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Introducere 
 
Alegerile, înclusiv cele prezi-

denţiale, sunt cel mai relevant model 
de democraţie participativă. Istoria 

democraţiei franceze se etapizează 
prin intermediul celor cinci 
Republici. Acestea reprezintă istoria 
evoluţiei ideii de organizare politică 
de tip democratic.1 

 
Tab. 1. Evoluţia istorică şi politică a celor cinci Republici franceze 
 
Republica  Perioada Caracteristici 
Prima Republică Franceză 1792-1799 Este rezultatul revoluţiei 

franceze; vine după monarhia 
absolută a lui Ludovic al XVI-lea. 
Noua Constituţie (1793)a avut ca 
preambul Declaraţia Drepturilor 
Omului şi Cetăţeanului. 

Republica a II-a 1848- 1852 Este rezultatul revoluţiei de la 
1848. 

Republica a III-a 1875- 1940  Legată de războiul franco-
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Republica  Perioada Caracteristici 
german ; este considerată de tip 
parlamentar. Unii politologi con-
sideră perioada 1940-1944 ca 
parte a istoeie Republicii III, 
deoarece generalul Petain nu a 
adoptat o Constituţie nouă, nu a 
abrogat-o pe cea veche.2  

Republica a IV-a 1946-1958 Este perioada în care statul 
francez a fost guvernat de o nouă 
Constituţie. 

Republica a V-a 1958-prezent De Gaulle propune adoptarea noii 
Constituţii, care legitmimează 
până în prezent republica semi-
prezidenţială. 

Constitutia franceză din 1958 a 
păstrat regimul parlamentar, dar a 
consolidat mult puterile prezidenţiale. 
Actualmente, institutia prezidenţială 
ocupă un loc important în sistemul 
instituţiilor politice ale Franţei.  

Reforma din 1962 a dat un sur-
plus de autoritate instituţiei prezi-
denţiale, stabilind că preşedintele 
republicii este ales pe o perioadă de 
7 ani prin sufragiu universal direct. 
Începâd cu 2007, preşedintele este 
ales prin sufragiu uiversal pentru o 
perioadă de 5 ani. Preşedintele nu are 
dreptul decât la două mandate. Poate 
dizolva Adunarea Naţională şi 
convoca noi alegeri. Singurul care a 
folosit această prerogativă a fost 
Jacques Chirac, în 1997.3 

Preşedintele nou-ales este cel de-
al optulea şef de stat în cea de-a 

Cincea Republică Franceză. Dintre 
cei deja 8 preşedinţi, în Republica a 
Cincea, doi preşedinţi nu au fost 
realeşi Georges Pompidou Nicolas 
Sarkozy, iar unul, François 
Hollande4 având un nivel scăzut de 
încredere a refuzat să participe în 
competiţia prezidenţială. Francois 
Hollande pleacă de la Palatul Elysee 
fiind considerat a fi ca cel mai 
nepopular preşedinte din istoria 
recentă a Franţei. A avut, la un 
moment dat, chiar şi 4% susţinere în 
sondaje! Din acest motiv, în 
decembrie 2016, a luat o decizie fără 
precedent în Franţa ultimelor şase 
decenii: nu mai candidează pentru al 
doilea mandat. 

Tab.2. A Cincea Republică 
 
Preşedinte Perioada mandatului Total ani 
Charles de Gaulle 1959-1969  10  
Georges Pompidou 1969-1974 5; nu a fost reales 
Valéry Giscard 1974-1981 7 
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Preşedinte Perioada mandatului Total ani 
d'Estaing 
François Mitterrand,  
Jacques Chirac, 

1981-1995 
1995-2007 

14 
12 

Nicolas Sarkozy 2007-2012 5; nu a fost reales 
François Hollande 2012-2017 5; a renunţat la al doilea 

mandat 
Macron Emmanuel 2017-* * 

 
 
Preşedintele – „cheia de boltă” 
 
Dintre cele cinci republici france-

ze, patru au avut un preşedinte ca şef 
al statului, făcând astfel din postul 
din această funcţie, cel mai vechi post 
de preşedinte din Europa care a existat 
de-a lungul istoriei într-o formă sau 
alta. În fiecare constituţie franceză pu-
terile preşedintelui, precum şi funcţiile 
şi îndatoririle sale şi relaţia cu guver-
nul au fost diferite. Spre deosebire de 
cele mai multe dintre celelalte posturi 
de preşedinte al naţiunilor europene, 
postul de preşedinte al Franţei este 
unul foarte puternic din punct de 
vedere politic, în special în ceea ce 
priveşte politica externă.5 

Preşedintele este un personaj cen-
tral în stat, „cheia de boltă”, potrivit 
lui Michel Debre, autor al Constituţiei 
votate în 1958. Constituţia aprobată 
prin referendumul din 28 septembrie 
1958, cu o majoritate convingătoare 
(aproape 80%), a consacrat anumite 
limite ale „dictaturii constituante” a 
generalului de Gaulle, şi anume : 
votul universal, unica sursă a puterii; 
separaţia efectivă a puterilor execu-
tivă şi legislativă; responsabilitatea 
Guvernului în faţa Parlamentului; 
independenţa autorităţii judiciare6,  

Este semnificativ faptul că pro-
iectul de Constituţie a fost prezentat 
poporului francez de către generalul 
de Gaulle, la 4 septembrie 1958, în 
Piaţa Republicii.7, fapt ce a contribuit 
la consolidarea imaginii şi autorităţii 
prezidenţiale. 

Conform Constituţiei din 4 octom-
brie 1958, care creează un Executiv 
bicefal, cu atribuţii împărţite între 
preşedinte şi Guvern, Preşedintele 
Franţei a obţinut prerogative fără e-
chivalent în administraţiile preziden-
ţiale ale celorlalte mari puteri occi-
dentale. Art. 6 prevede că Preşedin-
tele Republicii este ales pentru un 
mandat de cinci ani, prin sufragiu 
universal. Reamintim că, în urma 
unui referendum din anul 2000, du-
rata mandatului prezidenţial s-a redus 
de la 7 la 5 ani, iar primele alegeri 
pentru un cincinat prezidenţial au 
avut loc în anul 2002. Astfel că, 
preşedintele Chirac a fost ales pentru 
un septenat în 1995 şi pentru un 
cincinat în 2002.8 

În conformitte cu Art. 8 al 
Constuţiei franceze, Preşedintele 
Republicii numeşte Prim-ministrul, 
dispune încetarea mandatului 
Primului-ministru la prezentarea de 
către acesta a demisiei Guvernului. 
La propunerea Prim-ministrului, 
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Preşedintele îi numeşte în funcţie şi 
dispune încetarea mandatului celor-
lalţi membri ai Guvernului.  

 O reforma constitutionala reali-
zată în 1962 a făcut să devină mai 
solidă puterea personală a lui de 
Gaulle prin alegerea prin vot uni-
versal a preşedintelui republicii. În 
politica externă a favorizat recupe-
rarea prestigiului Franţei, accentuând 
tendinţa de a se elibera de sub hege-
monia SUA: a promovat constituirea 
unei forte nucleare autonome, a făcut 
ca Franţa să iasă din structura 
militară integrată a NATO, dar nu şi 
din alianţa politică (1966). Gaullismul 
a rămas mişcarea apolitică franceză 
ce se revendică de la Charles de 
Gaulle, susţinătorul unei politici 
interne bazate pe puternicul rol al 
şefului statului şi pe o politică ex-
ternă care să valorifice rolul naţional 
şi prestigiul Franţei.9 

Este important de specificat, în 
această ordine de idei, că în baza 
articolului 15 din Constituţie, preşe-
dintele Franţei este şeful forţelor 
armate. Preşedintele este cel care 
decide marile direcţii în domeniu, 
fără a fi nevoit să se consulte cu 
Parlamentul. Aşa s-a întâmplat, bună-
oară, în cazul implicării Franţei în 
Afganistan, în mandatul lui Chirac.10 
Referindu-se la posibilităţii de a 
trimite pe teren a forţelor speciale 
franceze, Chirac a declarat: „Noi 
sintem pregătiţi să trimitem forţe 
speciale, cu condiţia ca, în primul 
rând, să ştim pentru ce misiune şi, în 
al doilea rând, să fim asociaţi la 
planificare”.11 La fel, şi în cazul 
deciziei lui Chirac de a nu participa 

la razboiul din Irak. Jacques Chirac, 
fiind un susţinător al multilatera-
lismului, în faţa hiperputerii ameri-
cane, a utilizat veto-ul francez din 
Consiliul de Securitate al ONU 
împotriva invaziei Irakului din 2003, 
acesta rămânând poate momentul cel 
mai important al preşedinţiei sale.12 

Liderul de la Elysee dictează 
marile direcţii în politica externă - 
art. 5 din Constituţie. Preşedintele 
francez are şi prerogative excepţio-
nale. În primul rând, imunitate judi-
ciară. Reforma constituţională din 23 
februarie 2007 a confirmat această 
imunitate pentru acte comise în 
cadrul funcţiei prezidenţiale. Există, 
însă, două excepţii: preşedintele fran-
cez poate să răspundă pentru 
acţiunile sale în faţa Curţii Penale 
Internaţionale şi, într-o situaţie „clar 
incompatibilă cu exercitarea manda-
tului său”, poate fi destituit şi chiar 
urmărit în justiţie13. 

Art. 9 statuează că Preşedintele 
Republicii prezidează Consiliul de 
Miniştri. Preşedintele Republicii, con-
form art. 18 al Constituţiei, comunică 
cu cele două Camere ale 
Parlamentului prin mesaje care sunt 
citite în mod public şi care nu sunt 
urmate de nicio dezbatere.  

Preşedintele controlează „butonul” 
nuclear şi dispune de un „domeniu 
rezervat”. Ce presupune acest con-
cept? El consfinţeşte prerogativele 
prezidenţiale în materie de diplomaţie 
şi apărare. Acreditează ambasadorii, 
negociază şi ratifică tratate. Poate 
convoca Parlamentul în sesiune ex-
traordinară. Este garantul indepen-
denţei puterii judiciare şi prezidează 
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Consiliul Superior al Magistraturii. 
Are iniţiativa revizuirii Constituţiei, 
împreună cu Parlamentul. Preşedintele 
Republicii ocupă primul loc, mi-
siunea sa concentrându-se pe trei 
mari direcţii: păzitorul Constituţiei; 
arbitru neutru; garantul independenţei 
naţionale14.  

În cazul în care majoritatea 
Adunării Naţionale este din spectrul 
politic opus preşedintelui, începe aşa 
-numita perioadă de coabitare. În 
acest caz, puterile preşedintelui sunt 
diminuate, deoarece puterea de facto 
aparţine primului-ministru şi a 
Adunării Naţionale care îl sprijină. 
Predecesorii lui Macron-François 
Hollande, Nicolas Sarkozy si Jacques 
Chirac - au câştigat majorităţi clare în 
alegerile pentru Adunarea Naţionala. 
Acest fapt îi permite preşedintelui 
Franţei să-şi implemeteze în practică 
promisiunie electorale. Trei perioade 
de coabitare între forţele de dreapta şi 
cele de stânga (1986-1988, 1993-
1995 şi 1997-2002) au modificat 
funcţia prezidenţială, în această pe-
rioadă, şeful statului căpătînd statut 
de lider al opoziţiei, a cărui confor-
mitate cu spiritul instituţiilor este 
redusă15.  

 
 
Peisajul politic francez în 
ajunul alegerilor preziden-
ţiale. Originalitatea 
scrutinului  
 
 În alegerile prezidenţiale din 

2017, s-au lansat 11 candidaţi, fiecare 
susţinut de cel puţin 500 de primari, 
parlamentari, europarlamentari sau 

senatori. Pentru turul II însă – pentru 
a ajunge la Palatul Elysée – s-au 
calificat primii doi care au obţin cele 
mai mari scoruri – centristul 
Emmanuel Macron (39 de ani), din 
partea organizaţiei „În Mişcare!" 
(„En marche!”) şi Marine Le Pen (48 
de ani), liderul partidului Frontul 
Naţional. Primul a acumulat – 23,75% 
sufragii, al doilea – 21,53%.16 La 
scrutin a participat peste 80 % din 
electoratul francez.  

Este pentru prima dată când 
niciunul dintre partidele tradiţionale 
de centru-dreapta şi centru-stânga, cu 
experienţă electivă, cu o structuri 
regionale puternice, care au guvernat 
cea de-a V- a Republică nu au fost 
reprezentate în turul doi de scrutin. 
Este o eliminare fără precedent după 
instalarea celei de-a V-a Republici în 
1958.  

Alegerile s-au desfăşurat în con-
textul unor măsuri sporite de secu-
ritate pe fondul ameninţării teroriste. 
Francezii au intrat în campanie, fiind 
marcaţi de mai multe probleme. Ne 
referim, desigur, Charlie Hebdo, la 
atentatele teroriste de la Paris şi de la 
Nisa, în urma cărora şi-au pierdut 
viaţa 230 de persoane în 2015 şi 2016. 
Acestea au avut o mare încărcătură 
pentru a deplasa discuţiile pe terenul 
favorabil al candidatei Le Pen. Prin 
urmare, aşa subiecte ca securitatea, 
imigraţia, identitatea naţională au de-
terminat contentul agendei de cam-
panie. Pe de altă parte, economia 
stagnantă a Franţei cu o rată a şo-
majului de 10% (printre cele mai mari 
din Uniunea Europeană), crearea de 
noi locuri de muncă, sistemul de 
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taxare şi resursele pentru asigurările 
sociale – toate acestea au fost teme-
cheie de campanie. Cu toate că 
anume rezolvarea problemei şoma-
jului a fost una din principalele pro-
misiuni ale lui François Hollande17. 
După votul pentru Brexit, principala 
miză a acestei campanii a fost, 
desigur, viitorul ţării în peisajul 
Uniunii Europene.  

 
 
Favoriţii campaniei 
 
 Emmanuel Macron, La 
Republique En Marche! 
 
Macron a intrat în politică în anul 

2012, atunci când a ocupat postul de 
consilier al preşedintelui Francois 
Hollande. Ulterior, între 2014 şi 
2016, a fost ministru al Economiei. În 
2016, el demisionează din funcţia de 
ministru şi anunţă că va candida la 
preşedintia Franţei. Pe 6 aprilie, în 
acelaşi an, Macron înfiinţează mişca-
rea En Marche! numită La Republique 
En Marche pentru alegerile parla-
mentare, în aprilie 2016. Aceasta este 
o entitate între partid politic şi 
mişcare cetăţenească. În doar un an 
de la lansare formaţiunea înregistra 
240 mii de membri. Nici partidele 
clasice nu au astfel de performanţe. 
Pentru comparaţie, doar Partidul 
Republican, condus de Conservatorul 
Francois Fillon, are 270 de membri. 
Iată de ce presa francezî l-a supra-
numit „ucigaşul” de opozanţi politici: 
„În prima zi, Emmanuel Macron a 
creat un partid, în a doua, un stat 
monopartit… Pentru mulţi, Macron, 

preşedintele Franţei, este un zeu poli-
tic. În urmă nu cu mult timp Macron 
era un ministru puţin cunoscut din 
administraţia lui Hollande, cel mai 
nepopular preşedinte din istoria 
Franţei. Acum, el este un „ucigaş” de 
opozanţi politici, un lider cu o forţă 
parlamentară formidabilă”18. Nu a 
avut, din start, un program concret. Se 
crea impresia că echipa aduna idei şi 
facea sinteze în toiul campaniei pre-
zidenţiale. Cei mai mulţi dintre susţi-
nătorii lui Macron au fost începători 
într-ale politicii. De exemplu, genialul 
matematecian Cedric Villani în vârstă 
de 43 de ani19.  

 Lansarea lui Macron în prezi-
denţiale se identifică cu o etapă de 
moralizare a politicului. Una dintre 
ofertele electorale ale preşedintelui a 
fost introducerea unei legi de „mo-
ralizare” prin care se interzice mem-
brilor parlamentului, aleşilor locali şi 
funcţionarilor publici cu funcţii de 
conducere să angajeze membri de 
familie şi prin care li se cere să-şi 
declare interesele personale şi să 
aducă chitanţe pentru cheltuielile lor. 
Sunt măsuri aşteptate de francezi. Era 
o promisiune a candidatului Macron, 
după scandalu legat de angajările 
fictive ale membrilor familiei lui  
François Fillon, care i-a afectat cam-
pania prezidenţială20. 
 
 

Macron, căutarea unui profil 
diferit 
  
În condiţiile mobilităţii crescânde 

a conturilor ideologice a societţii 
modern, ceea ce inevitabil pune 
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amprenta asupra caracterului public 
relations în campaniiile politice, 
făurirea imaginii politicianului capătă 
locul central, remarca Tatiana 
Lebedeva.21 „În epoca alegerilor, 
supuse unei logici, când deosebirile 
constau tot mai mult în persoană şi 
stil, iar acuitatea ideologică a progra-
melor di ajunul alegerilor pierde 
sensul primordial, alegătorul începe 
să se comporte ca un cumpărător în 
centru comercial: el reacţionează la 
efectele campaniilor şi la imagini22”. 
Prin urmare, din perspectiva strate-
giei de poziţionare, Macron a dorit să 
se poziţioneze la dreapta Partidului 
Socialist, dar cu nuanţe sociale şi 
cosmopolite care îl îndepărtează de 
conservatori. În retorica sa electorală, 
Macron sublinia faptul că partidele 
tradiţionale, marcate de divizări pro-
funde, nu mai pot răspunde provo-
cărilor şi că eşecurile recente ale 
acestora au aruncat alegătorii în 
braţele populiştilor şi extremiştilor. În 
felul acesta, Macron şi-a propus să 
reînoiească oferta politică, reunidu-i 
pe francezi în En Marche!  

Programul său – concret şi 
unificator – se axează pe educaţie şi 
cultură, muncă, modernizarea econo-
miei, securitate, viaţa democratică, 
Europa şi relaţiile internaţionale. 
Liberal din punct de vedere econo-
mic, orientat spre mediul de afaceri, 
dar şi un progresist în ceea ce pri-
veşte problemele sociale, Macron 
propune următoarele măsuri ale pro-
gramului politic : 

 
 
 

Îşi propune 6 proiecte mari: 
 
Educaţie; reformarea şcolii:  

- autonomie pentru şcoli „în ter-
meni de recrutare” la nivel 
pedagogic; 

- prima de 3.000 de euro net pe an 
pentru cadrele didactice din zona 
prioritară Rep+ 

- în aceste zone, nu mai mult de 12 
elevi la un profesor în ciclul 
primar-ciclul învăţării elementare 
(CP-CE1): 

- crearea a 4.000 până la 5.000 de 
posturi de profesori 

- reintroducerea claselor bilingve, 
secţiilor europene; 

- interzicerea folosirii telefoanelor 
mobile la colegiu sau şcoala pri-
mară; 

- modernizarea Bacalaureatului prin 
limitarea examenului la patru ma-
terii obligatorii; 

- universităţile să poată să-şi recru-
teze profesorii şi să-şi definească 
formările; 

- învăţămant despre fapte religioase 
la şcoală. 
 
Munca; o „societate a muncii”: 

- instaurarea unui bonus/unei pena-
lizări în cazul intreprinderilor care 
abuzează de contracte cu durata 
determinată scurtă (CDD);  

- crearea unui sistem universal de 
asigurări de somaj finanţat prin 
impozite şi condus de stat; 

- creşterea primei de activitate cu 
50%; 

- suspendarea plăţii alocaţiilor de 
şomaj după refuzul a cel mult 
două oferte de lucru „decente” 
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- suprimarea tuturor taxelor „gene-
rale” la nivelul salariului minim 
(SMIC); în cazul tuturor sala-
riaţilor;  

- suprimarea cotizaţiilor pentru caz 
de boală sau cotizaţiilor pentru 
şomaj, printr-o creştere cu 1,7 
puncte procentuale a contribuţiei 
generale sociale (CSG), protejând 
şomerii şi 40% dintre pensionarii 
cei mai săraci. 
 
Modernizarea economiei: 

- plan de investiţii în valoare de 50 
de miliarde de euro; transformarea 
impozitului pe avere (ISF) în 
„impozit asupra averii imobiliare” 
(excluzând patrimoniul financiar); 
renovarea unui milion de locuinţe 
prost izolate; reducerea la 50% a 
„părţii nucleare în producţia de 
energie”. 
 
Securitate : 

- crearea a 10.000 de posturi de 
poliţişti şi jandarmi; creşterea bu-
getului Apărării până la 2% din 
PIB; crearea unui Stat Major 
Centralizat al Informaţiilor, în 
subordinea directă a Consiliului 
Apărării al preşedintelui 
Republicii. 
 
Moralizarea vieţii publice : 

- reducerea cu o treime a numărului 
parlamentarilor; interzicerea ca 
parlamentarii să exercite activităţi 
de consiliere; încetarea regimului 
special al pensionării parlamen-
tarilor; interzicerea angajării de 
către parlamentari a unor rude sau 
membri ai familiei; interzicerea 

cumulării a mai mult de trei 
mandate identice succesive). 
 
O strategie internaţională: 
EUROPA: limitarea la un an a 

duratei de sejur a muncitorilor deta-
şati 
- crearea unei forţe de 5.000 de 

grăniceri împreună cu partenerii 
europeni; 

- introducerea unui buget al zonei 
euro, cu un Parlament şi un mi-
nistru al Economiei şi Finanţelor; 

- rezervarea accesului la pieţe pu-
blice europene intreprinderilor 
care îşi localizează cel puţin 
jumătate din producţie în Europa 

- crearea unui Fond European al 
Apărării care să finanţeze echi-
pamente militare comune şi a unui 
cartier european general perma-
nent; 

- lansarea în întreaga Uniune 
Europeană, după alegerile germa-
ne din toamna lui 2017, a unor 
convenţii democratice, care să 
conducă la un proiect care să fie 
adoptat de toate ţările ce doresc 
acest lucru23. 
Pe plan internaţional, Macron 

aspiră la o Franţă independentă, care 
„să nu asculte nici de Washington, 
nici de Moscova; umanistă, pentru a 
promova drepturile omului şi liber-
tăţile fundamentale; şi europeană, 
pentru că viitorul tuturor marilor 
mize se joacă la nivel comunitar”.24 

Totodată, Macron a mai promis că 
va insista pentru reforme radicale în 
UE. Aceste idei însă contravin viziu-
nilor Germaniei, cel mai puternic 
aliat al Franţei25. Isidoros Karderinis, 
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economist şi poet grec, îl descrie pe 
Macron, într-o opinie publicată de 
The Independent, ca europenist, un 
copil al sistemului bancar şi al 
forţelor globalizării. 

Macron a prezentat în campanie 
un program de inspiraţie social-
liberală, adresat mai ales clasei de 
mijloc - ţinta sa principală – şi mai 
puţin claselor populare şi rurale, mai 
reticente faţă de globalizarea pe care 
o promovează.  

După primul tur de scrutin, 
aproape jumătate dintre alegătorii 
francezi au optat pentru candidaţii 
extremişti – de la dreapta sau stânga 
spectrului politic. În turul al doilea s-
au înfruntat, deci, nu doar social-
liberalismul şi naţionalismul, dar 
deschiderea şi închiderea, Europa 
unită şi Franţa singură”. „En Marche”, 
s-a inspirat din tehnicile utilizate de 
Barack Obama în campania sa „Yes, 
we can!” pentru a învinge biparti-
dismul francez care „nu se mai 
potriveşte în secolul al XXI-lea”. 
Macron a mai primit sprijinul altor 
formaţiuni politice franceze, politi-
cieni de marcă, dar şi a celui mai 
mare sindicat din Franţa. 

 
 

Altfel de PR ? 
 
În plină campanie electorală, face 

senzaţie noua copertă a bilunarului 
gay „Garcon Magazine'”: un foto-
montaj cu Emmanuel Macron cu 
trunchiul gol şi un titlu care face 
aluzie la bârfele despre homose-
xualitatea sa, mereu dezminţită, a 
candidatului la prezidenţielele 

franceze. Faţa este aceea a liderului 
„En Marche'”, dar e suprapusă pe un 
corp atletic al unui model cu trun-
chiul gol. Imprimat peste pantaloni, 
sub nivelul centurii, este tipărit un 
citat: „Coming out, nevoia de a 
lupta'”. Dar şi mai şi: pe copertă mai 
apare un citat, de data aceasta al 
candidatului: „Comunitatea gay va 
gasi în mine un apărător 26”. 

Subiectul este scandalos în con-
textul în care, totuşi, în campania 
electorală a fost ridicată chestiunea 
homosexualităţii lui Macron ca 
urmare a unor bârfe despre presupusa 
sa relaţie cu preşedintele Radio 
France, Mathieu Gallet. Bârfe pe care 
cel direct interesat s-a grăbit să le 
dezmintă fără a reuşi să oprească 
scandalul. O bârfă politică ce nu a 
plăcut multora şi care au venit cu 
acuza la adresa Garcon că a profitat 
de alegeri pentru a-şi face publicitate, 
o practică considerată de majoritatea 
ca de prost gust. 

Intrarea lui Emmanuel Macron în 
cursa pentru prezidenţiale a fost bine 
primită de acea parte a electoratului 
francez care îşi dorea o primenire a 
clasei politice, Centristul a şi mizat 
pe acest aspect şi a vorbit în cam-
panie despre necesitatea unei legi 
care să „moralizeze” viaţa publică, un 
act normativ care să le interzică 
parlamentarilor angajarea unor apro-
piaţi sau membri ai familiei, astfel 
încât „să se pună capăt nepo-
tismului”.  De asemenea, important 
că el a adus în discuţie, printre altele, 
crearea unei poliţii pentru securitate 
cotidiană, precum şi crearea unui 
fond european de apărare, care va 
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finanţa echipamente militare comune 
şi înfiinţarea unui Stat Major euro-
pean permanent. 

 
 Marine Le Pen, şefa Frontului 

Naţional o opozantă a Uniunii 
Europene (UE) şi monedei unice 
 
Şefa partidului de extremă 

dreaptă, Marine Le Pen, fost cea mai 
mediatizată figură a campaniei elec-
torale din Franţa27. Ea le-a promis 
francezilor să închidă graniţele ţării 
pentru imigranţi şi să scoată Franţa în 
afara Uniunii Europene pentru a o 
salva de globalizare, care ameninţă 
întreaga civilizaţie. 

 Dizolvarea Uniunii Europene este 
doar unul dintre obiectivele sale. 
Asemenea lui Donald Trump în 
Statele Unite, vrea să-i redea Franţei 
măreţia pierdută. Îi acuză pe imi-
granţi că distrug bunăstarea şi stabi-
litatea ţării. „Uniunea Europeană va 
muri pentru că popoarele nu o mai 
vor. În al doilea rând, asistăm la înce-
putul sfârşitului globalizării sălbatice. 
Şi, în sfârşit, multiculturalismul a fost 
demascat ca având scopul de a 
distruge naţiunea şi de a înregimenta 
oamenii”. 

Marine Le Pen propune înlocuirea 
Uniunii Europene cu o alianţă euro-
peană a statelor naţionale suverane. 
„Sunt europeană, însă nu îmi doresc 
această structură politică care se 
numeşte Uniunea Europeană, ce a 
deviat în totalitate. Poate vom găsi o 
altă denumire pentru această Europă 
a naţiunilor şi cooperării… Spre 
exemplu, Alianţa Europeană a 
Statelor Libere şi Suverane, care va 

permite ţărilor să se unească în 
proiecte care nu contravin intereselor 
lor naţionale, pentru că cea mai mare 
problemă a UE reprezintă anume 
faptul că aceasta devenit una 
totalitară”28. Totodată, în retorica sa 
electorală, Marine Le Pen, le promite 
francezilor că îi va elibera de elitele 
arogante29. 

 
 
Vulnerabilităţile campanie 
de imagine  
 
În timpul campaniei prezidenţiale, 

Parlamentul European a votat cererea 
cu privire la ridicarea imunităţii can-
didatei extremei drepte la preşedinţia 
Franţei, Marine Le Pen. Aceasta fiind 
cercetată de autorităţile franceze 
pentru publicarea pe Twitter, în anul 
2015, a unor execuţii comise de 
jihadiştii grupării Statul Islamic. 
Totodată, Marine Le Pen a fost pusă 
sub acuzare privind presupusele 
fraude comise cu fonduri ale 
Parlamentului European (PE).30 

Marine Le Pen însă a încercat să 
transforme acest caz în atu: „Frontul 
Naţional şi eu suntem victimele unei 
persecuţii judiciare. Pentru mine este 
o onoare să fiu persecutată de cei de 
la putere. Asta înseamnă că sunt 
rezistentă, iar puterea nu va reuşi să 
mă intimideze”31. 

Un alt motiv pentru suspiciune 
electorală au fost relaţiile mai spe-
ciale cu Moscova. Acestea fiind în 
centrul atenţiei, mai ales după ce şefa 
Frontului Naţional a fost primită în 
ajunul scrutinului , la Kremlin, de 
preşedintele Federaţiei Ruse, 
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Vladimir Putin32. Le Pen şi-a expri-
mat în mai multe rânduri admiraţia 
faţă de liderul rus. După întrevedere, 
care a durat o oră şi jumătate, Le Pen 
a declarat că, dacă va ajunge şefă a 
statului, va analiza mijloacele pentru 
ridicarea rapidă a sancţiunilor impuse 
Rusiei de către Uniunea Europeană 
din cauza crizei din Ucraina. Tot ea a 
negat că ar fi primit fonduri pentru 
campania electorală din partea Rusiei, 
zvonuri care s-au strecurat în presă. 

Unul din punctele sale – lupta cu 
şomajul. În Franţa, menţiona prezi-
denţiabila în campanie, avem şapte 
milioane de şomeri şi consider că 
principala responsabilitate a unei ţări 
este să găsească locuri de muncă 
pentru cetăţenii săi: „Dată fiind actu-
ala rată a şomajului în Franţa, respon-
sabilitatea mea ca lider politic este să 
încerc să păstrez locurile de muncă 
mai întâi pentru francezi. Oricine este 
legat de ţara sa gândeşte la fel”33. 

Le Pen a promovat ideea, potrivit 
căreia regulile Uniunii Europene sunt 
devastatoare din punct de vedere eco-
nomic pentru Franţa, creând tensiuni, 
concurenţă între naţiuni. Candidata 
FN este de părerea că monedă unică, 
euro, este un eşec. 

Idea centrală din retorica prezi-
denţialelor a fost legată de rămânerea 
sau evadarea din UE: „Doresc să 
aplicăm şi noi actuala procedură din 
Marea Britanie. Doresc organizarea 
unui referendum, deoarece cred că 
francezii au dreptul să-şi spună păre-
rea despre Uniunea Europeană. Nu 
mai dorim această Uniune Europeană 
care nu este o Europă a păcii, ci una a 
conflictelor şi a concurenţei”.  

Le Pen identifică patru condiţii 
pentru ca Franţa sa rămână în UE:  
- control asupra imigraţiei şi 

propriilor frontiere;  
- recuperarea libertăţii monetare; 
- recuperarea libertăţii legislative: 

„legile votate de parlamentul 
nostru, au mai mare autoritate 
decât orice directivă a Uniunii 
Europene”; 

- libertate economică.  
Le Pen, într-un interviu acordat 

presei străine, încerca să aducă 
argumente că nu este de extremă-
dreaptă, că nu este naţionalistă : „ 
Acest termen este folosit în mod 
sistematic ca o injurie la adresa 
noastră. Extrema dreaptă este o 
mişcare politică care, din punct de 
vedere istoric, este împotriva demo-
craţiei, vrea o conducere autoritară. 
Noi însă suntem democraţi şi apărăm 
cea mai evoluată democraţie, în 
special, prin sistemul proporţional şi 
prin referendum la iniţiativă popu-
lară.” „În domeniul economic, extre-
ma dreaptă susţine o cât mai mare 
restrângere a statului iar noibsuntem 
pentru un stat care să aibă rolul său, 
un stat strateg, un stat capabil să spună 
firmelor multinaţionale că interesul 
poporului trece înaintea interesului 
privat. Noi optăm pentru viziunea 
statului Generalului De Gaulle34. 

Le Pen are déjà experienţă în 
compeţiile prezidenţiale şi parla-
mentre, europarlamentare şi regio-
nale. În 2012, aceasta obţine 17,90% 
din voturi în primul tur al alegerilor 
prezidenţiale, aproape 25% din su-
fragii la europarlamentarele din 2014, 
aproape 28% la regionalele din 2015. 
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Politici propuse de Marine Le 
Pen:  

„Franţa pe primul loc!” – 
aceasta e retorica sa de campanie cu 
care vrea să câştige încrederea şi 
voturile francezilor: „Iubesc Franţa. 
Iubesc din adâncul inimii, din 
adâncul sufletului această naţiune 
milenară care nu se supune”. 

Le Pen a promis că va scoate ime-
diat ţara din zona Schengen şi va 
reintroduce controlul pasapoartelor la 
graniţele cu vecinii europeni: Spania, 
Italia, Belgia, Luxemburg si Germania. 

Printre cele zece35 reforme pe care 
le va introduce în primele doua luni, 
în caz de victorie, se numără: ex-
pulzarea cetaţenilor străini care sunt 
monitorizati de agenţiile de infor-
maţii, retragerea cetăţeniei franceze 
pentru persoanele cu dubla cetăţenie 
care au fost condamnate pentru 
jihadism, reducerea cu 10% a celor 
mai mici trei impozite pe venit şi 
respingerea accesului la servicii sani-
tare de bază pentru imigranţii ilegali 
din Franţa. 

Protecţionism şi „preferinţa 
naţională”: Marine Le Pen vrea 
restabilirea controalelor la frontiere şi 
repatrierea producţiei de autovehicule 
Renault şi Peugeot Citroen, după 
modelul Trump: „Suntem martorii 
dispariţiei unei lumi şi naşterii alteia. 
Alegerea domnului Trump la condu-
cerea Statelor Unite i-a umilit şi mai 
mult pe partizanii neolibera-
lismului”36. Marine Le Pen vrea ca 
doar companiile franceze să aibă 
acces la licitaţii publice. De aseme-
nea, aşa-numitul „protectionism inte-
ligent” presupune introducerea unei 

taxe de 3% pentru importuri, respin-
gerea tratatelor comerciale interna-
ţionale. Mai mult, firmele care anga-
jează cetaţeni străini vor plăti o taxă 
suplimentară, care va reprezenta până 
la 10% din salariul angajatului. 

Securitate şi apărare: Preşedinta 
Frontului Naţional propune angajarea 
a peste 15.000 de poliţişti şi construi-
rea mai multor penitenciare pentru a 
găzdui alţi 40.000 de deţinutţi din 
Franţa. Cetăţenii străini condamnaţi 
vor fi expulzaţi în mod automat. În 
aceea ce priveste apărarea, preziden-
ţiabila de extremă-dreaptă propune 
ieşirea din comanda militară integrată 
a NATO, precum şi suplimentarea 
cheltuielilor militare ale Franţei. 

Referendum: Marine Le Pen vrea 
simplificarea procesului de organiza-
rea a unui referendum, care ar putea 
sa fie iniţiat pe o problemă concretă 
la cererea a 500.000 de cetăţeni din 
Franţa. Între timp, numărul parlamen-
tarilor să fie redus la jumătate în 
Adunarea Naţională.  

Teme economice: Prezidenţiabila 
propune o creştere economică anuală 
de 2% până în 2018, peste valoarea de 
1,4% prevăzută de Banca Franţei. 
Frontul Naţional susţine că va reuşi să 
obţină o creştere economică anuală de 
2,5% la finalul celor cinci ani de mandat. 
Marine Le Pen promite că deficitul 
public se va reduce de la 4,5% până la 
1,3% până la finalul mandatului din 
2022. De asemenea, datoria externă va 
fi redusa la 89% din PIB. 

Sistemul social : vârsta de pen-
sionare va fi redusă de la 62 la 60 de 
ani ; promite suplimentarea ajutoa-
relor pentru persoanele vârstnice din 
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Franţa ; săptămâna de lucru va rămâne 
la 35 de ore. 

 
 
În loc de concluzii 
 
Franţa, cu 47 milioane de alegă-

tori, îşi alege cel mai tânăr preşe-
dinte, unul care nu reprezintă parti-
dele clasice de dreapta sau de stânga 
politică. La Republique En Marche 
reflectă dorinţa francezilor pentru un 
nou tip de politică, pentru un nou 
model de leadership. În turul II, însă 
votul pro-Macron a fost în preponde-
renţă, votul anti-Le Pen. Deşi, în 
declaraţiile electorale, Macron nu a 
oferit nimic euroscepticilor. Asta în 
contextul în care ¼ din francezi sunt 
ostili UE. Nimic nu îi protejează 
împotriva globalizării şi valului mi-
graţionist. Macron a fost „vândut” ca 
om nou, unul din afara sistemului, 
poziţionându-se ca cel mai pro-euro-
pean candidat.  

Emmanuel Macron a fost învestit 
oficial preşedinte al Franţei, în cadrul 
unei ceremonii la Palatul Elysee, 
devenind astfel cel de-al 8-lea preşe-
dinte al celei de-a Cincea Republici 
franceze şi cel mai tânăr ales vreo-
dată.37 „Lumea şi Europa au nevoie 
de o Franţă puternică şi sigură de 
destinul său. Au nevoie de o Franţă 
care stie să-şi inventeze viitorul”, a 
spus noul presedinte în discursul său 
de inaugurare. Noul preşedinte 
afirma că francezii au ales „speranţa” 
şi se angajează să dea înapoi Franţei 
„încrederea în sine”38. 

„Bon courage!”, i-a urat Fr. 
Hollande fostului său consilier şi ex-

ministru al Economiei înainte de a 
părăsi l’Élysée. Acesta a mai spus că 
lasă Franţa într-o stare ai bună decât 
o preluase de la Nicolas Sarkozy în 
2012. 

La Republique en Marche, partidul 
preşedintelui francez Emmanuel 
Macron, a obţinut majoritatea abso-
lută în camera inferioară a Parlamen-
tului, Adunarea Naţională, după turul 
al doilea al alegerilor parlamentare 
care a avut loc la11 şi 18 iunie. 
Formaţiunea lui Macron a obţinut 
308 de locuri dintr-un total de 577.39 
LREM reprezintă cel mai numeros 
grup din cele 8 din noul parlament 
francez având mult peste majoritatea 
absolută, care este de 289 de aleşi. 

Frontul naţional, partidul de 
extremă dreaptă condus de Marine Le 
Pen, are, după alegerile parlamentare, 
doar 8 deputaţi. Interesant, socialiştii 
francezi, reduşi la cel mai mic număr 
al lor de când s-a instaurat a 5-a 
Republică, au decis să se reunească 
sub eticheta „Noua stângă”, fără nicio 
referinţă deci la socialism. O altă 
premieră din 1958 încoace. 

Adunarea naţională s-a feminizat 
serios, procentul de femei a trecut de 
la 27% la 39%, un salt datorat în 
mare parte partidului prezidenţial şi 
aliatului său centrist. Primele reforme, 
propuse de Macron, carevor fi dezbă-
tute în parlament: reforma codului 
muncii, noua lege privind securitatea, 
proiectul de lege privind abilitarea de 
a reforma prin ordonanţe.  

În concluzia acestui articol, găsim 
deosebit de relevantă analiza publi-
cată de ziarul israelian Haaretz.  
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Dar de ce a câştigat Macron şi de 
ce a pierdut Le Pen? 

Pentru ziarul israelian Haaretz, 
Emmanuel Macron a câştigat prezi-
denţialele urmând cinci reguli care i-ar 
putea inspira şi pe alţi politicieni din 
lume. 

1) Nu vă fie teamă de vă cultiva 
alegătorii. De-a lungul campaniei 
sale, Macron a folosit argumente com-
plexe, Marine Le Pen termeni popu-
lişti şi simplişti. Şi iată că în ziua 
fatidică, mulţi dintre ei au preferat să 
se bazeze pe ştiinţa bancherului, mai 
degrabă decât pe „eroul poporului”. 

2) Nu mai vorbi despre terorism. 
Macron nu a pretins că ar deţine ex-
pertiza absolută în materie de secu-
ritate. El a reamintit că, în materie de 
terorism, risc zero nu există. Marine 
Le Pen a crezut că poate cuceri 
electoratul prin emiterea unui mesaj 
isteric. Cu toate acestea, potrivit 
sondajelor, terorismul e de-abia locul 
al cincilea în preocupările francezilor. 

3) Să fii determinat. Macron a 
venit de nicăieri, a trecut peste 
propriile greşeli şi a evitat capcanele 
clasice. Cel mai important, se poate 
lăuda că a bătut un candidat sprijinit 
de cei mai puternici doi lideri din 
lume: Putin şi Trump. 

4) Macron a întruchipat noul. 
Impresia că are de-a face cu un novi-
ce politic i-a fost catastrofală lui Le 
Pen, care a părut în timpul dezbaterii 
ca fiind cineva din veghea gardă. 

5) Aşa cum a spus Napoleon „Nu 
împiedica inamicul să greşească”. În 
timpul dezbaterii, Macron a aşteptat 
douăzeci de minute înainte de a 
răspunde la atacurile şi insultele 

lansate de de Le Pen. În Statele Unite 
şi Israel, o astfel de tactică ar fi fost 
sinucidere. Nu şi în Franţa – atrage 
atenţia Haaretz.40 

În iulie deja, Adunarea Naţională 
franceză a adoptat interdicţia ca 
parlamentarii să-şi angajeze colabo-
ratori membri ai familiei – măsura-
far a legii moralizării vieţii publice, 
foarte aşteptată de către francezi. Este 
voba despre articolul 4 al proiectului 
legii ordinare „pentru încrederea în 
viaţa publică” care prevede această 
interdicţie. Vor fi interzise angajările 
membrilor familiilor „în privinţa fa-
miliei apropiate” – soţ, ori soţie, 
partener Pacs, concubin ori concu-
bină, părinţi şi copii, dar şi cei ai 
soţului ori soţiei, partenerului ori 
partenerei Pacs sau concubinului ori 
concubinei. Pedeapsa prevăzută în 
cazul încălcării interdicţiei este de 
trei ani de închisoare şi plata unei 
amenzi în valoare de 45.000 de 
euro41. Partidul de dreapta Les 
Republicains si formatiunea UDI vor 
obţine 125 de mandate, iar Partidul  
Socialist – 49. Formatiunea lui Jean-
Luc Melenchon, la France Insoumise 
(stânga), şi PCF vor avea 30 de 
reprezentanţi în Adunarea Naţională. 

Totuşi, prezenţa mică la urnele de 
vot, 44,4%, denotă o dezamăgire a 
francezilor atât îin politică, în an-
samblu, cât şi în liderii politici fran-
cezi. Pentru francezi alegerile pre-
zidenţiale sunt în general mai im-
portante decât cele parlamentare. 
Astfel, Macron, care simbolizează 
Franţa deschisă, fiind o victorie a 
proiectului european, se înregimen-
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tează în topul celor mai tineri lideri în 
democraţiile de azi42, alături de: 

Estonia: Juri Ratas, un repre-
zentant al centrului, a devenit premier 
la vârsta de 38 de ani, în noiembrie 
2016. El l-a succedat pe alt lider 
foarte tânăr, Taavi Roivas, care a 
ajuns la sefia Guvernului la vârsta de 
34 de ani, în 2014. 

Ungaria: Viktor Orban a fost pre-
mier în 1998, la vârsta de 35 de ani. 
El a pierdut puterea şi a recucerit-o în 
2010. 

Belgia: Charles Michel a devenit, 
în 2014, seful Guvernului ţării sale la 
vârsta de 38 de ani. 

Ucraina: Volodimir Groisman a 
devenit premier în 2016, la 38 de ani. 

Grecia: Alexis Tsipras a fost 
numit premier în 2015, la 40 de ani. 

Tunisia: Youssef Chahed a fost 
desemnat premier în 2016, tot la 40 
de ani. 

Canada: Premierul Justin Trudeau 
a ajuns la putere la 43 de ani, în 
2015. 

Polonia: Andrzej Duda a devenit 
presşdinte la 43 de ani, în 2015. 
Americanii Theodore Roosevelt şi 
John F. Kennedy au devenit preşe-
dinti la 42 şi, respectiv, 43 de ani. 
Louis-Napoleon Bonaparte era, până 
la alegerea lui Emmanuel Macron, 
cel mai tânăr preşedinte francez, în 
1848, la 40 de ani43. 
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