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Separaţia puterilor sau alianţa puterilor?
Crizele politice din România şi sursele alternative de putere
(The separation of powers or the alliance of powers?
The political crises from Romania and the alternative
sources of power)
Dragoş DRAGOMAN

Abstract: The frequent institutional crises ongoing in Romania could be attributed to
the difficult cohabitation between the leader of the government and an elected
president, as it is generally the case with semi-presidential regimes. However, those
crises are more than institutional conflicts. As emphasized in the article, they unravel
a specific democratic trajectory for many post-communist countries which became
members of the European Union. With all pre-accession constraints lifted, many
democracies in the region confronted with what is to be called a „post-accession
hooliganism”. This is the tendency to get rid of the pre-accession status-quo
regarding the rule of law, the independence of the judiciary and the neutrality of
several bodies, as the institutions regulating mass-media or the public radio and TV
channels. Instead of the previous status-quo, the post-accession period is marked in
Romania by recurrent arbitrary measures, partisanship and abuse aimed at
consolidate on power with all democratic costs.
Keywords: Democracy, Romania, Abuse, Political conflicts, Media control, Semipresidential regimes..

Introducere
Importanţa separării puterilor
pentru funcţionarea democraţiei nu
poate fi subestimată. Ea este subliniată
încă de la începuturile modernităţii şi
se află printre condiţiile fundamentale
ale arhitecturii democratice. Existenţa

unor puteri echilibrate, aflate permanent în apărarea propriei lor
autonomii, deloc dispuse să permită
concentrarea puterii, aceasta este o
caracteristică a democraţiei, dar şi o
garanţie pentru funcţionarea ei
practică.1 Iar când ne gândim la instituţii, nu este vorba doar de instituţiile
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specifice statului democratic, anume
de cele ce reprezintă puterea legislativă, executivă şi judiciară. Este vorba
de toate instituţiile sociale, distincte şi
perfect capabile să exercite unele
asupra celorlalte o putere de compensare, care să menţină echilibrul
funcţiilor, libertăţile cetăţenilor şi
principiile democratice. În viziunea
pluralistă a lui Dahl,2 o poliarhie ar fi
tocmai acel gen de democraţie în care
instituţiile sociale se află într-un conflict limitat, care generează un permanent echilibru ca limită a concentrării
puterii.
Crizele instituţionale şi conflictele
constituţionale tot mai frecvente şi
mai profunde din România nu vorbesc
doar despre incapacitatea actorilor
politici şi sociali de a urmări şi de a
genera, prin dezbatere, un spaţiu
comun, ci şi despre tendinţe tot mai
marcate de concentrare a puterii. Trecerea în revistă şi încadrarea conflictelor instituţionale în procesul mai
larg de concentrare a puterii este
scopul acestui articol. Magnitudinea
conflictului instituţional este amplificată, aşa cum arătăm aici, de
strategiile tot mai perfecţionate de
extindere a partizanatului, abuzului şi
arbitrariului, cu scopul concentrării
puterii. În faţa acestor strategii de
acumulare a diverselor surse de putere, spaţiul public neutru se restrânge
neîncetat. Sub imperiul dorinţei de
putere, instituţiile iniţial creionate ca
funcţionând independent, fie ele parchete, curţi de justiţie, organisme
independente
precum
Consiliul
Naţional al Audio-Vizualului (CNA),
universităţi publice, misiuni diplo-
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matice, se dovedesc prea slabe pentru
a rezista tendinţelor de concentrare a
puterii. Capitularea lor poate duce la
consolidarea fără rezervă a partizanatului în toate domeniile publice şi
la angajarea societăţii, fără întoarcere,
în pregătirea unui conflict final, care
să tranşeze situaţia învingătorului (sau
a învingătorilor). De aceea, Dahl făcea
în 1971, în cartea sa Poliarhiile, o
pledoarie pentru distribuirea echitabilă, suficient de omogenă, a surselor
de putere în societate, care să evite
confruntarea finală, distructivă, a unor
actori care au acumulat de-a lungul
timpului tot mai multe resurse de
putere, inclusiv convertind cu succes
alte resurse (bani, status, notorietate
publică) în resurse de putere. Fără să
ştie, Dahl anticipa foarte exact criza
democratică generată în Chile în 1973
de lovitura de stat de dreapta a juntei
militare condusă de Augusto Pinochet.
Zdrobirea fizică a adversarilor săi
politici, încarcerările masive, lipsa
unor procese echitabile, cenzura,
supravegherea poliţienească, tortura şi
gropile comune nu sunt decât deznodământul acestui lung proces de
concentrare a puterii. Ele toate sunt
însă justificate de autorii lor prin chiar
concentrarea puterii, drept tranşarea
inevitabilă a unui conflict social şi
politic implacabil. Spania, în 1936,
sau Chile, în 1973, sunt exemplele
cele mai terifiante ale distrugerii
neutralităţii spaţiului public, ca urmare
a procesului partizan de acumulare a
tuturor surselor de putere disponibile,
interne şi apoi externe.
În România, procesul de acumulare a diferitelor surse de putere,
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care se manifestă tot mai vizibil după
decembrie 2016, este rezultatul unui
deceniu de concentrare a puterii sub
masca anti-corupţiei şi a necesităţii
modernizării statului, aşa cum îşi imaginase preşedintele Traian Băsescu
parcursul personal, pe cel al instituţiei
prezidenţiale şi pe cel al democraţiei
româneşti, în ansamblu. Slăbirea
constrângerilor externe, legate de
aderarea României la Uniunea
Europeană la 1 ianuarie 2007, a deschis
calea unui lung proces de transformări
instituţionale şi sociale. Conflictele
remarcabile în această perioadă sunt
mai mult decât simple conflicte
instituţionale, generate în parte de
dificultăţile coabitării dintre actorii
politici cu funcţii executive în cadrul
regimului semi-prezidenţial. Fără să le
excludem, încercăm să arătăm aici că
ele denotă mai curând afirmarea tot
mai pregnantă a unui „huliganism
politic”, o tendinţă tot mai marcată de
a înlocui un consens anterior referitor
la statul de drept, independenţa justiţiei şi garantarea drepturilor cetăţeneşti cu o logică practică a abuzului
permanent, a partizanatului politic
atotcuprinzător şi a iresponsabilităţii
personale şi de grup.
Semi-prezidenţialismul şi conflictul instituţional
Conflictele politice româneşti de
după ianuarie 2007 îmbracă parţial
haina conflictului intra-executiv generat de opoziţia dintre preşedinte şi
primul-ministru. Acest tip de conflict
nu este străin aranjamentului insti-

tuţional specific semi-prezidenţialismului şi a fost deja remarcat şi în
Lituania, Bulgaria, Polonia sau
Moldova3. Mai mult, chiar şi în
regimuri parlamentare precum cel
ungar, deciziile curţii constituţionale
au rezolvat anumite conflicte legate de
funcţionarea relaţiilor dintre preşedinte şi guvern4. Încercăm să evităm
aici o discuţie mai tehnică cu privire la
atribuţiile preşedinţilor în astfel de
regimuri şi să insistăm asupra
diferenţelor pe care diverşi autori le
exprimă în evaluarea acestor atribuţii.
Într-o anexă la ediţia românească a
cărţii sale Comparative Constitutional
Engineering, Giovanni Sartori explică
pe scurt de ce regimul politic
românesc nu este unul pe deplin semiprezidenţial, ci mai curând un regim
parlamentar cu un preşedinte ales în
mod direct, ce se bucură astfel de o
legitimitate electorală sporită5: preşedintele nu poate dizolva parlamentul şi
nu poate demite primul-ministru sau
alt membru al cabinetului (decât în
situaţii excepţionale legate de începerea urmăririi penale). Modificările
din 2018 ale legii privind Consiliul
Superior al Magistraturii sau privind
organizarea judecătorească îl lipsesc
pe preşedinte şi de prerogativele sale
anterioare de numire a preşedintelui
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Astfel, preşedintele devine un preşedinte cu puteri limitate, în cadrul unui
regim cu aspecte parlamentare tot mai
puternice.
Acest lucru nu înseamnă că se
elimină conflictele dintre preşedinte şi
primul-ministru. Mai degrabă, situaţia
mai slabă a preşedintelui român decât
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într-o configuraţie semi-prezidenţială
îl împiedică pe acesta să-şi impună
candidatul favorit la funcţia de primministru, lăsându-l pe cel din urmă să
se bazeze mai mult pe potenţialul de
coaliţie al propriului partid6. Acest
lucru a fost vizibil în 2017, când
preşedintele Klaus Johannis a numit
de trei ori la rând câte un candidat la
funcţia de prim-ministru din partea
Partidului Social Democrat (PSD),
spre dezamăgirea susţinătorilor săi.
Aceştia sperau în nominalizarea unui
candidat din partea Partidului Naţional
Liberal (PNL), aflat însă în opoziţie şi
fără şanse prea mari de a primi votul
de învestitură în parlament. Prin
comparaţie, ameninţările lansate de
preşedintele Traian Băsescu în 2009
cu privire la dizolvarea (neconstituţională) a parlamentului7, dacă
acesta nu îi acordă lui Lucian
Croitoru, candidatul său favorit,
precum şi cabinetului condus de
acesta votul de încredere, fac parte din
ceea ce vom dezvolta mai jos ca fiind
un pronunţat „huliganism postaderare”.8
Huliganismul post-aderare
strategiile de putere

şi

Aşa cum Ganev defineşte huliganismul postaderare, acesta este legiferarea interesată, ocolirea constrângerilor derivate din aderarea la
Uniunea Europeană, corupţia mascată
la nivel înalt, anume tendinţa tot mai
marcată de a nu mai respecta statuquo-ul anterior aderării cu privire la
statul de drept, supremaţia legii şi
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neutralitatea
instituţiilor
iniţial
desemnate ca neutre9. Dacă despre
legiferarea interesată am scris într-un
alt articol publicat în această revistă10,
ne vom ocupa aici de mecanismele de
concentrare a puterii, în special prin
reducerea resurselor politice ale
opoziţiei.
Resursele politice ale opoziţiei
sunt esenţiale într-o democraţie. Nu
este vorba doar de cele strict politice,
precum posibilităţile oferite opoziţiei
de a se organiza şi de a se manifesta
public, de a se înscrie în cursa electorală şi de a beneficia de numărarea
corectă a voturilor. Am abordat deja
ameninţarea anti-democratică serioasă
reprezentată de tentativa din decembrie 2011 de amânare a alegerilor
locale prevăzute pentru primăvara
anului 201211. Amânarea alegerilor
este o privare de resursa democratică
cea mai importantă, o imposibilitate
practică ca puterea să fie contestată
democratic, prin vot popular. Partidul
Democrat Liberal (PDL), cel care
forma guvernul alături de Uniunea
Democrată a Maghiarilor din
România (UDMR) şi cel care şi-a
asumat răspunderea parlamentară
pentru amânarea alegerilor, alături de
preşedintele Traian Băsescu, au creat
un precedent periculos pentru democraţia din România, încercând să
suspende regula de bază a democraţiei, care este alternanţa la putere
prin alegeri libere şi corecte12.
Dar este vorba şi de capacitatea
opoziţiei de a se exprima public şi de
libertatea alegătorilor de a se bucura
de surse alternative de informare.
Tendinţa tot mai marcată, după
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aderarea României la Uniunea
Europeană şi mai ales după alegerile
prezidenţiale din 2009, de a trece de la
un sistem politic mai curând consensualist la unul majoritarist, prin
schimbări instituţionale, poate fi
înţeleasă politic prin dorinţa de concentrare a puterii executive. Dorinţa
PDL şi a preşedintelui Traian Băsescu
de a schimba sistemul electoral de
reprezentare proporţională cu unul
majoritar (cu două tururi) sau chiar cu
unul pluralitar (First-Past-the-Post
System), alegerea primarilor şi a
preşedinţilor printr-un sistem electoral
majoritar pur (eliminând turul 2 la
alegerea primarilor), ele denotă
împreună dorinţa de a transforma o
majoritate fragilă a voturilor într-o
majoritate confortabilă a mandatelor.
Tendinţa de a concentra şi mijloacele
de exprimare publică, de a controla cât
mai mult mass-media este încă un
accent în plus pus pe concentrarea
puterii. Dorinţa unui preşedinte mai
puternic13, exprimată public de Traian
Băsescu şi de PDL, capabil să dizolve
parlamentul dacă un referendum de
demitere a preşedintelui eşuează14,
este astfel puternic nuanţată de
strategia de control a surselor de
informare. Preşedinţii care au căpătat
puteri extinse în regimurile semiprezidenţiale din ţările post-comuniste
în tranziţie, precum Azerbaidjan sau
Kazahstan, au demonstrat deja această
tendinţă nedemocratică15.
Controlul surselor alternative de
informare
Tendinţa de control a mijloacelor
alternative de informare publică a

devenit evidentă după câştigarea
alegerilor prezidenţiale de către Traian
Băsescu în 2009. În 2011, PDL a cerut
modificarea legii audiovizualului,
pentru a evita „derapaje severe pe
piaţa audiovizualului ce au rămas nesancţionate”, aşa cum sublinia
iniţiatorul proiectului de modificare a
legii, şeful Comisie de Cultură din
Camera Deputaţilor, Raluca Turcan16.
Ceea ce ar fi putut reprezenta o
încercare de echilibrare a punctelor de
vedere exprimate în emisiunile canalelor de ştiri şi dezbateri, prin
paritatea obligatorie a reprezentanţilor
puterii şi opoziţiei, s-a transformat
ulterior într-o politică de sancţiuni
CNA la adresa posturilor TV ostile
PDL, partidul aflat la guvernare. În
mod repetat Realitatea TV, OTV,
Antena 1 şi Antena 3 au fost
sancţionate cu sume între 5000 şi 30
000 lei17, cuantumul total al amenzilor
fiind de sute de mii de lei.
Proprietarii posturilor ostile (Dan
Diaconescu, Sorin-Ovidiu Vântu şi
Dan Voiculescu) au fost anchetaţi,
reţinuţi şi chiar trimişi în judecată de
procurori în diverse cauze penale, unii
fiind nevoiţi să renunţe la pachetul de
acţiuni deţinute la aceste instituţii
media. În paralel, conducerea TVR a
fost preluată de jurnalişti propuşi şi
susţinuţi de PDL. De altfel, lupta împotriva elitelor, specifică populismului, a luat în România turnura
unei lupte împotriva „mogulilor”
media, care au fost acuzaţi că se
folosesc de canale mass media pentru
a atinge scopuri politice. Ceea ce este
specific populismului este atacul
permanent la adresa elitelor politice,
descrise drept distante, arogante şi
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ostile poporului în numele căruia
populiştii vorbesc şi pe care populiştii
îl apără18. Populismul apare şi aici
drept un apel insistent pentru democraţia directă, drept efortul liderilor
carismatici de a mobiliza nemulţumirea şi uneori furia populară19. Sub
sloganul luptei împotriva elitelor
corupte şi arogante, PDL şi Traian
Băsescu au depus numeroase eforturi
de denigrare şi slăbire a parlamentului,
instituţia de reprezentare care se
interpunea între liderul populist şi
„poporul adevărat” pe care acesta îl
apăra20. Campaniile electorale ale
PDL şi campaniile împotriva demiterii
preşedintelui din 2007 şi 2012 reiau
cu putere această temă a „mogulilor”21
care conspiră să lipsească poporul de
putere şi de reprezentare directă, prin
chiar liderul populist, temă specifică
de altfel populismului22.
Schimbarea din 2010 a conducerii
televiziunii de stat TVR a venit ca
urmare a catalogării preşedintelui
SRTV Alexandru Sassu de către
Traian Băsescu drept „al treilea mogul
al României”23. După demiterea
acestuia, Traian Băsescu l-a desemnat
la conducerea TVR pe Alexandru
Lăzescu, membru al Grupului pentru
Dialog Social (GDS), un grup de
intelectuali publici apropiaţi de Traian
Băsescu. Alexandru Lăzescu a fost
votat preşedinte al Societăţii Române
de Televiziune (SRTV) de majoritatea
PDL din parlament în iunie 201024.
După numire, Alexandru Lăzescu a
reconfirmat-o în funcţia de director al
Direcţiei Emisiuni Informative pe
Rodica Culcer, de asemenea membru
GDS, cea care ocupase această funcţie
şi în perioada 2005-200825.
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Această tendinţă de control al
canalului public de ştiri mergea în
paralel cu preluarea unor instituţii
private de presă de către apropiaţi ai
preşedintelui Traian Băsescu, aşa cum
a fost cazul ziarului Evenimentul Zilei.
În primul deceniu al tranziţiei postcomuniste, Evenimentul Zilei a fost
unul dintre cele mai influente ziare de
pe piaţa media românească, cu tiraje şi
vizibilitate editorială mari. Ancheta
procurorilor de la Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
(ÎCCJ) din 2015 a arătat cum ziarul a
fost preluat în 2011, cu ajutorul unor
interpuşi, chiar de către Elena Udrea,
ministru al Dezvoltării Regionale în
guvernul Emil Boc26. Ancheta a arătat
şi gradul înalt de implicare al ministrului în funcţie în politica editorială a ziarului, ministrul discutând
frecvent cu redactorul-şef oportunitatea publicării unor materiale
sensibile. Anchetele jurnalistice paralele cu ancheta deschisă de procurori
şi care preiau date din dosarele publice
aflate în arhiva ÎCCJ conduc şi spre
alte organe de presă aflate sub
influenţa fostului ministru, colaborator
apropiat al lui Traian Băsescu şi
pentru o perioadă chiar şef al
Cancelariei Preşedintelui României.
Consultând arhiva dosarului penal
cunoscut drept „Gala Bute”, jurnaliştii
arată cum în 2011 şi 2012 Elena
Udrea a mobilizat în scop politic
defensiv o adevărată armată mediatică, formată din televiziuni
(ProTV, Realitatea, B1), o agenţie de
ştiri
(Mediafax),
două
ziare
(Evenimentul
Zilei
şi
Ziarul
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Financiar) precum şi numeroase siteuri şi bloguri28.
Anchetele penale, intimidarea şi
ameninţare adversarilor politici
Episodul cel mai important legat
de limitarea surselor alternative de
informare este lupta purtată de Traian
Băsescu şi de PDL împotriva trustului
media Intact, posesorul canalelor de
ştiri Antena 1 şi Antena 3. Sechestrul
asigurator pus în 2014 pe sediul celor
două posturi TV venea în completarea
confiscării extinse a conturilor şi
acţiunilor deţinute de Dan Voiculescu
la diverse firme, în urma condamnării
acestuia în dosarul privatizării
Institutului de Cercetări Alimentare29.
Dincolo de procesul penal în sine, care
nu face obiectul analizei, trebuie
remarcat totuşi că această condamnare
venea în logica anterioară a folosirii
anchetelor penale pentru intimidarea
şi ameninţarea adversarilor politici,
aşa cum o folosea Traian Băsescu.
Deşi Constituţia îi cerea preşedintelui
în funcţie să respecte neutralitatea
politică şi să fie mediator al conflictelor din societate, Traian Băsescu
s-a folosit de funcţia politică şi de
accesul la informaţii confidenţiale
pentru a crea o presiune asupra
adversarilor săi, pe care i-a numit
„puşcăriabili”, anume candidaţi la
puşcărie, aşa cum un „prezidenţiabil”
este un candidat la Preşedinţie30.
Practica scurgerii de informaţii din
dosarele penale ale cauzelor aflate în
anchetă, prevenirea ziariştilor cu privire la arestarea preventivă, prezentarea suspecţilor la jurnalele televizate

ieşind cu cătuşe la mâini din sediile
parchetelor, toate aceste aceste aspecte
au afectat puternic imaginea multor
oameni politici. Deşi acuzaţiile procurorilor nu au putut fi de multe ori
probate în instanţă,31 justiţia televizată
era folositoare denigrării duşmanilor
politici. Acesta este sensul în care
Traian Băsescu folosea ameninţarea
dosarelor penale. Acest lucru a devenit evident atunci când preşedintele în
funcţie,
în
ciuda
restricţiilor
Constituţiei care-i cereau să adopte o
atitudine de echilibru şi de reţinere
politică, a ameninţat-o în direct pe
Gabriela Firea, candidat PSD la Senat
la alegerile din 2012 şi apoi la
Primăria Capitalei în 2016. Ameninţările vizau posibila arestare a soţului
acesteia,
primar
al
oraşului
Voluntari32.
Desemnarea patronului trustului
media Intact drept „puşcăriabil” şi
arestarea lui ulterioară precum şi
ameninţările la adresa adversarilor
politici ridică semne de întrebare cu
privire la relaţia dintre preşedinte şi
procurori. Această suspiciune a fost
întărită în 2012 de acţiunile procurorilor Parchetului General şi celor
ai DNA, care au anchetat presupusa
fraudare a referendumului pentru
demiterea preşedintelui Băsescu din
29 iulie 201233. Anchetarea câtorva
sute de alegători din judeţe cu prezenţă mare la votul pentru referendumul de demitere, precum Olt sau
Gorj, nu a dus la deschiderea unui
număr mare de dosare penale care să
se finalizeze cu condamnarea inculpaţilor pentru fraude electorale.
Anchetele veneau însă să confirme o
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teză susţinută chiar de procurorul şef
al DNA, Daniel Morar, care a anunţat
public că la referendum au fost
manipulate între 5 şi 15 procente din
voturile înregistrate34. Ceea ce procurorii DNA încercau să demonstreze
era că numărul impresionant de voturi
pentru demiterea lui Traian Băsescu
nu era real. Ei încercau, alături de
membrii PDL, să demonstreze că
diferenţa dintre cele 5.277.000 de
voturi pentru alegerea lui Traian
Băsescu în 2009 şi cele aproximativ
7.400.000 de voturi pentru demiterea
sa în 2012 era falsă, fiind obţinută prin
fraudă masivă. Astfel, DNA încerca să
confirme ceea ce Traian Băsescu
susţinea imediat după referendum,
anume că cel puţin un milion şi
jumătate de voturi pentru demitere
erau false35.
În ciuda acuzaţiilor făcute de
procurori, legate de votul multiplu,
turism electoral sau falsul în listele
electorale, puţine au putut fi probate în
instanţă în cazul cetăţenilor care au
votat. În cea mai mare parte, dosarele
nici nu au fost trimise în judecată. Ce
a rezultat însă din anchetă a fost un
dosar penal deschis pe numele unui
lider al opoziţie faţă de Traian
Băsescu, unul din liderii Uniunii
Social-Liberale
(USL),
Liviu
Dragnea, pentru infracţiuni prevăzute
de Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Motivele pentru care acesta a
fost anchetat şi ulterior condamnat
reprezintă un semn de întrebare legat
de înţelegerea de către sistemul
judiciar a fenomenelor politice
electorale. Desigur, nu este vorba aici
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de utilizarea unor date personale
nereale în cazul exercitării votului,
care au fost anchetate separat. Este
vorba despre organizarea campaniei
electorale şi despre supervizarea procesului de vot. „Folosirea influenţei
sau a autorităţii celui care deţine o
funcţie de conducere într-un partid în
scopul obţinerii pentru sine sau pentru
altul de foloase necuvenite”, aşa cum
este formulată acuzaţia DNA, este o
problemă esenţială în înţelegerea
partizanatului politic în democraţie.
Coordonatorul campaniei USL
pentru aprobarea prin referendum
popular a demiterii preşedintelui
Băsescu a fost acuzat de folosirea
influenţei şi a autorităţii în vederea
„obţinerii unui folos nepatrimonial
pentru partid, respectiv a unei prezenţe
de minimum 60% la votul de la
referendumul din 29.07.2012, care să
garanteze validarea acestuia”36. Acesta
este însă scopul oricărei campanii
electorale, obţinerea unui număr cât
mai mare de voturi valide. „Folosul
nepatrimonial” obţinut prin demitere
era la fel de legitim ca şi „folosul
nepatrimonial” obţinut prin menţinerea în funcţie a lui Traian Băsescu,
pentru care se angajaseră liderii PDL
şi numeroşi intelectuali publici.
Mai mult, o altă acuzaţie DNA
reţinută de judecători a fost utilizarea
unui „sistem informatic complex ce
permitea unui număr restrâns de
persoane să obţină, în timp real,
informaţii despre numărul de votanţi
şi felul în care s-a votat în secţiile de
votare. Astfel, oră de oră, coordonatorii partidului aveau reprezentarea
prezenţei la urne, identificând secţiile
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cu prezenţă slabă”37. Prezenţa unor
observatori acreditaţi în secţiile de
votare, reprezentând partidele politice
şi competitorii electorali, este o garanţie suplimentară a procesului
electoral, în timp ce monitorizarea
prezenţei la urne şi numărarea paralelă
a voturilor pe care aceştia le realizează
sunt complet acceptabile democratic şi
perfect legale. De altfel, aici contradicţia este şi mai flagrantă, pentru
că Biroul Electoral Central, dar şi
diverse companii private de sondare a
opiniei publice la ieşirea de la urne
realizează constant o astfel de
monitorizare a participării electorale
pe intervale orare. Mai mult, chiar
echipa de campanie a preşedintele
Traian Băsescu a anunţat victoria
favoritului în campania pentru alegerile prezidenţiale din 2009 înainte
de numărarea completă a voturilor,
utilizând tot un sistem informatic de
numărare a voturilor, paralel celui
oficial38.
Referendumul de demitere a
preşedintelui şi sursele externe de
putere
Referendumul de demitere a preşedintelui organizat pe 29 iulie 2012 a
ridicat numeroase semne de întrebare
cu privire la motivele invalidării sale
de către Curtea Constituţională
(CCR). Folosind date statistice diferite
faţă de cele disponibile la serviciul de
evidenţă a populaţiei din cadrul
Ministerului de Interne, anume datele
disponibile de la recensământul populaţiei din 2002, CCR a considerat că
participarea cetăţenească a fost

inferioară pragului de 50 % din totalul
alegătorilor. Dincolo de motivaţia
CCR, ceea ce interesează aici este
utilizarea tuturor mijloacelor disponibile pentru justificarea invalidării.
Nu vrem să reducem importanţa
raţionamentului privind modul de
calcul al nivelului prezenţei la urne,
pentru că de acest calcul depindea
validarea referendumului. Iar în
această situaţie Traian Băsescu a
folosit din nou ameninţarea ca armă
politică, acum la adresa chestorului de
poliţie care conducea Serviciul de
Evidenţă a Populaţiei, căruia i-a
amintit despre condamnarea fostului
prim-ministru
Adrian
Năstase
împreună cu funcţionari din ministere,
cei care au executat ordinele sale39.
Aspectul pe care-l punem aici în
lumină este folosirea surselor externe
de putere, situaţia în care resursele
politice interne par să nu mai fie
suficiente. Înainte şi după suspendarea
preşedintelui Băsescu prin votul
majorităţii senatorilor şi deputaţilor,
parteneri europeni şi internaţionali ai
statului român precum şi diverse
instituţii şi organizaţii internaţionale
au fost alertate despre lovituri împotriva statului de drept40. Era în discuţie
nu doar suspendarea preşedintelui
Băsescu, dar şi demiterea în şedinţa de
plen a parlamentului a Avocatului
Poporului, revocarea din funcţie a
preşedintelui Senatului (Vasile Blaga)
şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor
(Roberta Anastase). Cum preşedinţii
camerelor parlamentare erau membri
PDL, mişcarea abruptă nu putea să nu
trezească reacţii politice41. Suspendarea preşedintelui, care venea după
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revocarea celor doi, a fost catalogată
drept „mineriadă parlamentară”42, dar
mai ales drept „puci”43, drept „lovitură
de stat”44.
Alertarea partenerilor României
prin canale diplomatice, prin intervenţii în plenul Parlamentului European şi
prin intermediul ambasadelor străine
la Bucureşti a generat un răspuns
proporţional gravităţii sesizărilor
venite din partea susţinătorilor lui
Traian Băsescu45. Catalogarea deciziilor parlamentului drept „lovitură de
stat” a stârnit o puternică emoţie în
cancelariile de la Berlin, Paris, Londra
sau Washington, dar şi în cadrul
Comisiei Europene şi a Parlamentului
European. Confuzia dintre eventuale
abuzuri ale majorităţii parlamentare ce
urmau să fie tranşate de CCR şi o
lovitură de stat reclamată prin
mecanisme de alertă rapidă specifice
canalelor diplomatice a dus la concentrarea unor surse suplimentare de
putere de partea preşedintelui Traian
Băsescu46, victima presupusei lovituri
de stat47. Guvernele din multe ţări ale
Uniunii Europene, ambasadele unor
ţări NATO precum Canada şi Statele
Unite au devenit actori puternic
implicaţi în lupta politică. Astfel,
ambasadorul Statelor Unite în
România a catalogat puterea din
România ca fiind o elită puternică, fie
ea comunistă sau nu, reprezentată de
moguli sau „băieţi deştepţi”, aflată în
slujba propriilor interese48. Ambasadorul american nu făcea decât să reia
temele populiste, specifice campaniilor electorale duse de Traian
Băsescu, anume tema elitelor arogante, a comunismului latent în
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societatea românească, a „mogulilor”
din media şi economie împotriva
cărora liderul populist luptă fără
preget.
La fel, Preşedintele Comisiei
Europene, Preşedintele Parlamentului
European şi Cancelarul Germaniei şiau exprimat îngrijorarea pentru
suspendarea preşedintelui Traian
Băsescu. Cancelarul german cataloga
chiar suspendarea drept „inacceptabilă” şi „contrară statului de drept”
şi „trecând peste toate instituţiile
constituţiei”49, deşi procedura suspendării Preşedintelui de către
Parlament este expres stipulată de
către Constituţia României. Mai mult,
chiar Traian Băsescu mai fusese
suspendat din funcţie în 2007, atunci
când nu exista stipulată în lege
obligativitatea prezenţei minime la
urne de 50% din electorat. Pragul de
prezenţă obligatorie la urne pentru
validarea referendumului a fost
introdus ulterior de guvernul Boc, ca o
măsură suplimentară de protecţie a
funcţiei prezidenţiale.50
Angrenarea unor forţe politice
externe în conflictul intern, utilizarea
lor ca surse de putere suplimentare sau
compensatorii, nu fac decât să slăbească funcţionarea democraţiei. Asta
pentru că democraţia are nevoie de
resurse interne pentru a stabiliza
tendinţele centrifuge. Există puţine
excepţii, remarcă Dahl51, când forţe
externe au reuşit impunerea democraţiei, iar asta s-a întâmplat doar prin
cooptarea elitelor interne şi a cetăţenilor. Germania Federală şi Japonia
au devenit democratice pentru că a
existat un consens minim cu privire la
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funcţionarea regimului democratic
după înfrângerea lor în cel de-al
Doilea Război Mondial, nu neapărat
pentru că pe teritoriul lor erau
cantonate masive forţe militare de
ocupaţie. Turcia şi Filipinele nu sunt
modele democratice de urmat doar
pentru că ele găzduiesc importante
forţe militare americane. Din contră,
guvernele americane au trecut
frecvent cu vederea starea precară a
drepturilor omului în unele ţări care le
erau vremelnic aliate. Democraţia din
Irak, Arabia Saudită, Egipt sau Chile
nu a progresat prin relaţia privilegiată
a acestor state cu Statele Unite ale
Americii. Altfel spus, contractele de
înzestrare militară cu echipamente
americane nu au fost suficiente pentru
ca numeroşi dictatori din Lumea a
Treia să cedeze puterea unor alianţe
de forţe democratice, care să aducă
stabilitate ţării şi bunăstare pentru cei
mai mulţi dintre cetăţeni.
Mai mult, acumularea de surse
externe de putere dăunează dorinţei de
dialog dintre facţiunile în conflict.
Acele grupări care se simt întărite prin
sprijin extern vor fi mai puţin dispuse
la compromis şi negocieri şi vor
prefera tranşarea conflictului latent
prin violenţă. Există numeroase cazuri
în care aranjamente constituţionale de
împărţire a puterii (de tip power-sharing) au eşuat în democraţiile incipiente datorită unor influenţe externe
care au alimentat acumularea unor
surse de putere şi au dezechilibrat
sistemul politic. Arend Lijphart
aminteşte de eşecul democraţiei consensualiste din Liban sau din Cipru, în
ciuda unui început promiţător al

aranjamentelor constituţionale negociate de elitele politice naţionale după
dobândirea independenţei52. Siria şi
Israelul, în primul caz, Grecia şi
Turcia în cel de-al doilea, s-au dovedit
surse de putere externă incompatibile
cu stimularea efortului de negociere şi
compromis pe plan intern. Iar Siria
este astăzi exemplul elocvent al
acumulării surselor de putere externă
şi al influenţei lor politice şi militare.
Arabia Saudită, Statele Unite, Iranul,
Rusia, Turcia şi alte puteri europene
precum Franţa şi Marea Britanie
dezechilibrează azi în Siria o
construcţie statală fragilă şi o societate
profund divizată.
Acumularea surselor de putere
şi strategiile de după 2014
Alegerea lui Klaus Johannis ca
preşedinte în 2014 nu putea detensiona un mecanism de acumulare a
puterii care se declanşase cu mult timp
înainte. Nu este deloc de mirare că
implicarea procurorilor în strategiile
de putere a dus la agravarea unei
situaţii anterior latente. Încercarea
PSD de a dezincrimina diferite categorii de infracţiuni, precum neglijenţa
în serviciu şi abuzul în serviciu pentru
prejudicii sub o anumită sumă, prin
ordonanţe de urgenţă ale guvernului, a
determinat un conflict instituţional
fără
precedent
în
democraţia
românească. Astfel, DNA şi ulterior
Parchetul General au decis începerea
şi extinderea anchetei penale pentru
infracţiuni de favorizarea infractorului, sustragere şi distrugere de
înscrisuri şi probe53. Au fost anchetaţi
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în februarie 2017 primul-ministru,
miniştrii Justiţiei, Afacerilor Interne,
al Afacerilor Externe, cel pentru
Relaţia cu Parlamentul, precum şi
secretari de stat din Ministerul
Justiţiei. Ancheta penală împotriva
unor membrii ai unei instituţii care are
drept de legiferare provizorie, precum
Guvernul care utilizează ordonanţe de
urgenţă, exemplifică un nou conflict
instituţional şi mai ales politic.
Motivaţia DNA, conform căreia se
bănuia că prin OUG 13/2017 guvernul
ar fi urmărit dezincriminarea integrală
a unor infracţiuni (abuz şi neglijenţă în
serviciu), precum şi incriminarea mai
blândă a dării şi luării de mită şi a
cumpărării traficului de influenţă
ridică semne de întrebare cu privire la
tentativa de blocare a procesului de
legiferare. Chiar dacă era o ordonanţă
de urgenţă emisă de guvern, logica
DNA s-ar fi păstrat şi în cazul
legiferării de către Parlament, dacă
parlamentul ar fi menţinut conţinutul
actelor normative. Or, CCR a hotărât
la o lună după ancheta DNA împotriva Guvernului României că DNA
şi-a arogat o competenţă pe care nu o
posedă, anume controlul modului de
adoptare a unui act normativ, şi că
acţiunea Ministerului Public a fost una
abuzivă. Astfel, aspectele care ţin de
legalitatea şi oportunitatea adoptării
actului criticat de DNA, spune CCR,
nu pot intra în sfera de competenţă a
procurorilor, respectiv nu pot face
obiectul activităţii de cercetare penală.
Nemotivarea suficientă a caracterului
de urgenţă invocată de DNA este o
problemă de neconstituţionalitate a
actului normativ, care, în mod evident,
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nu cade în atribuţia de verificare a
organelor de cercetare penală, se arată
în motivarea hotărârii CCR54. Mai
mult, în virtutea imunităţii ce însoţeşte
actul decizional de legiferare, care se
aplică şi membrilor Guvernului,
niciun parlamentar sau ministru nu
poate fi tras la răspundere pentru
opiniile politice sau acţiunile legate de
elaborarea şi adoptarea unui act normativ. A admite contrariul, conchide
Curtea, înseamnă a lăsa posibilitatea
intruziunii în procesul legislativ a unei
alte puteri, cu consecinţe asupra
separării puterilor în stat.
Această concentrare a unei puteri
împotriva exercitării libere a mandatului parlamentar şi a funcţiei
ministeriale încalcă regula democratică stipulată de Dahl în legătură cu
exercitarea neîngrădită a puterii dobândite prin alegeri libere şi corecte55.
Limitarea exercitării puterii democratice legitime viciază procesul
democratic şi limitează resursele
politice ale celor care dobândesc
puterea. O putere arbitrară exterioară
sistemului democratic, cu funcţie de
cenzură sau de control, nu face decât
să reducă democraţia reprezentativă la
stadiul de democraţie electorală.
Trebuie amintit că funcţionarea democraţiei se bazează pe libertatea nerestricţionată de gestionare a puterii
dobândite prin alegeri. Astfel, guvernul poate lua orice măsură consideră necesar pentru a-şi păstra sau
spori şansele de a fi reconfirmat în
funcţie la următoarele alegeri, spune
Downs56. El poate naţionaliza sau
privatiza, poate mări sau scădea taxele
şi impozitele. Ceea ce nu poate face
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este să ia măsuri vizând reducerea
resurselor politice ale opoziţiei.
Turcia, înainte de mandatul prezidenţial al lui Erdogan, sau Egiptul,
după debarcarea de la putere a lui
Mubarak, sunt exemple clasice de
intruziune a unei puteri, în speţă
armata, în procesul de exercitare a
mandatelor reprezentative obţinute în
urma unor alegeri cvasi-libere. Turcia
sub preşedinţia lui Erdogan este, în
oglindă, un sistem politic în care
instituţii de forţă, parchete şi servicii
secrete, limitează sever atât drepturile
şi libertăţile cetăţeneşti, cât şi capacitatea opoziţiei faţă de preşedinte de a
se organiza şi a se manifesta în spaţiul
public. Cred ca aşa trebuie înţeles
pericolul la adresa democraţiei din
România, când procurorii afectează
imunitatea mandatelor reprezentative
şi limitează libertatea de legiferare
prin ameninţarea urmăririi penale.
Acest lucru trebuie pus în legătură
şi cu înţelegerile clasificate ca secret
de serviciu semnate oficial în
România între serviciile secrete, parchete şi curţile de justiţie în perioada
preşedinţiei lui Traian Băsescu56. Deşi
negate multă vreme57, declasificarea
acestor protocoale de colaborare ridică
semne de întrebare cu privire la
imparţialitatea actului de justiţie şi la
capacitatea reală de apărare judiciară a
unui inculpat de către parchet, aflat în
faţa unui judecător care se angajase în
prealabil în mod secret cu procurorii
aceluiaşi parchet. Imparţialitatea judecătorească ar putea fi folosită uşor
pentru anchetarea şi condamnarea
adversarilor politici, pe care de altfel
Băsescu îi şi cataloga drept „puşcă-

riabili”. Implicarea serviciilor secrete
în procedurile anchetei penale,
înţelegerea prealabilă dintre procurori
şi judecători, ele vorbesc mai curând
despre limitarea libertăţilor cetăţeneşti
şi a opoziţiei politice din regimurile
autoritare, nu despre o democraţie în
curs de consolidare.
Concluzii
Conflictele judecate de către
Curtea Constituţională în ultimii ani
nu se referă doar la conflicte instituţionale. Multe dintre ele, chiar cele
mai importante, trădează mai mult
decât blocaje specifice funcţionării
regimurilor cu executiv dual. Ele
vorbesc mai ales despre concentrarea
puterii în vederea unui conflict politic
sau ideologic mai amplu. Strategiile
de limitare a resurselor politice ale
opoziţiei şi de limitare a drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti sunt specifice
parcursului postcomunist al României
ce a fost denumit „huliganism postaderare”. Anume o tendinţă marcată
de a înlocui un acord anterior aderării
la Uniunea Europeană cu privire la
statul de drept şi neutralitatea unor
instituţii cu decizii politice partizane şi
arbitrare. Controlul surselor alternative de informare, implicarea procurorilor în conflicte politice prin acte de
justiţie selectivă şi televizată şi
angrenarea unor surse externe de
putere, precum ambasade, guverne
străine şi instituţii internaţionale, toate
aceste strategii au alterat neutralitatea
spaţiului public. Pericolul la adresa
democraţiei vine acum nu din
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respingerea democraţiei ca atare, aşa
cum s-ar fi putut întâmpla în primii
ani ai tranziţiei democratice58, ci din
concentrarea puterii în sprijinul unor
actori care ar putea să nu-şi mai
dorească funcţionarea democraţiei.
Atunci când participarea democratică,
anume alegeri libere, drepturi cetăţeneşti şi control democratic, produc
costuri pentru grupuri care îşi doresc
puterea fără constrângeri, atunci
acestea vor căuta căi de a înfrânge
democraţia. Spania lui Franco,
Argentina lui Peron sau Chile în
timpul lui Pinochet, toate sunt cazuri
în care grupuri de putere influente au
înfrânt democraţia atunci când s-au
văzut concurate de partide rivale, care
se bucurau de sprijin popular. Deşi
violente, măsurile lor anti-democratice
le-au asigurat pentru o lungă perioadă
prosperitatea economică personală şi
monopolul puterii politice de grup.
Înfrângerea democraţiei, oricum
fragilă, din cele trei ţări venea însă ca
urmare a unui lung proces de concentrare a puterii. Limitarea şi controlul partizan al surselor de informare,

intimidarea adversarilor politici prin
forţa parchetelor şi prin prin control
extern, aceste strategii au dus la o
acumulare de putere ce a devenit
vizibilă în momentele de tensiune
politică, precum suspendarea preşedintelui Traian Băsescu din 2012.
Deşi proporţională cu alertele interne
emise de susţinătorii lui Traian
Băsescu, care numeau suspendarea sa
o „lovitură de stat”, presiunea externă
poate deveni dăunătoare democraţiei
atunci când îi de-motivează pe actorii
interni în a căuta căi de negociere şi
compromis. Dar cel mai îngrijorător
pentru democraţie este intruziunea
arbitrariului şi partizanatului în instituţii care au fost special construite
pentru o funcţionare autonomă.
Instituţiile de reglementare a audiovizualului, televiziunea şi radioul
public, parchetele, curţile de justiţie şi,
de ce nu, universităţile, trebuie să
ofere tuturor cetăţenilor sentimentul
de siguranţă al apartenenţei la un
spaţiu neutru, în care contează argumentele discursive, nu statusul sau
puterea.
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