale de securitate vor fi  cunoscute şi utilizate în 
conceperea noilor legi de organizare şi funcţionare a componentelor 
sistemului naţional de securitate. 

Reformele, în cazul serviciilor de informaţii, nu se pot 
realiza fără cooperarea între factorul politic şi specialiştii din 
domeniu, bazată pe încredere şi profesionalism. Realizarea şi 
implementarea mecanismelor ce pot conduce la transformarea 
serviciilor româneşti de informaţii în servicii de informaţii moderne 
necesită în primul rând cunoaşterea avantajelor, slăbiciunilor, 
oportunităţilor şi ameninţărilor la adresa fiecărui serviciu de 
informaţii în parte. Avantajele create de tradiţiile în activitatea 
secretă de informaţii, personal, logistică şi suport politic pot deveni 
slăbiciuni dacă procesul de recrutare, formare şi motivare a 
personalului, cultura managerială sau comunicarea internă sunt 
deficitare.  

În acest timp, fără o reformă reală la nivelul întregului 
sistem al securităţii naţionale în general şi al serviciilor de 
informaţii pentru securitate în special, acestea vor fi percepute în 
continuare, atât la nivelul clasei politice cât şi la nivelul 
cetăţeanului, ca potenţiale instrumente de luptă politică aflate la 
dispoziţia Puterii şi nu ca instituţii naţionale create pentru a 
desfăşura activităţi de cunoaştere, prevenire, contracarare ori 
înlăturare a oricăror ameninţări şi agresiuni la adresa cetăţeanului, 
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societăţii şi a statului, având la bază valorile şi interesele naţionale, 
aşa cum este de fapt menirea acestora.  

În cadrul unuia dintre capitolele anterioare afirmam că 
„reforma administraţiei, pe care toate guvernările de până acum au 
tratat-o exclusiv ca reformă a instituţiilor statului şi ca reformă a 
dotărilor, trebuie să pună în centrul său, în viitor, reforma relaţiilor 
dintre funcţionarii publici şi cetăţeni, în favoarea cetăţenilor”, iar 
aprecierile despre necesitatea reformării instituţionale a serviciilor de 
informaţii par a mă contrazice. Serviciile de informaţii pentru 
securitate au avut în decursul timpului o dinamică diferită, dată de 
caracterul militar al structurilor componente şi al personalului 
încadrat, care nu a permis o abordare directă a factorului uman. 

Transformarea instituţională impune în primul rând 
schimbarea mentalităţii personalului din cadrul serviciilor de 
informaţii. Reglementarea statului personalului din cadrul serviciilor 
de informaţii prin transformarea acestora din militari în funcţionari 
publici cu statut special reprezintă o condiţie obligatorie, dar nu şi 
suficientă, în echilibrarea relaţiilor intra şi inter – instituţionale, între 
contribuabili şi lucrătorii serviciilor de informaţii, între percepţii şi 
realităţi. Întărirea instituţiilor se poate realiza numai prin intermediul 
personalului care le încadrează, însă nu în lipsa unor acte normative 
moderne, în pas cu modificările mediului contemporan de securitate. 

Începând cu data aderării la Uniunea Europeană, pentru a 
deveni un stat cu servicii de informaţii europene, România trebuie 
să elaboreze şi să implementeze politici în concordanţă cu Titlul V 
din Tratatul de la Maastricht (TUE) unde se prevede că: „Uniunea 
stabileşte şi implementează o politică externă şi de securitate 
comună, care acoperă toate domeniile politicii externe şi de 
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securitate ” în baza cărora să dezvolte strategii de securitate 
realiste41. 

În acelaşi timp, se impune armonizarea obiectivelor de 
politică externă şi securitate naţională ale României cu cele cinci 
obiective ale politicii externe şi de securitate comună (PESC) a 
Uniunii Europene: 

1. salvgardarea valorilor comune, intereselor 
fundamentale, a independenţei şi integrităţii Uniunii;  

2. consolidarea securităţii Uniunii sub toate formele; 
3. menţinerea păcii şi întărirea securităţii internaţionale; 
4. promovarea cooperării internaţionale; 
5. dezvoltarea şi consolidarea democraţiei şi a statului de 

drept, precum şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale. 

Alinierea României la realizarea obiectivelor de politică 
externă şi securitate comună a Uniunii Europene va presupune în 
primul rând o analiză mai atentă pentru identificarea intereselor 
naţionale şi a obiectivelor pentru atingerea intereselor naţionale de 
securitate, eliminarea blocajelor decizionale din cadrul sistemului 
naţional de securitate, în general, şi al celor din cadrul sistemului 
securităţii naţionale, în special. 

Profesionalizarea actului de management politic în cadrul 
sistemului naţional de securitate se va realiza prin ridicarea nivelului 
de cultură de securitate al tuturor actorilor politici şi nu numai al 
celor care doresc accederea în funcţii care au legătură directă cu 
serviciile de informaţii (şefi de servicii, membri în comisiile 
parlamentare de control). Astfel, actorul politic, în calitate de 
beneficiar al informaţiilor, va cunoaşte rolul, locul şi mecanismele de 

                                                 
41 A se vedea şi „Strategia de Securitate a Uniunii Europene” precum şi evoluţia 
structurilor (agenţiilor) de securitate ale UE.  
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funcţionare a serviciilor de informaţii şi va emite cererile de 
informaţii în cunoştinţă de cauză. Cererile de informaţii pertinente 
din partea guvernelor, în conformitate cu strategiile politice, 
economice sau de orice altă natură, corect formulate, vor fi în măsură 
să conducă la o analiză mai corectă a eficienţei serviciilor de 
informaţii, la accelerarea procesului de reformă a acestora dar, şi mai 
important, la o nouă dimensiune, europeană, a controlului legalităţii 
şi oportunităţii activităţilor desfăşurate de serviciile de informaţii. 
Astfel, bugetele de cheltuieli ale serviciilor de informaţii se vor 
elabora pentru derularea activităţilor de culegere de informaţii care 
vor fi impuse de necesităţile beneficiarilor din sistemul naţional de 
securitate. 

Contribuţia serviciilor de informaţii ale României la 
atingerea obiectivelor de politică externă şi securitate comună ale 
Uniunii poate deveni semnificativă, din prisma profesionalismului 
şi a tradiţiilor în activitatea operativă, dacă componentele 
sistemului securităţii naţionale vor transmite, în timp optim, 
informaţii verificate, exacte, pertinente şi concludente pentru 
securitatea naţională, autorităţilor publice cu responsabilităţi în 
domeniu, vor avea coerenţă în cooperare prin stabilirea de comun 
acord a direcţiilor de acţiune în domeniul care face obiectul 
cooperării pentru ca obiectivele urmărite să fie acoperite integral, 
fără suprapuneri de atribuţii, iar coordonarea se va realiza în toate 
cazurile numai de structura de informaţii care, potrivit legii, deţine 
competenţa generală într-o problemă de securitate naţională şi are 
iniţiativa în pregătirea şi coordonarea acţiunilor întreprinse. Toate 
aceste activităţi vor trebui să se desfăşoare numai cu respectarea 
strictă a prevederilor Constituţiei şi a legilor naţionale în domeniu 
ale fiecărei părţi, precum şi ale tratatelor internaţionale la care 
România este parte. 
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În domeniul dezvoltării şi consolidării democraţiei şi a 
statului de drept, precum şi respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, serviciile de informaţii trebuie să se 
asigure că restrângerea temporară a exerciţiului unor drepturi şi 
libertăţi fundamentale în scopul obţinerii de informaţii pentru 
securitate, se poate face numai în condiţiile prevăzute de 
Constituţie, în baza legii şi numai pe perioada care impune o 
asemenea măsură.  

De prea mult timp, în România, asupra serviciilor de 
informaţii planează suspiciuni, mai mult sau mai puţin 
întemeiate, cu privire la interesul acestora pentru activităţile de 
interceptare a comunicaţiilor, în special al celor telefonice. În 
măsura în care şi în alte state europene au existat astfel de 
preocupări, iar trecerea atribuţiilor legale privind interceptările 
către alte structuri a eliminat multe din temerile referitoare la 
posibila încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, cred 
că se impune o dezbatere publică privind modificarea legislaţiei 
actuale în acest domeniu foarte sensibil. O singură autoritate de 
monitorizare şi interceptare a comunicaţiilor, independentă, 
plasată în afara coordonării oricărui serviciu de informaţii dar 
sub controlul strict al Parlamentului ar putea fi desemnată ca 
prestator de servicii pentru toate instituţiile statului cu atribuţii 
legale în acest domeniu: servicii de informaţii pentru securitate, 
servicii de securitate, structuri informative departamentale, 
poliţie, procuratură, etc. Autoritatea de monitorizare şi 
interceptare a comunicaţiilor nu va fi beneficiar de informaţii iar, 
prin lege, se va crea un mecanism transparent care va permite 
efectuare serviciilor de interceptare numai în baza mandatelor 
emise de judecător, sub un control strict al comisiilor parlamentare 
de specialitate. 

Asigurarea managementului instituţiei de către magistraţi, cu 
o minimă experienţă (stabilită de legiuitor) în judecarea cauzelor cu 
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relevanţă pentru securitatea naţională, pentru o perioadă care să 
acopere un mandat şi jumătate al Parlamentului României, alături de 
inamovibilitatea acestora, sunt prevederi ce ar trebui să asigure o 
garanţie minimă cu privire la echidistanţa, profesionalismul şi 
eficienţa controlului legalităţii activităţilor desfăşurate de o astfel de 
instituţie. 
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III. 14. RACORDAREA ROMÂNIEI LA POLITICA 
EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ ŞI LA 

RELAŢIILE EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE 
 

Aderarea României la Uniunea Europeană implică o 
schimbare majoră structurală a modului în care sunt gândite, 
promovate, realizate şi gestionate raporturile externe ale României, 
având în vedere, pe de o parte, cedarea limitată a exerciţiului unor 
competenţe de suveranitate pe care o induce aderarea, precum şi – 
pe de altă parte – multiplicarea semnificativă a actorilor pe plan 
intern implicaţi în relaţiile cu structurile şi mecanismele Uniunii 
Europene. În acelaşi timp, este necesar să se ţină seama şi de 
experienţa acumulată de celelalte state membre ale UE în acest 
domeniu, mai ales statele care au aderat la UE în 2004, parte a 
aceluiaşi val din care a făcut parte şi ţara noastră. De asemenea, 
trebuie de pe acum identificate modificările de structură şi 
organizare care vor fi necesare după ce Tratatul Constituţional al 
Uniunii Europene – sau instrumentul care îl va înlocui – ar urma să 
devină operaţional. Este de menţionat aici că, şi în variantele cele 
mai limitate de alternativă la Tratatul Constituţional discutate sau 
propuse în ultima perioadă, aspectele conţinute de acesta în privinţa 
politicii externe, sunt menţinute ca atare. 

De la început, se impune o primă constatare: relaţiile cu 
Comisia Europeană, ca şi cu celelalte ţări membre ale Uniunii 
Europene în domeniile reglementate de UE, deci în ceea ce 
priveşte elaborarea, aprobarea şi aplicarea normelor şi 
reglementărilor europene de către toate statele membre, devin 
şi pentru România componente ale politicii interne şi rămân de 
competenţa guvernului, a ministerelor de resort şi a altor 
agenţii guvernamentale. Cu alte cuvinte, faptul că normele şi 
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reglementările UE guvernează raporturile intraeuropene, în 
ansamblul lor, face ca acestea să devină şi reglementări interne, 
pentru fiecare ţară în parte. Ca urmare, acest grup de preocupări 
iese de sub competenţa Ministerului Afacerilor Externe, iar din 
punctul de vedere al preşedinţiei, şeful statului are rolul stabilit de 
Constituţie de garant al respectării legilor interne. În aceeaşi 
categorie se înscrie şi problema folosirii fondurilor pe care Comisia 
Europeană le pune la dispoziţia României, subiect care este de 
competenţa guvernului. 

În acest cadru, competenţa majoră interguvernamentală a 
raporturilor în cadrul Uniunii Europene poate să-şi intre în 
întregime în drepturi şi în România, problemele care ţin de pilonii I 
şi III ai UE (cele ale Comisiei Europene, precum şi cele de justiţie 
şi administraţie şi interne) fiind strict o atribuţie a guvernului.  

Rămân, totuşi, câteva aspecte care îşi menţin 
caracteristicile proprii politicii externe, acestea fiind în 
principal problemele legate de relansarea negocierilor privind 
Tratatul Constituţional al UE, precum şi cele referitoare la o 
viitoare posibilă extindere şi care sunt de competenţa 
Ministerului Afacerilor Externe. 

Desigur, însă, ceea ce rămâne de competenţa MAE sunt 
ansamblul problemelor referitoare la politica externă şi de 
securitate comună ale UE (pilonul II), gestionate de Înaltul 
reprezentant al UE pentru PESC, precum şi relaţiile externe ale 
Uniunii, care sunt în grija Comisiei Europene, reprezentată de un 
Comisar UE care are această însărcinare. În plus, dacă se va 
menţine şi în viitoarea formulă de reformă a UE ideea creării 
Serviciului de Acţiune Externă al Uniunii, MAE român va trebui să 
ştie să negocieze locul şi ponderea diplomaţilor români, inclusiv a 
misiunilor diplomatice româneşti, în cadrul acestui veritabil viitor 
minister al afacerilor externe al UE 
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Preşedinţia prin rotaţie a Uniunii Europene gestionează 
ansamblul problemelor aflate atât pe agenda Consiliului European 
(principal organism interguvernamental), cât şi pe cea a Comisiei 
Europene. Până la sfârşitul anului 2006, fiecare preşedinţie îşi 
stabilea priorităţile pentru perioada de 6 luni în care îşi exercită 
această funcţie, selectând din ansamblul problemelor un număr de 
teme de mai mare actualitate sau de interes nemijlocit pentru ţara în 
cauză. 

Odată cu preluarea, la 1 ianuarie 2007, a preşedinţiei UE, 
Republica Federală Germania a venit cu o importantă inovaţie: a 
prezentat (în paralel cu Programul său de activitate pe 6 luni) un 
Program pe 18 luni al celor trei preşedinţii succesive (Germania, 
Portugalia şi Slovenia). Următoarele trei preşedinţii (Franţa, Cehia 
şi Suedia) au fost consultate şi şi-au dat acordul cu acest document 
care devine, astfel, un Program de principiu pe trei ani al Uniunii 
Europene, ceea ce asigură continuitate şi îi conferă un clar caracter 
strategic, acţionându-se de fapt în spiritul Tratatului Constituţional 
neintrat încă în vigoare. 

Trebuie observată continuitatea rolului „locomotivei“ 
franco-germane în dinamizarea UE pe toate palierele, atât 
Germania, cât şi Franţa (care va deţine preşedinţia în semestrul II al 
anului 2008) depunând eforturi susţinute pentru declanşarea unui 
proces amplu de consultări privind procesul de reformă a UE care, 
în final ar trebui să conducă la revitalizarea Tratatului 
Constituţional, eventual revizuit. Germania, asumându-şi, la 
începutul anului 2007, principalul rol în acest domeniu, încearcă să 
atragă şi Franţa şi să o facă să depăşească dificultăţile create de 
rezultatul negativ al votării referendumului naţional pentru 
ratificarea Tratatului Constituţional. 

În ceea ce priveşte România, prin semnarea Tratatului de 
aderare, ţara noastră şi-a asumat şi prevederile Tratatului 
Constituţional şi, ca urmare, nu mai este necesară, din punct de 
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vedere formal-juridic, o procedură de acceptare a acestuia prin 
referendum. În cazul în care se va ajunge la un document nou de 
natură să facă o parte consistentă din Tratat acceptabilă şi statelor 
care au refuzat aprobarea lui până acum, se va pune problema 
ratificării/adoptării unui astfel de document şi de către România. 

Cred, însă, că România, ca nou stat membru al UE, are 
tot interesul să se înscrie activ printre promotorii eforturilor de 
revitalizare a Tratatului Constituţional (sau a esenţei sale), 
pentru ca acesta să poată deveni realitate într-un viitor 
previzibil. 

Aş adăuga şi o a doua observaţie legată de rolul 
„locomotivei“ franco-germane în ansamblul activităţii UE. În 
ultimii ani, în discursul politic al oficialităţilor române, nu s-au 
făcut nici un fel de referiri la rolul major al Germaniei şi Franţei în 
impulsionarea reformei UE, în creşterea impactului pe care 
Uniunea îl are ca actor global, pe plan mondial. Şi, atunci, cum să 
ne mai întrebăm de ce tocmai Parlamentele acestor două ţări au fost 
printre ultimele care au ratificat Tratatul de aderare a României la 
UE, creându-ne până spre sfârşitul anului 2006 destule emoţii! 

După ce am evidenţiat necesitatea operării în ţara noastră a 
unor schimbări fundamentale în modul de gestionare instituţională, 
pe plan intern, a problemelor internaţionale, să încercăm să schiţăm 
cum putem face faţă noii situaţii rezultate în urma aderării 
României la Uniunea Europeană. 

În primul rând, să salutăm mâna generos întinsă de 
preşedinţia germană care stabileşte ca a doua prioritate a sa (prima 
referindu-se la consultările privind viitorul Tratatului 
Constituţional) în programul pe 18 luni: „…asigurarea deplinei 
integrări a Bulgariei şi României în interiorul structurilor 
Uniunii“. O asemenea integrare rapidă ar permite României şi 
specialiştilor români să participe efectiv la formularea şi adoptarea 
deciziilor în diferite domenii de activitate, contribuind astfel la 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

478 

eliminarea mitului că la Bruxelles „alţii“ iau decizii obligatorii 
pentru noi. Această „integrare în structurile Uniunii“ se 
desfăşoară pe două planuri: 

- În „laboratoarele“ Comisiei Europene, în multitudinea de 
compartimente ale acesteia, acolo unde sunt analizate temele care 
necesită evaluări şi noi reglementări şi sunt formulate textele care 
urmează să fie omologate ca reguli europene; dacă ar fi să păstrăm 
proporţiile din Parlamentul European (35 eurodeputaţi din România 
din totalul de 785 eurodeputaţi, deci cca. 4,4%), ar însemna că în 
birourile de la Bruxelles, unde sunt peste 20 000 funcţionari, 
aproximativ 800 ar trebui să fie din România;  

- În structurile interguvernamentale (Consilii ministeriale, 
comitete de experţi, grupuri de lucru etc.), la care delegaţiile 
oficiale din România participă ca membri cu drepturi depline; 
aceste delegaţii trebuie să aibă o pregătire temeinică, să fie active în 
negocieri, să vină cu contribuţii serioase, bazate pe analize proprii, 
în consonanţă cu interesele româneşti; prin întreaga lor activitate, 
delegaţiile române trebuiau să contribuie la depăşirea stării de 
îndoială care mai persistă în opinia publică din unele ţări europene 
privind capacitatea şi pregătirea reale de integrare a României în 
UE. 

Am teama că detaşamentele de români gata să urce pe 
„meterezele” Uniunii Europene nu sunt încă formate, nu există ca 
atare în numărul, specialităţile şi pregătirea necesare. Aş vrea să 
greşesc. Dacă nu greşesc, însă, nu este încă prea târziu. Guvernul 
trebuie să recurgă de urgenţă la un program de identificare a acelor 
specialişti care pot face faţă la Bruxelles, de a le asigura pregătirea 
necesară în regim de urgenţă şi de a-i promova în structurile 
Uniunii. Cred că şi societatea civilă, îndeosebi prin organizaţiile 
profesionale, poate contribui la acest efort. 

Această preocupare trebuie dublată de un efort susţinut de 
transformare a ministerelor de resort, din ministere româneşti, în 
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euroministere româneşti. Din moment ce normele europene devin 
norme interne, ele trebuie cunoscute şi aplicate de întregul personal 
al diferitelor ministere şi nu numai de cei care lucrează în 
compartimente pentru relaţiile cu UE. De fapt, astfel de 
compartimente ar trebui să şi dispară, pentru a face loc unui întreg 
eurominister. Exemplul Germaniei este clarificator: în perioada 
deţinerii preşedinţiei UE, în prima jumătate a anului 2007, guvernul 
de la Berlin organizează 148 reuniuni ministeriale, sectoriale sau la 
nivel de experţi, la care se adaugă reuniunile Consiliului European. 
Aceste întâlniri sunt organizate în principal de euroministerele 
germane de resort care sunt pregătite să facă faţă unor astfel de 
obligaţii. 

În al doilea rând, să ne referim la modul în care România, în 
noua sa calitate de stat membru al Uniunii Europene, ar trebui să se 
racordeze la politica externă şi de securitate comună (PESC) şi la 
relaţiile externe ale Uniunii Europene.  

După părerea mea, la nivel general, de ansamblu, România 
trebuie să promoveze o politică europeană, de solidaritate cu 
celelalte state ale UE şi să manifeste o atitudine participativă, atât 
în procesul formulării poziţiilor Uniunii, cât şi în cel decizional. 
Cred că este foarte important ca România să aibă o politică externă 
proprie, care să servească interesului naţional, dar să ţină cont, în 
acelaşi timp, de posibilităţile şi de atuurile ţării noastre – ceea ce i-
ar conferi un caracter realist – şi de convergenţa cu interesele 
Uniunii Europene. Totodată, trebuie păstrate acele caracteristici 
care au dat consistenţă, credibilitate şi prestigiu de-a lungul anilor 
politicii externe româneşti: previzibilitate, echilibru, tact, abordare 
constructivă, modestie, dar şi forţă de negociere, la care ar trebui 
adăugată coeziunea abordărilor cu celelalte state europene. 

„Programul pe 18 luni al preşedinţiilor germană, 
portugheză şi slovacă“ (doc. POLGEN 125 din 21 decembrie 
2006) menţionat mai sus se referă la ansamblul preocupărilor 
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Uniunii Europene, oferind un cadru strategic şi identificând 
priorităţile UE pe termen scurt şi mediu. Capitolul III al 
documentului, cel mai consistent, intitulat „Un program 
cuprinzător“ („Comprehensive Programme“) prezintă temele care 
sunt de aşteptat să fie urmărite şi tratate în cadrul mecanismelor 
Uniunii Europene, practic până la sfârşitul anului 2009, inclusiv 
cele de politică externă şi de securitate comună, precum şi cele de 
relaţii externe ale UE, indicând orientările şi priorităţile UE în 
fiecare caz în parte. 

Pentru a concretiza punctele mele de vedere privind 
racordarea României la politica externă şi de securitate 
comună şi la relaţiile externe ale UE, voi prezenta în continuare 
poziţiile privind temele majore ale celor trei preşedinţii ale 
Uniunii, puse de acord cu celelalte state membre, însoţite de 
unele comentarii, propuneri şi sugestii referitoare la poziţiile 
care ar putea să fie promovate de România (prezentarea se face 
în ordinea în care temele sunt menţionate în textul documentului 
UE). 

Extinderea Uniunii Europene 
 „Cele trei preşedinţii vor urmări procesul de extindere 

potrivit strategiei de extindere decisă de Consiliul European din 
14–15 decembrie 2006. Angajamentele existente ale Uniunii 
privind extinderea vor fi pe deplin respectate… Negocierile de 
aderare cu Turcia şi Croaţia vor continua… Progresele Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei pentru îndeplinirea diferitelor 
angajamente şi condiţii cerute de deschiderea negocierilor de 
aderare vor fi îndeaproape monitorizate…“ 
 

Comentarii:  
După aderarea României şi Bulgariei, UE pare „a lua o 

pauză“ în procesul extinderii, rezumându-se, în principal, la 
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respectarea angajamentelor asumate privind Turcia şi Croaţia, pe 
care le va trata însă cu multă prudenţă. Este posibil ca după 
clarificarea problemei Tratatului Constituţional, tema extinderii UE 
să poată reveni în actualitate. 
 
Propuneri privind poziţia României: 

 Ţara noastră este direct interesată ca zona Balcanilor 
Occidentali să devină o regiune de prosperitate şi stabilitate şi, ca 
urmare, este bine să încurajeze negocierile de aderare a Croaţiei, 
precum şi opţiunile europene ale celorlalte state din zonă. 

 Aşa după cum au acţionat şi alte state UE care, la un 
moment dat au fost state de frontieră (Germania, Austria, Italia etc.) 
şi România este interesată ca, în perspectivă, să nu rămână un stat 
de frontieră externă a UE. Ca urmare, România trebuie să 
încurajeze perspectivele europene ale Republicii Moldova şi 
Ucrainei, promovând opţiunile lor europene şi vocaţia lor de a se 
integra în Uniunea Europeană. 

 Având în vedere lipsa temporară de interes a majorităţii 
ţărilor UE pentru noi extinderi, România trebuie să urmărească 
menţinerea celor două subiecte pe agendă, chiar dacă perspectiva 
unor soluţii imediate nu este evidentă. 

 Apare necesară o mai profundă reflecţie asupra situaţiei 
care ar putea să apară în Republica Moldova, când o parte 
importantă a populaţiei acesteia ar avea cetăţenia română şi a 
implicaţiilor asupra statutului României de ţară membră a UE.  

 Insistenţa, nedozată corespunzător, pentru integrarea 
Republicii Moldova ar putea deveni contraproductivă. În primul 
rând, pentru că în momentul actual Republica Moldova este departe 
de îndeplinirea criteriilor politice şi economice care i-ar putea 
permite să vorbească realist despre aderare. În al doilea rând, 
întrucât conducerea actuală de la Chişinău respinge fără echivoc 
oferta făcută de conducerea României de a fi „avocatul“ Republicii 
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Moldova la Uniunea Europeană. Chişinăul caută „avocaţi“ la Sofia, 
la Budapesta, în alte părţi, dar în nici un caz la Bucureşti. 

În general, cred că a sosit momentul unei reevaluări critice 
a politicii României faţă de conducerea actuală a Republicii 
Moldova, pentru a se pune capăt atacurilor permanente ale 
guvernanţilor de la Chişinău la adresa României şi a poporului 
român prin care se urmăreşte în principal decredibilizarea ţării 
noastre, în principal în interiorul Uniunii Europene. 

 

Migraţia 
 

„…cele trei preşedinţii vor acţiona pentru a asigura un 
dialog periodic şi pentru o cooperare practică între ţările de 
origine, tranzit şi destinaţie. Ele vor continua punerea în aplicare a 
„Abordării Globale privind Migraţia“ şi a Planului de Acţiune din 
2006. „Acţiuni prioritare vor fi concentrate pe Africa şi 
Mediterana“. …În plus, cele trei preşedinţii vor urmări crearea 
unei zone regionale suplimentare de atenţie în regiunile din 
vecinătatea de est şi de sud-est a Uniunii Europene, subliniind 
astfel caracterul echilibrat al Abordării Globale privind Migraţia“. 
 
Comentarii:  

Azilul, migraţia, politica de vize şi frontierele externe ale UE 
constituie priorităţi ale UE, circumscrise preocupărilor de ansamblu 
din zona de libertate, securitate şi justiţie (pilonul III). În acest 
cadru, problemele migraţiei prezintă un interes particular, România 
– ca ţară de frontieră a UE – fiind în situaţia de a pune în aplicare 
măsurile adoptate de ţările membre ale UE în acest domeniu. 
Propuneri privind poziţia României: 

Cred că este în interesul României să acţioneze pentru 
adaptarea la frontierele de est şi sud-est ale UE – inclusiv în zona 
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Mării Negre – a metodelor, practicilor şi abordărilor deja existente 
în UE pentru zona mediteraneană: sistemul de supraveghere a 
coastelor maritime, reţeaua de patrule de coaste, crearea unor 
echipe de reacţie rapidă. Prin extinderea „modelului“ mediteranean 
în materie şi în zona Mării Negre, se poate stimula interesul UE în 
această regiune care reprezintă o prioritate pentru România.  
 

Balcanii Occidentali 
 

„O atenţie deosebită va fi acordată sprijinirii şi consolidării 
procesului de stabilizare şi asociere pentru Balcanii Occidentali, 
ca măsură de a face mai tangibilă perspectiva europeană a acestor 
ţări… Cele trei preşedinţii vor acţiona pentru a asigura 
angajamentul continuu al Uniunii pentru o perspectivă europeană 
a Balcanilor Occidentali, inclusiv întărirea relaţiilor economice cu 
regiunea. Problema principală în această perioadă o constituie 
încheierea negocierilor privind statutul Kosovo şi punerea în 
aplicare a acestuia, inclusiv rolul şi prezenţa viitoare a UE în 
Kosovo. …Vor continua eforturile pentru încheierea unor acorduri 
de stabilizare şi asociere cu Muntenegru şi cu Bosnia şi 
Herzegovina şi negocierile cu Serbia vor continua imediat după 
stabilirea unei depline cooperări a acesteia cu Tribunalul Penal 
Internaţional pentru fosta Iugoslavie… Preşedinţiile vor continua 
să sprijine cooperarea regională în diferite forumuri din zonă…“ 

 
Comentarii: 

   Pentru UE, stabilizarea zonei Balcanilor Occidentali 
constituie un test-cheie din care să rezulte că europenii pot rezolva 
problemele apărute oriunde în Europa. 

   Pentru România, ţară vecină Balcanilor Occidentali, 
implicarea în eforturile de soluţionare a problemelor din regiune 
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este considerată naturală de către UE, contribuţia nemijlocită a 
României fiind mult aşteptată. 

 
Propuneri de poziţii pentru România: 

   Implicarea cu idei, cu sugerarea de soluţii, în ceea ce 
priveşte finalizarea statutului provinciei Kosovo, îndeosebi pe 
planul reconstruirii încrederii reciproce dintre albanezii şi sârbii din 
regiune. Românie trebuie să acţioneze cu imaginaţie pentru ca 
soluţia acestei probleme să nu afecteze interesele sale directe, 
relaţiile cu actori importanţi din UE şi cu SUA şi să urmărească cu 
prioritate stabilitatea regională. 

   Sprijin politic Serbiei pentru depăşirea momentului 
dificil prelungit în relaţiile sale cu Tribunalul Penal Internaţional. 

   Lansarea unui program articulat vizând dezvoltarea 
relaţiilor economice, pornind de la prioritatea dată de preşedinţiile 
UE acestui domeniu, ca o cale de stabilizare a situaţiei din zonă. 

   Conturarea unei perspective clare, concrete pentru Serbia 
de aderare la UE într-un orizont de timp previzibil, pe termen 
mediu, cu contribuţia consistentă a statelor membre, inclusiv a 
României, trebuie să reprezinte o prioritate pentru statul român.  
 

Politica Europeană de Vecinătate 
 

„Cele trei preşedinţii urmăresc întărirea şi extinderea 
Politicii Europene de Vecinătate atât în est cât şi în zona 
mediteraneană, ca instrument de sprijinire a reformei politice şi 
economice în ţările vecine Uniunii Europene, pentru promovarea 
securităţii, stabilităţii şi prosperităţii… UE va prezenta astfel o 
ofertă largă şi atractivă de cooperare cu vecinii săi, inclusiv 
intensificarea cooperării în cadrul unor sectoare specifice, prin 
încheierea de acorduri sectoriale. Ca urmare a extinderii UE, prin 
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aderarea României şi Bulgariei, ceea ce face ca Uniunea să ajungă 
la Marea Neagră, perspectivele dezvoltării unei dimensiuni 
regionale a zonei Mării Negre va fi explorată în viitor“. 
La 14 aprilie 2007, Comisia Europeană a lansat o nouă iniţiativă 
de cooperare a Uniunii Europene, „Sinergia Mării Negre“ menită 
să consolideze dimensiunea regională a Politicii Europene de 
Vecinătate. Împreună cu Parteneriatul Euro-Mediteraneean şi cu 
Dimensiunea Nordică a UE, Sinergia Mării Negre conferă politicii 
europene de vecinătate întreaga sa dimensiune regională. 
 
Comentarii: 

   Programul german este primul document al unei (unor) 
preşedinţii UE în care este menţionată zona Mării Negre ca o 
regiune de interes potenţial pentru Uniune, după aderarea României 
şi Bulgariei. 

   Lansarea „Sinergiei Mării Negre“ ilustrează apropierea 
constantă dintre Uniunea Europeană şi Marea Neagră, marcată prin 
aderarea României şi Bulgariei, procesul de preaderare a Turciei, 
parteneriatul strategic cu Federaţia Rusă, planurile de acţiune 
bilaterale semnate cu Georgia, Republica Moldova şi Ucraina. 

  Politica Europeană de Vecinătate, aplicată la estul 
Uniunii, prezintă un interes deosebit pentru România în legătură cu 
relaţiile sale cu Republica Moldova şi Ucraina. 
 
Propuneri de poziţii pentru România: 

   Dezvoltarea unui concept post-aderare al României 
privind regiunea Mării Negre, ca zonă de interes pentru Uniunea 
Europeană; ţara noastră ar trebui să-şi asume un rol major în 
dezvoltarea iniţiativei UE „Sinergia Mării Negre“, prin promovarea 
unor proiecte şi acţiuni comunitare sectoriale privind buna 
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guvernanţă, mediul, securitatea, energia, politica socială, educaţia, 
cercetarea, transportul, precum şi cooperarea transfrontalieră. 

   Folosirea instrumentelor specifice ale Politicii Europene 
de Vecinătate pentru consolidarea perspectivelor europene ale 
Republicii Moldova şi Ucrainei, inclusiv prin participarea cu 
specialişti la punerea în aplicare a unor proiecte şi programe incluse 
în Planurile de Acţiune ale UE încheiate cu cele două ţări. O atenţie 
deosebită trebuie acordată şi statelor din Caucaz, pentru care 
expertiza acumulată de România în procesul de aderare la UE poate 
reprezenta un avantaj ce trebuie pus în valoare. 

   Valorificarea şi consolidarea expertizei „tradiţionale” a 
României cu privire la cunoaşterea realităţilor din regiune. 
 

Procesul de la Barcelona 
 

„Relaţiile cu ţările mediteraneene se vor dezvolta în cadrul 
Procesului de la Barcelona… Vor fi desfăşurate eforturi pentru 
finalizarea negocierilor comerciale pentru realizarea unei zone 
euro-mediteraneene de liber schimb în 2010… şi prin explorarea în 
continuare a dimensiunii ESDP (Politica Europeană de Securitate 
şi Apărare) a relaţiilor euromediteraneene… Următoarea 
Conferinţă EuroMediteraneeană privind energia va conveni 
priorităţile cooperării în domeniul energiei în perioada care 
urmează“. 
 
Comentarii: 

  Are loc o consolidare evidentă a cooperării euro-
mediteraneene pe plan comercial, în domeniul energiei, al 
măsurilor de securitate, dar şi al dialogului între culturi. 

  Prin aderarea la UE, România a devenit parte în 
acordurile individuale de asociere dintre UE şi 9 state 



De la aderare la integrare: pentru o Românie Europeană 
 

487 

mediteraneene şi va fi parte, începând cu 2010, în Acordul 
Euromediteraneean de liber schimb. 

  Zona Sud-Mediteraneeană prezintă un interes deosebit 
pentru UE în formularea viitoarelor sale politici în domeniul 
energiei. 
 
Propuneri pentru poziţia României: 

  Racordarea ţării noastre la acţiunile UE cu ţările sud-
mediteraneene, în consens cu orientarea actuală a politicii externe a 
României de relansare a relaţiilor cu ţările arabe. 

  Transferarea expertizei şi acquis-ului acumulat în relaţia 
UE cu această zonă şi în ce priveşte Vecinătatea Estică a UE, de 
interes direct pentru România.  

  Utilizarea experienţei Euromediteraneene în formularea 
unui program de cooperare al UE în zona Mării Negre. 

  Participarea la eforturile UE de formulare a unei politici 
a energiei în relaţiile cu ţările mediteraneene, îndeosebi în ceea ce 
priveşte accesul la resursele de petrol şi gaze din regiune. 

 Inserarea României în dialogul dintre culturi, prin 
intermediul structurile UE (Institutul Anna Lindh de la Alexandria, 
Egipt, pentru promovarea dialogului între culturi). 

 

Orientul Mijlociu 
 

„Cele trei preşedinţii vor continua să sprijine toate 
eforturile îndreptate spre un rezultat satisfăcător al procesului de 
pace din Orientul Mijlociu. Preşedinţiile vor menţine angajamentul 
UE privind sprijinirea procesului de construcţie instituţională a 
Autorităţii Palestiniene. UE va continua, îndeosebi prin 
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participarea sa în Cvartetul Internaţional, să acţioneze pentru 
punerea în aplicare a Foii de parcurs“. 
 
Comentarii: 

  Uniunea Europeană este unul din principalii actori 
internaţionali în procesul de pace din Orientul Mijlociu, fiind 
membru al Cvartetului – alături de SUA, Rusia şi ONU –, având cel 
mai important program de sprijin financiar şi de asistenţă pentru 
Autoritatea Palestiniană, precum şi o prezenţă nemijlocită în 
Teritoriile Palestiniene  - diplomatică sau de altă natură. 

  Din păcate, procesul de pace nu înregistrează progrese; 
perspectivele deblocării lui fiind încă destul de reduse. 

  România, care a jucat în trecut un rol notabil în 
apropierea poziţiilor ţărilor arabe şi ale Israelului, a renunţat la 
acţiune, păstrându-şi, totuşi, raporturi bune cu toate părţile aflate în 
conflict. 
 
Propuneri pentru poziţiile României: 

   Participare activă la formularea poziţiilor UE şi în funcţie 
de posibilităţi, la acţiunile pe care UE le desfăşoară în zonă. 

   Relansarea raporturilor bilaterale cu toate ţările din 
regiune, atât pe plan politic, economic, cât şi la nivel interuman (cu 
valorificarea relaţiilor cu absolvenţii de instituţii superioare de 
învăţământ din România ajunşi în poziţii de decizie). 
 

Irak 
„Continuarea acţiunilor de întărire a relaţiilor UE cu 

Irakul, având ca obiectiv realizarea unităţii, stabilităţii şi a unei 
securităţi durabile în această ţară. Vor fi analizate posibilităţile de 
intrare în relaţii contractuale cu Irakul“. 
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Comentarii: 
   Uniunea Europeană ca atare nu participă la coaliţia 

internaţională care are trupe în Irak. 
   După stabilizarea ţării, UE este interesată în realizarea 

unor acţiuni economice, în mod deosebit prin participarea la 
programele de reconstrucţie şi dezvoltare ale Iranului, urmând a fi 
unul din principalii parteneri ai săi în acest domeniu. 
 
Propuneri pentru poziţiile României: 

   În privinţa contingentului militar din Irak, este firesc ca 
România să-şi respecte angajamentele şi să se consulte cu aliaţii şi 
cu guvernul de la Bagdad, dar, totodată, să ţină seama şi de evoluţia 
poziţiilor celorlalte state prezente cu unităţi militare, în primul rând 
cele membre ale UE şi de perspectivele retragerii acestora. 

   În faza post-stabilizare, este de dorit ca România să 
urmărească să participe activ la programele de reconstrucţie şi 
dezvoltare a Irakului, atât în cadrul UE, cât şi pe plan bilateral. 
 

Iran 
 

„Consiliul va continua să urmărească îndeaproape 
dezvoltările din Iran şi, în special, problema dezvoltării 
programului nuclear al Iranului şi cooperarea sa cu AIEA. 
Consiliul îşi va menţine eforturile de a obţine asigurări cu privire 
la scopurile paşnice ale unui asemenea program nuclear şi va 
urmări ca obiectiv final construirea unor relaţii pe termen lung 
bazat pe încredere şi cooperare“. 
 
Comentarii: 

Problema programului nuclear iranian este urmărită cu 
deosebită atenţie şi îngrijorare de Uniunea Europeană. Trei din cele 
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6 state angajate în acest proces sunt membre ale UE: Franţa, Marea 
Britanie şi Germania, la care se adaugă ceilalţi trei membri 
permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU: SUA, Federaţia 
Rusă, China.  
 
Propuneri pentru poziţiile României: 

 Aceeaşi vizibilitate pe care o au poziţiile UE faţă de 
evoluţia programului nuclear iranian ar trebui să fie marcată şi în 
luările de poziţii ale României pe această temă. 
 

Relaţiile cu partenerii strategici şi cu zonele geografice 

 

Relaţiile transatlantice 
„Cele trei Preşedinţii vor urmări intensificarea dialogului 

transatlantic şi a cooperării într-un spectru larg de preocupări, cu 
precădere în ceea ce priveşte neproliferarea, prevenirea 
conflictelor, gestionarea crizelor şi măsuri post-conflict de 
construire a păcii, cu scopul examinării unor noi căi de conlucrare 
în aceste domenii. Scopul îl constituie agrearea unor declaraţii de 
substanţă în cooperarea în domeniul gestionării crizelor, cu o 
concentrare în continuare asupra realizării celor convenite. Vor 
avea loc, de asemenea, consultări şi acţiuni de cooperare în ceea 
ce priveşte conflictele curente sau potenţiale. Promovarea 
democraţiei şi a statului de drept vor constitui elemente importante 
ale acestui dialog“. 
 
Comentarii: 

 UE şi SUA se manifestă ca principali jucători la nivel 
global în prevenirea şi soluţionarea conflictelor, cu aplicare şi la 
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cele din Europa: Balcanii Occidentali şi conflictele îngheţate din 
fostul spaţiu sovietic. 

   Promovarea democraţiei şi a statului de drept constituie 
obiective centrale ale Politicii Europene de Vecinătate.  
 
Propuneri pentru poziţiile României: 

   România se poate manifesta ca aliat strategic al SUA în 
regiune care, totodată, promovează activ interesele UE şi participă 
la acţiunile acesteia în soluţionarea problemelor conflictuale din 
aria sa geografică. 
„Cele trei preşedinţii vor consolida Parteneriatul Economic 
Transatlantic prin realizarea programului stipulat de Iniţiativa 
Economică Transatlantică, cu accent pe cooperarea în stabilirea 
de norme comune, inovarea şi tehnologia, comerţ şi securitatea 
transporturilor, energie, pieţe de capital şi drepturile de 
proprietate intelectuală“. 
 
Comentarii: 

   Caracterul competitiv al relaţiilor economice dintre UE şi 
SUA a condus la identificarea acelor domenii de cooperare care să 
asigure o competiţie loială, precum şi progresul tehnologic şi 
protecţia ambelor părţi în raporturile comerciale cu terţe părţi. 
 
Propuneri pentru poziţia României: 

   Înscrierea ţării noastre în dialogul economic UE-SUA, în 
scopul extinderii raporturilor în acest domeniu cu Statele Unite, dar 
şi pentru a beneficia de avantajele parteneriatului economic 
transatlantic. 

Rusia 
„Consiliul va consolida parteneriatul strategic cu Rusia, 

bazat pe valori comune şi încredere reciprocă, pentru a se ajunge 
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la un real parteneriat de cooperare în probleme de politică externă 
şi de securitate, ca şi în domeniul energiei. Consiliul îşi va 
concentra atenţia asupra încheierii şi realizării unui nou Acord de 
Cooperare şi Parteneriat cu Rusia şi va continua să acţioneze 
pentru punerea în aplicare a foilor de parcurs pentru cele patru 
spaţii comune“. 
 
Comentarii: 

   UE consideră Rusia drept un partener important cu care 
are un interes considerabil să se angajeze într-un parteneriat 
strategic. UE apreciază Rusia ca pe cel mai mare vecin al său, o 
consideră un jucător-cheie în probleme geopolitice şi de securitate 
la nivel global şi regional, un actor-cheie în Consiliul de Securitate 
al ONU, un furnizor major de energie pentru ţările membre, o piaţă 
mare pentru produsele ţărilor UE şi un aliat-cheie în eforturile UE 
de combatere a noilor ameninţări de securitate, inclusiv terorismul, 
poluarea, crima, migraţia clandestină şi traficul de arme şi 
persoane. 
 
 
Propuneri pentru poziţia României: 

 Reconsiderarea relaţiilor cu Federaţia Rusă, pornind de la 
aprecierile UE şi ţinând seama şi de cadrul juridic al raporturilor de 
cooperare UE/Rusia care se desfăşoară în interiorul Parteneriatului 
Strategic la care România a devenit parte de la 1 ianuarie 2007. 

 
 

Asia 
 

„Consiliul va acorda o atenţie deosebită dezvoltării şi 
întăririi relaţiilor sale cu Japonia, China şi India, în special prin 
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organizarea de întâlniri la nivel înalt cu aceste ţări. Cu Japonia, 
accentul va fi pus pe consolidarea dialogului politic şi de securitate 
şi pe cooperarea regională. Convorbirile cu China vor fi 
concentrate asupra negocierii unui nou Acord-Cadru şi asupra 
dezvoltării unui nou parteneriat strategic. Relaţiile cu India vor fi 
centrate pe adâncirea legăturilor economice şi realizarea Planului 
Comun de Acţiune“. 
 
Comentarii: 

   UE a dezvoltat raporturi apropiate cu cele trei mari state 
asiatice şi a creat un cadru juridic specific cu fiecare dintre ele. 

   Un cadru juridic similar există şi în relaţiile UE cu 
ASEAN, precum şi cu state sau grupări de state din alte continente: 
ţările din Golf, Africa (inclusiv cu NEPAD), America latină 
(inclusiv MERCOSUR şi Comunitatea Andină). 

   Acordurile cu statele sau cu grupările de state au, de 
regulă, două părţi distincte: conţin prevederi privind cooperarea 
dintre Consiliul European/Comisia Europeană şi fiecare stat 
partener, precum şi prevederi privind relaţiile dintre ţările membre 
ale UE şi statele partenere. 

   De la 1 ianuarie 2007, România a devenit parte la toate 
aceste acorduri sau planuri de acţiune. 
 
Propuneri pentru poziţia României: 

   Analizarea acordurilor UE la care ţara noastră a devenit 
parte pentru folosirea prevederilor lor în scopul dezvoltării relaţiilor 
bilaterale cu statele partenere ale UE. 

   Implicarea în viitoarele negocieri cu statele partenere în 
vederea cunoaşterii din timp a prevederilor de interes pentru ţara 
noastră. 

 Valorificarea relaţiilor tradiţionale cu China şi implicarea 
României în identificarea elementelor de convergenţă UE- China. 
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Politica de dezvoltare 
 

„Vor fi continuate eforturile pentru a se ajunge la o mai 
bună complementaritate între donatori. Aceasta va include 
dezvoltarea de metode şi principii spre o diviziune operaţională a 
muncii între Comunitate şi Statele membre, ca şi între Statele 
Membre, şi pentru transpunerea acestora în acţiuni concrete la 
nivelul Comunităţii şi al statelor membre. Cele trei preşedinţii vor 
aborda, de asemenea, problemele globale relevante dezvoltării, aşa 
cum sunt energia, inclusiv energia regenerabilă, schimbările 
climatice şi gestionarea durabilă a resurselor naturale, ca şi 
problemele statelor fragile, situaţia copiilor şi femeilor în 
conflictele armate, precum şi sărăcia şi bolile transmisibile“. 
 
Comentarii: 

   UE şi statele membre reprezintă cel mai mare donator 
pentru programele de asistenţă oferite ţărilor de pe alte continente.
    Abordarea problemelor globale de mare interes pentru 
ţările sărace constituie o expresie a rolului de actor global pe care îl 
are Uniunea Europeană. 

   Devenind membru al UE, România încetează să mai 
beneficieze de asistenţa tehnică acordată ţărilor în curs de 
dezvoltare de sistemul ONU/PNUD, UE, alte organisme 
internaţionale şi devine, la rândul său, o ţară donatoare de asistenţă. 
Propuneri pentru poziţia României: 

   Elaborarea unui program de asistenţă oferită de România, 
ca ţară donatoare, realist şi orientat la început pe un număr limitat 
de ţări, armonizat cu programele de asistenţă ale UE şi ale altor 
state membre ale Uniunii. 
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   Implicarea activă a României în dialogul organizat de UE 
privind probleme globale şi aducerea unor contribuţii conceptuale 
în cadrul acestui dialog. 

* 
* * 

Tematica de politică externă şi de securitate comună (PESC) 
şi a relaţiilor externe ale Uniunii Europene este mult mai largă. Am 
selecţionat în principal acele subiecte care mi s-au părut, în această 
etapă, de mai mare interes pentru România în procesul de racordare 
a politicii noastre externe la activităţile Uniunii Europene în aceste 
domenii. 

Temele şi preocupările nu sunt noi. Diplomaţia românească 
s-a întâlnit cu ele încă din perioada în care România era o ţară 
asociată, candidată sau cu statut de observator la UE. În acea 
perioadă ni se cerea să subscriem la poziţiile comune ale UE ori de 
câte ori se ajungea la astfel de poziţii comune. 

Diferenţa esenţială este că acum, după aderare, România este 
chemată să ia parte nu doar la furnizarea informaţiilor pentru 
elaborarea poziţiilor, ci şi la formularea acestor poziţii, la procesul 
de decizie asupra acestora, care presupune consensul statelor 
membre, şi la promovarea şi aplicarea lor activă. Spre deosebire de 
etapa anterioară aderării, când eram chemaţi doar să ne aliniem la 
poziţiile şi acţiunile comune ale UE, participarea noastră actuală la 
luarea deciziilor împreună cu ceilalţi membri face ca suveranitatea 
şi interesele României să poată fi mai bine apărate, chiar dacă 
aderarea presupune punerea în comun a exerciţiului competenţelor 
suverane. În acest proces, aşa după cum experienţa altor state 
membre o dovedeşte, există şi posibilitatea prezentării şi 
promovării intereselor naţionale, asigurarea consonanţei acestora cu 
interesele europene, în urma unui efort consensual accentuat. Acest 
proces are semnificaţia europenizării poziţiilor româneşti, 
semnificaţia României Europene pe care ne-o dorim cu toţii. 
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III. 15. MINORITĂŢILE NAŢIONALE, PARTE 

INTEGRANTĂ A SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI, LA BINE 
ŞI LA GREU 

 
 

Perioada comunistă a lăsat societatea românească profund 
afectată în toate segmentele sale. Ca urmare, nu numai că 
minorităţile naţionale au suferit alături de toţi ceilalţi cetăţeni 
români vicisitudinile regimului totalitar, dar au avut de înfruntat, 
după 1989, şi o nenaturală intoleranţă, atipică pentru spiritul şi 
mentalitatea românească, dar artificial creată de propaganda 
comunistă. Regimul de dinainte de 1989 avea nevoie de inamici, 
chiar şi interni, pentru a-şi consolida autoritatea. Minorităţile 
constituie pentru orice societate garanţia diversităţii care aduce o 
veritabilă îmbogăţire a patrimoniului colectiv şi reprezintă punţi de 
comunicare cu alte spaţii culturale, mai ales din statele vecine. 

A fost şi cazul minorităţii maghiare din România, care a 
trecut, alături de majoritate, prin traumatizantul episod al 
evenimentelor de la Târgu-Mureş din 1990. A fost momentul care a 
sunat alarma unei nedorite şi periculoase „iugoslavizări a 
României“, care trebuia evitată cu orice preţ. Necesitatea esenţială 
era aceea de a schimba acea parte intolerantă a mentalului colectiv 
care vedea în minoritate, mai ales în cea maghiară, ca urmare a 
conceptelor insinuate premeditat de abordarea comunistă, o 
ameninţare la adresa statalităţii României. În acelaşi timp, însă, şi 
de a evita transformarea minorităţilor în adevărate mişcări 
radicalizate, care să pună în mod real în pericol suveranitatea 
statului român.  

Căile de acţiune au fost în principal două. Pe de o parte, 
adoptarea rapidă a celor mai noi standarde în materie de protecţie a 
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persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru a evita 
criticile externe (uneori întemeiate) folosite ca instrument de către 
cei interesaţi tocmai de ceea ce denumeam „iugoslavizarea 
României“. Pe de altă parte, cointeresarea minorităţii de a participa, 
ca parte integrantă a societăţii noastre la proiectul modernizării şi la 
cel al integrării României. Această coparticipare a fost esenţială 
pentru integrarea în continuare a minorităţilor în societatea 
românească, pentru a deveni parte indisolubilă la codecizia 
naţională în toate marile decizii strategice ale modernizării şi 
progresului european al României. 

Prima cale a fost definită de aducerea legislaţiei româneşti 
la cele mai înalte standarde europene, unele dintre ele fiind chiar 
depăşite de România în anumite domenii. Un moment important a 
fost ratificarea de către România, în 1995, în timpul guvernării 
PSD, a Convenţiei-cadru a Consiliului Europei privind protecţia 
minorităţilor naţionale, ţara noastră fiind primul stat care a devenit 
parte contractantă la acest instrument care rămâne şi azi reperul 
relevant în materie pe plan european. 

A doua cale a fost materializată prin participarea aproape 
permanentă a reprezentanţilor minorităţii maghiare la guvernare, în 
diverse formule, care au variat de la intrarea în guvern a UDMR 
până la protocoale de cooperare (parlamentară şi nu numai) cu 
PSD. Această practică a continuat şi după alternanţele la putere în 
urma ciclului electoral, devenind astfel o caracteristică a politicii 
noastre interne. Subliniez că nu este un aspect de noutate pentru 
societatea românească. Este revenirea la o tradiţie interbelică 
benefică, ce aduce atât stabilitate pentru guvernare, cât şi 
menţinerea unui curent moderat în forurile de conducere 
reprezentative ale minorităţii. 

Această politică, pe care nu ezit a o califica drept strategică 
şi înţeleaptă, a avut şi beneficii externe palpabile. Concilierea 
istorică româno-ungară s-a produs inclusiv pe acest fundal. 
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Încheierea istoricului Tratat de bază cu Ungaria, în toamna anului 
1996, care a marcat începutul normalizării relaţiilor bilaterale, este 
meritul guvernului PSD care şi-a asumat responsabilitatea deloc 
uşoară a negocierii şi finalizării acestui document. A trebuit să 
trecem, de asemenea, şi prin ultimele convulsii ale faimoasei 
dispute româno-ungare, de fapt europene, create de Legea 
maghiarilor din statele vecine Ungariei, adoptată de Parlamentul de 
la Budapesta în 2001, pentru a ajunge la bunele relaţii de azi. 
Poziţiile moderate ale UDMR au jucat un rol important în 
finalizarea cu bine a acestei probleme spinoase, terminate cu un 
veritabil succes politico-diplomatic de tip „clasic“ pentru România, 
în 2003. 

Modificarea Constituţiei României, în 2003, a condus la 
adoptarea de soluţii normative care au consacrat în legea 
fundamentală drepturi importante pentru minorităţi (a se vedea, de 
exemplu, dreptul la folosirea limbii minorităţii în justiţie etc.). 
Acest efort continuu de deschidere, de acomodare a societăţii 
româneşti la o mentalitate care, de fapt, este tradiţională spiritului 
dintotdeauna al acestui spaţiu, a dus la consacrarea pe plan 
european a unui veritabil „model românesc“ de protecţie a 
minorităţilor naţionale, deseori oferit de către organismele de profil 
de pe continent spre reflecţie şi inspiraţie altor state şi societăţi. 

Nu pot să nu remarc faptul că este răspunderea actualilor 
guvernanţi de a nu fi ştiut să folosească, în calitate de „produs 
viabil de export“, acest model pentru zone unde România are 
interesul să se afirme, în regiune, de exemplu în zona Balcanilor de 
vest. 

În schimb, asistăm la o dezbatere, aproape inutilă, despre 
o lege a statutului minorităţilor naţionale în România, care nu 
poate să aducă elemente noi, căci standardul actual – aşa după 
cum am menţionat – a depăşit deja nivelul european. De fapt, 
ceea ce lipseşte este o definiţie a minorităţii naţionale la nivel 
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intern şi o codificare – în sensul cel mai literal, de strângere 
într-un cod a tuturor prevederilor, foarte avansate în materie 
de minorităţi din România, care sunt răspândite în toată 
legislaţia românească (în loc să fie incluse într-un singur act 
normativ, ca în unele state europene). De altfel, trebuie reţinut 
că o definiţie a minorităţii naţionale nu a fost încă posibil de 
convenit nici la nivel european. Ceea ce nu impietează pe fond 
asupra aplicării regimului de protecţie a persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale. 

Constat, cu oarecare îngrijorare, tendinţa recent afirmată, în 
anii actualei guvernări, începând din 2005, inclusiv în paginile 
proiectului legii mai sus menţionate, de promovare a unor concepte 
care nu se regăsesc printre standardele actuale internaţionale în 
materie: conceptele autonomiei culturale, sau chiar teritoriale, pe 
baze etnice. Mai mult, astfel de concepte contrare tendinţei deja 
tradiţionale a minorităţilor din România de coparticipare la viaţa 
publică, de codecizie. 

„Garantarea drepturilor colective pentru minorităţi este 
crucială pentru stabilitatea în zona Balcanilor”, afirma preşedintele 
ungar László Sólyom în deschiderea unei conferinţe organizate cu 
ocazia împlinirii a 50 de ani de la semnarea tratatului de la Roma 
(29 martie 2007) – nemulţumit că declaraţia de la Berlin, din 25 
martie 2007, se referă numai la diversităţile lingvistice şi la 
domeniul cultural, nu la protecţia minorităţilor. Va fi nevoie, în 
continuare, de atenţie şi preocupare în legătură cu unele teme şi 
concepte pe care unii politicieni de dreapta din Ungaria şi anumiţi 
reprezentanţi ai minorităţii maghiare din Europa de est vor încerca 
să le promoveze în Uniunea Europeană, ca premise pentru 
eventuale acţiuni politice virtuale. 

Nu am să argumentez aici cu citate din autori şi lucrări de 
specialitate de ce aceste concepte nu fac parte (şi nici nu au şansa 
de a fi incluse) dintre drepturile recunoscute la nivel european 
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pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale. Ar fi livresc şi 
este mult prea evident. Am să arăt numai de ce o asemenea 
abordare nu constituie o soluţie corectă pentru România şi de ce ea 
este în detrimentul înseşi minorităţilor naţionale din România. 

Cred cu tărie, atât ca profesor de drept internaţional, cât şi ca 
om politic care cunoaşte realităţile româneşti, că principalul atu al 
minorităţilor, care le aduce cele mai mari avantaje, este participarea 
nemijlocită, directă la viaţa socială şi politică. Autonomia ar fi, in 
extremis, utilă când o astfel de participare ar fi interzisă de 
circumstanţe sau nu ar fi posibilă din diferite raţiuni. Ceea ce nu 
este deloc cazul, nici acum şi nici în viitorul previzibil. Autonomia 
este de fapt o formulă de izolare, de conservare, de autolimitare. 
Adică de non-evoluţie, într-o epocă a integrării care cere 
participarea şi sinergia tuturor resurselor şi inspiraţiilor. Nu cred că 
vreun lider al minorităţii, oricare ar fi ea, îşi va asuma conştient 
această responsabilitate de a decide stagnarea comunităţii sale, căci 
i-ar semna astfel actul de dispariţie forţată. 

În realitate, singura garanţie de progres a minorităţii este 
codecizia la marile decizii strategice ale oportunităţii unice oferite 
de procesul integrării şi aderării europene. Spectacolul şi valoarea 
diversităţii nu pot fi irosite de dragul unor mici ambiţii politice. 
Oricum, viitorul va decide asupra viabilităţii pe mai departe a 
partidelor de tip etnic. Ţine de responsabilitatea partidelor politice 
din România ca, odată cu propria lor reformă, care trebuie să fie 
profundă, adevărată, pe baze ideologice reale, să preia şi să apere, 
cu instrumentele proprii ideologiilor lor diverse, interesele 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale. 
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 ÎNCHEIERE 
 

Concluzii la o „prefaţă” pentru România Europeană. 
Modernizarea politică – provocări pentru  

partidele politice româneşti 
 
În următorii ani, sunt convins că guvernările, indiferent 

de culoarea lor politică, vor trebui să acţioneze pentru 
îndepărtarea efectelor remanente ale perioadei de tranziţie, pentru 
atenuarea tendinţelor de excluziune socială de lungă durată, pentru 
îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale cetăţenilor, 
consolidarea disciplinei „contractului“, renunţarea la influenţe 
în „flexibilizarea“ legilor, îmbunătăţirea capacităţii de a face 
faţă regulilor economiei post-industriale, îmbunătăţirea condiţiilor 
pentru prosperitatea „de masă“, atenuarea tendinţelor „societăţii 
duale“. 

Un stat modern ca instrument ca instrument al 
transformării  

 
Statul trebuie să se situeze deasupra intereselor elitelor 

politico-economice, mecanismele sale nu trebuie utilizate pentru 
beneficiul celor care caută privilegii sau pentru consolidarea puterii 
celor care temporar îl conduc. Statul nu trebuie să se retragă din 
rolul său de promotor al prosperităţii indiferent de cât de „market-
friendly“ este, sau i se solicită să fie de platformele politice diverse, 
de apărătorii „ortodoxismului“ economic ş.a.m.d. Statul nu trebuie 
să renunţe la rolul de furnizor nediscriminatoriu de servicii publice şi 
la acela de apărător imparţial al drepturilor şi obligaţiilor 
cetăţenilor. Statul nu trebuie condus de „alianţe preferenţiale“, ci 
trebuie să-şi menţină rolul activ pe dimensiunea civică şi socială. 
Principiul de la care trebuie plecat este acela al societăţii inclusive. 
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Soluţiile autocratice nu sunt o variantă 
 

Resursa esenţială numită încredere s-a erodat mult după 1990, 
din mai multe considerente: renunţarea la un model paternalist de 
,,ocrotire“ socială; loialităţile clientelare şi tranzacţiile privilegiate şi 
mediatizarea acestora; lipsa tradiţiei reale a modelelor participative; 
oscilaţiile calitative ale actului politic; calitatea 
componentelor clasei politice; distanţa între nivelul de aşteptare a 
populaţiei şi capacitatea de răspuns a instituţiilor etc.  

Este evident că populaţia nu va ajunge pe termen scurt să-şi 
redefinească, de o manieră semnificativă, încrederea în politică, 
în politicieni şi în instituţiile democraţiei, aşa cum este evident că nu 
poate fi vorba de o încredere generală a populaţiei într-un capitalism 
producător al bunăstării pentru toţi. În România, în particular, 
aşa cum eurobarometrele au indicat, există cel mai mare număr de 
oameni nemulţumiţi de modul în care se desfăşoară viaţa lor. În 
condiţiile în care clasa politică democratică nu va veni însă cu 
soluţii corective reale şi eficiente, locul acestora va fi înlocuit cu 
promisiunile altor soluţii, radicale sau populiste, soluţii care nu 
vor fi neapărat democratice. Mult mai dăunător va fi când vehiculul 
acestor soluţii va fi constituit din politicieni „democratici“ la origine, 
tentaţi pe parcurs, fie din motive subiective, fie din sesizarea 
politicianistă a „oportunităţilor“ de creştere, spre autocraţie, spre 
autoritarism. 

Politica, precum religia şi arta, este o temă pe care oamenii 
nu o pot abandona, chiar dacă în imaginar aceasta cuprinde multe 
lucruri vagi şi o sumedenie de efecte emoţionale puternice. Laturile 
simbolice necesită o vie atenţie, pentru că oamenii creează simbolurile 
politice care îi pot susţine şi dezvolta la fel de uşor cum îi pot perverti. 
Politicienii vor trebui să se concentreze pe valorile publice, în 
dorinţa consolidării consensului, al unui mod de acţiune care să le 
permită oamenilor să înţeleagă şi să acţioneze mai relaxat.  



Încheiere 
 

503 

Campaniile electorale propun interpretări dihotomice (bine-
rău), folosind emoţiile şi impunând spectrul iminent al ameninţărilor. 
În acelaşi timp, un aspect esenţial este cel al demonizării adversarului 
politic. Campania din 2004 a fost relevantă în această direcţie. Astfel 
de modele condensează şi conduc spre acceptarea de atitudini 
iraţionale, prin inventarea unor mituri politice (fie legate de corupţie 
şi reducerea unui fenomen la persoane identificate ca „ţinte“, legat 
de stat şi instituţii, de politică, de diverse personaje în căutarea 
statutului de optimus princeps ş.a.m.d.). Lasswell remarca în urmă cu 
ceva decenii că „dinamica politicii trebuie căutată în nivelul de 
tensiune al indivizilor unei societăţi“, însă este puţin probabil că, 
devenind parte al unui spaţiu al bunăstării (Uniunea Europeană) se va 
crea automat – şi va fi acceptat ca atare – un model politic unic, deşi 
optimismul a peste 65% dintre români cu privire la Uniune poate 
sprijini o astfel de perspectivă.  

Avansul populismului din Europa Centrală şi de Est, recent 
integrată în Uniunea Europeană, poate fi considerat şi o reacţie 
faţă de complexitatea sistemului european, faţă de încheierea 
proiectelor de societate propuse naţiunilor la începutul anilor ’90. 
Ceea ce ne rămâne de făcut este să încercăm să reconstruim 
încrederea în politică, în parlamentarism, în guvernări, în justiţie, 
ca o dimensiune esenţială a succesului dezvoltării capitaliste.  

 

Efectele intrării în Uniunea Europeană asupra reformelor 
 

Uniunea Europeană are un interes real ca reforma să fie una de 
succes, însă sprijinul extern nu este suficient fără voinţa internă de a 
moderniza. Procesul de creare a incluziunii sociale trebuie gândit însă 
în raport de constrângerile economice externe. Absorbţia forţei de 
muncă din Est, indiferent de reacţiile trezite sau de barierele 
temporar stabilite de unele ţări este un fenomen pe termen scurt. Pe 
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termen lung evoluţiile demografice ale continentului, în principal 
îmbătrânirea, vor impune de la sine deschiderea spre imigraţie, 
inclusiv în România, deşi în prezent acest lucru poate părea destul de 
exotic. Există zone în România, în vestul ţării, unde deja de o bună 
perioadă şomajul este sub media considerată naturală şi unde nevoile 
productive au determinat „importul“ sau de-localizarea forţei de 
muncă. Aceste zone extrem de active indică practic evoluţiile 
viitoare. În acelaşi timp, există bazine regionale consistente pentru 
forţa de muncă din sectorul nemodern în Est şi Sud, de unde au şi 
plecat mulţi români să lucreze în alte state ale Uniunii Europene. 
Tocmai în aceste zone este nevoie de politici eficiente, în principal 
la nivelul comunităţilor, pentru ieşirea din categoria „petelor albe“ 
şi pentru consolidarea mecanismelor active, economic şi social, 
ceea ce va stimula şi revenirea acasă a celor plecaţi temporar. 

 

O nouă strategie pentru piaţa muncii 
 

Politicile sociale şi în primul rând politicile de ocupare a 
forţei de muncă reprezintă o zonă extrem de importantă, în care este 
absolut necesară urmărirea unor direcţii distincte, bine precizate: 

  Stabilirea unui echilibru eficient între ocuparea în sectorul 
„mai puţin modern“ şi cel bazat pe economia cunoaşterii, ca 
premisă a intrării reale în competiţie cu economiile competitive. În 
general, în ţările ex-comuniste, companiile occidentale au devenit 
coloana vertebrală a economiilor acestora, ceea ce nu implică ca 
premisă incapacitatea lor de a crea companii naţionale competitive. 

  Investiţiile străine şi preponderent cele europene vor 
reprezenta în continuare cheia dezvoltării economiei, însă firmele 
locale vor trebui să depăşească nişele de interes din prezent, 
aproape nesemnificativ în planul capitalului extern. Investiţiile 
externe pot crea locuri de muncă, însă nu este obligatorie o 
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garantare automată a acestora (după cum nici un nivel decent de 
salarizare nu poate fi garantat). 

  Politicile în acest domeniu pot urmări fie măsuri de 
ocupare a restului forţei de muncă (în acest moment disponibilă 
pentru asimilare în sectorul „nemodern“ din Occident), fie crearea 
de substituţii de venituri (şi aici însă echilibrul trebuie să fie unul 
eficient, pentru că nu întotdeauna crearea de substituţii este o 
soluţie pe termen lung şi experienţa noastră din primul deceniu 
post-comunist o confirmă). 

  Măsuri eficiente în sprijinul învăţării pe toată durata vieţii 
active, investiţia în capitalul uman şi în instituţiile de formare; rolul 
şcolii trebuie completat cu producţia informativ-formativă a 
companiilor, însă acest tip de măsuri are nevoie de stabilirea unui 
cadru de desfăşurare, de un dialog onest şi de implicare în politicile 
sociale. 

 

Îndemn la concertarea poziţiilor şi a acţiunilor 
 

Speranţa mea se îndreaptă către o Românie a regulilor 
respectate. O Românie în care instituţiile funcţionează şi în 
care scopul lor fundamental este servirea intereselor 
cetăţenilor. Am intrat în Uniunea Europeană. Aici şi acum nu ne 
mai putem baza pe amatorism, pe interpretare subiectivă, pe 
lărgirea limitelor, pe încălcarea convenţiilor. Normalitatea 
înseamnă să ne asumăm regulile, iar ele să devină o parte din 
modul nostru de a fi. Normalitatea înseamnă aplicarea reflexului 
european. Avem nevoie de o transformare radicală, de care nu 
sunt convins că România este deocamdată capabilă, dar poate să o 
realizeze. În orice caz, nu aşa, nu în maniera la care am fost martori 
îndeosebi în primele luni ale anului 2007. În nici un caz, 
transformările acestea nu sunt posibile fără cooperare, într-un cadru 
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consensual, fără un intens efort de concertare a poziţiilor şi fără 
consideraţia pe care fiecare trebuie să o manifeste faţă de ceilalţi 
participanţi la dialogul politic. 

Avem nevoie de un salt pentru a ne dovedi nouă înşine că 
suntem suficient de maturi pentru a ne considera europeni. 
Propun, prin acest program, începerea unei dezbateri naţionale 
ample, care să fie scoasă total din contextul luptei politice. E 
timpul să ieşim din prezentul conflictual şi confuz, dominat de 
preocuparea pentru alegeri anticipate, de luptele dintre partidele 
de la putere, de reforma partidelor de opoziţie etc. Avem nevoie 
să strângem rândurile şi să lucrăm împreună la un proiect 
naţional. Programul „România Europeană“ poate fi un prim pas. 
Nu îmi arog dreptul de a impune asemenea programe sau 
asemenea proiecte naţionale. Eu vreau doar să trag un semnal de 
alarmă şi să invit colegii şi societatea – în ansamblu - să 
participe direct la construirea României europene în care vom 
trăi cu toţii. Să începem cu strategia postaderare a României. Şi cât mai 
repede! 

Dezbaterile naţionale au ajutat mereu România să îşi 
definească valori, să îşi impună obiective şi, în cele din urmă, să 
progreseze. Astfel, am putea reuşi să transformăm inclusiv 
politica din spectacol (de cele mai multe ori ieftin!) în 
administraţie şi să redefinim succesul în politică nu doar prin 
apariţiile la televizor, ci prin aplicarea concretă şi coerentă a unor 
cerinţe directe ale populaţiei. Suntem în Uniunea Europeană. Să 
facem în aşa fel încât valul schimbării să devină un instrument al 
progresului, al bunăstării şi al prosperităţii, nu doar al fricii şi al 
surprinderii! Avem nevoie de curaj şi de încredere în forţele 
noastre! Eu cred că vom reuşi! Sunt prea optimist? 
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Anexa I:  
 

Proiect de lege privind sistemul public de pensii pentru 
agricultori 

 
Expunere de motive 

 
Propunerea legislativă creează cadrul legislativ care să satisfacă 

două cerinţe ale unui sistem public de pensii, neîndeplinite în prezent 
prin legislaţia existentă: 

 pensiile actuale ale agricultorilor sunt plătite de către bugetul 
de stat, în timp ce actualii agricultori de vârstă activă contribuie, atâţi câţi 
o fac, la bugetul asigurărilor sociale de stat; astfel, contribuţiile 
agricultorilor de vârstă activă se redistribuie la alte categorii sociale; 

 actualii contribuabili reprezintă 2,5% din totalul existent. 
Ca urmare, practic întreaga populaţie activă din agricultură nu are 

asigurat riscul bătrâneţii, fiind apriori destinată la vârsta pensionării  
situaţiei de asistată social. Caracteristica oricărui stat european, 
caracteristica unui stat social, este aceea de a asigura toţi cetăţenii 
împotriva diferitelor riscuri, printre care şi cel al bătrâneţii. 

De aceea, propunerea legislativă vine să construiască un sistem 
de pensii pentru viitorii pensionari agricultori, care să le permită acestora 
plata unei contribuţii foarte reduse în condiţii de mutualitate cu statul. 
Mutualitatea se referă la o participare a agricultorului cu o treime din 
contribuţia lunară şi a bugetului de stat cu două treimi din aceasta. Un 
astfel de sistem, denumit „sistem mutual de pensii pentru agricultori” 
funcţionează de câteva decenii în Franţa, cu rezultate foarte bune. 

Menţionăm de asemenea că responsabilii cu politica socială în 
perspectiva lărgirii din Uniunea Europeana au solicitat un astfel de sistem 
manifestându-şi susţinerea pentru prezentul proiect şi evaluarea modului 
în care fonduri Sapard ar putea fi folosite în structurarea noului sistem 
(Jerome Vignon). 

Se propun prin acest proiect 5 tipuri de contribuţii lunare 
individuale: 100.000 lei (10 lei denominat), 200.000, 300.000, 400.000, 
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500.000 lei. În mod corespunzător, statul contribuie lunar pentru fiecare 
participant cu 200.000, 400.000, 600.000, 800.000, 1.000.000 lei.(20, 40, 
60, 80, 100 RON) 

Printr-o declaraţie anuală, participantul se angajează să plătească 
în anul următor unul din cele 5 tipuri de contribuţii; în mutualitate, 
bugetul de stat înregistrează în contul persoanei cele două treimi 
corespunzătoare. 

Condiţiile de pensionare sunt: 
- vârsta – 57 de ani femeile şi 62 de ani bărbaţii; 
- stagiul de cotizare – 25 de ani pentru femei, respectiv 30 

de ani pentru bărbaţi. 
Considerăm necesare condiţii de pensionare mai puţin severe 

decât cele stipulate în Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale, având în vedere speranţa de viaţă 
sensibil mai mică în mediul rural decât în cel urban. Cuantumul 
pensiilor variază între 140 lei şi 421 lei, funcţie de tipul de contribuţie 
plătită conform unei variante posibile, luată în calcul la fundamentare. 
Contribuţiile anuale plătite pot varia de la 1 la 5, în timp ce pensiile 
variază de la 1 la 3, în funcţie de nevoile de trai, de posibilităţile 
economiei şi în corelaţie cu pensiile stabilite în baza Legii nr.19/2000. 
Formula de calcul folosită ţine cont de numărul de unităţi de contribuţie 
ale fiecărui contribuabil şi de valoarea unităţii de contribuţie stabilită 
anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, funcţie de 
posibilităţile economiei, dar ajustabilă cu rata inflaţiei. 

Propunerea legislativă instituie o pensie minim garantată, 
corespunzătoare unei contribuţii minime şi unui stagiu de cotizare minim 
de 10 ani. 

Cuantumurile pensiilor rezultate din formulă sunt corelate cu 
nivelul venitului minim garantat şi cu cel al ajutorului de şomaj, în aşa fel 
încât statutul de asigurat (pensia) să fie de preferat situaţiilor de asistat 
social. 

Iniţiativa legislativă prevede acordarea de pensii de invaliditate, 
de urmaş, ajutoare de deces, precum şi indemnizaţii de maternitate şi 
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pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani în 
cazul copilului cu handicap. 

Propunerea prevede crearea unui buget al pensiilor pentru 
agricultori, integrat în cel al asigurărilor sociale de stat, pe modelul 
bugetului de asigurări sociale pentru şomaj. 

Veniturile acestui buget sunt constituite din  contribuţiile 
individuale ale asiguraţilor agricultori, din contribuţiile virate de stat 
în numele asiguraţilor, din eventuale subvenţii ale bugetului de stat 
şi din alte venituri (sponsorizări, etc.). 

Cheltuielile bugetului sunt reprezentate de sumele necesare 
achitării tuturor pensiilor pentru agricultori, atât cele plătite 
conform vechii legislaţii, cât şi cele plătite în concordanţă cu 
prezenta lege. 

Prezenta lege instituie un sistem de pensii de tip PAYG bazat 
pe conturi individuale. Acest sistem, numit în literatura de 
specialitate NDC (notional defined contributions) este introdus deja în 
sistemul public de pensii (pilonul I), în ţări precum Suedia, Polonia, 
Estonia, Lituania etc. 

Evidenţa contribuţiilor din conturile individuale se face pe 
baza contribuţiilor individuale acumulate şi a celor plătite de stat în 
numele asiguraţilor, înscrise automat în conturile individuale, odată 
cu plata contribuţiei personale. Bugetul de stat are doar obligaţia 
plăţii pensiilor în plată, conf. legii nr. 352/2004 pentru completarea 
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale. Odată cu ieşirea la pensie a pensionarilor agricoli 
în temeiul prezentei legi, bugetul de stat va continua să susţină toate 
pensiile agricultorilor: unele în virtutea vechii legislaţii, altele 
instituite în baza formulei din actuala lege. 

Prin intrarea în aplicare a prezentei legi, pensiile în plată în 
baza vechii legislaţii vor fi transformate conform formulei noi în 
unităţi de contribuţii, pentru a avea un tratament unitar şi a putea 
beneficia de majorările şi indexările acordate prin modificarea  
valorii unităţii de contribuţie la aceleaşi date. 
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O proiecţie bugetară bazată pe date ale recensământului 
populaţiei şi pe date ale CNPAS are în vedere următoarele: 

- cca. 2 milioane persoane populaţie activă, care trăieşte în 
mediul rural şi care nu are un contract individual de muncă; presupunem 
că 1,6 milioane persoane din această categorie se vor asigura începând cu 
anul 2007; 

- 986471 pensionari în plată în luna septembrie 2006; 
- contribuţie medie lunară plătită de contribuabili: 250.000 lei (25 

lei denominat), începând cu anul 2007; 
- contribuţie medie lunară plătită (înregistrată în conturile 

individuale) de stat: 500.000 lei (50 lei denominat), începând cu anul 
2007; 

- contribuţie anuală contribuabili: 4.800 mld lei (0,48 mld. RON) 
începând cu 2007; 

- contribuţie anuală a statului:  9.600 mld lei (0,96mld. RON) 
începând cu 2007; 

- pensia medie lunară în plată: 119 RON la 1 ianuarie 2007 
- cheltuieli cu pensiile în plată: 14120 mld lei (1,41 mld.RON) în 

2007. 
- în fiecare an, noii asiguraţi în sistem (cei peste 25 ani) sunt în 

număr aproximativ egal cu cei care părăsesc statutul de asigurat şi 
îndeplinesc condiţiile de pensionare; 

- numărul pensionarilor actuali în plată au un grad de părăsire a 
sistemului (deces) în ultimii 2 ani de 155000 pe an, cifră pe care o vom 
considera repetitivă până la completa dispariţie a acestora (probabil după 
2014); 

- atât veniturile cât şi cheltuielile fondului de pensii pentru 
agricultori se calculează în termenii anului 2006, presupunând că 
veniturile şi cheltuielile vor fi modificate în timp cu acelaşi procent 
corespunzător ratei inflaţiei; 

Folosind date statistice privind structura pe vârste a populaţiei, 
furnizate de recensământul populaţiei din anul 2002, precum şi elemente 
ale modelului PROST pentru modelarea sistemelor de pensii prin 
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redistribuire, rezultă că efortul bugetar pentru implementarea acestui 
sistem şi finanţarea în paralel a vechilor pensionari este: 

 
2007 - 0,9328 mld. RON 
2008           - 0,7073 
2012           - 0,4420 
2013           - 0,3500 
2014           - 0,4000 
2022            -1,1280  
2024            -1,2640 

 
Modelul realizat demonstrează, că începând cu anul 2015, 

pensiile în plată vor fi doar cele propuse de prezenta iniţiativă legislativă, 
iar după cca. 16 ani de acordare a noilor pensii efortul de plată a pensiilor 
din partea bugetului de stat rămâne relativ constant (1,3000 mld. RON). 

În elaborarea modelului am folosit premiza că noii intraţi anual în 
sistemul de pensii pentru agricultori în calitate de asiguraţi (5,9%) este 
aproximativ egal cu numărul celor care se pensionează anual (6,2%). 

În concluzie, sistemul prezintă avantaje clare pentru: 
- viitorii pensionari agricultori care vor beneficia de o pensie de 

care nu puteau să se bucure conform reglementărilor actuale; 
- guvernele viitoare şi societatea în ansamblu, care nu va avea 

sarcina asistenţei sociale a unui segment de cca.10% din populaţie; 
- bugetul de stat va fi despovărat în următorii 11 ani cu valori 

cuprinse între 0,6 mld. RON şi 0,15 mld. RON din efortul financiar 
necesar plăţii actualelor pensii; 

- dezvoltarea spiritului civic prin asumarea unor responsabilităţi 
proprii în asigurarea riscurilor proprii, în parteneriat cu statul; 

- îndeplinirea cerinţelor europene de a asigura tuturor cetăţenilor 
mijloace de depăşire cu demnitate a perioadelor de risc; 

- încurajarea natalităţii la sate, acordându-se pentru prima dată 
indemnizaţie de maternitate şi de creştere a copilului până la împlinirea 
vârstei de 2 ani. 
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Conform cu discuţiile avute cu experţi europeni în domeniul 
pensiilor, eforturile bugetului de stat pentru plata noilor pensii ar putea fi 
completate de fonduri SAPARD, această măsură fiind considerată o 
reformă structurală a sistemului de pensii. 

Este un proiect social european. 
 

Iniţiator, 
Deputat PSD Adrian Năstase 
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PROIECT 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA 
DEPUTAŢILOR 

 SENATUL 

 
        

LEGE  
privind sistemul public de pensii pentru agricultori 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 

Capitolul 1 
 

Dispoziţii generale 
 

Art.1. – Dreptul agricultorilor de a avea o pensie este garantat de 
stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al agricultorilor, denumit în 
continuare sistemul de pensii pentru agricultori. 
 

Art.2. – Sistemul de pensii pentru agricultori se organizează şi 
funcţionează având ca principii de bază: 

a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi 
garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept; 

b) principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la 
sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament 
nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de 
lege; 

c) principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la 
sistemul public îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi 
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pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de 
prezenta lege; 

d) principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice care 
domiciliază în mediul rural, desfăşoară activităţi legate de agricultură, 
zootehnie sau piscicultură şi nu au un contract individual de muncă, nu 
sunt funcţionari publici, nu ocupă funcţii eligibile sau de demnitate 
publică în care sunt numite, nu sunt  pensionari sau şomeri, sunt obligaţi, 
potrivit prevederilor prezentei legi, să participe la sistemul de pensii 
pentru agricultori, drepturile ce decurg din această participare fiind 
considerate drepturi de asigurări sociale, ce se exercită corelativ cu 
îndeplinirea obligaţiilor; 

e) principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de 
asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor personale sau în 
numele persoanelor fizice participante la sistemul de pensii pentru 
agricultori, dreptul la pensie acordându-se pe temeiul contribuţiilor 
plătite; 

f) principiul mutualităţii, conform căruia statul participă alături de 
persoanele fizice participante şi în numele acestora la sistemul de pensii 
pentru agricultori (public) cu contribuţii proporţionale cu cele 
individuale; 

g) principiul repartiţiei, pe baza căruia veniturile realizate se 
redistribuie, conform prevederilor prezentei legi, pentru asigurarea plăţii  
obligaţiilor ce revin sistemului de pensii pentru agricultori; 

 
Art.3. – (1) În cadrul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi 

de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, se înfiinţează 
Departamentul de pensii pentru agricultori, care administrează, 
gestionează, coordonează şi controlează activitatea legată de asigurări 
sociale şi plată a pensiilor pentru agricultori. 

(2) În vederea realizării activităţii de asigurări sociale şi plată a 
pensiilor pentru agricultori, Departamentul de pensii pentru agricultori 
din cadrul CNPAS are următoarele atribuţii: 
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a) coordonează şi controlează activitatea în acest domeniu a 
caselor de pensii judeţene şi a Casei de pensii a municipiului Bucureşti, 
denumite în continuare case teritoriale de pensii; 

b) controlează modul de stabilire şi plată a pensiilor pentru 
agricultori; 

c) urmăreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului 
pensiilor pentru agricultori şi prezintă Ministerului muncii, solidarităţii 
sociale şi familiei rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia 
bugetară. 
 

Art.4. – (1) În sistemul de pensii pentru agricultori sunt asigurate 
în condiţiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare 
asiguraţi, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) locuiesc temporar sau definitiv în mediul rural; 
b) nu urmează cursuri de învăţământ, organizate potrivit legii; 
c) au vârste cuprinse între 16 şi 57 de ani femeile, respectiv 16 şi 

62 de ani bărbaţii; 
(2) Asiguraţii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau 

apatrizi pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în 
România. 

(3) Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii la sistemul de 
pensii pentru agricultori şi au dreptul să beneficieze de pensii în 
conformitate cu prevederile prezentei legi. 
 

Art.5. – (1) Sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, 
persoanele fizice prevăzute la art. 4, care: 

a) desfăşoară activităţi agricole în gospodăria proprie, precum şi 
activităţi private în domeniul forestier, zootehnic sau piscicol; 

b) sunt membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de 
asociere din agricultură.  

2) Se pot asigura în sistemul de pensii pentru agricultori şi acele 
persoane fizice care locuiesc în mediul rural şi care beneficiază de un 
contract de muncă pe perioadă determinată a cărui durată este mai mică 
de 12 luni. 
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(3) Persoanele fizice care se încadrează în prevederile art.5 din 
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale nu se pot asigura  în sistemul de pensii pentru 
agricultori. 
 

Art.6. – (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 5 alin.(1) sunt 
obligate să depună, până la data de 31 decembrie al fiecărui an, declaraţia 
de asigurare privind tipul de contribuţie pe care o vor plăti în anul ce 
urmează. 

(2) Persoanele fizice prevăzute la art.5 alin.(1) care au împlinit 
vârsta de 25 de ani sunt obligate să depună declaraţia de asigurare la casa 
teritorială de pensii în raza căreia îşi au  domiciliul în termen de 30 de 
zile de la încadrarea în situaţiile prevăzute de lege.  

(3) Persoanele fizice prevăzute la art.5 alin.(1) sunt obligate să 
menţioneze în declaraţie,  pe proprie răspundere, că nu se încadrează în 
nici una din prevederile prevăzute de art.5 din Legea nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  
 

Art.7. – (1) În sistemul de pensii pentru agricultori, beneficiile 
obţinute reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea capacităţii de 
muncă în agricultură ca urmare a bătrâneţii, invalidităţii, accidentelor, 
sau decesului, denumite în continuare riscuri asigurate. 

(2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii 
pentru limită de vârstă, pensii de invaliditate, pensii de urmaş şi  ajutor de 
înmormântare. 
 

Art.8. – (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele de cel puţin 
12 luni în care persoanele au plătit contribuţii de pensii în sistemul de 
pensii al agricultorilor din România.  

(2) Drepturile de pensii cuvenite în sistemul de pensii pentru 
agricultori din România se pot transfera în ţările în care asiguraţii îşi 
stabilesc domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile reglementate prin acorduri 
sau convenţii internaţionale la care România este parte sau în ţări 
aparţinând Uniunii Europene. 
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(3) Pensia prevăzută la alin.(2) este transferată în moneda ţărilor 
respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit. 
 

Art.9. – (1) Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale 
în sistemul de pensii pentru agricultori se realizează pe baza codului 
numeric personal. 

(2) Înregistrarea contribuţiilor personale ale asiguraţilor cât şi a 
celor achitate de stat în numele acestora se face în conturile individuale 
ale asiguraţilor. 
 

Art.10. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai 
jos au următoarele semnificaţii: 

a) Unitatea de contribuţie lunară este o constantă corespunzătoare 
unei contribuţii lunare individuale, în cuantum fix, stabilită după cum 
urmează: 

- UC 1 – corespunzătoare unei contribuţii de 10 lei (noi); 
- UC 2 – corespunzătoare unei contribuţii de 20 lei; 

            - UC 3 – corespunzătoare unei contribuţii de 30 lei; 
- UC 4 – corespunzătoare unei contribuţii de 40 lei; 
- UC 5 – corespunzătoare unei contribuţii de 50 lei; 
b) Unitatea de contribuţie lunară mutuală este o constantă 

corespunzătoare unei contribuţii lunare individuale şi a unei contribuţii 
lunare achitate de stat în numele asiguratului  
Sunt posibile 5 tipuri de unităţi de contribuţii lunare mutuale, după cum 
urmează: 

- Ucm1 – corespunzătoare unei contribuţii mutuale de 30 lei; 
- Ucm2 – corespunzătoare unei contribuţii mutuale de 60 lei; 
- Ucm3 – corespunzătoare unei contribuţii mutuale de 90 lei; 
- Ucm4 – corespunzătoare unei contribuţii mutuale de 120 lei; 
- Ucm5 – corespunzătoare unei contribuţii mutuale de 150 lei; 

c) Unitate de contribuţie anuală este o constantă corespunzătoare unei 
contribuţii mutuale pentru un an, respectiv pentru 12 luni stabilită după 
cum urmează:  
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- Uca1= 360, corespunzătoare unei contribuţii mutuale de 30 lei; 
- Uca2 = 1,5UCa1=  540, corespunzătoare unei contribuţii mutuale de 

60 lei; 
- Uca3 = 2UCa1   =  720, corespunzătoare unei contribuţii mutuale de 

90 lei; 
- Uca4 = 2,5UCa1= 900, corespunzătoare unei contribuţii mutuale de 

120 lei; 
- Uca5 = 3UCa1 = 1080, corespunzătoare unei contribuţii mutuale de 

150 lei; 
d) Unităţile de contribuţie – Uc - reprezintă raportul dintre suma 

unităţilor de contribuţie anuală realizată de asigurat în întreaga perioadă 
de contribuţie şi stagiul complet de cotizare necesar, respectiv de 25 de 
ani la femei sau de 30 de ani la bărbaţi. 

e) Numărul de unităţi de contribuţie realizat în întreaga perioadă de 
contribuţie reprezintă baza de calcul pentru stabilirea pensiei de 
agricultor. 

f) Valoarea unităţii de contribuţie este suma în lei, stabilită anual prin 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, ce reprezintă posibilitatea 
sistemului de a valoriza unităţile de contribuţie acumulate de agricultori, 
în vederea obţinerii unei pensii de agricultori. 
 

Capitolul 2 
 

Bugetul pensiilor pentru agricultori 
 

Art.11. – (1) Bugetul pensiilor pentru agricultori cuprinde 
veniturile şi cheltuielile sistemului de pensii  pentru agricultori. 

(2) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
fundamentează anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului 
pensiilor pentru agricultori. 

 (3) Bugetul pensiilor pentru agricultori se aprobă prin legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 

(4) În cazul în care Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu 
a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului 
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bugetar, până la adoptarea noului buget se aplică în continuare 
prevederile bugetului pensiilor pentru agricultori pe anul precedent. 
 

Art.12. – Veniturile bugetului pensiilor pentru agricultori provin 
din contribuţii de asigurări sociale individuale ale asiguraţilor, contribuţii 
ale statului achitate în numele asiguraţilor, din dobânzi, precum şi din 
alte venituri, potrivit legii. 

Art. 13. (1) – Cheltuielile bugetului pensiilor pentru agricultori 
acoperă contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale pentru agricultori 
stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi, cheltuielile privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului pensiilor pentru agricultori, 
finanţarea unor investiţii proprii precum şi alte cheltuieli prevăzute de 
lege. 

(2) Cuantumul pensiilor de agricultori provenite din fostul sistem 
de asigurări sociale al agricultorilor, aferente punctajelor medii anuale 
obţinute prin aplicarea prevederilor art. 180, alin. (1) şi (2) din Legea 
nr.19/2000 precum şi partea din cuantumul pensiei rezultată prin aplicare 
prevederilor art. 168 alin. (5) din Legea nr.19/2000, se suportă de la 
bugetul de stat. 

(3) Se suportă, de asemenea, de la bugetul de stat partea din 
cuantumul pensiei din sistemul public aferentă punctajelor medii anuale 
obţinute prin valorificarea, după data de 1 aprilie 2001, a fiecărui an util 
realizat în cadrul fostelor unităţi agricole cooperatiste, a fiecărui an de 
contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie individuală din zonele 
necooperativizate, până la data intrării în vigoare a legii nr. 80/1992 
privind pensiile şi alte drepturi de asigurări ale agricultorilor, precum şi a 
perioadelor de contribuţie realizate conform acestei legi, după data de 29 
iulie 1992 şi până la data de 1 aprilie 2001. 

(4) Sumele necesare aplicării prevederilor alin. (2) şi (3) se 
suportă din contribuţiile statului achitate în numele asiguraţilor  potrivit 
prevederilor art. 21, precum şi din transferuri directe de la bugetul de stat.   
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    Art. 14 - (1) Excedentele anuale ale bugetului pensiilor pentru 
agricultori pot fi utilizate în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate 
prin lege, după restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat. 

    (2) Eventualul deficit curent al bugetului pensiilor pentru 
agricultori se acoperă din disponibilităţile bugetului pensiilor pentru 
agricultori din anii precedenţi.  

 
   Art. 15 - Disponibilităţile băneşti ale bugetului pensiilor pentru 

agricultori sunt purtătoare de dobânzi, nivelul dobânzilor urmând a se 
stabili prin convenţii încheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau cu 
bănci. 

 
   Art. 16 – În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru 

acoperirea deficitului bugetului pensiilor pentru agricultori, veniturile 
bugetului pensiilor pentru agricultori se completează cu sume care se 
alocă de la bugetul de stat. 

 
    Art. 17 - (1) În sistemul pensiilor pentru agricultori, pe 

teritoriul României, contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale se 
plătesc în lei. 

    (2) Contribuţiile şi prestaţiile de asigurări sociale, stabilite în 
moneda altor ţări, se plătesc pe teritoriul României în lei, la cursul de 
schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României din ziua plăţii.  

 
 

Capitolul 3 
 

Contribuţia pentru pensia de agricultor 
 

Art.18. – (1) În sistemul de pensii pentru agricultori sunt 
contribuabili şi au obligaţia plăţii contribuţiei, asiguraţii individuali 
prevăzuţi la art. 5, alin. (1), persoane fizice care au vârsta de cel puţin 25 
de ani. 
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Art.19. – (1) Statutul de asigurat se dobândeşte prin depunerea 
unei declaraţii de asigurare la casa teritorială de pensii în raza căreia se 
află domiciliul persoanei, după încadrarea în situaţiile prevăzute la art. 4 
şi art. 5.  

(2) Asiguraţii sunt obligaţi să depună anual o declaraţie de 
asigurare pe proprie răspundere referitoare la îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute la art. 4 şi art.5. 

(3) Declaraţia de asigurare prevăzută la alin.(2) conţine şi 
angajamentul asiguratului de a plăti în anul următor una din cele 5 tipuri 
de contribuţii lunare individuale, precum şi frecvenţa plăţilor. 

(4) Contribuţiile pot fi plătite lunar, trimestrial, semestrial sau 
anual. 

(5) Plata contribuţiilor individuale se face la sediul casei 
teritoriale de pensii, prin CEC sau prin mandat poştal, pe baza copiei 
după declaraţia de asigurare. 

(6) Declaraţiile de asigurare prevăzute la alin.(1) şi (2) se depun 
până la data de 31 decembrie a anului în curs. 
 

Art.20. – (1) Cuantumul contribuţiilor lunare plătite de asigurat 
este constant pentru un an, în baza declaraţiei de asigurare.  

(2) Asiguratul poate opta în declaraţia de asigurare pentru una din 
următoarele contribuţii lunare individuale: 

a) 10 lei; 
b) 20 lei; 
c) 30 lei; 
d) 40 lei; 
e) 50 lei; 
(3) Contribuţia de asigurare pentru pensia de agricultor se 

datorează de la 1 ianuarie a anului următor depunerii declaraţiei de 
asigurare. 
 

Art. 21. – (1) CNPAS înregistrează în conturile individuale ale 
asiguraţilor plăţile reprezentând contribuţiile individuale, concomitent cu 
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dublul acestor vărsăminte, valoare ce reprezintă contribuţia statului 
achitată în beneficiul asiguratului. 

(2) Evidenţierea în conturile individuale a contribuţiilor prevăzute 
la alin. (1) se face sub forma unităţilor de contribuţie anuală. 

(3) Unităţile de contribuţie anuală, corespunzătoare celor 5 tipuri 
de contribuţii lunare individuale prevăzute la art. 20 alin.(2) lit.a) – e), 
sunt următoarele: 

a) 360; 
b) 540; 
c) 720; 
d) 900; 
e) 1080. 

 
Art. 22. – (1) Asiguratul poate întrerupe plata contribuţiei, 

menţionând acest lucru în declaraţia de asigurare. 
(2) Eventualele perioade de neplată a contribuţiei nu constituie 

stagiu de cotizare, în aceste perioade bugetul de stat neparticipând cu 
contribuţii în contul asiguratului. 

(3) Neplata contribuţiei individuale de către asigurat la termenele 
menţionate în declaraţia anuală de asigurare atrage neacordarea 
drepturilor de prestaţii de asigurări sociale diferite de pensia pentru limită 
de vârstă până la achitarea contribuţiilor datorate şi a dobânzilor de 
întârziere aferente. 

 
Art. 23. – (1) Prin exceptare de la prevederile art.4 lit.c), 

persoanele fizice ce depăşesc vârsta de 57 de ani femeile, respectiv 62 de 
ani bărbaţii şi care nu beneficiază de pensie din sistemul public sau de 
pensie de agricultor, dar care îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute de 
art. 4 şi art. 5 şi care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au 
stagii de cotizare realizate în agricultură suficiente pentru deschiderea 
unui drept de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000, sau 
care împlinesc vârsta legală de pensionare într-o perioadă mai mică de 10 
ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot dobândi calitatea de 
asigurat, în conformitate cu prevederile prezentei legi, prin plata 



Încheiere 
 

523 

retroactivă a contribuţiei, până la completarea unui stagiu de cel puţin 10 
ani de cotizare. 

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot plăti într-o perioadă 
de 2 ani contribuţiile corespunzătoare unui stagiu minim de cotizare de 
10 ani, pe baza unei declaraţii de asigurare speciale şi a unor declaraţii de 
asigurare anuale. 

(3) Prin declaraţia de asigurare specială întocmită de persoanele 
fizice prevăzute la alin.(1), acestea  îşi asumă angajamentul de a plăti 
contribuţiile prevăzute la art.20 alin.(2), în cuantumul corespunzător 
stagiului minim de cotizare, într-o perioadă de 2 ani, începând cu data de 
1 ianuarie a anului următor depunerii acestui tip de declaraţie. 

(4) Declaraţia de asigurare specială este însoţită de o declaraţie de 
asigurare anuală pentru fiecare din următorii 2 ani. 

(5) Contribuţiile plătite de persoanele prevăzute la alin.(1) pot fi 
valorificate pentru obţinerea unei pensii de agricultor numai după 
încheierea plăţii contribuţiilor corespunzătoare unui stagiu minim de 
cotizare de 10 ani. 

(6) În cazul întreruperii plăţii contribuţiei de asigurări sociale 
pentru agricultori de către asigurat în perioada de 2 ani prevăzută la alin. 
(4) iar contribuţiile achitate nu corespund unui minim de contribuţie 
pentru 10 ani, stagiul de cotizare realizat nu se poate valorifica la 
stabilirea dreptului la pensie. 
 

Art. 24. – (1) Evidenţa unităţilor de contribuţie lunare 
individuale, mutuale şi a unităţilor de contribuţie anuală se asigură prin 
casele teritoriale de pensii, pe baza codului numeric personal al 
asiguratului. 
 

Art. 25. – (1) În sistemul de pensii pentru agricultori, stagiul de 
cotizare se constituie din însumarea anilor în care s-a plătit contribuţia 
pentru  pensiile de agricultor. 

(2) Perioadele în care, pe parcursul unui an calendaristic 
(1ianuarie - 31 decembrie) asiguratul nu a plătit integral contribuţia 
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individuală asumată prin declaraţie sau nu a depus declaraţia, nu se iau în 
considerare la calculul unei unităţi de contribuţie anuală. 

(3) La data stabilirii unei pensii in condiţiile legii, unităţile de 
contribuţie lunare mutuale realizate în condiţiile de la alin.(2) se 
cumulează; unităţile de contribuţie anuale rezultate intră în formula de 
calcul a pensiei. 

 
Art. 26. – (1) În sistemul pensiilor pentru agricultori se 

asimilează stagiului de cotizare  perioadele necontributive, denumite în 
continuare perioade asimilate, în care asiguratul: 

a) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, cu 
condiţia absolvirii acestuia pe durata normală a studiilor respective; 

b) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu 
termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în 
prizonierat. 

(2) Perioadele asimilate prevăzute la alin.(1) se valorifică numai 
pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de 
urmaş. 

(3) Perioadele asimilate se înregistrează ca unităţi de contribuţie 
anuală corespunzătoare, potrivit prevederilor art.20 alin.(2) lit.a). 

(4) Perioadele asimilate se consideră unităţi de contribuţie anuală 
dacă fracţiunile incomplete de an sunt de cel puţin 6 luni. 
 

Capitolul 4 
 

Pensii de agricultor 
 

Secţiunea 1 
Pensia pentru limită de vârstă 

 
Art.27. – (1) Pensia de agricultor pentru limită de vârstă se acordă 

asiguraţilor care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condiţiile 
privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare în 
sistemul pensiilor de agricultor. 
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(2) Vârsta standard de pensionare este de 57 de ani pentru femei 
şi de 62 de ani pentru bărbaţi. 

(3) Stagiul minim de cotizare, atât pentru femei, cât şi pentru 
bărbaţi, este de 10 ani. 

(4) Stagiul complet de cotizare este de 25 de ani pentru femei şi 
de 30 de ani pentru bărbaţi. 

(5) Pentru obţinerea unei pensii de agricultor stagiile incomplete 
de cotizare se valorifică cu condiţia depăşirii stagiului minim de cotizare 
de 10 ani. 
 

Art.28. – (1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de 
cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, în funcţie 
de gradul handicapului, beneficiază de reducerea stagiilor de cotizare şi a 
vârstelor standard de pensionare, după cum urmează: 

a) reducerea cu 15 ani a vârstei de pensionare, dacă au realizat cel 
puţin 10 ani de cotizare, pentru cei cu handicap grav; 

b) reducerea cu 10 ani a vârstei de pensionare dacă au realizat cel 
puţin 10 ani de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat. 

(2) Asiguraţii nevăzători beneficiază de pensie minimă pentru 
limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au realizat, ca nevăzător, cel 
puţin 10 ani de cotizare. 
 

Art. 29. – Beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare 
în străinătate după data de 23 august 1944 şi/sau de prizonierat, asiguraţii 
cu stagiu complet de cotizare cărora li s-au stabilit drepturi privind 
vechimea în muncă în condiţiile prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a), b) şi c) şi 
alin.(2) din Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri. 
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Secţiunea a 2-a 
Pensia anticipată 

 
Art. 30. – (1) Asiguraţii care au depăşit stagiul complet de 

cotizare cu cel puţin 10 ani, pot solicita pensia anticipată cu cel mult 5 
ani înaintea vârstelor standard de pensionare. 

(2) La stabilirea stagiului de cotizare nu se iau în considerare 
pentru calculul unităţilor de contribuţie: 

a)   perioadele asimilate conform art.21 
b) perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de 

invaliditate. 
(3)  Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii 

cu cel al pensiei pentru limită de vârstă. 
(4) La împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată 

de agricultor devine pensie de agricultor pentru limită de vârstă şi se 
recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii 
de cotizare realizate în perioada de anticipare. 

 
 

Secţiunea a 3-a 
Pensia de invaliditate 

 
Art. 31. – Au dreptul la pensie de invaliditate asiguraţii care şi-au 

pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza 
unor boli sau a unor accidente cu sau fără legătură cu munca şi care 
îndeplinesc stagiul de cotizare necesar, în raport cu vârsta. 
 

Art. 32. – (1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de 
invaliditate se face prin decizie emisă de medicul specialist în expertiză 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, denumit în continuare 
medic expert al asigurărilor sociale. 

(2) Împotriva deciziei prevăzute la alin.(1) se poate face 
contestaţie la casa teritorială de pensii, în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 
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(3) La soluţionarea contestaţiei, casa teritorială de pensii poate 
consulta Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea 
Capacităţii de Muncă. 

(4) Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la 
data înregistrării acesteia. 

(5) Decizia casei teritoriale de pensii dată în soluţionarea 
contestaţiei prevăzută la alin.(2) poate fi contestată la instanţa 
judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
acesteia. 

(6) Decizia de încadrare sau de neîncadrare într-un grad de 
invaliditate, necontestată în termen, este definitivă. 
 

Art. 33. – (1) Asiguraţii care şi-au pierdut capacitatea de muncă, 
conform art.31 beneficiază de pensie de invaliditate dacă îndeplinesc 
condiţiile din Tabelul nr.1. 
 

Tabel nr.1 
 

Vârsta asiguratului 
în momentul apariţiei invalidităţii 

Stagiul de cotizare necesar 
(ani) 

Sub 25 ani 3 

25 – 31 ani 6 

31 – 37 ani 9 

37 – 43 ani 12 

43 – 49 ani 15 

49 – 55 ani 18 

Peste 55 ani 21 
 

(2) Au dreptul la pensie de invaliditate şi persoanele care, la data 
ivirii invalidităţii, nu mai au calitatea de asiguraţi, dar îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la alin.(1). 
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Art. 34. – În cazul în care invaliditatea s-a ivit în timpul şi din 

cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, asiguratul poate beneficia de 
pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare. 
 

Art. 35. – (1) La stabilirea pensiei de invaliditate, asiguraţilor li 
se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stadiul 
complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv până în 
momentul încadrării într-un grad de invaliditate. 

(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin.(1) nu poate fi mai mare 
decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data 
apariţiei invalidităţii până la împlinirea vârstei standard de pensionare 
prevăzută la art.27 alin. (2). 
 

Art. 36. – (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii 
medicale în funcţie de afecţiune, la intervale de 6 sau 12 luni, până la 
împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de 
casele teritoriale de pensii. 

(2) După fiecare revizuire, medicul expert al asigurărilor sociale 
din cadrul casei teritoriale de pensii emite o nouă decizie prin care se 
stabileşte, după caz: 

a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate; 
b) încadrarea în alt grad de invaliditate; 
c) încetarea calităţii de pensionar de invaliditate ca urmare a 

redobândirii capacităţii de muncă. 
(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează 

începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire 
medicală. 

(4) Neprezentarea la revizuirea medicală, din motive imputabile 
pensionarului, atrage după sine suspendarea plăţii pensiei începând cu 
luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală. 

(5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea 
pensionarului, înainte de data stabilită de casa teritorială de pensii, dacă 
starea sănătăţii lor s-a ameliorat sau s-a deteriorat. 
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(6) Decizia emisă după revizuirea medicală se supune aceleiaşi 
proceduri de contestare şi soluţionare conform art. 32 alin.(2) – (6). 

(7) Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de 
invaliditate care: 

a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de 
muncă şi autonomie personală; 

b) au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea 
pensiei pentru limită de vârstă; 

c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de 
pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei 
legi. 
 

Art. 37. – (1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor 
prevăzuţi la art. 36 alin.(7), sunt obligaţi să urmeze programele 
recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a 
emis decizia de încadrare în grad de invaliditate, în vederea reintegrării 
sociale. 

(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin.(1) din motive 
imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu 
luna următoare constatării. 

(3) Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării 
sau, după caz, începerea programelor recuperatorii. 
 

Art. 38. – La împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută 
de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, 
beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă 
dintre pensii. 
 

Secţiunea a 4-a 
Pensia de urmaş 

 
Art. 39. – Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul 

supravieţuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea 
condiţiile pentru obţinerea unei pensii de agricultor. 
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Art. 40. – Copiii au dreptul la pensie de urmaş dacă: 
a) au până la vârsta de 16 ani; 
b) au peste 16 ani şi îşi continuă studiile într-o formă de 

învăţământ organizată potrivit legilor în vigoare, până la terminarea 
acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; 

c) sunt invalizi, pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă 
aceasta a intervenit în perioada în care se aflau în una din situaţiile 
prevăzute la lit.a) sau b). 
 

Art. 41. – (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş 
pe tot timpul vieţii; la împlinirea vârstei standard  de pensionare, acesta 
va opta pentru propria pensie rezultata conform legislaţiei în vigoare sau 
pentru încasarea în continuare a pensiei de urmaş, dacă durata căsătoriei 
a fost de cel puţin 15 ani. 

(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar 
de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenită soţului 
supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 
6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus. 
 

Art. 42. – Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, 
indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, 
dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin un an. 
 

Art. 43. – Soţul supravieţuitor, care nu îndeplineşte condiţiile de 
la art.40 şi art.41, beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni 
de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri 
lunare în urma unui contract individual de muncă. 
 

Art. 44. – Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data 
decesului susţinătorului, unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 
ani, beneficiază de pensie de urmaş până la împlinirea de către ultimul 
copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare 
dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie. 
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Art. 45. – (1) Pensia de urmaş se calculează, după caz, din: 
a) pensia de agricultor pentru limită de vârstă, aflată în plată sau 

la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat. 
b) pensia de invaliditate, în cazul în care decesul susţinătorului a 

intervenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei de 
agricultor pentru limită de vârstă şi era în plată cu pensie de invaliditate, 
pensie anticipată sau ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, la una dintre 
aceste categorii de pensii de agricultor. 

(2) Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte în condiţiile art. 50, 
prin aplicarea unui procent asupra unităţilor de contribuţie realizate de 
susţinător, aferente pensiei prevăzută la alin.(1), în funcţie de numărul 
urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: 

a) pentru un singur urmaş – 50%; 
b) pentru 2 urmaşi – 75%; 
c) pentru 3 sau mai mulţi urmaşi – 100%. 

 
Art. 46. – Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de 

ambii părinţi, reprezintă însumarea drepturilor de urmaş, calculate după 
fiecare părinte. 
 

Art. 47. – În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia de 
recalculează în conformitate cu dispoziţiile art.45 alin.(2). 
 

Art. 48. – Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie 
de agricultor şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea 
pensiei de urmaş după soţul decedat, poate opta pentru cea mai 
avantajoasă pensie de agricultor. 
 

Art. 49. – Beneficiarii pensiei de urmaş prevăzuţi la art.40, lit.c) 
şi art.42 sunt supuşi revizuirii medicale şi au obligaţia de a urma 
programele recuperatorii conform reglementărilor prevăzute pentru 
pensia de invaliditate. 
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Secţiunea a 5-a 
Calculul pensiei de agricultor 

 
Art. 50. – Începând cu data înscrierii la pensie, cuantumul pensiei 

se determină prin înmulţirea unităţilor de contribuţie realizate de asigurat 
în perioada de cotizare, cu valoarea unei unităţi de contribuţie. 
 

Art. 51. – (1) Unităţile de contribuţie realizate de asigurat în 
perioada de cotizare reprezintă suma unităţilor de contribuţii anuale 
realizate în toată perioada de contribuţie raportată la stagiul complet de 
cotizare prevăzut la art. 27 alin.(4). 

(2) La calculul unităţilor de contribuţie realizate se utilizează până 
la 3 zecimale. 

(3) Numărul unităţilor de contribuţie realizate pentru stagii 
complete de cotizare, nu poate fi mai mic de 360 sau mai mare de 1080. 

(4) Stagiile de cotizare mai mari decât cele prevăzute la art.27 
alin.(4) determină un număr mai mare de unităţi de contribuţie, dacă 
reprezintă ani întregi de cotizare peste stagiul complet necesar. 
 

Art. 52. – Unităţile de contribuţie necesare obţinerii unei pensii 
minime, corespunzătoare unui stagiu de cotizare de 10 ani, se calculează 
raportând suma unităţilor de contribuţie anuale realizate în 10 ani de 
contribuţie consecutivi sau nu, la stagiul mediu complet de cotizare 
pentru femei şi bărbaţi de 27,5 ani. 
 

Art. 53. – Unităţile de contribuţie pentru stagii incomplete de 
cotizare se calculează raportând suma unităţilor de contribuţie anuală 
realizate, la stagiul mediu complet de cotizare pentru femei şi bărbaţi 
prevăzut la art.52. 
 

Art. 54. – (1) Pentru perioadele asimilate, la determinarea 
unităţilor de contribuţie realizate se utilizează unitatea de contribuţie 
anuală egală cu 360, conform cu prevederile art.21 alin.(3) lit.a, pentru 
perioada asimilată de la art.26 alin.(1). Perioada de efectuare a studiilor 
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universitare poate fi reprezentată de maxim 5 unităţi de contribuţie 
anuală egale cu 360, iar perioada de efectuare a serviciului militar de 
maxim 2 unităţi de contribuţie anuală egale cu 360. 

(2) Pentru stagiul potenţial acordat asiguraţilor în drept să obţină 
o pensie de invaliditate de agricultor, unitatea de contribuţie anuală a 
asiguratului este de: 

a) 270 pentru gradul I de invaliditate; 
b) 240 pentru gradul II de invaliditatea. 
(3) Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare 

pentru limită de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie 
suplimentar cu un număr întreg de ani la sistemul de pensii pentru 
agricultori, regăsindu-se în situaţiile prevăzute la art.4 şi art.5, 
beneficiază de recalcularea pensiei de agricultor după realizarea fiecărei 
unităţi de contribuţie anuală, conform prevederilor art.21 alin.(3). 
 

Art. 55. – CNPAS comunică anual asiguratului, prin casele 
teritoriale de pensii, unităţile de contribuţie anuală, numărul de ani de 
cotizare precum şi sumele în lei, înregistrate  în contul asiguratului, drept 
contribuţii individuale şi mutuale depuse de către stat în numele 
asiguratului. Datele se completează anual în carnetul asiguratului, la data 
depunerii declaraţiei de asigurare anuală. 
 

Art. 56. – (1)  Valoarea unei unităţi de contribuţie se stabileşte 
anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

(2) Valoarea unei unităţi de contribuţie se calculează prin 
aplicarea unui procent asupra salariului minim pe economie, stabilit  
conform legii, pentru perioada de referinţă. 

(3) Procentul folosit la stabilirea valorii unei unităţi de 
contribuţie, conform prevederilor alin. (2), nu poate fi mai mic de 0,1% 
sau mai mare de 0,5%.  

(4) Valoarea unei unităţi de contribuţie se poate actualiza în 
cursul execuţiei bugetare în funcţie de evoluţia salariului minim pe 
economie, stabilit conform prevederilor legii.  
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(5) Actualizarea prevăzută la alin.(4) se stabileşte prin hotărâre a 
Guvernului. 
 

Secţiunea a 6-a 
Stabilirea şi plata pensiilor 

 
Art. 57. – (1) Pensia de agricultor se acordă la cererea persoanei 

îndreptăţite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procură specială, a 
tutorelui sau a curatorului acesteia. 

(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele care dovedesc 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, inclusiv carnetul de 
asigurat, se depun la casa teritorială de pensii în raza căruia se află 
domiciliul asiguratului. 

 
Art. 58. – (1) Drepturile de pensie de agricultor pentru limită de 

vârstă se acordă şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de 
pensionare, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la 
această dată. 

(2) Drepturile de pensie anticipată de agricultor se acordă şi se 
plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor, dar nu înaintea încetării calităţii 
de asigurat. 

(3) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare 
şi a căror cerere a fost depusă după termenul prevăzut la alin.(1), 
drepturile de pensie de agricultor se acordă şi se plătesc de la data 
depunerii cererii împreună cu actele doveditoare. 
 

Art. 59. – (1) Persoanele care au împlinit vârsta standard de 
pensionare nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate de 
agricultor. 

(2) Dreptul la pensie de invaliditate se acordă de la data emiterii 
deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate dacă persoanele 
sunt asigurate şi au un stagiu de cotizare, în funcţie de vârstă, în 
conformitate cu prevederile art.33 alin.(1). 
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Art. 60. – (1) În cazul persoanelor ce îndeplinesc la data 
decesului susţinătorului asigurat condiţiile prevăzute de prezenta lege, 
drepturile la pensie de urmaş de agricultor se acordă la cerere astfel: 

a) începând cu luna următoare decesului, în cazul în care 
susţinătorul decedat era pensionar agricultor, dacă cererea a fost depusă 
în termen de 90 de zile de la data decesului;  

b) de la data decesului susţinătorului, în cazul în care acesta nu 
era pensionar la data decesului, dacă cererea a fost depusă în termen de 
90 de zile de la data decesului; 

c) de la data depunerii cererii, în situaţiile în care s-au depăşit 
termenele prevăzute la lit.a) şi b). 

(2) În cazul în care urmaşul îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
prezenta lege ulterior datei decesului susţinătorului asigurat, drepturile de 
pensie de urmaş se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor, dacă cererea 
a fost depusă în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor. 

(3) În situaţia în care s-a depăşit termenul prevăzut la alin.(2), 
drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data depunerii cererii. 
 

Art. 61. – (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se 
face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii în termen de 30 de 
zile de la data depunerii cererii. 

(2) Decizia casei teritoriale de pensii va cuprinde temeiurile de 
fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de 
pensionare. 

(3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică în scris 
persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data 
emiterii. 
 

Art. 62. – Decizia emisă în condiţiile art.61 alin.(1) poate fi 
contestată la instanţa judecătorească competentă, în a cărei rază 
teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la 
comunicare. 
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Art. 63. – Decizia casei teritoriale de pensii necontestată în 
termen este definitivă. 

 
Art. 64. – În situaţia în care se constată erori în stabilirea şi/sau în 

plata drepturilor de pensie, casele teritoriale de pensii vor opera 
corecturile şi modificările legale, atrăgând, după caz, răspunderea celor 
vinovaţi. 
 

Art. 65. – (1) Plata pensiei de agricultor se face lunar. 
(2) Pensia de agricultor se plăteşte personal titularului, 

mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau 
reprezentantului legal al acestuia. 

(3) Modalităţile de plată a pensiilor de agricultor se stabilesc prin 
regulament al CNPAS. 
 

Art. 66. – (1) Plata pensiei de agricultor încetează începând cu 
luna următoare celei în care: 

a) beneficiarul a decedat; 
b) beneficiarul unei pensii de invaliditate sau de urmaş nu mai 

îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia de 
agricultor; 

c) urmaşul a fost condamnat printr-o hotărâre rămasă definitivă 
pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra 
susţinătorului. 

(2) Instanţele judecătoreşti au obligaţia ca, în termen de 10 zile de 
la data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în cazurile prevăzute la 
alin.(1) lit.c), să comunice această situaţie, în scris, CNPAS. 
 

Art. 67. – Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare 
celei în care: 

a) pensionarul îşi stabileşte domiciliul pe teritoriul altui stat cu 
care România a încheiat convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul 
acesteia se prevede că pensia se plăteşte de către celălalt stat; 
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b) beneficiarul unei pensii anticipate a dobândit un contract 
individual de muncă; 

c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintă la 
revizuirea medicală periodică; 

d) beneficiarul unei pensii de urmaş realizează dintr-o activitate 
profesională sau din propria pensie de agricultor, venituri lunare nete mai 
mari decât pensia de urmaş; 

e) copilul urmaş nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.40 
lit.b) şi c); 

f) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, se 
recăsătoreşte. 
 

Art. 68. – (1) Reluarea în plată a pensiilor suspendate se face la 
cerere, începând cu luna următoare celei în care a încetat cauza 
suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data 
încetării cauzei suspendării. 

(2) În situaţia în care cererea de reluare în plată a fost depusă după 
expirarea termenului de 30 de zile, plata se face începând cu luna 
următoare celei în care a fost depusă cererea. 

(3) Reluarea în plată a pensiei de urmaş suspendată ca urmare a 
neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.40 lit.b) şi c) se face de la data 
începerii anului şcolar sau de la data emiterii deciziei medicale de 
încadrare într-un grad de invaliditate. 
 

Art. 69. – (1) Pot cumula pensia de agricultor cu veniturile 
realizate dintr-o activitate profesională pe bază de contract individual de 
muncă, indiferent de veniturile respective: 

a) copiii urmaşi, orfani de ambii părinţi, pe perioada şcolarizării, 
până la împlinirea vârstelor prevăzute la art.40 lit.b) şi c); 

b) nevăzătorii; 
c) pensionarii pentru limită de vârstă. 
(2) Beneficiarii pensiei de urmaş pot cumula pensia cu veniturile 

realizate dintr-o activitate profesională dacă veniturile brute lunare 
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realizate nu depăşesc o pătrime din salariul mediu brut lunar pe 
economie, prognozat prin Legea bugetului de stat pe anul în curs. 
 

Art. 70. – (1) Sumele rămase neîncasate de către pensionarul 
agricultor decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul 
şi, după caz, drepturile de pensie cuvenite şi neachitate până la deces, se 
plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor, sau, în lipsa acestora, 
celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun. 

(2) Sumele prevăzute la alin.(1) pot fi solicitate în cadrul 
termenului general de prescripţie. 
 

Capitolul 5 
 

Alte drepturi de asigurări sociale 
 

Art. 71. – (1) Asiguraţii sistemului public de pensii al 
agricultorilor au dreptul, în afară de pensie, la: 

a)   ajutor de deces; 
b) prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea 

capacităţii de muncă. 
2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin.(1) asiguraţii care au 

un stagiu de cotizare de cel puţin un an, realizat în anul calendaristic 
anterior celui în care s-a produs riscul. 

(3) Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de 
îndeplinirea stagiului de cotizare prevăzut la alin.(2). 
 

Art.72. – (1) Persoanele asigurate conform prevederilor prezentei 
legi şi pensionarii agricultori pot beneficia de tratament balnear, odată pe 
an, în limitele fondurilor alocate pentru tratament balnear prin legea 
anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu suportarea de către 
beneficiar a unei parti din costul biletului de tratament balnear. 

(2) Criteriile pe baza cărora se acorda bilete pentru tratament 
balnear, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor 
se aprobă anual de către CNPAS. 
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  (3) Tratamentul balnear va fi asigurat în unităţile de tratament din 
proprietatea CNPAS şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit 
legii, cu unităţi de profil. 
 

Art.73. – (1) În cazul decesului asiguratului sau pensionarului 
agricultor, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană, care poate 
fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau 
moştenitorul în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, 
persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 

(2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin Legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea 
salariului mediu brut pe economie folosit la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 

(3) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în 
cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa şi care nu 
are un drept propriu de asigurări sociale. 

(4) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi: 
a) soţul; 
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial 

sau încredinţaţi spre creştere familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, 
dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta 
de 26 de ani; 

c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. 
(5) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie 

reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut la art.73 alin.(2). 
(6) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la 

solicitare, de către casa teritorială de pensii, în cazul pensionarului 
agricultor, asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia. 
 

Art. 74. – Ajutoarele pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, 
în termenul de prescripţie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul 
era în drept să le solicite. 
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Capitolul 6 
 

Administrarea Departamentului bugetului pensiilor pentru 
agricultori 

 
Art. 75. – În termen de 30 de zile de la promulgarea prezentei 

legi, se înfiinţează Departamentul de pensii pentru agricultori în cadrul 
Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale. 
 

Art. 76. – (1) Conducerea executivă a Departamentului de pensii 
pentru agricultori este asigurată de un director general cu rang de înalt 
funcţionar public, numit în condiţiile legii de către preşedintele CNPAS. 

(2) Ocuparea funcţiei de director general se face în condiţiile 
legii. 
 

Art. 77. – CNPAS elaborează structura şi regulamentul de 
funcţionare al Departamentului de pensii pentru agricultori, precum şi al 
direcţiilor de pensii pentru agricultori din cadrul caselor teritorial care, se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
 

Art. 78. – Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea 
sistemului de pensii pentru agricultori se suportă din bugetul pensiilor 
pentru agricultori în limita unui procent de 3% aplicat cheltuielilor anuale 
totale prevăzute prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
 

Art. 79. – Salarizarea personalului departamentului şi direcţiilor 
de pensii pentru agricultori sunt aceleaşi cu cele aplicate în cazul 
CNPAS. 
 

Art. 80. – În aplicarea prevederilor prezentei legi, Departamentul 
de pensii pentru agricultori din cadrul CNPAS, îndeplineşte următoarele 
atribuţii: 
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a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale 
de către casele teritoriale de pensii, precum şi de către persoanele fizice 
cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din prezenta lege; 

b) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru sistemul pensiilor pentru agricultori. 

c) prezintă CNPAS, rapoarte cu privire la modul de administrare a 
bugetului pensiilor de agricultor; 

d) publică anual raportul său de activitate; 
e) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea 

eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum şi pentru 
asigurarea integrităţii acestuia; 

f) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor pentru 
pensii de agricultor; 

g) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la 
sistemul pensiilor de agricultor; 

h) asigură evidenţa la nivel naţional a drepturilor şi obligaţiilor de 
asigurări sociale pentru agricultori pe baza codului numeric personal; 

i) certifică anual stagiul de cotizare şi unităţile de contribuţie 
anuală realizate la zi; 

j) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii în 
care este implicată ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi; 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii legale. 
 

Art. 81. – Realizarea atribuţiilor ce revin Departamentului de 
pensii pentru agricultori potrivit legii, este supusă controlului 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
 

Art. 82. – Modul de gestionare a fondurilor bugetare  este supus 
controlului Curţii de Conturi. 
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Capitolul 7 
 

Secţiunea 1 
Răspunderea juridică 

 
Art.83. – Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage 

răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. 
 

Art. 84 – Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri şi 
nevirarea la bugetul pensiilor pentru agricultori a contribuţiei de asigurări 
sociale reţinută de la asigurat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 2 ani. 
 

Art. 85 – Completarea formularelor privind contribuţia pentru 
pensie de către funcţionarul sau angajatul casei teritoriale de pensii, 
precum şi completarea carnetului de asigurat cu date false, având ca efect 
denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stagiul de cotizare, contribuţia 
sau unitatea de contribuţie, ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din 
fondurile  pensiilor de agricultor, constituie infracţiune de fals intelectual 
şi se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal. 
 

Secţiunea a 2-a 
Contravenţii 

 
Art. 86 – Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt 

săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie 
infracţiuni: 

a) nedepunerea în termen a declaraţiei de asigurare prevăzută la 
art 6 alin(2) sau art. 23 alin(2) şi alin.(3); 

b) nerespectarea cotelor de contribuţii stabilite conform art.20 
alin.(3); 

c) nerespectarea prevederilor privind obligaţia anunţării 
modificărilor survenite pentru acordarea pensiei; 
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d) calculul şi plata eronată a ajutoarelor de asigurări sociale de 
către instituţia care efectuează plata; 

e) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale CNPAS 
sau MMSSF a documentelor justificative şi a actele de evidenţă necesare 
stabilirii obligaţiilor de asigurări sociale. 
 

Art. 87. – (1) Contravenţiile prevăzute la art.86 se sancţionează 
după cum urmează: 

a) cele prevăzute la lit.a), b), c) şi d) cu amendă de la 3.000.000 la 
6.000.000; 

b) cele prevăzute la lit.e) cu amendă de la 6.000.000 la 9.000.000 
lei. 

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin.(1) va fi actualizat prin 
hotărâre a Guvernului. 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de 
organele de control ale CNPAS şi ale caselor teritoriale de pensii. 

(4) Amenzile contravenţionale, aplicate conform prezentei legi, 
constituie venituri la bugetul pensiilor de agricultor. 

(5) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor, se completează cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

Capitolul 8 
 

Jurisdicţia asigurărilor sociale pentru pensii de agricultor 
 

Art. 88. – Jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin 
tribunale şi curţi de apel, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.304/2004 privind organizarea judiciară. 
 

Art. 89. – Tribunalele soluţionează litigii privind: 
a) modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări 

sociale; 
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b) înregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări 
sociale; 

c) deciziile de pensionare; 
d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile 

de asigurări sociale; 
e) modul de stabilire şi de plată a pensiilor, a indemnizaţiilor şi a 

altor drepturi de asigurări sociale; 
f) plângerile împotriva proceselor verbale de contravenţie, 

încheiate conform prezentei legi; 
g) alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul 

prezentei legi. 
 

Art. 90. – Cererile îndreptate împotriva CNPAS sau împotriva 
caselor teritoriale de pensii se adresează instanţei în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul. Celelalte cereri se 
adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau 
teritoriul pârâtul. 
 

Art. 91. – (1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face 
recurs la curtea de apel competentă. 

(2) Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor, 
neatacate cu recurs în termen, sunt definitive şi irevocabile. 
 

Art. 92. – Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia 
asigurărilor sociale, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură 
civilă şi ale Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară. 
 

Art. 93. – Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe, precum şi 
toate actele procedurale în legătură cu litigiile, având ca obiect drepturi 
sau obligaţii de asigurări sociale, sunt scutite de orice fel de taxă de 
timbru. 
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Capitolul 9 
 

Dispoziţii tranzitorii 
 

Art. 94. – (1) La data de 31 decembrie 2007 contractele de 
asigurare socială încheiate în conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2) 
din Legea nr.19/2000, de către persoane asigurate în sistemul pensiilor 
pentru agricultori prin efectul prezentei legi, îşi încetează valabilitatea. 
 

Art. 95. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi devin 
pensii în înţelesul prezentei legi următoarele categorii de drepturi: 

a) pensiile de agricultori provenite din fostul sistem de 
asigurări sociale al agricultorilor, al căror cuantum a fost stabilit pe baza  
punctajelor medii anuale obţinute prin aplicarea prevederilor art. 180, 
alin. (1) şi (2) din Legea nr.19/2000, inclusiv partea din cuantumul 
pensiei rezultată prin aplicare prevederilor art. 168 alin. (5) din Legea 
nr.19/2000, alin. (3); 

b)  partea din cuantumul pensiei din sistemul public aferentă 
punctajelor medii anuale obţinute prin valorificarea, după data de 1 
aprilie 2001, a fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unităţi agricole 
cooperatiste, a fiecărui an de contribuţie realizat de ţăranii cu gospodărie 
individuală din zonele necooperativizate, până la data intrării în vigoare 
al legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări ale 
agricultorilor, precum şi a perioadelor de contribuţie realizate conform 
acestei legi, după data de 29 iulie 1992 şi până la data de 1 aprilie 2001. 

(2) CNPAS va lua măsurile necesare astfel încât, la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, să fie determinate numărul de unităţi de 
contribuţie aferente fiecărui pensionar agricultor cu drepturi stabilite 
potrivit legislaţiei anterioare, prin raportarea cuantumului pensiilor 
cuvenite conform legislaţiei anterioare la valoarea unei unităţi de 
contribuţie, stabilită în condiţiile art. 56. 

 
Art. 96. - Dovada timpului util sau a unităţilor de contribuţie 

realizate, se face cu carnetul de muncă, cu carnetul de asigurat sau cu alte 
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acte prevăzute de lege, pe baza cărora se poate confirma plata 
contribuţiei de asigurări sociale pentru pensie. 

Art. 97 - (1) Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la intrarea 
în vigoare a prezentei legi se vor soluţiona conform normelor legale 
existente la data deschiderii drepturilor de asigurări sociale şi pensii. 

 (2) Drepturile de asigurări sociale aflate în plată la data intrării în 
vigoare a prezentei legi se achită pe duratele şi în procentele prevăzute de 
prezenta lege, dacă acestea sunt în avantajul beneficiarilor.  

 (3) În caz contrar se menţin drepturile de asigurări sociale aflate 
în plată la data intrării in vigoare a prezentei legi. 

 
Art. 98 – Modelul declaraţiei de asigurare pentru pensia de 

agricultor se stabileşte de CNPAS şi se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 
 

Capitolul 10 
 

Dispoziţii finale 
 

Art. 99. – (1) Sumele încasate necuvenit cu titlul de prestaţie de 
asigurări sociale pentru agricultori se recuperează de la beneficiari în 
termenul de prescripţie de 3 ani. 

(2) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de 
pensii se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, 
care constituie titlul executoriu. 
 

Art. 100 – (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlul de prestaţie de 
asigurări sociale pentru agricultori, ca urmare a unei infracţiuni săvârşite 
de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăţi a 
sumelor necuvenite, până la recuperarea integrală a prejudiciului. 

(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin.(1) rămase 
nerecuperate de la asiguraţii decedaţi, se recuperează de la moştenitori, în 
condiţiile dreptului comun. 
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(3) Recuperarea debitelor restante se face potrivit dispoziţiilor 
legale privind colectarea creanţelor fiscale. 

 
Art. 101. – Baza de date privind asiguraţii sistemului de pensii 

pentru agricultori este proprietatea CNPAS şi are caracter confidenţial. 
 
Art. 102. – Sumele ce urmează să fie achitate beneficiarilor de 

drepturi stabilite potrivit prevederilor prezentei legi se întregesc la 0,1 lei 
în favoarea acestora, după deducerea eventualelor obligaţii. 

 
Art. 103. – În termen de 90 de zile de la publicare, CNPAS va 

emite norme metodologice în aplicarea prezentei legi, care vor fi 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Art. 104. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, cu 

excepţia prevederilor art.75 şi art.103, care intră în vigoare la termenele 
stipulate în textul respectivelor articole. 

 
Art. 105.  – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă 

prevederile referitoare la pensiile pentru agricultori din Legea 
nr.19/2000. 
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Coexistenţa celor două sisteme de pensii pentru agricultori 
 
 

Tabel 1 
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Efort 
bugetar 

total 
 (mld. 
RON)  

2007 986471 1428 1,412 1.600.000 - - 0,4800 - 0,9328 

2008 831470 1428 1,187 1.600.000 - - 0,4800 - 0,7073 

2009 676470 1428 0,965 1.600.000 84.800 1987,2 0,4800 0,016 0,501 

2010 521500 1428 0,744 1.600.000 164.342 1987,2 0,4800 0,326 0,590 

2011 366500 1428 0,523 1.600.000 238.952 1987,2 0,4800 0,474 0,517 

2012 216500 1428 0,309 1.600.000 308.936 1987,2 0,4800 0,613 0,442 

2013  61500 1428 0,087 1.600.000 374.581 1987,2 0,4800 0,744 0,350 

2014 10000 1428 0,014 1.600.000 436.156 1987,2 0,4800 0,866 0,400 

2015 -  - 1.600.000 493.914 1987,2 0,4800 0,981 0,581 

2016 -  - 1.600.000 548.091 1987,2 0,4800 1,089 0,689 

2017 -  - 1.600.000 598.909 1987,2 0,4800 1,190 0,710 

2018 -  - 1.600.000 646.576 1987,2 0,4800 1,284 0,804 

2019 -  - 1.600.000 691.288 1987,2 0,4800 1,373 0,893 

2020 -  - 1.600.000 733.228 1987,2 0,4800 1,456 0,976 

2021 -  - 1.600.000 772.567 1987,2 0,4800 1,535 1,055 

2022 -  - 1.600.000 809.467 1987,2 0,4800 1,608 1,128 

2023 -  - 1.600.000 844.080 1987,2 0,4800 1,677 1,197 

2024 -  - 1.600.000 876.547 1987,2 0,4800 1,741 1,264 
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Evoluţia tipurilor de pensionari 
 

Tabel 2 
 

 Nr pensionari agricultori pe 
L.19/2000 Nr pensionari pe noua lege 

2007 986471 - 
2008 831470 - 
2009 676470 84.800 
2010 521500 164.342 
2011 366500 238.952 
2012 216500 308.936 
2013 61500 374.581 
2014 10000 436.156 
2015  493.914 
2016  548.091 
2017 - 598.909 
2018 - 646.576 
2019 - 691.288 
2020 - 733.228 
2021 - 772.567 
2022 - 809.467 
2023 - 844.080 
2024 - 876.547 
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Efort bugetar conform cu cele 2 legi 
(neţinând seama de contribuţiile individuale) 

 
Tabel 3 

 

 
Efort bugetar pe 

L.19/2000 
- mld.RON - 

Efort bugetar pe noua 
lege  

- mld.RON - 
2007 1,412 - 
2008 1,1873 - 
2009 0,965 0,016 
2010 0,744 0,326 
2011 0,523 0,474 
2012 0,309 0,613 
2013 0,087 0,744 
2014 0,014 0,866 
2015 - 0,981 
2016 - 1,089 
2017 - 1,190 
2018 - 1,284 
2019 - 1,373 
2020 - 1,456 
2021 - 1,535 
2022 - 1,608 
2023 - 1,677 
2024 - 1,741 
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Efortul bugetar global cu pensiile agricultorilor,  
ţinând seama de contribuţiile individuale începând cu 2007 

 
Tabel 4 

 

 Efortul bugetar global 
(mld.RON) 

Venituri contribuţii 
individuale (mld.RON) 

2007 0,9328 0,4800 
2008 0,7073 0,4800 
2009 0,5010 0,4800 
2010 0,590 0,4800 
2011 0,517 0,4800 
2012 0,442 0,4800 
2013 0,350 0,4800 
2014 0,400 0,4800 
2015 0,581 0,4800 
2016 0,689 0,4800 
2017 0,710 0,4800 
2018 0,804 0,4800 
2019 0,893 0,4800 
2020 0,976 0,4800 
2021 1,055 0,4800 
2022 1,128 0,4800 
2023 1,197 0,4800 
2024 1,264 0,4800 
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Tabel comparativ proiect de lege/ lege sistem public de pensii 
 

 Vârsta de 
pensionare 

Stagiul 
necesar de 

cotizare 

Stagiul minim de 
cotizare necesar 

obţinerii unei 
pensii minime 

Proiectul 
de lege 

57-femei,  
62-bărbaţi 

32-femei,  
37-bărbaţi 

10- femei, bărbaţi 

Lege 
privind 
sistemul 
public de 

pensii 

60-femei, 
 65-bărbaţi 

2013 
58-femei, 

 63-bărbaţi 
2007 

 

30-femei, 
 35-bărbaţi 

2013 
27-femei,  
32-bărbaţi 

2007 

15-femei, bărbaţi 
2013 

12-femei, bărbaţi 
2007 
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10. Ayala, Cañón Luis, Las rentas mi ́nimas en la reestructuración de 
los estados de bienestar: un ana ́lisis econo ́mico desde una 
perspectiva comparada, Consejo Económico y Social, Madrid, 2000 

11. Baverez, Nicolas, Que faire?: Agenda 2007, Librairie Académique 
Perrin, 2007 

12. Beaud, Jean-Pierre; Prévost, Jean-Guy, La Social-démocratie en 
cette fin de siècle, Presses Universitaires du Québec, 2000 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

554 

13. Berend, Jan van den Boomen, What is Social Democracy?, Alfred 
Mozer Stichting, 2006 

14. Bergounioux et Manin, Social democratie ou le compromis, Presses 
Universitaires de France - PUF, 1992 

15. Berescu, Cătălin, s.a, Studiu privind locuirea în comunităţile de 
romi. Tipologii. Principii de intervenţie şi dezvoltare, Bucureşti, iulie 
2005 

16. Berman, Sheri, The Primacy of Politics: Social Democracy and the 
Making of Europe's Twentieth Century, Cambridge University Press, 
2006 

17. Idem, The Social Democratic Moment: Ideas and Politics in the 
Making of Interwar Europe, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1998  

18. Blair, Tony, New Britain: My Vision of a Young Country, Westview 
Press, Boulder, CO, 1997 

19. Idem, The courage of our convictions, Fabian Society, 2002 
20. Blondel, Jean; Muller-Rommel, Ferdinand, Cabinets in Eastern 

Europe, Palgrave Macmillan, 2001 
21. Bonoli, Guliano, Powell, Martin, Social Democratic Party Policies 

in Contemporary Europe (Routledge/Ecpr Studies in European 
Political Science), Routledge, 2003 

22. Bose, Pradip,  Social Democracy in Practice; Socialist International 
(1951-2001), Authors Press, 2005 

23. Brandt, Willy; Kreisky, Bruno; Palme, Olof, La Social-démocratie 
et l'avenir, Gallimard, 1976 

24. Bresser, Pereira, Carlos, Luis, Maravall, José María, Przeworski, 
Adam, Economic Reforms in New Democracies: A Social 
Democratic Approach, Cambridge, Cambridge University Press,1993 

25. Browne, Paul Leduc, Labour and Social Democracy: International 
Perspectives, Canadian Center for Policy, 53rd edition, 2002 



Bibliografie 
 

555 

26. Brucan, Silviu, O biografie între două revoluţii: de la capitalism la 
socialism şi retur, Ediţie îngrijită de Alexandru Singer, Bucureşti, 
1998 

27. Buchet, Constantin, Social-democraţia încarcerată. Evoluţii politice 
interne şi reacţii internaţionale, 1946-1969, Institutul Naţional pentru 
Studiul Totalitarismului, 2005 

28. Bull, T., Dagger, R., Ideologiile politice şi idealul democratic, 
Polirom, Iaşi, 2000 

29. Burbach, Roger, “Socialism is Dead, Long Live Socialismc”, în 
NACLA Report on the Americas, vol. XXXI, nr. 3, 1997 

30. Callaghan, John, The Retreat of Social Democracy (Political 
Analyses), Manchester University Press, 2001 

31. Carlsnaes, Walter; Sjursen, Helene; White, Brian, Contemporary 
European Foreign Policy, Sage Publications, 2004 

32. Carroll, William K.; Ratner, R. S., Challenges and Perils: Social 
Democracy in Neoliberal Times, Fernwood Publishing Co., 2006 

33. Champain, Vincent; Cazes, Gilles, L’homme et le marche, Creer et 
repartir autrement, Fondation Jean-Jaures, 2006 

34. Collectif, Profils de la social-democratie europeenne, Breche P.E.C., 
1996 

35. Constantin Nica, Neoliberalismul şi social-democraţia la sfârşitul 
secolului XX, Editura Institutului de Teorie Socială, Bucureşti, 1998 

36. Cook, Linda J., Mitchell A., Orenstein (eds.), Left Parties and 
Social Policy in Postcommunist Europe, Boulder, 1999 

37. Crook, Nick, Dauderstadt, Michael, Gerrits, Andre, Social 
Democracy in Central and Eastern Europe, Friedrich Ebert Stiftung, 
2002 

38. Crowley, John, Sans e ́pines, la rose: Tony Blair, un mode ̀le pour 
l’Europe?, Paris, Editions La De ́couverte, 1999 

39. Dagger, Richard, Ball, Terence, Ideologii politice şi idealul 
democratic, Polirom, Iaşi, 2000   



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

556 

40. Daudertsadt, Michael, Gerrits, Andre, Markus, Gyorgy, Troubled 
Transition. Social Democracy in East-Central Europe, Amsterdam, 
Bonn, 1999  

41. De Poncins, Etienne; d'Estaing, Valéry Giscard (Intr.), La 
Constitution européenne en 25 clefs, Paris, Lignes de Repères, 2005 

42. De Waele, Jean-Michel, Partide politice şi democraţie în Europa 
centrală şi de est, Humanitas, Bucureşti, 2003 

43. Deloche-Gaudez, Florence, La Constitution européenne: Que faut-il 
savoir?, Sciences Po (Les presses), 2005 

44. Delury, George E. (ed.), World Encyclopedia of Political Systems & 
Parties, New York, 1987 

45. Delwit, Pascal (ed.), Où va la social-démocratie européenne? 
débats, enjeux, perspectives, Editions de l'Université de Bruxelles, 
Collection Sociologie Politique, 2004 

46. Delwit, Pascal, Social Democracy in Europe, Brussels, Editions de 
l'Université de Bruxelles, Collection Sociologie Politique, 2005 

47. Dervis, Kemal; Ozer, Ceren, A Better Globalization: Legitimacy, 
Governance and Reform, Center for Global Development, 2005 

48. Diamond,Patrick, Ferrera, Maurizio, Giddens, Anthony, Liddle, 
Roger, Palme, Joakim, Rodrigues, Maria Joao, Soete, Luc, 
Tsoukalis, Loukas, Weil, Patrick, The Hampton Court Agenda: a 
Social Model for Europe, 2006 

49. Dimitriu, Adrian, Note de drum, Fundaţia Constantin-Titel Petrescu, 
1999 

50. Dobrogeanu-Gherea, Constantin, Studiu critic asupra socialismului 
în România, Editura Tipografiei „Speranţa”, Bucureşti, 1900 

51.  Idem, Anarhism şi socialism, Editura Revistei Viitorul Social, Iaşi 
52.  Idem, Judecata posterităţii şi judecata contemporanilor. Concepţia 

materialistă a istoriei, Editura Partidului Social-Democrat, Bucureşti, 
1945 

53. Idem, Neoiobagia: studiu economico-sociologic al problemei noastre 
agrare, Editura Librariei Socec, Bucureşti, 1910 



Bibliografie 
 

557 

54. Idem, Scrieri social-politice, Editura Politică, Bucureşti, 1968 
55. Dony, Marianne, Commentaire de la Constitution de l'Union 

européene, Bruxelles, Université de Bruxelles, 2005 
56. Dorion, Georges, Guionnet, André, La Sécurite sociale, Presses 

Universitaires de France – PUF, 2003  
57. Duhamel, Olivier, Les démocraties régimes, histoire, exigences, 

Édition du Seuil, Paris, 1993 
58. Eckersley, Robyn, The Green State: Rethinking Democracy and 

Sovereignty, The MIT Press, 2004 
59. Esping-Andersen, Gosta, Politics Against Markets. The Social 

Democratic Road to Power, Princeton, Princeton University Press, 
1985 

60. Idem, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: Polity 
Press, 1990 

61. Fassino, Piero, Sicurezza e giustizia: conversazione con Paolo 
Borgna, Roma, Donzelli, 2001 

62. Fejtö, François, La social-democratie quand meme / un demi-siecle 
d'expériences reformistes, Robert Laffont, 2006 

63. Fitzpatrick, Tony, After the New Social Democracy: Social Welfare 
for the 21st Century, Manchester University Press, 2004 

64. Flandre, Christelle; Bergougnioux, Alain, Socialisme ou social-
démocratie? Regards croisés français allemands, 1971-1981, 
L'Harmattan, 2006 

65. Flueraş, Ion, Discurs la Mesaj: rostit la Cameră, în ziua de 18 
ianuarie 1928, Editura Partidului Social-Democrat, Bucureşti, 1928 

66. Frigioiu, Nicolae, Social-democraţia europeană în secolul al XX-lea, 
Institutul de Teorie Socială, Bucureşti, 1998 

67. Geoană, Mircea, America, Europa şi modernizarea României, 
Editura Economică, Bucureşti, 2006  

68. Georgescu, Florin, Starea economico-socială a României în anul 
2000, Expert, Bucureşti, 2002 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

558 

69. Geyer, Robert; Ingebritsen, Christine; Wayne Moses, Jonathon, 
Globalization, Europeanization and the End of Scandinavian Social 
Democracy, Macmillan Pub Co, 2000 

70. Giddens, Anthony, A treia cale şi criticii ei, Polirom, Iaşi, 2001 
71. Idem, Beyond Left and Right, Polity Press, 1994 
72. Idem, Europe in a Global Age, Polity Press, 2006 
73. Idem,  Over to You, Mr Brown: How Labour Can Win Again, Polity 

Press, Cambridge, 2007 
74. Idem, The Progressive Manifesto: New Ideas for the Centre-Left, 

Blackwell Publishing, Incorporated, 2003 
75. Idem, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, London, 

Polity Press, 1998 
76. Giddens, Anthony, Diamond, Patrick, Liddle, Roger, Global 

Europe Social Europe, Polity Press, 2006 
77. Giddens, Anthony; Blair, Tony; Delors, Jacques (Préface), La 

Troisième voie face: Le Renouveau de la social-démocratie, Seuil, 
2002 

78. Gillespie, Richard; Paterson, William E., Rethinking Social 
Democracy in Western Europe (Journal of West European Politics), 
Routledge, 1993  

79. Glyn, Andrew, Social Democracy in Neoliberal Times: The Left and 
Economic Policy Since 1980, Oxford University Press, 2001 

80. Gougeon, Jacques-Pierre, La social-démocratie allemande, 1830-
1996, Aubier Montaigne, 1998 

81. Gough, Michael, Politicizing Science: The Alchemy of 
Policymaking, Hoover Institution Press, 2003 

82. Guéguen, Daniel, Le nouveau guide pratique du labyrinthe 
communautaire, ediţia a 10-a, Bruxelles, 2005 

83. Gray, John, After Social Democracy - Politics, Capitalism and the 
Common Life, London, Demos, 1996 



Bibliografie 
 

559 

84. Grünhage, Jan, Entscheidungsprozesse in der Europapolitik 
Deutschlands : Von Konrad Adenauer bis Gerhard Schröder, Baden-
Baden, Nomos, 2007 

85. Gusenbauer, Alfred, Netzwerk Innovation: zukunftsfähige 
Politikprojekte, Wien, Czernin, 2002 

86. Hickson, Kevin, The IMF Crisis of 1976 and British Politics: 
Keynesian Social Democracy, Monetarism and Economic Liberalism: 
the 1970s Struggle in British Politics (International Library of 
Political Studies), Tauris Academic Studies, 2005 

87. Hinnfors, Jonas, Reinterpreting Social Democracy: A History of 
Stability in the British Labour Party and Swedish Social Democratic 
Party (Labour Movements Critical Studies), Manchester University 
Press, 2006 

88. Holmes, Leslie, Rotten States? Corruption, Post-Communism, and 
Neoliberalism, Duke University Press, 2006 

89. Howard, Richards, The Dilemmas of Social Democracies: 
Overcoming Obstacles to a More Just World, Lexington Books, 2006 

90. Hudson, Kate, European Communism since 1989: towards a new 
European left?,  Macmillan Press, 2000 

91. Hutcheson, Derek S., The Quality of Democracy in Post-Communist 
Europe, London/New York, Routledge Curzon, 2006 

92. Iliescu, Ion,  Încotro societatea românească?, MondoMedia, 
Bucureşti, 1999  

93. Idem, Integrare şi globalizare. Viziunea românească, ediţia a II-a, 
Editura Presa Naţională, Bucureşti, 2003 

94. Idem, La Roumanie à l`heure de la vérité, Henri Berger, 1994, [f.l.] 
95. Idem, Marele şoc din finalul unui secol scurt. Ion Iliescu în dialog cu 

Vladimir Tismăneanu. Despre comunism, postcomunism şi 
democraţie, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004 

96. Idem, Revoluţie şi reformă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994 
97. Idem, Revoluţia trăită. Adevărul şi „adevărurile” despre revoluţie, 

Mondo Media, Bucureşti, 1999 



Adrian  Năstase – România Europeană 
 

560 

98. Idem, Toamnă diplomatică, Bucureşti, Editura Redacţiei 
Publicaţiilor pentru Străinătate, 1995 

99. Idem, Viaţa politică, între violenţă şi dialog, Sincron, 1998  
100. Iliescu, Ion, Rasmussen, Poul Nyrup, Zoepel, Cristoph, Social-

democraţia şi globalizarea. Soluţii social-democrate pentru o 
ordine globală, Institutul „Ovidiu Şincai”, Bucureşti, 2004 

101. Institut Français des Relations Internationales, Ramses 2007: 
L’Europe et le monde (raport anual mondial privind sistemul 
economic şi strategiile, sub coordonarea prof. Thierry de Montbrial 
şi Philippe Moreau Deforges), Dunod, Paris, 2006 

102. Istoria politicii externe româneşti în date, colectiv, coordonator 
prof. Ion Calafeteanu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003 

103. Jean-Jaure ̀s fondation; [contributions] Dominique Strauss-
Kahn, Jean-Christophe Cambade ́lis, Alain Bergounioux, Le 
jour ou ̀ la France a dit non: Comprendre le réfe ́rendum du 29 mai 
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