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Abstract: Party-based Euroscepticism has been the subject of multiple studies 
over the last two decades. Both Western and Eastern European parties are 
among the parties that take a critical position on European integration itself. By 
using a qualitative approach, this paper aims to identify the factors that may 
explain Euroscepticism among the Romanian political parties in 2016-2020. In 
this article we focus on the following parties: PSD, ALDE, UDMR, Pro 
România, PMP, PNL and USR and uses as data the discourses of the party 
leaders regarding the integration in the EU.The main findingsindicate that 
governing parties do not become more Eurosceptic based on their long 
interaction with the EU. The results contradict earlier findings according to 
which the party size and age can explain the degree of discourse Euroscepticism. 
The paper shows that electoral loss can be a potential explanation for the degree 
of Euroscepticism: political parties that have recently lost electoral support are 
Euro-optimistic, while those that are electorally stable tend to be more 
Eurosceptic. 
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Introducere  
 
Uniunea Europeană (UE) trece 

prin cea mai dificilă perioadă din 
ultimii 60 de ani de existență. Nu 
foarte des în istorie, acest bloc de 
state a părut atât de fragil economic, 
atât de nesigur în ce privește pro-
tejarea granițelor, atât de divizat în 
ceea ce privește abordarea crizelor de 
legitimitate cu care se confruntă 
instituțiile sale. Aceste ultime evo-
luții au lăsat urme atât la nivelul 

opiniei publice, cât și la nivelul par-
tidelor politice. Sentimentele euro-
sceptice sunt în creștere. Referen-
dumul pentru Brexit din Marea 
Britanie a oferit o perspectivă asupra 
efectelor pe care le poate avea o întă-
rire a acestor sentimente1. Cât pri-
vește euroscepticismul de la nivelul 
partidelor, acesta se manifestă și în 
Statele din Europa Centrală și de Est 
(ECE), cu toate că ele au manifestat 
un entuziasm puternic în perioada de 
pre-aderare. Aici, partide naționaliste 
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și populiste urmăresc să slăbească 
sau să distrugă parțial UE și susțin că 
multe probleme ale statelor lor ar 
putea fi rezolvate prin „preluarea 
puterii de la Bruxelles”. Din fericire, 
tacticile folosite de populiști nu au 
dat roade în alegerile europarla-
mentare din 2019. La fel este și în 
cazul României. Deși campania elec-
torală a fost predominată de dis-
cursuri eurosceptice, majoritatea ce-
tățenilor au constatat că o cădere în 
astfel de capcane discursive ar fi 
contrariul a ceea ce ei votau2. 

UE a văzut de-a lungul existenței 
sale și ascensiunea, dar și căderea 
partidelor eurosceptice. În unele 
state, acestea au preluat responsabi-
lități executive de la nivel național, 
au influențat gândirea partidelor de 
masă, au atras opinia publică de 
partea lor prin retorici eurosceptice și 
naționaliste și și-au mărit numărul de 
parlamentari în alegeri naționale și 
europene3. Creșterea euroscepticismu-
lui a fost însoțită și de o preocupare 
științifică pentru acest fenomen4. Cu 
toate acestea, contribuțiile ce țin de 
euroscepticismul de la nivelul parti-
delor din România sunt limitate ca 
număr, fiind neglijată în special 
perioada de după 20135.  

Utilizând o abordare calitativă, 
voi urmări să identific factorii ce pot 
explica variațiile de discurs euro-
sceptic de la nivelul partidelor parla-
mentare românești din perioada 
2016-2020. Relevanța acestui subiect 
constă în implicațiile pe care le are 
asupra literaturii de specialitate. Re-
zultatele obținute arată că la nivelul 
partidelor parlamentare din România, 

euroscepticismul nu este cauzat de 
aceiași factori identificați în literatura 
de specialitate. Astfel, analiza indică 
faptul că doar experiența la guvernare 
poate fi un determinant al euroscepti-
cismului și la nivelul celor șapte 
partide analizate. În schimb, vârsta și 
dimensiunea nu influențează în niciun 
fel adoptarea de retorici eurosceptice, 
infirmând astfel teoriile identificate 
în diverse studii. Principala descope-
rire este că pierderea susținerii elec-
torale determină euroscepticism dar 
opus modului identificat de literatura 
de specialitate. Partidele care pierd 
susținerea devin euro-optimiste spre 
deosebire de cele care își păstrează 
susținerea sau care câștigă procente 
ce devin eurosceptice.  

Voi structura articolul în patru 
secțiuni. În prima voi stabili reperele 
teoretice și metodologia, în a doua 
voi aduce în discuție oscilațiile de 
discurs de la nivelul partidelor, în a 
treia voi realiza o analiză a princi-
palelor teme prezente în discurs, iar 
în ultima voi prezenta factorii ce pot 
determina aceste variații. În concluzii 
voi arată principalele descoperiri și 
direcții ulterioare de cercetare. 

 
Euroscepticismul la nivel de 
partid 
 
Euroscepticismul a apărut inițial 

ca fenomen distinct în Marea 
Britanie6, în 1980, și viza strict pe 
cineva care se opunea puterii exer-
citate de către Uniunea Europeană7. 
După 1990, această opoziție a îm-
brăcat mai multe forme: de la opo-
ziția fundamentală față de integrarea 
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în UE până la o critică mai blândă a 
acesteia, variază atât la nivel de state, 
cât și la nivel de partide. Acest trend 
se află într-o continuă dezvoltare iar 
UE a devenit victima propriului suc-
ces. Însăși expansiunea UE a dus la o 
creștere a gradului de euroscepticism 
la nivelul statelor8. 

 Partidele eurosceptice sunt di-
verse9. Unele sunt puternic euroscep-
tice, hard sceptics, se opun cu totul 
UE, resping ideea de integrare euro-
peană și duc campanii ce au în vedere 
scoaterea statelor lor din UE; alte 
partide sunt mai puțin eurosceptice, 
soft eurosceptics, acceptă ideea de 
integrare europeană, dar pretind re-
forme asupra multor politici sau a 
unor instituții10. 

Kopecky și Mudde critică defini-
țiile date de Taggart și Szczerbiak și 
găsesc în ele patru puncte slabe: 
euroscepticismul soft este atât de larg 
încât include orice formă de dezacord 
cu privire la politicile Uniunii. De 
asemenea, autorii nu realizează o 
distincție foarte clară între euroscep-
ticismul hard și cel soft. Criteriile ce 
separă cele două forme rămân ne-
clare, categoriile hard și soft nu au în 
vedere distincția subtilă, dar impor-
tantă dintre ideile de integrare euro-
peană, pe de o parte, și Uniunea 
Europeană ca întruchipare a acestor 
idei, pe de altă parte11. În acest caz, 
cei doi autori propun o altă alter-
nativă pentru a încadra într-o cate-
gorie opoziția față de UE și anume 
definirea termenului euroscepticism 
în relație cu altă poziție față de UE. 
În versiunea propusă de ei, euro-
scepticismul este definit mai puțin 

incluziv, dar mai precis. Pentru 
aceasta, ei se raportează la distincția 
realizată de David Easton în ceea ce 
privește susținerea unui partid politic 
și anume distincția difuză sau spe-
cifică față de integrarea europeană. 
Suportul difuz se referă la susținerea 
ideilor generale de integrare euro-
peană, iar cel specific se referă la 
susținerea practicilor generale de 
integrare europeană (UE așa cum este 
și așa cum se dezvoltă)12.  

Prima dimensiune, susținerea ideii 
de integrare europeană, separă euro-
filii de eurofobi. Eurofilii cred în 
principalele idei ale integrării euro-
pene care stau la baza UE: cooperare 
instituționalizată în baza unei suve-
ranități limitate (elementul economic) 
și o piață liberă integrată (elementul 
economic). Cu toate acestea, ei cred 
în aceste idei indiferent de cum este 
definită integrarea europeană și de 
cum se va realiza ea în detaliu. Prin 
urmare, eurofilii sunt acea categorie 
care vede integrarea europeană ca pe 
un proiect de creare a unui stat 
supranațional, dar o privește strict în 
termeni economici. De cealaltă parte, 
eurofobii nu susțin (ba chiar resping) 
ideile generale de integrare euro-
peană care stau la baza UE. Ei iau 
această poziție pentru că sunt fie 
naționaliști, fie socialiști, fie izola-
ționiști sau pur și simplu deoarece 
cred că ideea de integrare europeană 
este o prostie în fața diversității (și 
implicit a incompatibilității) existente 
între statele europene13. 

A doua dimensiune, „susținerea 
Uniunii Europene”, separă euro-opti-
miștii de euro-pesimiști. Euro-opti-
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miștii cred în UE așa cum este și așa 
cum se dezvoltă, fie pentru că sunt 
mulțumiți de modul în care este 
creată și de felul în care funcționează, 
sau pentru că sunt optimiști cu privire 
la direcția ei de dezvoltare. Euro-
pesimiștii, în contrast, nu susțin UE 
așa cum este la acest moment și sunt 
pesimiști cu privire la direcția în care 
aceasta se îndreaptă. Acest lucru nu 
înseamnă că ei se opun calității de 
membru UE. Unii doar consideră că 
Uniunea Europeană de acum a deviat 
de la ideile fondatoare ale integrării 
europene. Cu toate acestea, pentru că 
susțin astfel de idei vor să transforme 
Uniunea Europeană în așa fel încât să 
fie o reflexie a lor14. Formulând 
aceste patru categorii, Kopecky și 
Mudde consideră că euroscepticismul 
ia diferite forme, în funcție de diferite 
viziuni asupra integrării și a inter-
pretării UE15.  

Literatura de specialitate identi-
fică diferiți factori ce ar putea sta la 
baza euroscepticismului de la nivelul 
partidelor. În primul rând, poziția la 
guvernare poate fi un factor generator 
de euroscepticism16. Autorii susțin că 
fie opoziția este mai eurosceptică 
decât partidele aflate la guvernare, fie 
cele aflate la guvernare se coalizează 
mai ușor în jurul unui discurs euro-
sceptic17. Sitter afirmă că euroscepti-
cismul este atât la origine, cât și în 
dezvoltarea sa „politica opoziției”. 
Acesta argumentează că cele mai 
eurosceptice partide sunt într-adevăr 
cele care sunt excluse din arena gu-
vernamentală18. Acesta identifică 
patru tipare sau tipuri de euroscepti-
cism ce sunt influențate de evoluțiile 

din strategiile de partid și politica co-
aliției, atât la nivelul lor, cât și la 
nivelurile rămase19. 

În același sens, și competiția elec-
torală pentru ocuparea unei poziții la 
guvernare poate fi considerată ca 
fiind un factor ce determină euro-
scepticism. Discursurile eurosceptice 
sunt folosite pentru atragerea electo-
ratului și pentru obținerea voturilor20 
sau pentru includerea sau excluderea 
partidelor din competiția electorală21. 
De asemenea, sistemele de partide 
pot genera prin ele însele euroscepti-
cism de partid. Sistemele de repre-
zentare proporțională pot favoriza 
apariția multor partide de nișă euro-
sceptice22. Alți cercetători menționează  
factorii socio-economici și socio-cul-
turali drept determinanți al euro-
scepticismului. Partidele devin euro-
sceptice pe măsură ce se opun inte-
grării economice depline, pe de o 
parte, și critică impactul pe care UE îl 
are asupra valorilor tradiționale sau 
patriarhale din unele culturi, pe de 
altă parte23. La fel și dimensiunea 
poate fi corelată cu amploarea dis-
cursurilor eurosceptice: partidele mari, 
de masă, sunt mai euro-optimiste în 
timp ce partidele mai mici sunt încli-
nate spre a fi partide radicale și 
adoptă și de cele mai multe ori un 
discurs eurosceptic24. Alți factori 
aduși în discuție sunt crizele de la ni-
velul UE ca generatoare de euroscep-
ticism25 sau euroscepticismul opiniei 
publice care poate determina parti-
dele să adopte o poziție asemănă-
toare26. Dintre factorii aduși în discu-
ție de literatura de specialitate, acest 
articol va lua în calcul experiența la 



Niccolo Machiavelli: The Founder of Modern Political Thought 

 213

guvernare, dimensiunea, vârsta și 
susținerea electorală. 

Experiența la guvernare poate 
determina euroscepticism la nivelul 
partidelor. UE este o problemă de po-
litică din ce în ce mai relevantă 
pentru partidele aflate la guvernare 
din statele din Europa Centrală și de 
Est. Astfel, partidele, având mai 
multe cunoștințe despre UE și forțate 
de realitatea integrării ajung să se 
opună direcției spre care merge UE 
sau chiar însăși ideii de integrare27. 
Acestea devin vulnerabile la euro-
scepticism prin prisma faptului că iau 
contact mai des cu politicile UE. Ele 
declară că se simt constrânse de 
politicile UE să acționeze împotriva 
voinței lor. Analiza acestei teme se 
va axa pe acest argument: partidele 
aflate la guvernare sunt mai euro-
sceptice față de cele aflate în opoziție.  

Dimensiunea partidului este un alt 
factor relevant pentru determinarea 
euroscepticismului. Partidele mari, 
prezente pe scena politică națională și 
europeană (ca parte din familiile po-
litice europene) vor avea un discurs 
euro optimist sau cel puțin neutru cu 
privire la integrarea în UE. În 
schimb, partidele mici, de nișă, care 
nu urmăresc extinderea se pot mobi-
liza mai ușor în jurul unei opoziții 
eurosceptice. Dacă partidele mari au 
un discurs optimist, partidele de mici 
dimensiuni vor încerca să se distingă 
de acestea prin prezentarea unei noi 
poziții față de UE28.  

Un alt determinat ce va fi analizat 
în cadrul tezei este vârsta partidului. 
Partidele cu istorie sunt cele care au 
început în statele membre negocierile 

de aderare și au luat parte la procesul 
de integrare. Cu toate acestea ele au 
fost și martore la anumite derapaje 
ale UE ceea ce le-au determinat să în-
cline către anumite poziții euroscep-
tice. Pe de altă parte, partidele nou 
înființate vor fi mai optimiste în ceea 
ce privește dimensiunea de integrare 
și se axează în discursul lor în special 
pe beneficiile pe care le aduce UE. 
Acest optimism al partidelor noi 
poate fi privit și ca o strategie de a 
atrage electoratul.  

O altă variabilă este reprezentată 
de pierderea susținerii electorale. 
Partidele care încep să piardă voturi 
vor fi determinate să adopte un 
discurs prin care să recâștige atenția 
electoratului. Pierderea de voturi 
poate însemna pierderea locului la 
guvernare. Partidele încearcă printr-o 
poziție ostilă față de UE să împiedice 
marginalizarea lor29. 

 
Metodologie 
 
În prezentul articol, voi utiliza 

discursurile elitelor politice ale parti-
delor (președinții de partid, secretarii, 
parlamentarii) datorită faptului că 
aceste persoane sunt imaginea pu-
blică a partidelor. Pentru realizarea 
analizei am selectat 67 de discursuri 
care fac referire la integrarea euro-
peană. Discursurile au fost selectate 
din surse credibile, fiind eliminate 
sursele de tip tabloid, și au fost alese 
site-uri de presă naționale precum 
Adevărul, Agerpress, B1.ro, 
caleaeuropeană.ro, Digi24, Euractiv, 
evz.ro, G4Media, Mediafax și 
Newseweek. Acestora li s-au adăugat 
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site-urile oficiale ale partidelor sau 
paginile oficiale de Facebook ale pre-
ședinților de partid sau ale partidului. 
Partidele selectate pentru analiză sunt 
partidele parlamentare din perioada 
2016-2020: Partidul Social Democrat 
(PSD), Alianța Liberalilor și Demo-
craților (ALDE), Uniunea Democrată 
a Maghiarilor din România (UDMR), 
Partidul Național Liberal (PNL), 
Uniunea Salvați România (USR), 
Partidul Mișcarea Populară (PMP) și 
PRO România. Prezența în parlament 
a fost un criteriu de selecție deoarece 
reflectă un anumit nivel de popu-
laritate și de susținere în rândul popu-
lației. 

Voi realiza analiza în două etape. 
Prima include analiza variațiilor de la 
nivelul partidelor și analiza tematică 
inductivă a discursurilor, iar a doua 
se va referi la factorii ce pot explica 
variațiile de discurs de la nivelul par-
tidelor parlamentare. 

 
Variațiile de discurs de la 
nivelul partidelor politice  
 
În perioada 2016-2020, partidele 

politice din România, prin interme-
diul liderilor, au susținut o serie de 
discursuri prin care și-au expus 
viziunea cu privire la integrarea 
europeană. O serie de evenimente au 
declanșat exprimarea unor opinii 
critice și chiar eurosceptice la adresa 
UE. Dintre acestea se evidențiază 
Raportul Mecanismului de Cooperare 
și Verificare30 și protestul din 10 
august 2018. Aceste evenimente au 
adus cu sine critici din partea UE, iar 
în fața acestora partidele s-au plasat 
fie de partea UE, fie împotrivă. 

Analiza discursurilor de la nivelul 
PSD arată diferite oscilații de discurs 
în ceea ce privește dimensiunea de 
integrare. Partidul a pornit ca fiind 
unul optimist, susținând că el este cel 
care au dus România în UE, iar mai 
apoi, gradual, discursurile devin cri-
tice și chiar eurosceptice. Principalii 
actori în promovarea acestor dis-
cursuri eurosceptice au fost preșe-
dintele de partid Liviu Dragnea, 
Primul Ministru Viorica Dăncilă și 
parlamentari precum Florin Iordache, 
Nicolae Bacalbașa și Cătălin 
Rădulescu. Cele mai multe discursuri 
eurosceptice au fost prezentate în 
campania electorală pentru alegerile 
europarlamentare din 2019, când UE 
a fost portretizată de către liderii de 
partid ca o organizație imperialistă31 
ce nu urmărește dezvoltarea României, 
ci doar exploatarea ei32. 

ALDE a avut drept slogan politic 
„Europa ta, a mea, a noastră”33. Cu 
toate acestea, la nivelul partidului s-au 
remarcat pentru perioada 2016-2020 
o serie de discursuri eurosceptice, 
contrare acestei viziuni proeuropene. 
Călin Popescu Tăriceanu (liderul de 
partid) sau europarlamentarii Norica 
Nicolai și Renate Weber, pe parcur-
sul celor patru ani, au oscilat între 
euro-optimism și euroscepticism soft. 
În calitatea lui de partid aflat la gu-
vernare, la fel ca PSD, ALDE a 
susținut că UE își depășește atribu-
țiile și urmează o altă traiectorie 
decât cea stabilită inițial. 

UDMR a promovat la nivel na-
țional și european un discurs despre 
dezvoltarea regională și protejarea 
minorității maghiare. Față de UE, 
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conform viziunii statutului, aceștia au 
o atitudine neutră. Singura mențiune 
cu privire la UE este cea conform 
căreia „Încă de la Revoluția din 
decembrie 1989, UDMR a contribuit 
în mod decisiv la aderarea țării în 
structurile UE și NATO”34. Acest 
partid nu este constant în discursurile 
sale. Există atât discursuri euro opti-
miste, cât și discursuri eurosceptice. 
Fiind un partid care se adresează unei 
minorități, UDMR își modifică 
discursul în funcție de nemulțumirile 
și de nevoile acesteia.  Partidul Pro 
România are o istorie scurtă în com-
parație cu celelalte partide parlamen-
tare. Înființat în 2018, acesta declară 
că „pleacă de la constatarea că pro-
iectul Uniunii Europene este unica 
soluție politică și geopolitică prin 
care se poate prezerva pacea și 
dezvoltarea pe continentul nostru”35. 
Cu toate că în trecut Victor Ponta a 
avut o serie de comentarii euroscep-
tice, precum cele în care susținea în 
repetate rânduri că „ce, suntem colo-
nie?36”, liderul partidului își schimbă 
discursul. El declară într-un mesaj pe 
Twitter în 2018 că „Pro România = 
Pro Uniunea Europeană / să îți do-
rești ieșirea din UE doar pentru 
interese și frustrări personale este 
foarte grav / românii și-au dorit și au 
muncit enorm să fie parte a familiei 
europene. În 2020 însă, PRO România 
a venit în campania electorală cu un 
mesaj din nou eurosceptic37.  

PNL a avut ca deviză „prin noi 
înșine în Europa”38. PNL se declară 
astfel a fi un partid pro european. În 
general, acesta nu aduce remarci 
critice la adresa UE, așa că la nivel 

de discurs nu se identifică euro-
scepticism. Perioada 2016-2020 a 
fost constantă din acest punct de ve-
dere. Principala preocupare a parti-
dului PNL a fost criticarea PSD-ului, 
liberalii asumându-și „depesediza-
rea” României după preluarea puterii 
în noiembrie 2019. În acest context, 
declarațiile PNL vor fi puse în con-
trast cu guvernarea pesedistă. PNL 
prezintă pentru perioada 2016-2020 
un discurs pro european. Cu toate 
acestea, partidul nu a avut dintot-
deauna un astfel de discurs. În 2013, 
ca parte a USL, s-a remarcat prin 
discursuri eurosceptice alături de 
PSD. Această modificare de discurs 
din ultima perioadă se datorează însă 
și trecerii multor membri din fostul 
Partid Democrat Liberal la PNL. 
Acești membri aduc cu ei euro opti-
mismul Partidului Democrat Liberal. 

Viziunea PMP transmite un euro 
optimism asumat, fiind clar prezentat 
și pe site-ul oficial al partidului: 
„Mișcarea Populară își reafirmă an-
gajamentul față de proiectul euro-
pean, fiind ferm convinsă de supe-
rioritatea modelului politic, economic 
și de securitate al UE.”39 Majoritatea 
discursurilor sunt construite în jurul 
Republicii Moldova și susținerea 
unirii acesteia cu România în UE. În 
acest sens, sloganul pe care PMP îl 
alege este „Uniți în Europa”40. Astfel, 
cât privește dimensiunea de integrare 
în UE, PMP are discursuri constante. 
De altfel, PMP s-a format dintr-o 
parte a membrilor PDL. În acest sens, 
partidul păstrează dimensiunea euro 
optimistă, așa cum reflectă și discursu-
rile acestora. 



POLIS 

 216

USR este unul dintre cele mai 
eurooptimiste partide parlamentare în 
perioada 2016-2020. Acesta vede în 
UE un partener41 și din acest motiv 
nu prezintă discursuri eurosceptice. 
La nivelul partidelor parlamentare se 
remarcă o serie de oscilații în ceea ce 
privește poziția acestora față de UE.  

Din cele șapte partide analizate, 
trei s-au remarcat printr-o poziție 
optimistă față de UE, unul a a avut o 
poziție incertă, iar alte trei partide au 
fost eurosceptice. USR, PMP și PNL 
au fost partide optimiste, Pro 
România a pornit cu un discurs pro-
european dar spre sfârșit a avut 
nuanțe eurosceptice în discursurile 
sale. UDMR, ALDE și PSD au fost 
partide cu un discurs eurosceptic. 
Temele abordate de acestea vor fi 
analizate în capitolul următor. 

 
Analiza tematică 
 
În această secțiune, voi prezenta 

principalele rezultate ale analizei te-
matice realizată pe discursurile euro-
sceptice ale partidelor. Din analiza 
tematică a discursurilor susținute de 
liderii de partid au fost identificate 
trei teme principale: UE este impe-
rialistă, UE este părtinitoare și UE 
urmărește ca România să nu se 
dezvolte. Fiecare temă, la rândul ei, 
reunește alte subteme pe care le voi 
menționa mai jos.  

 
UE este imperialistă 
 
Acest tip de discurs este identi-

ficat în special la PSD. Tema Europei 
imperialiste se compune din subteme 

ce apar frecvent în discursuri: UE 
tratează România ca pe o colonie, 
România este folosită ca piață de 
desfacere, UE este stăpân colonial, 
UE exploatează resursele României. 

Colonie/coloniști este o subtemă 
ce apare în multe discursuri. De 
exemplu, întrebat de ce a ales slo-
ganul campaniei alegerilor europarla-
mentare „România merită mai mult”, 
Dragnea a răspuns: „Păi, nu noi 
suntem în opoziţie, să vorbim cinstit? 
Chiar m-am enervat. Ieri am fost 
foarte nervos când am auzit cum îşi 
bat joc de fermierii noştri toate lan-
ţurile astea de magazine. Nu suntem 
în opoziţie cu ei? Merită mai mult 
România. Noi suntem harnici, noi nu 
avem nevoie de la nimeni să luăm 
ceva. Noi nu am fost colonişti. Nu. 
Coloniştii ce făceau: mergeau să ia 
din ţările unde ajungeau, să le ia de 
acolo resursele, ca să discutăm cinstit. 
«Domnule, staţi că venim să vă 
civilizăm, să vă aducem democraţie». 
Nu. Noi de ce nu am plecat nicăieri? 
Că ne-a dat Dumnezeu tot, problema 
este că vin peste noi. Ne batem sau 
stăm cu mâinile pe piept?”42.  

Un alt exemplu este cel în care 
același lider promite să protejeze 
România de coloniști. „Nu vreau să 
permitem unora din România să 
angajeze România pe traiectoria unei 
colonii care s-a predat cu toate bo-
gățiile”43. Și alți lideri din cadrul 
aceluiași partid au făcut referire la 
UE în același mod. În discursul lui 
Laufer, se găsește aceeași subtemă: 
„Tratați România ca pe o colonie, cu 
presiuni și amenințări, iar apoi ne dați 
lecții cu privire la statul de drept”44. 
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O altă subtemă care intră în com-
ponența temei principale este folo-
sirea României de către UE ca piață 
de desfacere, la fel cum făceau odată 
marile state coloniale. „Asta în-
seamnă producție mai mare și le pare 
rău, le pare rău pentru că ei 
hotărâseră să îi facă acestei țări să nu 
mai producem, ci doar să consumăm. 
Să ne angajăm la ei, să ne vindem și 
sufletul și să nu mai avem nicio 
voce.”45 În această subtemă intră și 
acuzațiile cum că UE permite vân-
zarea de alimente „otrăvite” în 
România. „Sunt deja doi ani de zile 
de când am vorbit despre asta şi în 
continuare România este inundată de 
produse contrafăcute, de alimente 
care sunt pline de otravă, de alimente 
şi nu numai de alimente, de produse 
care au calitate inferioară, pentru că 
este România şi putem face ce vrem 
acolo.”46 

  
UE este părtinitoare  
 
Partidele care au un discurs euro-

sceptic susțin în repetate rânduri că 
UE aplică un tratament diferențiat și 
favorizează statele din Europa de Est 
în detrimentul celor din Vest. Aceste 
acuzații vin în special pe fondul 
raportului MCV. Liderii acestor par-
tide consideră că UE este părtinitoare 
în această privință, întrucât în state 
din Vestul Europei se întâlnesc ace-
leași abuzuri, fără însă a fi sanc-
ționate. Această temă se compune din 
subteme precum sancționarea abate-
rilor doar în România, existența unui 
dublu standard, existența unei Europe 
cu două viteze.  

Sancționarea abaterilor doar la 
nivelul României este una dintre cele 
mai întâlnite subteme de la nivelul 
discursurilor, aceasta poate fi identi-
ficată mai ales pentru existența refre-
nului: „ceea ce nu ne este permis 
nouă, este perfect acceptabil la 
Bruxelles”47. Aplicarea unui trata-
ment nedrept este principalul motiv 
al criticilor. Dragnea considera că la 
noi nu este cazul de coprupție ce 
necesită atenția UE: „Vorbim de 
cazuri de corupţie mare la noi? Nu 
prea am văzut. Adică, de exemplu eu 
am văzut în alte ţări din Europa 
fraude bancare de miliarde, prejudicii 
în cazuri de dosare de corupţie grele 
de miliarde de euro. Şi n-am văzut 
oameni condamnaţi, n-am văzut ca 
acele ţări să fie puse la colţ”.48 
Același discurs este folosit și în cazul 
criticilor aduse în urma reprimării 
protestelor din 10 august 2019. Deci, 
în alte ţări forţele de ordine pot inter-
veni împotriva unor protestatari vio-
lenţi, dar în România nu. Deci acelaşi 
metode folosite în toată Europa, în 
România nu sunt permise şi sigur că 
începi să pui întrebări: De ce suntem 
noi judecaţi aşa? De ce anumite 
prevederi din legile justiţiei care sunt 
valabile în alte ţări la noi nu sunt 
valabile şi creează atâta atâta discuţii 

Un tratament inegal a fost adus în 
discuție și de Viorica Dăncilă, care 
susținea că românii „resimt un trata-
ment inegal faţă de România, în 
special atunci când ţara noastră este 
criticată pentru aspecte care sunt 
fireşti în alte state membre sau când 
României i se impun anumite condi-



POLIS 

 218

ţionalităţi care nu există în alte state 
ale Uniunii”49. 

Și la nivelul discursului liderului 
ALDE se identifică subtema trata-
mentului diferențiat: „vi se pare nor-
mal să existe un tratament dublu, 
diferențiat? În loc să curme aceste 
practici, vor să le mențină. Mie mi se 
pare incorect. Nu este Uniunea 
Europeană pe care o credeam în 
momentul aderării, în 2007. Aceste 
lucruri nu le-am bănuit că pot să se 
întâmple50. De asemenea liderul mai 
subliniază că „ce nu ne este permis 
nouă este perfect acceptabil la 
Bruxelles”51.  

 
UE nu dorește dezvoltarea 

României  
 
Asemănătoare temei Europei im-

perialiste, aceasta prezintă UE ca 
fiind o organizație ce își dorește ca 
România să nu se dezvolte, pentru a 
nu ajunge la nivelul statelor din Vest. 
De aceea, în discursurile eurosceptice 
se discută despre nemulțumirea UE 
pentru producțiile record ale României, 
pentru creștere economică, pentru 
dezvoltarea infrastructurii, acestea 
fiind în general și principalele sub-
teme din care se alcătuiește tema 
principală.  

„UE este deranjată de dezvoltarea 
zonelor rurale din România” este 
prima subtemă identificată la nivelul 
discursurilor. Dragnea susținea în 
acest sens că cei de la conducerea UE 
„Sunt supărați pentru că comunele 
noastre în câțiva ani de zile vor fi mai 
frumoase decât sunt comunele din 
vestul Europei”52.  

O altă subtemă este creșterea pro-
ducției agricole care, conform dis-
cursului liderului PSD, provoacă la 
rândul său nemulțumirea statelor UE: 
„În doi ani de zile am obținut pro-
ducții record în Europa, asta în-
seamnă mult mai multă marfă decât 
produc ei, asta nu le convine”53. 

Dezvoltarea economică duce im-
plicit la salarii mai mari, un alt fapt 
pe care UE nu îl dorește pentru 
România: „nemulţumirile liderilor 
europeni faţă de România vin din 
faptul că avem producţii record în 
agricultură devenind astfel compe-
titori, că salariile medicilor au 
crescut, iar aceştia revin în ţară, şi că 
şcolile sunt modernizate, iar copiii 
români vor fi mai educaţi şi mai 
competititivi. „De ce credeți că sunt 
supărați? Pentru că în doi ani de zile 
am avut producții-record și asta 
înseamnă mai multă marfă în Europa. 
Am mărit salariile medicilor. Medicii 
nu mai pleacă și mulți dintre cei 
plecați se gândesc să vină acasă.”54 

Așadar, principalele teme identi-
ficate în urma analizei tematice arată 
că la nivelul partidelor parlamentare 
în perioada 2016-2020 este promovat 
un discurs eurosceptic soft. Euroscep-
ticismul soft apare acolo unde nu 
există o obiecție majoră la adresa UE 
dar există totuși îngrijorări cu privire 
la una sau mai multe politici care duc 
la exprimarea unei opoziții calificate 
față de UE, sau unde există un 
sentiment că „interesul național” este 
în contradicție cu traiectoria euro-
peană. Euroscepticismul soft există 
doar acolo unde un partid utilizează o 
retorică de contestare a problemei UE 
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ca parte a repertoriului lor politic55. 
Partidele nu critică însăși ideea de 
integrare, de proiect european, ci 
critică anumite comportamente pe 
care ei le găsesc ca fiind neobișnuite 
sau direcționate doar înspre România. 
UE este privită în repetate rânduri ca 
o putere colonială, o organizație ce 
își depășește atribuțiile și intervine 
fără drept în politica internă, ca o 
organizație părtinitoare ce favori-
zează doar statele din Vest, o organi-
zație ce urmărește ținerea României 
la un nivel cât mai scăzut de dez-
voltare, își urmărește interesele și 
corupe anumite instituții precum cea 
prezidențială să-și trădeze țara etc. 
Factorii ce ar putea explica de ce 
anumite partide adoptă un astfel de 
discurs vor fi analizați în secțiunea 
următoare. 

 
Ce determină variațiile de 
discurs? 
 
Partidele care au fost parte a 

guvernelor în repetate rânduri tind să 
fie mai eurosceptice spre deosebire 
de cele din opoziție deoarece intră 
mult mai des în contact cu politicile 
UE. În acest sens, acestea consideră 
că UE încearcă să intervină în pro-
blemele de politică internă, inter-
ferând cu deciziile guvernele na-
ționale. Pentru partidele parlamentare 
din perioada 2016-2020, experiența 
la guvernare va fi stabilită privind 
spre două aspecte. Primul are în 
vedere perioadele în care un partid a 

intrat în componența unui guvern 
înainte de anul 2016; al doilea aspect 
stabilește dacă un partid se afla la 
guvernare în perioada analizată, pe-
rioadă în care sunt exprimate și cele 
mai multe discursuri eurosceptice.  

Datele analizate arată că, până în 
2016, PSD avea cea mai lungă 
experiență la guvernare, guvernând 
direct sau indirect. El a intrat în 
componența guvernelor pentru 18 ani 
și s-a aflat în opoziție timp de 11 ani. 
UDMR avea o experiență asemă-
nătoare, având 16 ani petrecuți în 
componența unui guvern și a petrecut 
cu un an mai puțin decât PSD în 
opoziție. Spre deosebire de PSD, 
UDMR nu a guvernat direct, din 
acest partid nefiind numit niciodată 
un prim-ministru. PNL era următorul 
ca experiență, având 11 ani la gu-
vernare și 15 ani în opoziție. Dintre 
partidele înființate mai recent, ALDE 
era singurul care intra la guvernare, 
restul partidelor – PMP, USR, PRO 
România – aflându-se în opoziție.  

În ceea ce privește perioada 
analizată (2016-2020), PSD a câștigat 
alegerile legislative din 2016 și a 
format o majoritate parlamentară și a 
guvernat alături de ALDE și de 
UDMR. Aceste trei partide sau 
remarcat pe parcursul acestor patru 
ani prin euroscepticismul lor. În 
contrast cu acestea, partidele aflate în 
opoziție, PNL, USR, PMP și PRO 
România, au avut un discurs pro-
european.
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Tabelul 1: Experiența la guvernare56 
 
Partid Guvernare Opoziție 
PSD 1990-1992; 1992-1996; 2000-2004; 2008-

2009; 2012-2015; 2016-2020  
1996-2000; 2004-2008; 
2009-2012  

ALDE 2016-2020   
UDMR 1996-2000; 2004-2008; 2009-2012; 2014; 

2016-2020  
1990-1992; 1992-1996; 
2008-2009; 2012-2015  

PRO 
România 

- 2016-2020 

PMP - 2016-2020 
PNL 1996-2000; 2004-2008; 2012-2014  1990-1992; 2000-2004; 

2008-2012; 2014-2015; 
2016-2020  

USR - 2016-2020 
 

Acest factor explică într-o mare 
măsură promovarea unui discurs 
eurosceptic. PSD a fost la guvernare 
o perioadă îndelungată anterior anu-
lui 2016. Același partid a guvernat 
direct și în perioada analizată, timp în 
care a susținut un număr de 15 
discursuri eurosceptice. UDMR a 
fost, de asemenea, o perioadă mai 
mare în guvern decât în opoziție, iar 
în perioada de analiză se afla la 
guvernare alături de PSD și ALDE, 
având un număr de 3 discursuri 
eurosceptice. ALDE, deși era un 
partid nou, s-a aflat la guvernare timp 
de 4 ani și niciodată în opoziție. 
Acesta a avut un număr de 11 
discursuri eurosceptice. În contrast, 
PNL, partid ce s-a aflat mai mult 
timp în opoziție decât la guvernare, a 
adus un discurs pro-european și a 
condamnat poziția adoptată de parti-
dele aflate la guvernare. Același tipar 
se poate vedea și la partidele care au 
fost doar în opoziție: PMP, USR și 
PRO România. Ele au evidențiatîn 
discursurile lor importanța integrării 

și cooperării cu UE și au dezaprobat 
discursurile eurosceptice.  

Atât experiența ulterioară dar mai 
ales experiența din momentul ales 
arată că partidele ce s-au aflat în 
guvern s-au coalizat mai ușor în jurul 
unui discurs eurosceptic spre deose-
bire de partidele de opoziție, cu 
experiență mai redusă, care au fost 
pro-europene.  

 
Dimensiunea partidului 

  
Dimensiunea partidului poate in-

fluența poziția pe care acesta o are 
față de UE. Revizuirea literaturii 
arată că partidele de dimensiuni mici 
urmăresc să se distingă de partidele 
de masă prin promovarea unei opinii 
distincte față de UE. Partidele de 
masă sunt în general optimiste în 
ceea ce privește integrarea euro-
peană, iar cele mici înclină către eu-
roscepticism. Dimensiunea partidelor 
parlamentare este stabilită în funcție 
de numărul de voturi obținut în 
alegerile din 2016. Astfel, conform 
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Tabelul 4.257, partidul cu cea mai 
mare dimensiune este PSD, obținând 
peste 45% atât la Senat cât și la 
Camera Deputaților. Al doilea ca 
dimensiune este PNL, obținând un 
procent de peste 20% la ambele 
camere, iar al treilea este USR, cu 
peste 8%. Partidele mici sunt 
UDMR, ALDE și PMP, acestea 

obținând în jur de 6%. PRO România 
s-a înființat în 2018, partidul având 
dimensiuni foarte reduse.  

Dimensiunea partidelor nu pare să 
explice discursul eurosceptic din 
două motive. Primul este acela că 
partidul cel mai mare (PSD) și unul 
dintre partidele mici (ALDE) au 
discurs eurosceptic.

  
Tabelul 2: Dimensiunea partidelor în funcție de procentul  

mandatelor parlamentare (2016) 
 

Partid  Procent Senat Procent Camera Deputaților 
PSD 45,67% 45,47% 
ALDE 6% 5,62% 
UDMR 6,24% 6,18% 
PRO Romania - - 
PNL 20,41% 20,04% 
PMP 5,65% 5,34% 
USR 8,29% 8,87% 

 
PSD și ALDE sunt asemănătoare 

atât prin temele abordate în discursu-
ri, cât și ca număr. La PSD au fost 
identificate 15 discursuri euroscep-
tice, ALDE având doar cu 4 mai 
puține. În al doilea rând, PNL (care 
este un partid mediu), USR sau PMP, 
ambele de dimensiuni similare cu 
ALDE – au discurs euro-optimist. 
Deși USR, PMP sau PRO România 
sunt partide mai mici, acestea nu 
respectă tiparul stabilit, urmărind să 
se distingă de principalul partid de de 
masă (PSD) printr-un discurs pro-
european.  

În ceea ce privește lipsa de uni-
formitate în discurs a partidelor de 
dimensiuni mici, aceasta poate fi 
explicată de un motiv: supraviețuirea. 
Topaloff susține că partidele politice 

mici se bazează pe impuls ca tactică 
de supraviețuire. Ele sunt mereu în 
căutare de fisuri, de nișe în peisajul 
politic. Pentru a rămâne în sistem, 
acestea fac apel la una sau la două 
probleme unice prin care fac apel la 
un grup de alegători58. Cu alte cu-
vinte, atât ALDE ca partid euro-
sceptic, cât și PMP, USR, Pro 
România fac apel la alegători în 
legătură cu o anumită problemă 
identificată de ei în sistem. ALDE 
contestă politicile UE, măsurile luate 
pe care el le consideră contrare inte-
reselor statului, iar celelalte contestă 
atitudinile pe care guvernul le are față 
de UE. Poziționarea anti-sistem, și 
pro-europeană este retorica prin care 
încearcă să-și asigure susținerea și 
supraviețuirea.  
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Vârsta partidului  
 
Acest aspect poate influența și 

explica atitudinea unui partid față de 
UE. De cele mai multe ori, partidele 
cu istorie sunt tentate să adopte o 
retorică eurosceptică. Fiind alături de 
UE încă din momentul aderării, ele 
au fost cele care au sesizat derapaje 
ale UE și au devenit din ce în ce mai 
critice la adresa acesteia.  

Pentru a stabili vârsta unui partid 
va fi realizată diferența dintre anul 
2020 (ultimul an din intervalul de 
timp analizat) și anul înființării 

partidului. Conform datelor obținute, 
partidul cel mai longeviv este PNL, 
având 145 de ani de existență. PSD 
are 99 de ani de la înființare, vârsta 
acestuia fiind calculată din momentul 
înființării Partidului Comunist, fiind 
un succesor al acestuia. UDMR este 
înființat în 1989 și are o vârstă de 31 
de ani. Celelalte partide parlamentare 
analizate sunt partide mai noi, vârsta 
acestora fiind sub 10 ani. Dintre 
partidele noi, PMP are 7 ani, ALDE – 
5 ani, USR – 4 iar cel mai nou este 
Pro România. 

  
Tabelul 3: Vârsta partidelor 

 
Partid Anul înființării Vârsta 

PSD 1921 99 
ALDE 2015 5 
UDMR 1989 31 
PRO România 2018 2 
PNL 1875 145 
PMP 2013 7 
USR 2016 4 

 
Astfel, putem constata că vârsta 

partidelor nu poate explica adoptarea 
de discursuri eurosceptice, deoarece 
pentru partidele analizate nu poate fi 
identificat niciun tipar comun. Pe de 
o parte, analizând partidele vechi, 
stabilim că toate trei au asistat sau au 
fost parte a procesului de negociere și 
de aderare la UE. De asemenea, cele 
trei partide au putut sesiza de-a 
lungul timpului derapaje ale UE. Cu 
toate acestea, PNL își păstrează un 
discurs euro-optimist, iar în rândul 
PSD și UDMR se înregistrează o 
serie de discursuri eurosceptice. Pe 
de altă parte, cu excepția ALDE, 

partidele mai tinere sunt în majoritate 
pro-europene. Acestea din urmă, 
având sub 10 ani de la momentul 
înființării, păstrează un discurs euro-
optimist în majoritate. Partidul 
ALDE însă, deși are doar 5 ani de 
existență, are un număr aproape egal 
de discursuri eurosceptice cu PSD, 
partid aproape 100 de ani de 
existență.  

 
Susținerea electorală  
 
Acest factor aduce în discuție 

faptul că un partid politic ce a pierdut 
susținerea electorală în alegerile 
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anterioare va fi mult mai vulnerabil la 
euroscepticism. Partidul va urmări ca 
prin prezentarea unei noi poziții față 
de UE, o poziție eurosceptică, să-și 
câștige din nou susținerea din partea 
alegătorilor. La alegerile parlamen-
tare din 2012, au participat doar trei 
dintre cele șapte partide analizate. 
PSD și PNL au candidat împreună la 
alegeri, formând alianța USL, alături 
de alte două partide: PC și UNPR. 
Alianța a obținut în alegeri un pro-
cent de 58,63% și un total de 273 de 
mandate. Dintre acestea, PSD a 

obținut 150 de mandate (54,95%), iar 
PNL – 100 de mandate (36,63%). 
Din procentul total de voturi 
(58,63%), PSD a obținut un procent 
de 32,22%, iar PNL – 21,48%. 
Celălalt partid care a participat la 
alegeri în 2012, UDMR, a obținut un 
procent de 5.23%. Alegerile europar-
lamentare din 2016 au adus cu sine o 
modificare în ceea ce privește nu-
mărul de procente obținute. PSD a 
câștigat alegerile cu 45% din voturi, 
PNL a obținut un procent de 20%, iar 
UDMR – 6%. 

  
Tabelul 4: Susținerea electorală59 

 
Partid 2012 2016 Susținere 

electorală 
PSD 32,22% 45% 39% 
ALDE - 6%  
UDMR 5,13% 6% 16,96% 
PRO România - -  
PNL 21,48 20% -6,89% 
PMP - 5%  
USR - 8%  

 
Pentru a stabili dacă un partid 

pierde din susținerea electoratului 
vom folosi valori procentuale și vom 
determina o abatere relativă. În acest 
sens, ne vom lua ca bază de calcul 

2012 (moment de referință) iar 2016 
va fi momentul prezent. Din va-
loarea din prezent vom scădea 
valoarea trecută iar rezultatul va fi 
raportat la momentul de bază 

 
(% obținut în 2016 - % obținut în 2012) 

-------------------------------------------------------- x 100 
% momentul de referință  

 
                 Susținere PSD = (45 - 32,22) / 32,22 = 0,39 x100 = 39% 

 
Rezultatele obținute arată că pier-

derea susținerii electorale nu are 
efectul asupra adoptării de discursuri 
eurosceptice așa cum arată literatura.  

 
PNL este singurul partid care pierde 
procente din voturi în 2016, comparat 
cu anul 2012 dar, cu toate acestea, la 
nivelul partidului s-a înregistrat o 
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retorică euro-optimistă pentru pe-
rioada analizată. În contrast, PSD a 
câștigat un procent semnificativ de 
voturi comparat cu anul 2012. La fel 
este și în cazul UDMR, acesta câști-
gând un procent de aproximativ 17%. 
Ambele partide vor avea însă dis-
cursuri eurosceptice în perioada 
2016-2020. Privind la aceste aspecte, 
conchidem că nu pierderea susținerii, 
ci păstrarea electoratului determină 
partidele să adopte un discurs euro-
sceptic. Prin urmare, pierderea susți-
nerii are efect asupra poziționării 
partidelor față de UE dar opus față de 
argumentul adus de literatură. Parti-
dele care pierd susținerea electora-
tului în alegerile anterioare vor adopta 
sau își vor păstra discursul pro-eu-
ropean din același motiv identificat 
de literatura de specialitate: recâști-
garea încrederii alegătorilor.  

Pentru a testa acest factor, vom 
analiza PNL. Așa cum am arătat în 
capitolul III, PNL a avut în perioada 
în care a fost parte a USL o serie de 
discursuri eurosceptice și euro-cri-
tice. În alegerile din 2016, PNL a 
pierdut procente din susținerea elec-
torală și, drept urmare, a adoptat o 
poziție pro-europeană, un discurs ce 
susține integrarea și care evidențiază 
beneficiile aderării la UE. Prin 
prezentarea unei poziții clare față de 
UE, PNL a urmărit să-și mențină 
electoratul și chiar să recâștige pro-
centele pierdute anterior. Adoptarea 
acestui discurs va avea rezultat în 
cele din urmă. PNL va reuși să își 
păstreze electoratul și chiar să câștige 
procente la alegerile din 2020.  

Astfel, în urma analizei factorilor 
stabilim că doar o parte din aceștia 

pot explica discursurile eurosceptice 
adoptate de partidele parlamentare în 
2016-2020. Ceilalți factori fie nu pot 
explica aceste atitudini, fie arată 
contrariul celor aflate în literatură.  

 
Concluzii 
 
Am urmărit să explic ceea ce a 

determinat variațiile de discurs euro-
sceptic de la nivelul partidelor parla-
mentare din România între 2016 și 
2020. Pentru a răspunde acestei între-
bări, am delimitat patru factori prin-
cipali: experiența la guvernare, di-
mensiunea, vârsta și susținerea elec-
torală. Rezultatele obținute în urma 
analizei arată că experiența la guver-
nare și susținerea electorală explică 
variațiile de discurs. Partidele care 
petrec mai mult timp la guvernare 
decât în opoziție sunt mai euroscep-
tice decât cele care sunt în majori-
tatea timpului partide de opoziție. De 
asemenea, susținerea electorală arată 
că partidele care pierd procente în 
alegeri se orientează spre un discurs 
euro-optimist, în contrast cu partidele 
care câștigă procente în alegeri și 
devin eurosceptice. 

În prima secțiune am identificat 
variațiile de discurs, în a doua am 
stabilit principalele teme abordate iar 
în ultima secțiune am identificat fac-
torii care determină variațiile detec-
tate în prima secțiune. Am pornit de 
la explicația oscilațiilor de la nivelul 
partidelor parlamentare în ceea ce 
privește dimensiunea integrării în 
UE. Pentru perioada 2016-2020, am 
identificate atât discursuri euroscep-
tice, cât și euro-optimiste. Partidele 
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puternic eurosceptice au fost PSD, 
ALDE și UDMR. PSD a avut cele 
mai multe discursuri eurosceptice, 
exprimate de mai mulți lideri de 
partid. Acesta a fost urmat de ALDE, 
cu un număr asemănător de dis-
cursuri. UDMR a avut un număr mai 
mic de astfel de discursuri însă a 
abordataceleași teme ca partidele 
anterioare.  

La nivelul Pro România am iden-
tificat în 2020 o schimbare de 
discurs. În 2019, a pornit ca partid 
pro-european, urmând ca în 2020 să 
emită declarații eurosceptice. Dintre 
partidele euro-optimiste, USR a fost 
partidul cu mesajul cel mai optimist, 
acesta fiind urmat de PMP, partid 
pro-european. De asemenea, pentru 
perioada analizată, PNL s-a prezentat 
ca un partid pro-european. Analiza 
tematică a discursurilor eurosceptice 
a arătat că principalele teme abordate 
se leagă de modul în care partidele 
parlamentare percep atitudinea pe 
care o are UE față de România. Te-
mele abordate sunt: UE ca impe-
rialistă și părtinitoare; UE nu dorește 
dezvoltarea României, încalcă suve-
ranitatea statelor, vede în România un 
stat nesemnificativ, se folosește de 
președinte și de instituții pentru a 
subordona România și deviază de la 
calea sa inițială.  

În ultima secțiune am oferit o 
serie de factori care să explice osci-
lațiile de discurs eurosceptic. Impli-
cațiile principale ale analizei sunt la 
nivel teoretic. Factorii analizați con-
firmă anumite teorii precum cea 
legată de faptul că partidele aflate la 
guvernare pot deveni mai euro-

sceptice în baza experienței îndelun-
gate pe care acestea o au în interac-
țiunile cu UE. Acest factor este va-
labil și la nivelul partidelor parlamen-
tare analizate. Partidele aflate la 
guvernare (PSD, ALDE și UDMR) 
au fost mai eurosceptice față de 
partidele din opoziție (Pro România, 
USR, PNL și PMP). Pe de altă parte, 
literatura mai identifică o serie de 
factori precum dimensiunea, vârsta și 
susținerea electorală care să explice 
oscilațiile de discurs.  

Analiza acestei teze infirmă aceste 
teorii după cum urmează: dimen-
siunea partidului nu poate explica 
euroscepticismul partidelor, întrucât 
partidele analizate arată că atât cele 
de dimensiuni mari cât și partide cu 
dimensiuni reduse au discursuri euro-
sceptice. De asemenea, vârsta parti-
dului nu poate fi un factor determi-
nant. Atât partide cu istorie, cât și 
partide cu mai puțin de zece ani de 
existență au discurs eurosceptic. Nu 
în ultimul rând, teoria conform căreia 
pierderea susținerii electorale duce la 
euroscepticism este infirmată de 
rezultatele analizei. Acestea au arătat 
că, dimpotrivă, partidele care pierd 
din electorat sunt euro-optimiste iar 
cele care își păstrează electoratul aleg 
să se coalizeze în jurul unor dis-
cursuri eurosceptice.  

Această teză a întâmpinat o serie 
de limite în ceea ce privește biblio-
grafia. Selecția discursurilor pentru 
realizarea analizei a fost limitată de 
posibilitatea accesării acestora doar 
pe site-urile presei naționale, a 
website-urilor și a conturilor oficiale 
de Facebook ale liderilor de partide. 
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În acest sens, numărul discursurilor a 
fost unul mai generos pentru perioada 
2018-2020 iar perioada 2016 și 2017 
am fost mai dezavantajată din acest 
punct de vedere.  

Cercetări ulterioare pe acest 
subiect pot avea în vedere relația 
acestor partidele eurosceptice cu 
familiile europene de partide din care 
acestea fac parte. Studierea aceleiși 
perioade ne poate arăta dacă aceste 
atitudini manifestate de partidele din 

România au stat la baza excluderii 
unora din familiile europene sau dacă 
aceiași factori au dus la criticarea lor 
în repetate rânduri. Un alt element ce 
poate fi obiect al unei cercetări 
viitoare este realizarea unei compa-
rații cu partide eurosceptice dintr-un 
alt stat din Europa de Est pentru a 
stabili dacă pentru aceeași perioadă 
teme de discurs asemănătoare pot fi 
explicate de aceiași factori ca și în 
România.
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