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COMPARTIMENTUL  
ISTORIA, TEORIA SI METODOLOGIA STIINTEI 

 
MACHIAVELLISMUL CA MODEL DE COMPORTAMENT AL 

OMULUI POLITIC ÎN CONTEXTUL TRANSFORM RILOR 
DEMOCRATICE DIN SPA IUL POSTCOMUNIST 

 
Cristina CEAGLEI  
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative, Catedra tiin e Politice 
Magistru în tiin e politice 
 
Victor SACA  
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative, Catedra tiin e Politice 
Doctor habilitat în tiin e politice, profesor 
 

In a society the political behavior is a true "barometer" of the political life, 
being a transposition in practice of the political values, of the political conscie-
nce and of the rules that regulate the political activity. The most important qua-
lities of the political actor of the transition, that make up the core of its political 
subjectivity and largely determine the nature of his conduct are: political ratio-
nality, political realism, the actual capacity of political actors to play political 
roles, responsibility and political creativity and humanism. Political man of the 
transition perceives and applies the quote "the end justifies the means" in terms 
of personal interests, personal advantages, which are a priority for him, social 
interest being only an argument of his actions. Machiavellian politician is one 
who doesn't know what the honor of the given word signifies. In post-soviet man 
case, we identify differences in ways of thinking, as well as in modes of behavior 
(at one and the same subjects). The policy responds to a social life need and po-
litical human’s innate sociability forces him to assume responsibility for the de-
stiny of society. But it may happen that the politician to be not always a moral 
man, but he may have brilliant strategic skills. Reality requires that politicians 
to show as few as negative qualities in their political behavior, and the negative 
ones they already have, to have as little influence on their activity. 

 
Fiind o fiin  dotat  cu ra iune, omul este cercetat fie în sens metafizic, fie 

în sens moral sau din alt punct de vedere, accentuîndu-se omenescul, virtu ile 
lui, demnitatea pe care o manifest  sau alte calit i. În acest context, remarc m 

 pe parcursul evolu iei gîndirii filosofice i politice au fost expuse mai multe 
viziuni i concep ii privind omul i virtu ile sale. Aristotel a numit omul „animal 
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politic”, Rabelais afirma c  omul este „un animal care rîde”, J.Cardan l-a numit 
pe om „animal care e dispus s  mint , s  induc  lumea în eroare”. A.Schopen-
hauer considera omul ca fiind „un animal tragic”, al c rui instinct nu este con-
vins în ac iuni chibzuite i argumentate. Platon examineaz  omul atît ca fiin  
problematic , cît i ca fiin  cu aptitudini orientate spre activitate (Homo faber). 
Apreciind omul, Cicerone accentueaz  faptul c  acesta posed  ra iune, iar de ai-
ci i aprecierea Homo sapiens. Antropologia filosofic  contemporan  a avansat 
i mai mult la acest capitol eviden iind un ir de aprecieri noi: homo economi-

cus, homo significus, homo religious, homo ecologicus, homo moralis, homo 
politicus etc. [1, 33]. 

Totodat , omenirea din cele mai vechi timpuri, în concordan  cu natura sa, 
a meditat asupra calit ilor ce trebuie s  le posede un om înzestrat cu putere, ca 

 se deosebeasc  de muribunzi. Întemeietorul înv turii despre liderismul poli-
tic, M.Weber, scrie c  numai acel ce este sigur c  el nu va tremura dac  din pu-
nctul lui de vedere lumea va fi ori prea neghioab , ori prea la  pentru ceea ce el 
vrea s  propun : numai acel care în pofida tuturor faptelor va zice “ i totu i” – 
numai acela, are voca ia profesional  pentru a face politic  [2, 706]. Ideea dat  

i trage începutul înc  din antichitate. Renumitul filosof antic Aristotel în opera 
sa “Politica” afirm  c  individul care sper  s  ocupe cele mai înalte posturi tre-
buie s  posede trei calit i: în primul rând - s  accepte orînduirea existent , în al 
doilea rând - s  posede calit i imense pentru realizarea obliga iunilor, în al trei-
lea rând - comportamentul lui s  se disting  prin virtute i dreptate, care cores-
pund oric rei orânduiri de stat. În opinia public  totul este minciun i adev r, 
va scrie mai apoi Hegel, îns  s  g se ti în ea adev rul e sarcina marelui om. Cel 
care va g si i va îndeplini ceea ce dore te i cere timpul s u, acela i este omul 
mare al acelui timp . 

În viziunea noastr , fiecare dintre aceste aprecieri con ine anumite elemente 
de adev r, deoarece în fiecare din ele este f cut  încercarea de a explica c  omul 
a devenit fiin  cu un statut ontic propriu, în virtutea utiliz rii ra iunii i imaginii 
creatoare. Consider m c  în practica social  contemporan  atît de contradictorie 
a omului ar putea s  apar i alte no iuni-aprecieri ale fiin ei umane. Credem în-

 c  una dintre aceste noi no iuni-aprecieri ar putea fi cea propus  de D.C lda-
re, adic  cea de Homo summae dignis (sau dignissimus), no iune care ar reflecta 
calitatea omului de a fi demn, aptitudinea de a avea prestigiu social i moral, de 
a fi o adev rat  autoritate moral . Problema const  în faptul c  ast zi noi ne af-

m la intersec ii social-economice, politice i morale cardinale care influen ea-
 nefast demnitatea uman , mai ales cea a omului politic. Din con tiin a socie-
ii sunt înl turate cu ritmuri accelerate sub diferite forme valorile spirituale 

existente. Noile valori spirituale (morale) sau cele general-umane (inclusiv cele 
religioase) se afirm  în ritmuri lente i contradictorii, în acela i timp societ ii îi 
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sunt impuse i multe valori morale false (nonvalori), care aduc mari prejudicii 
demnit ii umane. 

Comportamentul politic este un adev rat “barometru” al vie ii politice dintr-
o societate, fiind o transpunere în practic  a valorilor politice, a con tiin ei  me-
mbrilor societ ii, a normelor ce structureaz  activitatea politic . La baza decla-

rii i orient rii comportamentului uman st  o varietate de mobiluri, trebuin e 
i interese [3, 13]. Dintre acestea, interesul politic este cel care d  scop, sens, se-

mnifica ie activit ii i comportamentului politic, îl declan eaz i direc ioneaz , 
contribuind, totodat , la reglarea sa. V.M gureanu apreciaz  comportamentul 
politic [4, 219] ca fiind obiectivarea în ac iune a convingerilor i atitudinilor po-
litice, corelat  cu interesele, ca motiva ie, i cu scopurile, ca modele mentale, 
ale individului sau grupului, un r spuns voluntar al individului la situa ii, eveni-
mente, fenomene politice, în general la solicit rile mediului social. 

„Nu exist  nimic, doar ceea ce poate fi imitat.”, sus ine E.R descu [5, 44], 
iar noi ne întreb m: Imita ie: art  sau non-valoare? Greu de spus. Imitarea este 
fenomenul de asimilare con tient  de c tre individ a unor idei, valori, atitudini, 
modele comportamentale din care individul se inspir . În acest sens, putem afir-
ma c  machiavellismul a devenit pentru omul politic al tranzi iei obiect al imit -
rii. Dat fiind c  tranzi ia spre democra ie se desf oar  în mare parte prin ritmuri 
frînte, cu procese i evenimente cu i f  sens i perpectiv , care în mare parte 
nu corespund liniei generale a procesului politic, ci mai degrab  se afl  sub un 
unghi fa  de ea, omul politic tranzi ional, la fel, se afl  într-o asemenea stare. 
Acest om poate fi comparat cu „o punte de-a lungul rîului reformei, care se cio-
cne te de noi i noi proiecte, probleme, evenimente, fenomene, ce r mîn a fi pa-

ial declarate, par ial asimilate, par ial supuse imperativelor democratiz rii” [6, 
163]. De i, într-o atare situa ie este destul de problematic a releva i evalua ese-

a comportamentului omului politic al tranzi iei, identificarea acestui factor es-
te posibil  în primul rînd, prin cunoa terea calit ilor, valorilor politice, asimila-
te de c tre acesta, care în ansamblu constituie subiectivitatea lui politic . Cele 
mai importante calit i ale omului politic al tranzi iei democratice, care în fond 
alc tuiesc miezul subiectivit ii sale politice i determin  în mare m sur  carac-
terul comportamentului s u, sunt: 

a) Ra ionalitatea politic  – implic  capacitatea omului politic de a judeca 
logic pornind de la permise la concluzii, de a- i baza deciziile pe cele mai bune 
informa ii i pe un calcul atent, de a- i alege mijloacele cele mai eficiente i mai 
adecvate pentru a maximaliza scopurile i valorile la cel mai sc zut pre . Starea 
ra ionalit ii (con inutul politicului) depinde de starea contrastului ei – a emoti-
vit ii politice (gradul i for a retr irii politicului). Propor ia optim  dintre aces-
tea e posibil  numai în condi iile stabile de dezvoltare a sociumului. Psihologia 
Principelui sugereaz  deta area de constrîngerile intelectuale ale ra iunii i pri-
vilegierea no iunii de temperament. Se în elege astfel de ce virtutea, la Machia-



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

10 

velli, se identific  cu for a personal , cu energia natural , nefiind nicidecum o 
virtute bazat  pe ra iune i pe umilin . În majoritatea societ ilor postcomunis-
te, la fazele ini iale de dezvoltare, interpretîndu- i rolurile din îndemnul emo ii-
lor, mul i actori politici ai puterii au d unat serios desf urarea proceselor tran-
zi ionale. 

b) Realismul politic – are la baz  nu valori i idealuri abstracte, ci scopuri 
pragmatice, adic  eficacitatea, utilitatea i avantajul practic. Pozi ia pragmatic  
a omului politic, fiind succesiv fundamentat  de N.Machiavelli i al i gînditori 
ai epocii moderne i postmoderne,  presupune c  omul politic trebuie s  fac  ce-
ea ce este justificat din punctul de vedere al intereselor, scopurilor con tientiza-
te. Actualmente majoritatea actorilor, îns , de jure împ rt esc modalit ile gîn-
dirii realiste, dar de facto nu sînt ata i de ele. Aceasta o demonstreaz  cea mai 
mare parte a proiectelor i programelor de reformare socioeconomic  din spa iul 
postsovietic, elaborate i realizate mai mult în baza dorin elor factorului puterii 
decît a evalu rilor obiective a intereselor întregii societ i. 

c) Capacitatea real  a actorului politic de a- i interpreta rolurile politice – 
condi ionat  de un anumit nivel de cuno tin e, de deprinderi, experien  politic . 
Raportarea în linii mari a acestei calit i la condi iile postcomuniste demonstrea-

 o lips  acut  (la unele personaje care „devin peste noapte actori politici im-
portan i”) de cuno tin e politice noi, care ar face fa  dezideratelor democratiz -
rii (lips , ce se face remarcat  în Republica Modova, mai ales, în perioada dez-
baterilor electorale). Unii actori vin din regimul comunist i dispun cu prec dere 
de cuno tin e politice i experien  politic  veche, neadecvate scopurilor refor-
matoare, respingînd însu irea unor deprinderi politice noi. Plus la aceasta mul i 
din ei nu cunosc nici pîn  ast zi în mod suficient limba de stat, devenind în cele 
din urm  piedica principal  în implementarea noului. Al ii, în majoritate cu ve-
deri democratice, de i cu o preg tire teoretic  mai bun , nu dispun înc  de expe-
rien a reform rii. Dar atît primii, cît i cei din urm  î i interpreteaz  rolurile nu 
atît în baza cuno tin elor, a profesionalismului, cît a posibilit ilor de a manipu-
la obiectul politic, i, respectiv, a se bucura de legitimitate din partea lui. 

d) Responsabilitate politic  – capacitatea de a- i asuma consecin ele prop-
riilor ac iuni. În condi iile tranzi iei, îns , omul politic de obicei, caut  mereu pe 
cine s  dea vina sau s  argumenteaze nereu itele sale prin complica iunea con-
di iilor obiective. 

e) Creativitate politic  – identificarea modelului de dezvoltare a rii, prin 
îmbinarea ra ional-benefic  a valorilor na ionale cu cele general-civiliza ionale. 
Omul politic al tranzi iei democratice gen moldovenesc, îns , prefer  s  împru-
mute modele, exemple, solu ii de la alte state i s  le aplice în societatea prop-
rie, f  a ine cont de specificul diferit de dezvoltare i de circumstan ele distin-
cte de implementare, care de cele mai multe ori pot duce la efecte opuse. 
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f) Umanismul politic – ce presupune raportarea oric rei decizii luate, ori-
rei ac iuni realizate la interesul general-uman. În condi iile tranzi iei spre de-

mocra ie, îns , omul politic adesea este ghidat, în activitatea sa, de interesul per-
sonal. Cu alte cuvinte, omul poltic al tanzi iei percepe i aplic  maxima „scopul 
scuz  mijloacele” din perspectiva unui interes îngust, alavantajelor personale, 
care pentru el sunt prioritare, interesul social fiind doar unul argumentativ, de 
decor. În a a condi ii devine important  aprecierea comportamentului omului 
politic al tranzi iei în func ie de formula de baz  a actorului politic „a cunoa te – 
a fi iscusit – a ac iona” [6, 178].  

Despre nivelul cuno tin elor omului politic al tranzi iei am vorbit mai sus. 
În ceea ce prive te iscusin a acestuia, abilitatea de a ini ia i promova reforme, 
de a- i confrunta i ap ra interesele, de a stabili rela ii cu al i actori politici în 
baza valorific rii punctelor de tangen , observ m c  unii oameni politici prefe-

 s i ating  preponderent interesele înguste prin utilizarea mijloacelor antide-
mocratice, ceea ce vine în dezacord cu interesul general al societ ii. Dou  ele-
mente sunt fundamentale, în opinia lui Machiavelli, pentru a deveni conduc tor: 
puterea i viclenia. Puterea, simbolizat  de leu, este cea care intervine în mome-
ntul în care nu este suficient  autoritatea legii, iar vulpea este politicianul vicle-
an care caut  s  ocoleasc  toate legile, inclusiv i cele morale pentru a ajunge la 
ceea ce i-a propus. ”Trebuie, a adar, s  fii vulpe pentru a recunoa te cursele i 

 fii  leu pentru  a-i  speria  pe lupi.  Dar trebuie s tii  s i  ascunzi  în  tot  felul  
aceast  natur  de vulpe,  s  te  prefaci  i  s  nu te  dai  pe fa ,  deoarece oamenii  
sunt  atît  de naivi  i  se  supun atît  de u or  nevoilor  prezente încît  acela  care în-
eal  va g si întotdeauna pe unul care s  se lase în elat” [7, 62-63]. 

În aceast  ordine de idei, atest m, în spa iul postsovietic, manifestarea tot 
mai frecvent  a unui a a fenomen ca „ mecherism”, care în mediul politic ca-

 conota ie peiorativ . Principalii actori exponen i ai „ mecherismului” poli-
tic sunt în majoritate cei ce s-au format ca lideri, ca conduc tori, în condi iile re-
gimului totalitar-comunist, fiind educa i i instrui i politic în spiritul formulei 
machiavelice „Scopul scuz  mijloacele”. Anume ei au însu it deplin metodele 
mecherismului – def imarea concurentului poten ial, turnarea compromatului 

asupra lui, dezinformarea, f rnicia, intrigile, r spîndirea zvonurilor – i ast zi 
le ajusteaz  într-un mod sau altul, prin cuvînt i fapt , la condi iile tranzi iei. 

mecherismul” politic este un joc al politicii „murdare”, avînd o influen  dist-
ructiv  asupra procesului politic. De i în cazul Moldovei fenomenul Lucinschi 
era considerat acum zece ani forma cea mai rafinat  a „ mecherismului” politic, 
observ m c  tr turile notificate de E.Volcov (n ism, cum trism, politica 
standardului dublu, repartizarea interclanic  a puterii, sferelor de influen i a 
propriet ii) au fost preluate (imitate) i sunt caracteristice i altor actori politici 
actuali, devenind ast zi o norm  a politicului (nu numai moldovenesc) în gene-
ral.  
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În ceea ce prive te a treia component  a formulei – a ac iona – pentru omul 
politic înseamn  a- i exprima mai întîi atitudinile, comportamentul s u observa-
bil, vis-a-vis de realizarea interesului principal. În acest sens, T.Parsons consi-
der  societatea un ansamblu de sisteme de ac iuni, expresia direct  a c rora sunt 
comportamentele. La nivelul oric rei societ i distingem un comportament poli-
tic individual, al cet eanului în calitate de aleg tor, de participant la via a poli-
tic i un comportament politic colectiv ce poate îmbr ca forma de grup, partid, 
na iune, etc. Machiavelli încearc  s  contrazic  opinia comun  a istoricilor pre-
cum c  masele sunt imorale. Masele, în concep ia sa, sunt mai stabile, mai sin-
cere, mai în elepte i mai ra ionale ca principele [8, 130]. Deplasîndu-ne nemij-
locit la experien a tranzi iei postcomuniste, îndeosebi din spa iul ex-sovietic, 
putem constata o stare extrem de contradictorie a ac iunii politice, ca element 
structural al comportamentului politic, fie în ipostaz  de obiect, fie de scop i 
mijloace, fie de proces i efect. Ca i la Machiavelli, în aceast  perioad  este 
vorba despre formularea unor scopuri nobile, care în cea mai mare parte in de 
democratizarea tuturor sferelor vie ii sociale, prin m suri complexe ale deetati-

rii, de-monopoliz rii i, respectiv, a cre terii pluridimensionalit ii de manife-
stare. Or, aceste scopuri sînt departe de a fi profund con tientizate, nu sînt lipsi-
te de incertitudini în formulare, de element ireal în realizare. Plus la aceasta, mi-
jloacele de atingere a acestor scopuri sînt antipopulare, uneori chiar antiumane 
(admisibile de machiavellism) i contravin scopurilor nobile. De exemplu, în 
anii ‘90, acelea i metode ale privatiz rii în unele ri ex-sovietice (Rusia, Repu-
blica Moldova) au transformat reforma propriet ii în fars , producînd decep ii 
în rîndul celor mul i, neîncrederea fa  de politic, în general, i de stat, în parti-
cular. 

Acelea i condi ii ale tranzi iei democratice de pîn  acum adesea sau distins 
printr-un înalt grad de contradic ii antagonice între mijloace i scopuri, între di-
ferite interese care în cele din urm  au dus la ac iuni i rela ii în numele unui in-
teres str in (ac iuni bazate pe interese înguste). Realizarea interesului se love te 
întotdeauna de opunerea for elor sociale între ele, de încerc rile unora de a schi-
mba con inutul propriu-zis al interesului, de a-l folosi în mod îngust, de a-l im-
pune în mod transformat altor for e sau întregii societ i. În a a mod, apare me-
canismul comportamentului, ac iunii eronate, mecanismul întoarcerii interesului 
împotriva sa, de conturare a rezultatului nedorit pentru unii i dorit pentru al ii. 
O astfel de situa ie este foarte r spîndit  în spa iul postsovietic. A a a fost cu in-
teresul privatiz rii în Moldova, unde majoritatea popula iei de la început aspira 
la anumite dividente privatiza ionale, îns  mai tîrziu varianta moldoveneasc  a 
privatiz rii s-a redus la canalizarea activelor valoroase spre cei „ageri i cu rela-
ii” [6, 121] (atît oameni politici, cît i oameni „simpli”), care urm reau avanta-

jele lor proprii în detrimentul celor mul i. 
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Atunci când ne întreb m ce fel de oameni am vrea s  fie politicienii, încer-
m s  r spundem configurînd sensurile virtu ilor necesare în politic . Ne vom 

referi cu prec dere la virtu ile rolului de politician i nu la virtu ile specifice vie-
ii private ale politicienilor. De i ar fi de dorit ca rolurile morale s  fie în armo-

nie, nu este obligatoriu ca aceasta s  se întâmple. Mai mult decît atît, sunt situa-
ii în care politicienii sunt ierta i pentru gre elile lor din rolurile publice de inute 

în trecut, dac  sunt percepu i ca eficien i în prezent [9, 72]. Un exemplu eloc-
vent, în acest sens, este acceptarea unor fo ti membri ai nomenclaturii comuni-
ste i ai poli iei politice ca lideri ai tranzi iei spre capitalism democratic în  rile 
est-europene. În fosta URSS, nomenclatura constituia elita politic , adic  cadre-
le superioare din conducerea la toate nivelurile nominalizate în func ie, de c tre 
Partidul Comunist. Desemnarea în postul de conducere nu cerea de la individ 
calit i excep ionale, conta doar provenien a social , fidelitatea fa  de partid i 
fa  de eful statului, recomandarea câtorva membri de partid, biografia perso-
nal i a rudelor – „exemplar ” (ce presupunea lipsa rudelor peste hotare etc.) 
Acest sistem de recrutare garanta p trunderea în rîndurile nomenclaturii doar a 
unor adep i înfoca i ai regimului existent, care puteau servi astfel ca model de 
comportament politic. În viziunea lui M.Jilas, elita sovietic  s-a transformat înt-
r-o clas  politic  care- i exploata crunt propriul popor, substituind de fapt vec-
hea clas  dominant  (mo ierii i burghezia).  

În august 1991, nomenclatura a intrat într-o etap  nou  a existen ei sale. As-
tfel, ea i-a aruncat „pielea” comunist , jertfind PCUS-ul i ideologia comunis-

, în scopul p str rii controlului asupra propriet ii i a puterii, deoarece parti-
dul s-a compromis total în ochii lumii. În viziunea  lui J.Higly i M.Dogan, „fo-
sta nomenclatur  a reu it în mare parte s i p streze pozi iile elitare. Acest suc-
ces se datoreaz  faptului c  legile adoptate nu cu mult timp pîn  la pr bu irea 
regimurilor comuniste au permis privatizarea propriet ii de stat”. În opinia noa-
str , ar fi o exagerare s  zicem c  to i reprezentan ii nomenclaturii au participat 
la privatizarea propriet ii de stat, utilizând pârghii ilicite. Perpetuarea nomenc-
laturii la putere în Republica Moldova se datoreaz i lipsei de experien  politi-

 a unor segmente elitare, lipsa cuno tin elor manageriale pe care le de inea 
„noua elit  nomenclaturist ”, posibila sus inere a Occidentului a acestor feno-
mene de „transmitere democratic  a puterii”. 

Astfel, cu alte cuvinte, în prezent în Republica Moldova elita politic  este 
compus  din dou  categorii de actori. Prima este alc tuit  din oameni care s-au 
mai  aflat  la  putere i  au activat  în  cadrul  regimului  sovietic  (nomenclatura).  A 
doua categorie sunt oamenii care au fost ridica i pe creasta de val al democra i-
ei. Mul i din ei nu erau preg ti i de a fi conduc tori, doar erau simpli cet eni 
care credeau în democra ie [10, 52]. Pe parcursul ultimilor dou  decenii elita 
politic , partidele i mi rile politice care au condus ara, pu in i-au b tut ca-
pul de ob inerea balan ei reale de interese a p turilor i grupurilor sociale. Acce-
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dînd la putere aceast  grupare politic  a impus societ ii un curs de reformare cu 
un con inut capabil pe mult timp s  destabilizeze o societate deja aflat  în criz . 
Au fost ratate toate posibilit ile pentru o dezvoltare optim , nu au fost c utate 
variante de reformare mai simple pentru popor care ar permite mobilizarea soci-
et ii s  realizeze împreun  cu conducerea sa un salt i s  ocupe un loc onorabil 
între rile lumii. De aici i neîn elegerea reciproc , imposibilitatea de comuni-
care, h ul de netrecut care se casc  între cei mul i de jos i „elita” politic , me-
reu în tran a jocului de putere, întotdeauna agitat  în cercul ei strîmt cu figurine 
posedate de una i aceea i pasiune egoist i orgolioas  a suprema iei.   

I. Instabilitatea social-politic i economic  a societ ii de tip moldovenesc 
este rodul unui deficit de concep ie integral  a transform rilor, deficit de model 
optim (adaptat adecvat la condi iile concrete ale rii) de func ionare i dezvol-
tare a structurilor democratice [11, 115]. Elita politic  conduc toare mai mult 
activeaz  pentru asigurarea intereselor sale corporative care nu se identific  cu 
interesele altor p turi sociale ci chiar sunt contrare intereselor societ ii moldo-
vene ti. Ea nu este determinat  în cursul s u politic, î i schimb  opinia ajungând 

 se contrazic  pe sine îns i fapt care genereaz  cre terea instabilit ii i diver-
gen elor în sfera politic  a societ ii. În cadrul elitei moldovene ti exist  rivali-

i, adversit i, opozi ii n scute din caracterul ireconciabil al intereselor i pozi-
iilor sociale pentru care militeaz . Se constituie practica cer ii politice orientat  

la solu ionarea de for  a conflictelor politice. Acest fapt este demonstrat cu lux 
de am nunze atît de rela iile între guvernarea liberal-democrat i opozi ia co-
munist , cît i de rela iile din cadrul AIE-1, dar mai ales AIE-2. 

Ruptura între moral i politic  este justificat  astfel: comportamentul poli-
tic este ghidat de maxima: Scopul scuz  mijloacele, iar scopul major este ob i-
nerea, men inerea i exercitarea puterii. Acest comportament nu este justificat, 
îns , în  statul de drept. În cadrul acestuia din urm , mijloacele care conduc la 
lezarea drepturilor fundamentale ale omului, nu sunt legitime. Având în vedere 

 machiavelismul reprezint  un set de convingeri cinice despre natura uman , 
moralitate i legitimitatea folosirii oric rei tactici pentru atingerea scopurilor 
personale, oamenii politici machiavelici au a a tr turi ca:  

1) o bun  p rere i încredere în ei în i (cultul personalit ii); 
2) sunt reci i calcula i cînd al ii devin emotivi (utilizarea for ei i violen-

ei); 
3) ac ioneaz  mult în interesul propriu, chiar dac  este în detrimterul altora 

(egoismul); 
4) se aliaz  cu cei puternici pentru a- i atinge scopurile i a ob ine gloria 

(prestigiul). 
Analizînd cu aten ie aceste tr turi (cultul personalit ii, utilizarea for ei i 

violen ei, egoismul, prestigiul), observ m c  ele se proiecteaz  perfect în com-
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portamentul omului politic al tranzi iei, mai ales a celui care s-a afirmat pe are-
na politic  în perioada regimurilor totalitare: 

1) Toat  lumea cunoa te în prezent dimensiunile monstruoase pîn  la care a 
fost împins a a-zisul “cult al personalit ii” în regimurile totalitar-comuniste. 
De fapt, în contextul de fa , ne intereseaz  nu pentru a descrie mecanismul pu-
terii în sistemul totalitar, ci pentru a învedera, în cîteva cuvinte, consecin ele 
grave ale acestui cult asupra modului de realizare a puterii într-un asemenea sis-
tem, drept urmare a prelu rii de c tre de in torul puterii a comportamentului 
machiavelic. Deoarece regimurile comuniste nu aveau un sistem legal i recuno-
scut de limitare a mandatului conduc torului suprem, odat  acaparat  puterea de 

tre acesta, nu exista, practic, nici un mijloc real de a limita abuzurile sau arbit-
rariul instalat prin puterea personal  [4, 89-90]. Întreg mecanismul puterii era 
astfel conceput încît, pe de o parte, voin a efului devenea lege, indiferent cît de 
aberante erau deciziile sale, iar pe de alta, aparatul de propagand  avea, între 
altele, misiunea de a exalta geniul personajului, chiar dac  acesta lipsea cu des -
vîr ire. În plus, cultul personalit ii urm rea deseori s  z rniceasc  orice fel 
de opozi ie din interiorul elitei conduc toare. Atât Stalin, cât i Mao Zedong au 
folosit cultul personalit ii, pentru a strivi oponen ii politici din partid sau din 
afara lui. Crearea unui a a de cuprinz tor cult al personalit ii a dus deseori la 
critici aspre ale regimurilor lui Stalin sau, în special, al lui Mao Zedong. Alte 
cazuri notabile ale cultului personalit ii mai sunt: A.Hitler – Germania Nazist , 
K.Atatürk – Turcia, I.Broz-Tito – Iugoslavia, N.Ceau escu – România, Saddam 
Hussein – Irak. În România, mecanismul cultului personalit ii a c tat sub co-
nducerea lui N.Ceau escu, între 1965-1989, o dinamic  proprie, în care autoa-

girea narcisist  a devenit o form  social  de comportament, în timp ce apelul 
la bun sim i-a pierdut valabilitatea. Actualmente, unele ri care suport  cultul 
personalit ii sunt Coreea de Nord a lui Kim Jong-il (care l-a urmat pe tat l s u, 
decedatul Kim Il Sung) i, pân  în 2006, Turkmenistanul lui S.Niyazov. 

2) Regimurile totalitariste de orice orientare au avut ca principal instrument 
teroarea fizic i psihic , iar for a cea mai brutal  a fost dezl uit  pentru a în -
bu i orice împotrivire fa  de exponen ii acestor regimuri. Înc  celebrul savant 
i umanist, B.Russel [12, 35], folosea pentru ilustrarea acestei situa ii sintagma 

„putere nud ” (The Naked Power), adic  aceea „care nu implic  nici un consim-
mînt din partea supu ilor” i în cazul c reia for a i violen a apar în prim-plan, 

înlocuind orice alt instrument al puterii. La începutul anilor ’50, represiunea în 
spa iul sovietic a dobîndit un caracter de teroare politic , la originea ei aflîndu-
se autorit ile  statului. Scopul principal al acesteia a fost ca prin intermediul fri-
cii instituite în societate s  se ajung  la a a-numita concordie social  [13, 14].  
În acest sens, Machiavelli recomanda c  „este mult mai sigur s  fii temut decît 
iubit” [7, 60].    
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L.Wittgenstein a reliefat c  violen a poate fi rezultatul unor contexte socia-
le, penetrînd, în form  manifest  sau latent , în anumite ordini statale i sociale, 
toate rela iile social-politice [14, 88]. Violen a care nu mai poate fi redus  la ac-
iunile unor indivizi concre i, care reprezint  mai degrab  totalitatea violen elor 

institu ionalizate dintr-o societate, poate fi identificat  cu violen a structural  
[15, 5-6]. Cartea neagr  a comunismului: Crime, teroare, represiune (scris  de 
mai multe cadre universitare europene i publicat  în 1997 în Fran a) este o car-
te care descrie istoria represiunilor politice i civile ale statelor comuniste. În in-
troducere Stephane Courtois afirm  c  „…Regimurile comuniste… au transfor-
mat crimele în mas  în sistem de guvernare în plin  floare” [16]. Statisticile 
victimelor includ execu ii, distrugerea inten ionat  a popula iei prin foamete, i 
decesele cauzate de deport ri, incinte fizice, sau prin munc  for at . 

În anii 90, Galtung a mai ad ugat o categorie a tipologiei sale, introducînd 
conceptul de violen  cultural : „acele aspecte ale culturii care pot fi folosite 
pentru a justifica i legitimiza violen a direct  sau structural . Stelele i dungile, 
secerile i ciocanele, imnurile i paradele militare precum i omniprezentul port-
ret al conduc torului, discursurile aprinse i posterele, toate sunt incluse în acea-
st  categorie” [17, 59]. Spre exemplu, în perioada de glorie a regimului stalinist, 
ordinele guvernamentale cereau s  se pun  portretul lui Stalin în fiecare cas , în 
fiecare cl dire public , iar mul i poe i i arti ti erau instrui i s  produc  lucr ri 
care s -l glorifice pe lider.  

3) Doar în capul lui Machiavelli principele avea parte de o imagine transfi-
gurat . “Într-o singur  creatur , Nicolo g sea în concentra ie maxim  însu i ins-
tinctul fundamental al politicii – egoismul”, consider  V.Marcu. „Acest egoism, 
în at cu for e proaspete dintr-o lume pe dos i prad  r zboaielor de tot felul, se 
rev rsa acum în fiin a egoistului Cesare, transformîndu-se, datorit  unor condi ii 
obiective, într-o nou  form  de stat” [18, 135]. În a a mod V.Marcu încearc  s  
demonstreze un tablou al consecin elor egoismului omului politic, un egoism, în 
opinia noastr , s lbatic. Egoi tii tipici sunt concentra i numai asupra propriei 
persoane, nu au principii, î i urm resc scopurile indiferent de r ul pe care-l pro-
voac  altora i, dac  se gîndesc cumva la ceilal i, o fac numai pentru a-i folosi 
ca mijloce ale scopurilor personale. Indiferent de grad, egoismul înseamn  a 
plasa propriul bine sau interes înaintea a orice altceva., iar în societ ile postco-
muniste ( i nu numai), egoismul reprezint  o determinant  important  a compo-
rtamentului omului politic. De asemenea, egoismul poate fi considerat o manife-
stare distinct  a utiliz rii principiilor machiaelliste în calitate de mobil al ac iu-
nilor politice. 

4) În via a politic , prestigiul, de i nu este determinant, are o mare importa-
 pentru cucerirea, p strarea i exercitarea puterii. Însu i Machiavelli preciza 

în Principele  „trebuie s  te fere ti s  fii urît i dispre uit” [7, 78-79]. Prestigi-
ul este un factor puternic în individualizarea puterii politice i un ingredient in-
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dispensabil pentru exercitarea acesteia. Dar el nu doar este o alternativ  la viole-
, cum sus ine B. de Jouvenel [19, 49], uneori el înso te violen a. „Nu am 

zut cu ochii no tri regimurile care exaltau cel mai mult prestigiul unui condu-
tor – fascismul italian sau hitlerismul -, comi înd i cele mai groaznice violen-

e?” este adev rat c , în cazul fascismului, prestigiul „ efilor” se sprijinea exclu-
siv pe mitologia între inut  în jurul acestora de c tre aparatul de propagand ; 
neizvorînd deci din merite reale, era vorba de un fals prestigiu. 

Astfel, fostul sistem totalitar la nivelul propagandei i declara iilor a operat 
cu a a valori general umane ca Dreptate, Cinste, Adev r, Eficien , Competen , 
Competi ie, dar eroarea fundamental  a fost în setul de mijloace propuse, în rea-
credin i minciun , în nerecunoa terea enormei pr pastii dintre vorbe i fapte, 
dintre ideologie i realitate [20, 237]. Cu toate acestea, dup  pr bu irea comuni-
smului în Europa de Est, noul sistem democratic de guvernare instaurat în regiu-
ne a dezam git foarte mult masele. Mul i cet eni, nefiind în stare s  reziste pre-
siunilor sociale i psihologice produse de un capitalism primitiv i, în opinia lui 
G.Soros, „s lbatic”, au început s  tînjeasc  dup  siguran a i lini tea trecutului. 
Sondajele efectuate în statele ce trec perioada de tranzi ie denot  c  masele au 
ajuns s  aib  încredere în militari i s  manifeste ur i dispre  pentru ale ii pub-
lici considera i „corup i”, „tîlhari” i „neprofesionali ti”. Drept rezultat, masele 
consider  corup ia, criminalitatea i haosul ca pe ni te consecin e fire ti ale de-
mocra iei. Neîncrederea în ale ii publici i în legisla ie a format un tip nou de 
„homo posttotalitaricus” care este caracterizat de sintagma „dac  am putea g si 
un lider de genul „mîn  de fier” de care am fi siguri c  este în stare s  solu ione-
ze problemele rii, nu ne-ar p rea r u prea mult, dac  el ne-ar lipsi de majorita-
tea libert ilor politice pe care le-am cî tigat în urma pr bu irii comunismului” 
[21, 192-193]. inînd cont de aceast  realitate, machiavelicii pleac  de la premi-
sa c  oamenii sunt naivi i nu tiu ce-i bine pentru ei în i. În consecin , în re-
la iile interpersonale ei ac ioneaz  de o manier  practic , sub deviza “scopul 
scuz  mijloacele”, fiind capabili s  identifice cu acurate e situa iile în care tacti-
ca lor favorit  face fa . 

Analizând complexitatea conceptului de lider politic, A.Peru consider  c  
un detaliu principial al acestuia îl constituie autoritatea ca factor de valorificare 
a puterii omului politic, dar i ca element inerent al imaginii politice a acestuia 
[22, 98]. Pr bu irea în lan  a regimurilor totalitar-comuniste a însemnat, de fapt, 
o uria  invalidare pe plan istoric a unor sisteme politice, economice i sociale a 

ror autoritate s-a compromis definitiv în ochii opiniei publice din rile respe-
ctive i pe plan mondial. S-a mai dovedit o dat , i înc  pe scar  planetar , c  
for a i manipularea nu-i sunt suficiente puterii pentru a se putea men ine dac  
regimurile sunt lipsite de autoritate i de un minim de consens. Pe de alt  parte, 
în multe societ i actuale, (inclusiv i în Moldova) din cauza perceperii gre ite 
i utiliz rii excesive a machiavelismului (în calitate de determinant  comporta-
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mental ), puterea se clatin , exist  instabilitate persistent  care, în destule ca-
zuri, degenereaz  în r zboaie civile i în genocid. Problema apare în incapacita-
tea omului politic de a con tientiza necesitatea perceperii autorit ii politice în 
calitate de alter ego al puterii, care-i asigur  acesteia stabilitatea, presupunînd 
concordan a dintre obiectivele puterii i interesele majorit ii sociale i expri-
mînd, în a a fel, legitimitatea puterii. Omul politic este prea preocupat de ob i-
nerea, de inerea i men inerea puterii prin orice mijloace, încît el nu percepe di-
feren a dintre putere i autoritate, considerîndu-le identice. De i scopul lor este 
identic – realizarea conducerii la nivel social global – ceea ce le diferen iaz , 
sunt mijloacele utilizate pentru atingerea acestui scop. În timp ce puterea presu-
pune folosirea constrîngerii materiale, a for ei, autoritatea se prevaleaz  de legi, 
de caracterul s u legitim sau de consensul celor care i se supun. C.Friedrich [23, 
62] consider  autoritatea drept capacitatea de a elabora ra ional scopurile politi-
ce i de a le justifica adep ilor prin referire la valori i tradi ie, ceea ce exclude 
(cu excep ia ra ionalit ii scopului politic) machiavelizarea comportamentului i 
ac iunilor omului poltic.  

Procesele democratiz rii i trecerii la economia de pia  necesit  crearea 
unui nou sistem de valori sociopolitice spre care ar fi orientate ac iunile, compo-
rtamentele oamenilor. Aceste procese, îns , devin o mare povar  pentru majori-
tatea popula iei, deoarece necesit  o resocializare permanent , i, respectiv, ac-
ceptarea i con tientizarea noilor valori. Atitudinea, fiind cauza comportamentu-
lui, se rela ioneaz  cu acesta într-un mod relativ din motiv c  poate s  existe o 
diferen  semnificativ  între ceea ce oamenii gîndesc, simt (atitudini) i ceea ce 
fac pîn  la urm  (comportament). 

 În viziunea noastr  unii subiec i sociali nu recunosc i nu sus in deloc pro-
cesele revizuirii valorice, al ii (cea mai mare parte a societ ii) sînt antrena i în 
ele, dar nu se pot adapta la noile condi ii, deoarece „tînjesc” dup  valorile vechi, 
cei de al treilea sunt ata i întru totul la valorile democratice, nemijlocit le cree-
az , îns  se confrunt  cu mari probleme, nu se pot debarasa de ceea ce este ve-
chi atît la nivel de mentalitate, cît i de comportament politic. La ace tia din ur-

 exist  o divergen  evident  interioar i comportamental  între declara ii cu 
nuan e democratice i fapte cu nuan e totalitare sau autoritare. Politicianul mac-
hiavellic este cel care nu cunoa te ce înseamn  onoarea cuvîntului dat. „De alt-
fel un principe are întotdeauna la îndemîn  tot felul de motive îndrept ite care 
îi îng duie s i calce cuvîntul sub aparen e cinstite.”, sus ine Machiavelli [7, 
63]. Nu rareori, în cazul omului poltic postsovietic, identific m divergen e i în 
modurile de gîndire, cît i între modurile de comportament (la unii i aceea i su-
biec i). 

Astfel, particularit ile comportamentului politic al elitei guvernante postso-
cialiste (inclusiv moldovene ti) le putem identifica prin: 
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- Lupta pentru putere, nu pur i simplu pentru o oarecare putere, îns  pentru 
o putere necontrolat  nici din partea puterii centrale, nici din partea celei civile. 
Din acest punct de vedere putem afirma c  dac  aceste p turi ale elitei guverna-
nte nu au o baz  social  concret , apoi reversul ei este: liderii guvernamentali 
postcomuni ti nu sunt r spunz tori în fa a nim nui. Posibilitatea unui control 
social al acestor lideri “independen i” este foarte redus  din considerentele c  
unii din liderii statului nostru sunt uni i între ei prin leg turi invizibile: de rude-
nie, p mânte ti etc.  

- Înt rirea aparatului birocrat i a elitei birocratice a c tat propor ii ime-
nse. Savantul englez G.S.Mills, vorbind despre birocra ie, scrie c  ace tia pot s  
blocheze orice ordin printr-un “veto” ascuns, adic  s  refuze de a-l realiza în 
practic . Aceast  modalitate a comportamentului politic de frînare a reformelor 
a c tat o amploare extrem de mare în condi iile actuale. La aceast  situa ie se 
mai adaug i faptul c  actele de guvernare sunt pres rate de decizii contradicto-
rii, de nesfâr itul ir al instruc iunilor care modific  legile, de decizii arbitrare 
ale func ionarilor guvernamentali, care pur i simplu ignor  legea.  

- Indiferen a politic  ce se limiteaz  cu cinismul. Aproximativ to i reprezen-
tan ii organelor executive de diferit rang controleaz  anumite structuri comerci-
ale, sfere economice. Scopul guvernatorilor este de a nu sc pa de sub controlul 

u sursa principal  de profit. În caz de “nerespect” a persoanei sus-puse din pa-
rtea organiza iei date, aceasta poate fi pedepsit  prin comisii, impozite etc. În 

a mod, elita aparatului executiv  frîneaz  ini iativa creativ , ce vine din partea 
maselor i speran a la un trai mai bun. 

- Lipsa unei concep ii a dezvolt rii. Lipsa unor tradi ii i a experien ei în 
preg tirea poli-ticienilor i-a l sat amprenta asupra comportamentului politic al 
acestora. Trebuie s  recunoa tem c  cei ce s-au aflat la cîrma rii au dat dovad  
de incapacitate de a scoate republica din impas, de a consolida societatea în ju-
rul unor concep ii constructive i a unor valori acceptate de majoritatea popula-
iei. Pentru via a social-politic  a diferitor state  au devenit o tradi ie p gubitoa-

re h uielile politice i incapacitatea de a conlucra între reprezentan ii diferite-
lor structuri de stat, dar i în interiorul lor, drept exemplu fiind Alian a pentru 
Integrare European . 

- Insuficien a de activitate organizatoric  din partea puterii. Din aceast  ca-
uz  politica î i pierde din aspectul s u unitar, din integritatea sa, se execut  în 
mod diferit. Unele proiecte se realizeaz  cu totul în alt mod, decât au fost conce-
pute, altele sunt, în general, respinse de unii reprezentan i ai puterii statale. La 
aceasta mai putem adaug i incapacitatea de a coordona, controla i realiza pâ-

 la bun sfâr it reformele începute. Lipsa capacit ilor organizatorice din par-
tea elitei executive, ambi iile personale i preten iile la anumite posturi de stat, 
lipsa profesionalismului, duce la dec derea autorit ii puterii executive în admi-
nistrarea statal . 
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- Politica f  om. Cu privire la aceasta, Hegel spunea c  cet enii se supun 
puterii de stat, al c rei con inut i scop este ap rarea drepturilor omului. Politica 
postsocialist  mai are anumite caren e în ceea ce prive te ap rarea drepturilor 
omului. Pentru majoritatea liderilor postsovietici omul continu  s  fie doar un 
mijloc pentru atingerea scopului s u.  

- Corup ia. E cunoscut faptul c  omul care a primit puterea asupra altor in-
divizi nu poate s  nu simt  ispita de a folosi aceast  putere în interes propriu, cu 
atât  mai  mult,  c  cu cât  e  mai  mare puterea,  cu atât  e  mai  imens i  ispita,  de 
aceea pu ini care pot s  i se opun .  

- Minciuna politic  ca strategie de accedere i men inere la putere – minci-
una politic , “viclenia”, devine o calitate inerent  a actorului politic contempo-
ran, fiind vehiculat  indiferent de regimul politic [24, 15]. În acest sens, majori-
tatea politicienilor este convins  de faptul, c  jum tate din politic  înseamn  co-
nstruirea unei imagini, iar cealalt  jum tate, arta de a-i face pe oameni s  cread  
în aceast  imagine, oricare ar fi adev rul. 

Morala r spunde unei exigen e interioare a con tiin ei i „vizeaz  corectitu-
dinea actelor personale dup  normele datoriei, fiecare asumîndu- i pe deplin re-
sponsabilitatea propriei sale conduite” [25, 37]. Neputînd face abstrac ie de rela-
iile cu oamenii, a fi un om moral înseamn  a te recunoa te ca personalitate în 

oglinda identit ii cu ceilal i. Dar actele morale, fiind o expresie a con tiin ei fi-
ec ruia, nu pot fi supuse controlului cet ii prin acte de coerci ie extern , decît 
dac  au dep it un anumit prag de periculozitate social , adic  atunci cînd leze-
az  moralitatea public  sau bunele moravuri. Cel mult, cei care comit acte imo-
rale vor fi supu i blamului opiniei publice, oprobriului i repulsiei, dar f  pe-
depse penale, privative de libertate, deoarece se consider  c  ele nu întrunesc 
elementul constitutiv al unei infrac iuni. De aici rezult  c  normele unei ac iuni 
morale sunt obliga ii care deriv  din con inutul con tiin ei noastre, în timp ce 
normele comportamentului politic deriv  din consim mîntul membrilor unei 
comunit i de a-l primi ca pe o obliga ie de la cei pe care i-au desemnat expres 
pentru acesta. Politica r spunde unei necesit i a vie ii sociale i sociabilitatea 
înn scut  a omului politic, ca i traiul în comun, îl oblig  s i asume responsa-
bilitatea pentru destinul societ ii. Dar se poate întîmpla ca omul politic s  nu 
fie întotdeauna i un om moral, îns  s  aib  aptitudini str lucite de strateg.  

Altfel spus, scopul politicii este înflorirea statului, independent de calitatea 
moral i de voca ia personal  a membrilor s i. Calit ile pe care trebuie s  le 
posede un activist de stat – lider politic de orice rang sunt multiple. Îns  adev -
rul crud este c  s  g se ti un astfel de “om – sintez ” e practic imposibil. Reali-
tatea cere ca politicienii prin comportamentul lor politic s  dea dovad  de cât 
mai pu ine calit i negative, iar cele negative pe care le au deja, trebuie s  influ-
en eze cît mai pu in asupra activit ii lor profesionale. 
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MONETESQUIEU, ROUSSEAU, KANT, HEGEL CU PRIVIRE LA 
PUTERE: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE 
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cel Bun”, Catedra tiin e Socioumanistice i Limbi Str ine, 
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de Stat din Moldova 
 

In this article the author tries to do a study on the contribution of French 
scientists - Montesquieu and Rousseau, Germany - Kant, and Hegel in power 
and power relations research, theoretical and methodological importance of 
their contemporary study of power and power relations. 

The study of these problems is of great significance for the Republic of Mol-
dova passed to the democratization of society, building the rule of law. It is ne-
cessary to further develop knowledge on power, finding the most effective ways 
for harmonizing powers. 

Keywords: power, political power, state power, the social contract, popular 
sovereignty. 

 
Vom men iona, este destul de considerabil aportul reprezentantului Ilumini-

smului francez, Monetesquieu în aprofundarea cercet rii problemelor social-po-
litice. Monetesquieu încearc  s  p trund  în esen a problemelor activit ii 
societ ii, statului, puterii de stat, formelor de guvernare, factorilor care 
influen eaz  existen a politic  a societ ii. Monetesquieu acord  o deosebit  
aten ie întemeerii metodologice a teoriei sale, care iar permite ca cercetarea sa 

 fie sistemic , integr . Drept baz  metodologic  este determinat  legea ca un 
lucru inerent fiec rui fenomen care st  la temelia existen ei sale. Apud 
Motesquieu, cunoa terea legii fenomenului înseamn  a descoprei principiul 
existen ei fenomenului. Aceast  abordarea ia permis iluministului francez s  se 
concentreze asupra principalului, esen ialului i de a construi ierahia legilor, 
de a le clasifica.  

Legile sunt rela iile necesare ce rezult  din natura lucrurilor. Tot ce exist  
i are legile sale. Rolul determinant îl joac  ra iunea ini ial , legile îns  sunt 

rela ii dintre ra iune i diferite craturi i, de asemenea, rela iile dintre 
aceste creaturi. "Existen a perpetuu  a lumii, format  de mi carea materiei 

i lipsit  de ra iune, - men iona iluministul, - ne face s  concluzion m, c  
toat  mi carea lumii are loc în baza legilor neschimb toare, i oricare alt  
lume nu ne-am imagina în locul cele existente, ea tot una trebuiea sa s  se 
supun  regulilor perpetuie sa s  se ruineze" [1, 163]. 
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Montesquieu eviden eaz  legea natural i legile pozitive – crea ie 
uman . La baza ambelor se afl  „ra iunea ini ial ".  Deosebirea  const  în  
urm toarele, legile naturale, fizice sunt în concordan  cu ra iunea ini ial , 
în timp ce legile pozitive în virtutea existen ei libert ii voin ei i ra iunii 
la oameni, pot devia în alt  parte. Nivelul perfec iunii legilor umane se 
determin  prin gradul corespunderii lor ra iunii ini iale.  

Apud Montesquieu forme principale de guvernare sunt cea republican  (de-
mocra ia, aristocra ia), monarhia i despo ia. Formele de guvernare sunt 
clasificate dup  dou  criterii: în mînile cui se afl  puterea suprem i care este 
atitudinea puterii fa  de legi. 

Obiect al studiului profund este forma republican  de guvernare. Montesqu-
ieu consider  c  în democra ie poporul este principe în virtutea particip rii la 
votare, prin care- i exprim  voin a, din aceste considerente legea care 
determin  dreptul la vot, este legea principal . În democra ie exist  dou  
niveluri a puterii: pioporul i reprezentan ii lui împuternici i. Forma 
republican  dicteaz  necisitatea educa iei unor calit i civice, a virtu ii 
politice. Temelia virtu ii politice o formeaz  jertivirea de sine, subîn eleac  ca 
dragoste fa  de legi i patrie, preferin  constant  binelui comun în 
compara ie cu cel personal. 

Democra ia de c tre Montesquieu este divizat  în dou  p i: democra ie 
dreapt i democra ie nedreapt . Democra ia dreapt  este aceea unde 
domne te modera ia, exist  libertatea i egalitatea, unde nu se încalc  
principiul orînduirii date. Democra ia corupe atunci cînd se încalc  principiul 
tendin ei ei spre virtute, cînd egalitatea i libertatea cap  forme 
dispropor ionale, ese dup  limitele care asigur  func ionarea corespunz toare 

i existen a regimului dat. 
Apud Montesquieu, aristocra ia este cu mult mai perfect , cu cît este mai 

aproape de democra ie i cu mult mai imperfect  cu cît este mai aproape de 
monarhie. Aceast  form  de guvernare lipse te poporul de posibilitatea de a 
avea o influen  esen ial  asupra activit ii puterii de stat. 

Monarhia ca orînduire politic  func ioneaz  în baza legilor „perpetuie". 
"În monarhii se fac lucruri mari cu participarea minim  a virtuo ilor, asemeni 
faptului, cum cele mai performante ma ini î i fac lucrul s u cu ajutorul unui 
num r minim de ro i i mi ri" [1, 182]. Principiul monarhiei este 
„onoarea" în eleas  ca un set de tradi ii conven ionale, cerin e a societ ii 
mondene. Legile monarhie trebuie s  sus in  nobilimea. Acest sistem politic 
într-o m sur  mai mare decît republica are nevoie de religie.  

Existen a func iei de vizir, apud Montesquieu, este legea principal  a 
despo iei. „Frica" este principiul de guvernare a acestui regim. În acest sistem 
practic lipse te educa ia calit ilor civile. Ignoran a este caracteristic , atît 
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celor care se supun, cît i celor care guverneaz . Puterea se bazeaz  pe 
deciziile abuzive ale conduc torului.  

Aceasta confirm  faptul c  analiza formelor de guvernare de c tre Montes-
quieu se face din punctul de vedere a abord rii sistemice. Fiec rei forme de gu-
vernare îi sunt caracteristice legile sale de existen , tr turile sale cele mai 
evidente. Schimbarea unuea din parametri, tr turi duce la schimbarea calitati-

 a altora. În a a mod Montesquieu ajunge la în elegerea dialectic  a proce-
selor dezvolt rii formelor de guvernare. 

Montesquieu este considerat clasic al teoriei contemporane privind separa-
rea puterilor în stat. Conluziile lui sunt bazate pe experien a istoric  a conduce-
rii statale, care prevede crearea func iilr necesare pentru a organizaactivitatea 
societ ii i anume, func ii legislative, executive, judec tore ti. Iar pentru a 
asigura îndeplinerea calitativ  a acestor func ii sunt necesare i organele 
respective: puterea legislativ , executiv i judec toreasc , care ar fi în stare s  
asigure  lucrul bine organizat al mecanismului de stat, a organiza controlul 
reciproc a activitî ii fiec ruiea prin stabilirea re inelor i contrabalan elor 
respective.  

Apud J.-J.Rousseau dezvoltarea societ ii umane, constituirea societ ii 
i a statului este un proces îndelugat. "Aceast  libertate comun  este o urmare 

a naturii umane.Prima lege a naturii umane este autoconservarea, primile grigi 
ale ei sunt acele c rora omul este dator sie îns i, i numai cum atinge 
maturitatea, el deacum singur trebuie s  chibzuieasc  despre aceea care 
mijloace sunt utile pentru autoconsorvarea lui, i în a a mod el devine st pîn 
sie îns i" [2, 199]. Experien a, cuno tin ele, deprinderile acumulate treptat 
contribuie la schimbarea modului de via  a oamenilor. Trepta se formeaz i 
societatea. Tot odat  are loc i diferen ierea propriet ii între oameni, obiect 
principal al c reiea este propritetatea asupra p mîntului. 

Inegalitatea propriet ii conduce la inegalitatea politic . Urmare a acestui 
fenomen social a dus la apar ia statului, puterii de stat care în esen  nu sunt 
altceva decît derivate a contradic iilor, antagonismelor din societate. Rousseau 
tangen ial în elege rolul factorului propriet ii care influen eaz  asupra 
form rii puterii. De in torul puterii de ine i puterea, acel lipsit de 
proprietate, acela se afl  într-o stare oprimat . Apari ia inegalit ii economice 
este urmare a f delegilor. Aceast  f delege î i g se te expresia în 
înlocuirea dreptului natural cu for a, care, apud Rousseau, duce la 
materializarea uzurp rii iscusite într-un drept inviolabil care a condamnat întreg 
neamul omenesc la munc , sclavie i s cie. Deaceea organizarea dreapt  a 
societ ii este posibil  doar atunci cînd exist  acordul comun al oamenilor ca 
parteneri egali. "În conformitate cu contractul social omul pierde libertatea 
natural i dreptul limitat la aceea ce-l ademene te i cea ce poate poseda; 
îns  în schimb el ob ine libertatea civil i dreptul la proprietate asupra 



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

26 

aceea ce el are" [2, 212]. Statul organizat în a a mod întru totul corespinde 
naturii adev rate a omului. 

Conceperea de c tre Rousseau a chestiunii privind raportul dintre libertatea 
voin ei i morale are o conota ie metodologic . El consider  c  f r 
libertatea voin ei nu putem aprecia ac iunile omului din punct de vedere a 
moralei. Din aceast  în elegere rezult  c  statul care nu asigur  dreptul omului 
la libertatea voin ei este un stat antinatural, ostil omul. Prezen a liibert ii 
voin ei asigur  egalitatea între oameni, investe te omul cu calitate autoritar . 

Apud Rousseau, poporul este o forma iune social  pentru care este caracte-
ristic  concordia i unitatea voin ei ini iale. În aceast  calitate poporul se 
prezint  ca suveran care asigur  libertatea i egalitatea cet enilor. Aceast  
situa ie este posibil  numai în cazul recunoa terii în calitate de origine 
prioritar dominant  rolul principal a intereselor sociale. Libertatea i 
suveranitatea întregului este baza i garan ia llibert ii particularului. 
Abordarea i rezolvarea aceste probleme prezint  interes metodologic, esen a 

ruiea const  în conceperea necisit ii cre rii mecanismului corespunz tor 
care asigur  în societate organizat  pe principii republicane, egalitatea i 
agregare intereselor principale ale cet enilor. Prezen a unit ii voin ei i 
agreg rii intereselor este conceput  de Rousseau ca principiu fundamental care 
asigur  posibilitatea puterii poporului. 

Voin a comun  este temelia pentru activitatea legislativ  care trebuie s  fie 
îndeplinit  de c tre cei mai preg ri i i în elep i reprezentan i ai poporului. 
O  aten ie  deosebit  acord  Rousseau  problemei  separ rii  puterilor  în  stat.  În  
calitate de ramuri rpincipale a ramurilor puterii el enum  puterea legislativ  
executiv i judec toreasc . Rousseau, precum i Montesquieu, consider  
activitatea legislativ  ca cea mai important  care cere de la legislator iscusin ie 
de a lua în considera ie particularit ile dezvolt rii rii date, a poporului.  

În calitatea de elemente principale a structurii sistemului rela iilor de 
putere Rousseau eviden eaz  suveranul, statul, guvernul. Rousseau se axeaz  
asupra metodelor de organizare a activit ii a magistratului de care depinde 
forma respectiv  de guvernare. În viziunea lui formele principale de guvernare 
sunt democra ia, aristocra ia, monarhia. Forma de guvernare este în eleas  
ca un proces continuu, ca un proces în dezvoltare care depinde de un ir de 
împrejur ri, condi ii i în special de raportul elementelor de baz  care 
formeaz  structura puterii în societate.  

Pentru a se prezenta în calitate de suveran, poporul, dup  Rousseau, trebuie 
 fie organizat în a a mod, ca fiecare cet ean s  aib  posibilitatea de a parti-

cipa în via a politic  a rii. În accep iunea lui un asemenea organ pot fi 
adun rile convocate regulat de c tre popor, care, pe de o parte, pot efectua 
controlul sistematic asupra guvernului, pe de alt  parte, garanteaz  poporului 
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posibilitatea particip rii la discutarea chestiunilor importante pentru guvern i 
luarea deciziilor. 

În concluzie, referitor la înv tura lui Rousseau privind puterea putem 
men iona urm toarele: 

1.  În m sura posibilit ilor, în pozi ia politic  a lui Rousseau observ m 
tendin a lui sincer  de a cerceta chestiunea cu privire la oprimare i c ile de a 
se elibera de  ea. 

2.  Conceperea libert ii la Rousseau este nemijlocit legat  de fenomenul 
voin ei, iar voin a de interese. În plan metidologic aceast  abordare permite 
de a structura voin a de putere, a se apropiea de conceperea esen ei 
interac iunilor de putere. 

3.  Prezint  de a fi luat  în considera ie abordarea problemei cu privire la 
interdependen a libert ii voin ei i aspectului moral în activitatea omului, 
conceperea izol rii prin limitarea libert ii voin ei.  

4.  De i nu este lipsit  de un anumit utopism, construc ia unei orînduiri re-
publicane de guvernare, con ine un ir de momente interesante, care într-un 
anumit sens î i p streaz  importan a i în momentul de fa . 

5.  În acela i timp Rousseau împ rt te abord rile caracteristice epocii 
Iluminismului. Aceasta î i g se te reflectarea în absolutizarea "ra iunii 
naturale", în conceperea într-o m sur  oarecare simplist , uniform  a a a 
no iuni precum "poporul",  "libertatea",  "egalitatea",  "dreptatea". Îns  toate 
aceste nici într-un caz nu diminueaz  aportul lui Rousseau ca un notoriu 
gînditor. 

Kant, fondatorul filozofiei clasice germane în cercet rile sale a acordat o 
mare aten iei problemelor dreptului, moralei, statului, libert ii. 
Reprezent rilie, ideile lui politice sunt bazate pe principiile metodologice 
filozofice elaborate de filozof. Printre acestea principiul fundamental este 
existen a adev rurilor a priori care poart  un caracter preempiric i 
îndepline te rolul formelor înn scute de cunoa tere care ordoneaz  
imagina iile noastre despre lume, om. Aceste forme sunt spa iul, timpul, ideea 
despe Dumnezeu, eternitatea sufletului, prezent rile privind obliga iA etc. 

În existen a moral  a omului ideile priori a "ra iunii pure" sunt numite de 
tre  Kant  "maxime".  "Maxima este principiul voin ei subiective; principiul 

obiectiv (deci, un asemenea principiu care ar servi tuturor fiin ilor ra ionale 
ca principiu practic, tot odat i obiectiv, dac  ra iunea ar avea puterea 
deplin  asupra capacit ii dorin ei) este legea practic " [3, 236-237]. Un loc 
de  seam  îi  revine  maximei  "obliga iei" care este baza original  a formul rii 
"imperativului categoric". Imperativul categoric este formula esen ial  pentru 
a exprim  raporturile legilor volitive obiective fa  de voin a subiectiv  
imperfect  a fiin elor ra ionale.   
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Kant concepe procesul istoric ca un proces al activit ii oamenilor unde ro-
lul principal îl joac  factorul patrimonial. Scopul principal al dezvolt rii istorice 
este tendin a spre libertate. Libertatea este o calitate pur uman . Via a social  
este conceput  de c tre Kant ca un proces contradictoriu con inutul c ruiea 
este  lupta  permanent  dintre  bine  i  r u.  Limitarea  " ului actual", care este 
urmare a neajunsurilor i viciilor inerente omului, dup  Kant, este posibil . 
Aceast  problem  poate fi rezolvat  în urma cre rii unei societ i civile de 
drept. 

Kant, precum i Rousseau, examineaz  libertatea în strîns  leg tur  cu voi-
a, care este conceput  prioritar în plan subiectiv ca un factor inerent 

con tiin ei omului. "Capacitatea dorin ei, a c rei baz  intern  
determinant , i prin urmare, îns i judecat  se afl  în ra iunea subiectului, 
se nume te voin " [3, 119]. Voin a în aceast  situa ie este conceput  de 

tre Kant ca capacitatea de a te determina pe sine îns i la realizarea 
ac iunilor în corespundere cu reprezent rile despre unele sau altele sarcini. 
"Îns  situa ia voin a este în toate ac iunile singur  pentru sine lege, 
înseamn  numai principiul de a ac iona întocmai cu aceast  maxim  care poate 
avea  ca  obiect  pe  sine  îns i  de  asemenea  în  calitate  de  lege  universal .  Îns  
aceasta este anume formula imperiativului categoric i principiul moralei; 
prin urmare, voin a liber i voin a, subordonat  legilor morale, - aceasta 
este una i aceiea i" [3, 290].  

Legea, fiind un produs al activit ii umane, reglementeaz  activitatea omu-
lui în mod dublu: juridic i moral. În primul caz, legea se refer  numai la con-

inutul extern al ac iunilor, în al doilea caz, legea este în concordan  cu 
datoria, care coincide cu motivul ac iunii omului. "Acea legisla ie, care face 
ac iunea o datorie, iar aceast  datorie de asemenea motiv, este o legisla ie 
etic " [3, 290]. Legea moral  este temeliea libert ii, maximile ei poart  un 
caracter a priori. Libertatea este o lege înn scut . Spre deosebire de T.Hobbes, 
Kant concepe starea natural  nu ca o du nie a tuturora împotriva tuturor, ci 
ca o form  specific  a organiz rii sociale a oamenilor ca o perioad  prestatal . 
În starea natural  lipse te echitatea distribuitiv , rela iile se formeaz  pe baza 
dreptului privat. 

Starea civil  presupune prezen a dreptului public, con inutul c ruiea 
constituie legi scrise oformate documental. Dpreptul poart  în sine o înc rc tur  
autoritar . În starea civil  dreptul cap  un caracter public. Temeliia lui o 
constituie comunitatea intereselor fundamentale, unitatea voin ei membrilor 
comunit ii.  

Condi ie obligatorie a statului de drept este prezen a celor trei ramuri a 
puterii. Kant împ rt te ideea lui Montesquieu cu privire la separarea 
puterilor, îns  vom men iona c  o interpreteaz  reie ind din concep ia sa 
filosofic  a acestei chestiuni. Interac iunea, rela iile dintre ramurile puterii 



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

29 

sunt determinate de voin a general , care î i g se te exprimarea în 
legisla ie, care asigur  ordinea de drept. 

Este inadmisibil amestecul func iilor ramurilor de p utere, deoarece 
aceasta duce la schimbarea stautului lor, încalc  echilibrul i ordinea stabilit . 
Din aceste considerente nici una din ramurile puterii nu este în drept s  ia 
asupra sa rezolvarea problemelor care in de competen a altor ramuri a 
puterii.  

În elegînd conven ionalitatea "teoriei contractului social",  Kant  în  
acela i timp, consider  aceast  teorie destul de convenabil , o form  destul de 
acceptabil  care ar fundamenta a priori pentru a explica chestiunile legate de 
conceperea comunit ii politice i libert ii civile. 

Astfel, în conformitate cu înv tura lui Kant, tr turile cartacteristice a 
statuilui de drept sunt prezen a comunit ii umane uni i prin voin a i 
interesele comune; rolul dominant al puterii legislative fa  de alte ramuri ale 
ei, baza c reiea o constituie voiea general  a poporului (suveranului); 
recunoa terea moralei ca fundament a libert ii umane i a dreptului; 
egalitatea tuturor cet enilor în fa a legii; realizarea drept ii civile; 
docilitatea cet enilor fa  de legi; r spîndirea reprezent rilor cu privire la 
rela iile de drept asupra domeniului rela iilor interna ionale interstatale.  

În conluzie putem afirma,  c  concep iile  lui  Kant  au  un  caracter  integru,  
dat fiind faptul c  sunt bazate pe principiile metodice a filosofiei lui. Kant a 
reu it s  continuie cercet rile predecesorilor s i a problemelor privind raportul 
moralei, libert ii, dreptului, legii, puterii în genere i a puterii de stat în 
particular. Punînd a priori temeliea sub no iunea de "maxime" care exprim  
cele mai generale "idei înn scute"a "ra iunii pure",  i-au permis lui  Kant  într-
un mod specific s  dep easc  hotarul între ra ional i ira ional în 
întemeierea teoriei lui. De i într-un anumit fel aceast  abordare este 
conven ional . Kant a reu it în mai mare m sur  decît predecesorii s i un 
importasnt cerc de probleme teroretice legate de conceperea aspectului juridic 
de organizare autoritar  a societ ii i de a ajunge în ultima instan  la 
în elegerea necisit ii constituirii societ ii de drept (statului de drept). Kant 
în elegea c  construirea statului de drept va unproces îndelungat, considera c  
o asemenea problem  poate fi rezolvat . El afirma c  statul care nu va realiza un 
asemenea el, are un caracter temporar, trec tor. 

Cercet rile privind problemele statului i puterii au fost continuate de alt 
filosof german Hegel, expuse de c tre el în lucrarea sa Filosofia dreptului.  

Hegel afirm  c  dreptul în stat are putere, este o necisitate natural , care rei-
ese din caracterul a ional a poporului dat, nivelul dezvolt rii istorice, 
legisla ie care permite de a aplica legile generale la revel ri particulare. Apud 
Hegel voin a f  libertatea este un cuvînt gol. "Deosebirea dintre gînndire i 
voin  este numai deosebirea dintre raportul teoretic i practic" [4, 33]. 
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Voin a este un proces de transformare a scopului subiectiv în obiectivitate prin 
intermediul activit ii i a unui alt mijloc. 

Pentru societatea civil  sunt caracteristice trei momente:  
 medierea necisit ii prin lucru; 
 protec ia propriet ii prin intermediul justi iei; 
 grija privind lupta cu eventualitatea i ocrorirea cu privire la interesul de-

osebit ca comun prin intermediul poli iei i corpora iei. 
În societatea civil  exist  inegalitatea material i social . Un rol important 

îl joac  tagmele, printre care cele mai importante sunt: agricole, industriale i 
generale (func ionarii publici, militarii i birocra ii). Aceast  societate are 
contradic ii interne, îi sunt inerente contrastele sociale: exist  boga i i 

raci, satisf cu i i nesatisf cu i de starea lucrurilor. "Societatea civil  ne 
prezint  în aceste contrasturi i îmbin rile lor tabloul, atît a unui lux 
neobi nuit, exces, cît i tabloul s ciei i ce este  caracteristic ambelor, 
degradarea fizic i moral " [4, 213]. "Cu o bog ie exesiv  societatea civil  
nu e destul de bogat , adic  nu posed  proprietate proprie suficient  pentru a 
lupta cu s cia excesiv i apari ia gloatei", - scrie Hegel [4, 255]. 
Diminuarea antagonismelor, contradic iilor existente între boga i i s raci în 
societate dup  Hegel este posibil  numaI pe calea rezolv rii complexe a 
problemei. În aceasta un rol esen ial trebuie s -l joace statul. 

Statul este o for  stabilizatoare i organizatoric  în via a societ ii 
civile. Îns  destin aia i func iile statului contemporan pe cale el le 
îndepline te, în accep iunea lui Hegel, sunt altele în compara ie cu statul 
precedesor apari iei societ ii civile. Scopul principal al statului nou este 
realizarea principiului subiectivit ii, asigurarea libert ii personalit ii. 
Libertatea în acest stat atige în imele pe care ea le merit . El sus ine ideea 
kantienenan  cu privire la rolul principal al originii moralei în activitatea 
statului. Apud Hegel, statul este realitatea ideiei morale, realit ii voin ei 
substan iale. În statul nou comunul este în strîns  leg tur  cu plina libertate a 
particularului liber care se dezvolt  paralel. Unitatea scopurilor i intereselor 
statului i a indivizilor asigur  unitatea comunlui i particularului. "Aici este 
important, - scrie Hegel, - ca legea ra iunii i libert ii deosebite s  

trund  reciproc unul în altul i ca scopul meu deosebit s  devin  identic cu 
cel comun; în caz contrar statul atîrn  în van" [4, 275].  

Diferite p i ale organismului statului reprezint  diferite puteri. Dac  
institu iile formeaz  orînduirea de stat, atunci organismul de stat este o 
orînduire politic . Hegel se pronun  împotriva independen ei absolute a 
ramurilor puterei unea fa  de alta. Apud hegel fiecare ramur  a puterii trebuie 

 includ  în con inutul s u elemente generale, particulare, unice. "Puterile în 
stat, incontestabil, trebuie s  fie diferite,dar fiecare din ele trebuie de la sine s  
formeze un intreg i s  con in  în sine alte elemente" [4, 29].  
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Hegel consider  c  separarea puterilor în legislativ , executiv i judec to-
reasc  nu este justificat , dat fiind faptul c  puterea judec toreasc  nu este al 
treilea moment al no iunii, fiindc  unicitatea ei se afl  în afara domeniilor indi-
cate. Ramuirile principale ale puterii în statul politic sunt: 

1.  Puterea legislativ , sarcina c reiea const  în a determina i a stabili ge-
neralul. 

2.  Puterea guvernamental , sarcina c reiea const  în a apropiea domeniile 
deosebite i unele cazuri aparte de general. 

3.  Puterea princiar , în care diferite puteri se unesc într-o unitate individua-
. Aceast  putere este culmea i originea întregului, a monarhiei constitu-
ionale. 

Analizînd vechea împ ire a formelor de guvernare în monarhie, aristoc-
ra ie, democra ie, Hegel ajunge la concluzia, c  rolul principal în divizarea lor 
îl joac  deosebirile cantitaive externe, în timp ce principiul lumii noi este liber-
tatea subiectivit ii. Prin urmare, toate formele de guvernare sunt unilaterale, 
dac  el nu sunt în stare s  transfere principiul subiectivit ii.  

Tagmele care stau între guvern i domeniile deosebite a poporului se divi-
zeaz .  

Destina ia tagmelor const  în faptul c  datorit  lor statul p trunde în 
con tiin a subiectiv  a poporului i ia parte în ea. Scopul tagmei universale 
const  în a slugi guvernului, în obliga iunea activit ii lui intr   universalul. 
Tagma particular , participînd în puterea legislativ , atinge semnifica ie 
politic . În ea î i g se te manifestarea momentul substan ial i deosebit i 
medierea muncii lor. "Statul este un tot întreg împ it în cercurile sale 
deosebite, membrul statului este i membrul acestei tagme, numai în aceast  
defini ie obiectiv  a sa el poate fi luat în considera ie în stat" [4, 331]. 

Hegel  consider  absurd  cerin a,  în  conformitate  cu  care  to i  trebuie  s  
participe în treburile statului. Este cu totul un alt lucru, ca fiecare trebuie s  aib  
posibilitatea ca s i expun  p rerea sa. 

Deputa ii ca împuternici i ai aleg torilor terbuie s  le apere interesele.  
Prin urmare, înv tura lui Hegel cu privire la societatea civil i stat este 

orientat  spre a descoperi cele mai importante, esen iale aspecte ale puterii. 
Societatea civil , tagmele ei, corpora iile, comunit ile particip  în formarea 
puterii de stat.  

În plan metodologica, în înv tura lui Hegel cu privire la putere, merit  
aten ie urm toarele momente, 

1.  Hegel fundamenteaz  factorii, pricinile care stau la baza diferen ierii vi-
ii sociale în societate civil i "stat politic". 
2.  Hegel a continuat i dezvoltat doctrina lui Kant cu privire la voin  ca 

o component  important  a interac unii autoritare. 
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3.  Hegel acord  o aten ie esen ial  contradic iilor caracteristice 
rela iilor de putere în societatea burghez , înainteaz  opinii privind c ile de 
diminuere a lor, privind tehnologiile care în aces caz pot fi folosite. 

4.  Hegel examineaz  cerin a subiectivit ii ca o condi ie necesar  
libert ii personalit ii în strîns  leg tur  cu universalul care-l realizeaz  
statul i care se realizeaz  prin intermediul statului. 

5.  Hegel concepe într-un mod specific abordarea privind separarea puteri-
lor, care con ine un anumit sens ra ional i care permite o atotudine mai 
critic  fa  de orient rile în aceast  privin . 

Cu toate acestea în doctrina lui Hegel cu privire la stat se con in unele idei 
care poart  un caracter dependent de concep iile, teoria sa. În particular, inves-
tirea statului cu o activitate ira ional  care de parc  ar determina destina ia i 
activitatea statului. Recomand rile cu privire la dep irea contradic iilor 
economice i politice mai degrab  poart  un caracter declarativ decît practic. 
Într-un mod destul de simplist sunt redate nemul umirile privind ordinea 
existent  a unor cercuri sociale. Hegel în aceast  situa ie ine partea statului. 
Cu toate acestea, Filosofia dreptului lui Hegel, prezint  o cercetare filosofic  
adînc  iar unele principii ale ei sunt actuale i la momentul de fa .  

De i exist  diferite abord ri privind puterea, expuse de c tre noi anterior, 
putem face unele concluzii, esen a c rora const  în urm toarele. 

Aproape to i autorii examineaz  puterea ca o condi ie indespensabil  a 
existen ei neamului omenesc, ca un factor care în mod decesiv influen eaz  
modul de organizare a vie ii sociale a oamenilor. Puterea la diferite niveluri se 
concentreaz  inegal, în diferete domenii a vie ii sociale joac  un rol diferit, 
centalizîndu-ce cel mai mult în structurile statale.  

Forma organiz rii puterii de stat, forma guvern rii au un impact considera-
bil asupra con tiin ei politice a oamenilor, asupra caracterului 
comportamentului i rela iilor lor în sociatate. Problema „ra ionalism i 
puterea" în majoritatea cazurilor se rezolv  în favoarea rolului dominant a 
începutului ra ional. Din aceste considerente rezult  tendin a de a declara 
necisitatea efectu rii a unor schimb ri ra ioanle corespunz toare de putere cu 
scopul de a perfec iobna rela iile sociale; predominarea abord rii filosofice 
abstracte pentru a concepe puterea. În timp ce doctrina lui Machiavelli cu 
privire la putere pune accentul pe partea practic  a lucrurilor, a tehnologiilor 
puterii. 

În plan metodologic merit  aten ie: 
 elaborarea aparatului categorial privind puterea; 
 analiza formelor de guvernare, încercarea de a g si mecanismele interne 

care determin  procesul dezvoltarii i schimbarii formelor de guvernare; 
 fundamentarea teoretic  a separ rii puterilor în stat; 
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 conceperea problemei cu privire la coraportul dintre societatea civil i 
stat.  

Majoritatea autorilor concep puterea în general sub unghiul de vedere a for-
melor volitive de interac iune a oamenilor în societate bazate pe tendin a de 

i realiza interesele sale. Evolu ia ideilor privind puterea confirm  nu numai 
faptul acumul rii cantitaive a cuno tin elor, datelor, descoperirilor în acest 
domeniu, aprofund rii analizei esen ei puterii, conceperea complexsit ii ei, 
dar i faptul realiz rilor calitative care au o mare importan  cu privire la 
organizarea vie ii de stat. Din aceste considerente doctrina cu privire la putere 
în istoria gîndirii politice devine o baz  metodologic  important  a cercet rilor 
contemporane a acestei probleme, are o mare importan  nu numai teoretic , ci 

i practic .  
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 „Doar prin asigurarea condi iilor în care oamenii  
se pot bucura de libertatea neîngr dit   de a fi diferi i (…) 

poate prospera o societate democratic ” 
 Thomas Jefferson (1801) 

 
This article is an approach to multiculturalism as a value of democracy, va-

lue of European community. Multiculturalism is not some kind of tolerance on-
ly, but recognition, acceptance of different minority groups, as equal in rights 
with majority, without discrimination based on ethnic, social origin, sex, religi-
ous, political orientation, color of skin end another criteria. At the same time, 
Non-discrimination Law, is one of most provocative aspect of collaboration bet-
ween Republic of Moldova and European Union, and one of most challenging 
for civil and political society from Moldova. 

 
Teoria politic , dar i filosofia, sociologia sunt tiin ele care pe parcursul 

evolu iei lor au încercat de cele mai dese ori s  afle un punct de tangen  în mo-
dul  de  abordare,  de  relatare  i  explicare  a  fenomenelor  i  proceselor  socio-
politice, culturale care influen eaz  parcursul istorico-politic al oric rei socie-

i. În agenda teoreticienilor au fost probleme congruente cu imperativele peri-
oadelor de evolu ie ale comunit ii umane, specifice necesit ilor i gradului de 
dezvoltare a societ ii într-o perioada anume. Dac  anii ‘70 reliefaser  subiecte 
precum problema drept ii echitabile sau distributive, anii ’80 îndelungatele dis-
cu ii doctrinale caut  s  coreleze no iunea libert ii i binelui, primul deceniu al 
sec.XXI aduce în colimatorul teoriei culturii, sociologiei, filosofiei politice no i-
uni precum dreptate multicultural , etnocultural , multiculturalism, diversitate, 
etc. Logomahiile în jurul problemei libert ii, drept ii/echit ii multiculturale se 
datoreaz  complexit ii fenomenelor sociale, politice, culturale care au perturbat 
începutul acestui secol, dar i faptului c  a devenit tot mai problematic  men i-
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nerea stabilit ii i integrit ii multor societ i, integrarea minorit ilor etnice, 
care au scos în eviden  concuren a dintre identitatea majorit ii i a minorit ii 
supuse formelor de inechitate. Globalizarea i procesele aferente ei ne pun în fa-
a unui tablou în care observ m tot mai des disensiuni în raportul minoritate / 

majoritate i doar acceptarea, recunoa terea i posibilitatea de afirmare a diver-
sit ii poate evita izbucnirea unor conflicte pe acest fondal. Dinamica transfor-

rilor socio-politice în care tr im dicteaz  indirect necesitatea unei deplas ri a 
accentelor pe o alta abordare decît cea premerg toare, o abordare din perspecti-
va interferen elor dintre valori, culturi, abordare fundamentat  pe colaborare, in-
terac iune, recunoa tere reciproc i pe acceptarea diferen elor. Cel lalt nu mai 
poate r mîne cunoscut i admirat, sau nu doar, pentru unicitatea lui. Devine in-
dispensabil  recunoa terea i acceptarea lui ca fiind cel lalt, diferit, pentru a 
evita momentele în care indivizii sunt trata i ca i „traume” sociale, culturale, 
morale sau intelectuale din motiv c , fiind deposeda i de reperele lor originare, 
se pomenesc neîn ele i i neîn elegînd pe al ii.  

În asemenea situa ii statul - un garant al drept ii sociale, ar veni s  promo-
veze politici de acomodare cultural , idee vehiculat  des de culturali ti precum 
Ch.Taylor, W.Kymlicka, B.Parekh, i nu doar o politic  de asimilare considera-

 contrar  drept ii sociale. Idea este argumentat , f cîndu-se trimitere la tole-
ran  ca i valoare central  a liberalismului, dar i la principiul respectului egal 
al persoanelor, fundalul teoriilor liberal – egalitariene i o exigen  a democra i-
ei. Deci, statul cu regim democratic sau mai pu in democratic, unde liberalismul 
fie este prezent, sau mai pu in prezent, cum este cazul Republicii Moldova, ur-
meaz  sa promoveze asemenea politici de adaptare cultural , politica cultural  
fiind un mecanism de prevenire a violen ei politice, sociale, de prevenire a umi-
lirii institu ionale a minorit ilor, statul trebuie s  recunoasc  dreptul la diferen-
a, s  promoveze politici de recunoa tere a diferen elor culturale [3]. 

În literatura de specialitate ultimii ani apar tot mai frecvent întreb ri despre 
gradul în care democra ia parlamentar  este capabil  s  asigure egalitatea depli-

 a tuturor cet enilor indiferent de identitatea lor, apartenen a lor la diferite 
comunit i culturale, etc. Adic  mai sunt oare în stare institu iile statului s  asi-
gure respectarea drepturilor fundamentale ale individului (precum libera expri-
mare, libertatea con tiin ei, dreptul la asociere, accesul la s tate, munc , înv -

mînt, servicii publice, egalitatea anselor economice) f  a ine cont de parti-
cularit ile lor culturale sau de alt  natur , tiind c  generalmente voin a majori-

ii predomin  sau chiar este impus , iar între tendin a minorit ii de a cere res-
pectarea drepturilor fundamentale i predispunerea majorit ii de a accepta, re-
cunoa te i respecta aceste drepturi sunt discrepan e mari. F cînd cîteva referin-
e teoretice la aceste valen e socio-politice, ar trebui s  men ion m c  ele nu 

sunt func ionabile decît conexate la sistemul democratic. Or, multiculturalismul, 
diversitatea sunt concepte indisolubil legate de cadrul teoretic i praxiologic al 
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liberalismului, iar premisele liberale ale multiculturalismului presupun bun -
credin  a celorlal i indivizi, acceptare i respectarea normelor statului, accepta-
rea democra iei, ca fiind cel mai eficient instrument de solu ionare a conflictelor 
interetnice, a conflictelor ap rute în urma diferen elor culturale. Sunt multiple 
no iuni ale multiculturalismului, dintre toate putem reitera cîteva momente im-
portante precum accentuarea recunoa terii diversit ii i sprijinirea protec iei 
drepturilor pentru toate grupurile minoritare, promovarea diferen elor etnice i 
culturale, rezisten a fa  de universalismul tradi ional, promovînd recunoa terea  
pluralit ii culturale a societ ii. Fiind o ideologie a diversit ii, multiculturalis-
mul tinde s  creeze spa iu liber pentru afirmarea identit ii grupului, exprimînd 
o modalitate a entit ilor na ionale de a lupta pentru recunoa tere.  

Multiculturalismul la fel ca i ideea echit ii, drept ii distributive, diversit -
ii este o sintagm  controversat  a filosofiei politice i a tiin elor sociale. De i, 

este considerat de majoritatea ca fiind o tr tur  a societ ii americane, multi-
culturalismul s-a infiltrat în vocabularul europenilor, de curînd devenind prezent 
i în discursul politic din Europa de Sud-Est. No iunea este mult mai complex  

decît pare i nu presupune doar acceptarea altor culturi sub aspect etnic, rasial, 
dar semnific i un nou pluralism moral, acceptarea i recunoa terea autentici-

ii noilor / altor modele de via . Fiind abordat ca un principiu al liberalismu-
lui, al priorit ii drepturilor individului i independen ei lor fa  de  orice alt  
concep ie particular  a binelui, multiculturalismul deschide o nou  er  a libert -
ilor individului. Minorit ile cer respectarea drepturilor în componen a majori-

ii i limitarea preten iilor abuzive ale acesteia. Astfel, multiculturalismul, se 
focuseaz  atît pe interac iunea i comunicarea între diferite culturi, fapt ce-i fa-
ciliteaz  dezvoltarea, cît i pe diversitatea i unicitatea fiec rei culturi na ionale 
aparte [4].  

Ca fenomen, multiculturalismul nu tinde s  estompeze culturile na ionale ci 
 g seasc  o modalitate de conlocuire, acceptare i recunoa tere reciproc  între 

aceste, cultura nefiind o no iune care se bazeaz  eminamente pe ras , religie, li-
mb  dar în mare parte este rezultatul unei colabor ri dintre mai mul i factori pa-
sibili schimb rilor contemporane [5].  

Multiculturalismului este angrenat diversit ii, un principiu fondator al Uni-
unii Europene - unitatea prin diversitate - semnificînd diversitatea culturilor, 
obiceiurilor, credin elor i limbilor, ceea ce transform  spa iul UE într-un spa iu 
al diversit ii, sursa de bog ie a europenilor. Diversitatea cultural  este o valoa-
re ce cuprinde mai multe componente: multiculturalitatea, etnodiversitatea, dre-
pturile culturale, diversitatea religiilor, credin elor i obiceiurilor, modului de 
via , iar abordarea diversit ii culturale presupune inclusiv o abordare integra-
toare din perspectiv  politic , economic , social i juridic . Deci, diversitatea 
se înf eaz  ca o prezen  important  în societate, este o punte dintre diferen-
ele existente între indivizi care apar in diferitor grupuri cu diferite tradi ii, mo-
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duri de via , abord ri ale educa iei, viziuni sociale, dintre diferite identit i. În 
contextul unui stat multietnic comunicarea intercultural  este element intrinsec 
diversit ii culturale, devenind un mod de existen a al societ ii.  

Pluralitatea lingvistic , etnocultural , proprie multiculturalismului presupu-
ne recunoa terea coexisten ei culturilor i legitimitatea pluralit ii, elucideaz  
gradul de influen  a altor culturi asupra patrimoniilor na ionale socioculturale. 
Este eminamente necesar s  facem deosebire între multiculturalism ca teorie po-
litic  normativ i multiculturalism ca i pluralism cultural (etnic, religios, na i-
onal). Între ele desigur exist  o leg tur  – acceptarea diversit ii, dar ca teorie 
politic , multiculturalismul, este un r spuns la cererile venite din partea minori-

ilor culturale, de acomodare, recunoa tere i apreciere a diferen ei / diversit -
ii. i aici vorbim nu doar de minorit i etnice sau religioase, ci i de orice alt  

natur , cele ce împ rt esc alte stiluri de via  neconven ional , persoane cu de-
zabilit i, etc. [3].  

Schimbarea tablei de valori, specialmente în spa iul postsovietic este un pro-
ces foarte complex i profund, ea vizeaz  nu doar schimb ri ale spectrului de 
valori politice, economice, sociale, etc., dar i morale. Se cer adoptate valori co-
ngruente cu cadrul cronologic i nivelul de modernizare a rii, modernizarea în-
semnînd industrializare, ra ionalizare, urbanizare, birocratizare i individualiza-
re. În acest context regulile tradi ionale ale respectului ierarhic i obliga iunilor 
comunitar-religioase pierd teren în fa a noilor valori, inova iei i individualis-
mului. Generalmente, dezvoltarea tiin ei, informatizarea, investi iile f cute în 
domeniul inova iei, cre terea economic , demografic , tendin a de ra ionalizare 
a majorit ii sferelor de activitate, globalizarea, presupun schimb ri nu doar a 
modurilor de produc ie, dar i la nivelul ideilor i sentimentelor. Societatea 
secolului XXI, definit  drept una post-modern , se caracterizeaz  printr-o orien-
tare a indivizilor c tre nevoi superioare, printr-o necesitate crescut  de toleran  
i o acceptare a diversit ii stilurilor de via . Are loc o deschidere spre noi ex-

perien e, se renun  la autoritatea tradi iei, accentul cade  pe afirmarea identit ii 
i pe realizarea propriului stil de via . Anume multitudinea stilurilor de via  

catalizeaz i multitudinea comportamentelor umane, toleran a i acceptarea di-
feren elor fiind singurele care pot garanta exprimarea fiec rui individ f  a afe-
cta dezvoltarea tuturor indivizilor i a societ ii în ansamblu [1].  

Societatea post-modern  axeaz  pe valori precum echitatea social , respec-
tarea drepturilor i libert ilor omului, acceptarea diferen elor, a exprim rii libe-
re, etc. Bineîn eles, toate aceste nuan e bulverseaz  comportamentele, mentalit -
ile, ideile despre ordinea statal , na iune, tabla axiologic , criteriile justi iei so-

ciale, pattern-urile despre socializare i integrare social , se schimb  modul de 
func ionare i rolul unor institu ii sociale, textura social  devine tot mai comple-

, felul în care sunt luate deciziile politice, în care sunt rezolvate sau provocate 
conflictele politice, modul în care partidele politice î i construiesc mesajul, rolul 
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for elor armate, etc. Se diversific  lumea i sistemele de valori în care individul 
se mi , grani ele devin tot mai latente, ajungînd s  nu mai conteze. În aseme-
nea context se schimb i rolul religiei, urbanizarea a provocat o pierdere a rolu-
lui parohiei locale ce conferea individului un sistem unitar de semnifica ii, soci-
etatea fiind într-o faza de secularizare inevitabil  [2].  

Zona public  este caracterizat  de munc , produc ie, serviciu, obliga ie, do-
minat  de ra ional, lumea faptelor. Observ m c  se estompeaz  rolul i relevan-
a religiei pentru domeniul public, religiozitatea fiind acceptabil  doar în m sura 

în care nu are preten ia de a dep i limitele lumii private i de a invada domeni-
ul public, de a r mîne în sfera individului. Faptul c  este orientat  spre trecut, 
preocupat  obsedant de p strarea nealterat  a tradi iei, religia risc  s  r mîn  a 
fi doar o tradi ie contraf cut , f  o reconstruc ie reflexiv  a practicii religioase 
i irelevant  pentru  omul modern, care nu se poate raporta la mesajul religios, 

chit ca i practicile sociale sunt supuse constant unor reform ri în virtutea infor-
ma iei permanente. De-altfel cum am putea explica c  abandonul copiilor, negli-
jarea celor defavoriza i, reticen a i discriminarea unor categorii întregi de po-
pula ie [9], sunt doar pu ine dintre indicii alarman i ce nu ar trebui s  existe într-
o ar  unde biserica se bucur  de cea mai mare încredere din partea popula iei 
[8].  

Procesul democratiz rii, lunga perioad  de tranzi ie, metamorfozele sociale 
prin care continu  sa treac rile post-socialiste este îngreunat nu doar de nece-
sitatea realiz rii unui ir de reforme de ordin economic, politico-social, ci emi-
namente i de perturba ii de ordin identitar, cultural i valoric. Acceptarea unor 
noi valen e politice, economice, etice, morale, etc., au devenit inevitabile pentru 
facilitarea procesului de integrare europeana în care s-a angrenat Republica Mo-
ldova dup  1991, dar i pentru crearea unui cadru adecvat i favorabil func io-

rii acelor instrumente interna ionale în materie de drepturile omului, la care a 
aderat Republica Moldova pe parcurs (Declara ia Universala a Drepturilor 
Omului, Conven ia europeana pentru ap rarea drepturilor omului i libert ilor 
fundamentale, Conven ia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare ra-
sial , Conven ia împotriva torturii i altor pedepse ori tratamente inumane sau 
degradante, etc.). Or, mutarea formelor europene pe un con inut cultural i valo-
ric postcomunist transforma aspira iile europene ale Republicii Moldova în sim-
ple deziderate i stipul ri electorale ale partidelor politice. Integrarea europeana 
nu poate deveni realitatea Republicii Moldova atîta timp cît, pe lînga lipsa refor-
melor, popula ia continu  s  fie prada nostalgiilor post-sovietice, este posesoare 
a unei culturi politice anemice, a unui slab interes politic i spirit civic [8], î i 
construie te viziunile de dezvoltare avînd ca punct de reper vechea tabla axiolo-
gic i mituri sociale, prejudec i i stereotipuri. Habituarea arealului axiologic 
cu valori neprezente pîn  atunci în spa iul con tiin ei sociale precum libertatea, 
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toleran a, diversitatea, echitatea, etc. a creat discrepan e i confuzie în sînul so-
ciet ii civile dar i politice.  

Din perspectiva acestei idei sunt tot mai vehiculate ultimul timp atît în spa i-
ul academic cît i cel non-guvernamental, politic idei precum diversitatea, mul-
ticulturalitatea, echitatea social , nediscriminarea, dreptatea distributiv , valori, 
formele c rora pot fi atestate în majoritatea con inuturilor doctrinale ale forma i-
unilor politice, dar i statutul societ ii civile din Republica Moldova. 

Dorin a i necesitatea de a corespunde standardelor înaintate de Uniunea Eu-
ropeana spre care se orienteaz  Republica Moldova, de a îmbr a valori ce de-
vin iminente în noile condi ii socio-politice, dorin a de a estompa prezen a unor 
idei mo tenite din vechiul sistem i dep ite de imperativele timpului, pe de o 
parte, pe de alt  parte reticen ele pe care le manifesta unele categorii de popula-
ie fa  de aceste noi valori, invocînd tradi iile cultural-istorice, religioase ale -

rii, incompatibilitatea între valorile occidentale i cele ale popula iei autohtone 
pun societatea civil i politic  în fa a unor provoc ri. Colapsul URSS i p trun-
derea democra iei într-un spa iu întins, habitat de o larg  diversitate etnocultu-
ral , unde toleran a i acceptarea era asigurat  prin metode dictatoriale, cît i co-
nstituirea de forma iuni statale independente, democratice au catalizat o mobili-
zare etnopolitic i o tendin  de a promova  interesele comunitare proprii. S-ar 

rea ca situa ia este de în eles, tr im într-un spa iu posttotalitar unde se implan-
teaz  un sistem antonimic ca i con inut precedentului totalitar, cel democratic, 
încercîndu-se o adaptare a lui la contextul istorico-politic al rii. Cultura i me-
ntalitatea popula iei rii nu sunt destul de preg tite pentru asimilarea unor prin-
cipii i valori considerate „str ine”.  

Exodul de creieri din Republica Moldova a creat ni e serioase în rîndul inte-
lectualit ii rii. Categoriile sociale cu viziuni mai deschise, sensibile la fluxul 
valorilor, con tiente i predispuse s  înf ptuiasc  realmente schimb ri democra-
tice continu  s  invadeze Occidentul, care prezent  o ademenitoare platform  de 
realizare, migra ia atingînd valori îngrijor toare pîn -n prezent. Metamorfozele 
postsovietice au provocat multiple conflicte societale. Dintr-o societate egalita-

, societatea postcomunist  s-a transformat în acest r stimp în una foarte divi-
zat , penetrat  de multiple diviziuni societale rezultatul c rora este excluziunea 
social , discriminarea i înc lcarea flagrant  a drepturilor i libert ilor omului. 
Schimb rile i îndelungatele reforme în care s-a antrenat Republica Moldova 
dup  1990 au ca scop schimbarea la fa  a rii, facilitarea negocierilor UE – 
Moldova vis-a-vis de liberalizarea sistemului de vize, integrarea Republicii Mo-
ldova în spa iul UE. Realizarea acestor aspira ii este posibil  în cazul unei con-
lucr ri constructive dintre societatea civil i cea politic , partidelor politice re-
venindu-le rolul de promovare a acestor deziderate în forul legislativ.  

Societatea civil , în acest context, ar urma s  reliefeze înc lc rile cadrului 
legal, ni ele neacoperite de cadrul juridic i incongruen ele normelor juridice in-
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terna ionale cu cele na ionale, care în Moldova se manifest  cu pregnan  la ca-
pitolul respectarea drepturilor i libert ilor fiec rui individ. Chiar daca situa ia 
drepturilor omului în general a înregistrat o evolu ie în ultimii ani, asigurarea re-
spect rii efective a acestui cadru continu  sa fie o provocare, din cele 186 hot -
rîri pronun ate din 1997 pîn -n prezent, 168 sunt constat ri de înc lc ri flag-
rante a prevederilor Conven iei Europene pentru ap rarea drepturilor omului i 
libert ilor fundamentale [10].  

O clauz  a conven iilor la care a aderat Republica Moldova este egalitatea 
oportunit ilor absolut pentru to i cet enii statului, drept prev zut la nivel inter-
na ional de toate standardele în materie de drepturile omului, al turi de dreptul 
de a nu fi supus discrimin rii. Principiul nediscrimin rii deriv i din Directiva 
Consiliului Uniunii Europene nr.2000/78/EC, privind stabilirea unui cadru ge-
neral pentru tratament egal în materie de angajare i ocupa ie, Directiva Consi-
liului Uniunii Europene 97/80/EC din decembrie 1997 cu privire la sarcina pro-
ba iunii în cazurile de discriminare bazat  pe criteriul de sex, articolul 13 al tra-
tatului de la Amsterdam din decembrie 1997 care prevede combaterea discrimi-

rii pe criteriu de origine rasial  sau etnic , sex, religie, convingeri, orientare 
sexual , Recomandarea nr.7 a ECRI privind combaterea rasismului i discrimi-

rii rasiale din decembrie 2002, Conven ia UNESCO împotriva discrimin ri în 
educa ie cît i alte standarde prev zute de dreptul european în materie de dreptu-
rile omului, în prezent Republica Moldova este parte a 72 conven ii ale Consili-
ului Europei [6; 7].  

Aderînd la toate aceste organisme interna ionale Republica Moldova si-a 
asumat obliga ia de a respecta prevederile lor, ce presupun respectarea demnit -
ii i drepturilor omului pentru fiecare persoan  aflat  pe teritoriul s u. Principii-

le date sunt stipulate cu acela i succes i de Constitu ia rii (art.16), care asigu-
 egalitatea cet enilor în fa a legii, f  deosebire de ras , na ionalitate, origine 

etnic , limb , religie, sex, opinie, apartenen  politic , avere sau origine social , 
art.19 men ionînd c  cet enii str ini sau apatrizii au acelea i drepturi i respon-
sabilit i cu excep iile men ionate de lege.  

Aspecte ale principiului nediscrimin rii sunt inserate generalmente în varia-
te acte legislative na ionale, la nivel na ional nu exist  îns  o lege în acest do-
meniu, fapt ce complic  foarte mult practica judiciar  în problemele discrimin -
rii. Chiar dac  Articolul nr.14 al Conven iei pentru Ap rarea drepturilor Omului 
i a Libert ilor Fundamentale prevede c , exercitarea oric rui drept prev zut de 

lege trebuie s  fie asigurat f  nici o discriminare bazat  pe ras , sex, culoare, 
limb , religie, opinie politic  sau orice alte opinii, origine na ional  sau social , 
apartenen  la o minoritate na ional , avere, na tere sau oricare alt  situa ie, în 
lipsa unui mecanism real, a unui instrument juridic în acest domeniu, domeniul 
discrimin rii  nu poate fi  acoperit  integral  în  Republica Moldova.  i  aceasta  se  
întîmpl  în pofida  prevederilor art.4 i art.8 din Constitu ia rii care spun, c  în 
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cazul apari iei unor neconcordan e între dreptul interna ional i cel na ional în 
materie de drepturile omului, inclusiv i în domeniul prevenirii i combaterii 
discrimin rii, au pondere prevederile interna ionale la care Republica Moldova 
este parte.  

Adoptarea unei legi separate în domeniul discrimin rii nu ar fi fost un caz 
 precedent, sunt ri europene care au f cut deja acest lucru (Irlanda, Finlan-

da, Norvegia, Bulgaria, Serbia, Romania, etc.) iar adoptarea proiectului de Lege 
privind prevenirea i combaterea discrimin rii în Republica Moldova, ar fi argu-
mentat tendin a guvern rii dar i societ ii de a face parte realmente din rîndul 

rilor cu veritabile aspira ii democratice. Proiectul de Lege propus a fost întîm-
pinat îns  cu multe rezerve de c tre guvernarea pro-european , partidele politice 
i parte a societ ii civile. Chiar daca legea avea anumite lacune, l sa unele as-

pecte neacoperite, este surprinz tor felul în care au reac ionat la acest proiect or-
ganiza ii ale societ ii civile care promoveaz  toleran a, la fel ca i partide poli-
tice promotoare ale valorilor democratice i pro-europene. Noul proiect de lege 
con ine îmbun iri semnificative comparativ cu cel din 2008, multe organiza ii 
ale societ ii civile s-au pronun at i au contribuit la îmbun irea con inutului 
legii, organisme interna ionale au salutat elaborarea acestui proiect de lege i au 
încurajat adoptare lui. Legea definea no iunea discrimin rii, felurile acesteia, 
domeniile asupra c rora se r sfrîngea fiind: accesul la servicii sociale / s tate, 
educa ie, angajare în cîmpul muncii, servicii publice.  

Reac ia multor lideri ai partidelor politice, a unor organiza ii cre tine, ai bi-
sericii ortodoxe au fost foarte negative, chiar instigatoare la ur i discriminato-
rii. Re elele sociale au abundat în comentarii ce demonstrau clar necunoa terea 
i neacceptarea, liderii unor partide politice au f cut declara ii ce contraveneau 

dit prevederilor conven iilor interna ionale, demonstrînd un joc de conjunctu-
 politic i motivînd c  Republica Moldova ar avea alte priorit i la moment - 

alegerile locale. Or, respectarea drepturilor omului, a indivizilor de care fusese-
 delega i s  le reprezinte i apere interesele în forul legislativ se dovedise a c  

nu era o problem  pe agenda zilei. Retragerea proiectului de lege cu privire la 
prevenirea i combaterea discrimin rii a demonstrat înc  o data oportunismul 
clasei politice i lipsa de curaj politic. De i legea cuprindea mai multe categorii 
de popula ie (persoanele cu dizabilit i, femeile, persoanele în vîrst , persoanele 
HIV infectate, minorit ile etnice, etc) discu iile s-au axat asupra no iunii de 
minoritate sexual , chiar dac  prevederile conven iilor interna ionale stipuleaz  
clar c  dreptul persoanelor trebuie respectat f  a ine cont de culoare, sex, 
limb , convingeri, orientare politic , orientare sexual , etc., acesta devenind un 
reper comun pentru reprezentan ii bisericii i reprezentan ilor organiza iilor de 
extrem  [11; 12; 13; 14]. Ultimele dou  au f cut front comun i fa  de 
înregistrarea cultului islamic în Moldova, de i Constitu ia rii, prevede c  
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cet enii rii nu pot fi discrimina i în virtutea convingerilor i credin elor împ -
rt ite [15].  

Partidele politice s-au dovedit a fi foarte impasibile atît în cazul adopt rii 
proiectului de lege nediscriminare, cît i la promisiunea prim-ministrului V.Filat 

cut  Mitropolitului Vladimir, vis-a-vis de revizuirea modalit ii de înregistrare 
a cultului islamic [16]. Chiar dac  toleran a, libertatea, egalitate, promovarea 
valorilor democratice sunt piloni doctrinari ai majorit ii partidelor politice din 
Republica Moldova, aprobarea acestui proiect de lege cît i înregistrare cultului 
islamic au demonstrat mimetismul doctrinar al forma iunilor politice, interesate 
mai curînd în accederea la guvernare i nicidecum în ridicarea nivelului de cul-
tur  politic  a popula iei, promovarea de facto a valorilor democratice, schimba-
rea mentalit ii popula iei, atît de des invocat  în pu inele dezbateri publice or-
ganizate la acest capitol, la care au participat reprezentan ii partidelor politice, 
ai societ ii civile i ai bisericii. O analiz  sumar  a arsenalului doctrinar al prin-
cipalelor forma iuni politico-sociale din Moldova scoate în eviden  prezen a 
principiilor non-discrimin rii în fiecare program politic. Partidul Democrat din 
Moldova stipuleaz  c  forma iunea „urm re te realizarea intereselor i scopuri-
lor întregii comunit i de cet eni ai Republicii Moldova, indiferent de deo-
sebirile lor de ordin social, etnic, de vîrst , etc.” [17], Partidul Liberal,  promo-
veaz  prin Programul s u combaterea discrimin rii, a oric ror forme de extre-
mism, ovinism, antisemitism, egalitatea anselor, egalitatea în fa a legii [18], 
pentru Partidul Liberal Democrat din Moldova respectarea drepturilor i libert -
ilor fundamentale ale cet enilor republicii sunt „valori fundamentale care nu 

pot fi îngr dite sub nici o form , indiferent de circumstan e” i partidul „consi-
der  inadmisibil  aplicarea selectiv  a legilor i pledeaz  pentru aplicarea unifo-
rm  a  lor  f  discriminare“  [19],  acela i  lucru  se  întrez re te  i  în  programul  
Partidului Comuni tilor din Moldova „noi pled m pentru egalitate de condi ii, 
pentru echitate social ”, echitatea social  însemnînd „egalitatea tuturor cet eni-
lor în fa a legii dar i responsabilitatea societ ii i a statului pentru dezvoltarea, 
educarea, instruirea i ocrotirea s ii fiec rui cet ean,[…] pentru protec ia 
lui juridic , economic i social , care nu depinde de starea lui material , de sta-
tutul s u social, de apartenen a sa na ional ” [20], or exact asta erau domeniile 
asupra c rora se r sfrîngea Legea Nediscriminare.  

Este dificil s  ne exprim m asupra deciziei Ministerului de Justi ie de a ret-
rage legea din Parlament i declarînd-o înc  „m rul discordiei” pentru societatea 
civil  dar i cea politic  din Republica Moldova, lipsa de curaj politic, asumarea 
responsabilit ii politice i inten ii veritabile de democratizare a rii fiind deli-
cat ascunse sub o presta ie ieftin  de diploma ie politic . Bineîn eles c  prezen a 
unei multitudini de opinii politice într-o societate poate crea anumite re ineri în 
procesul decizional, dar asigurarea pluralismului de opinie este menirea unei de-
mocra ii, precum i reprezentativitatea intereselor fiec rui cet ean. Or, discri-
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minarea este un fenomen prezent în Republica Moldova (în luna mai Linia Ne-
discriminare a înregistrat peste 68 de apeluri, sesiz ri de înc lcare a drepturilor 
omului dintre care 15 sunt cazuri relevate de discriminare) [21], iar Legea venea 

 acopere anume acele categorii supuse cel mai frecvent discrimin rii i s  ape-
re interesele fiec rui cet ean indiferent de unul dintre criteriile men ionate în 
Lege.  

Legea Nediscriminare este unul dintre punctele stipulate în Planul de ac iuni 
privind liberalizarea regimului de vize i adoptarea ei este un argument al auten-
ticit ii orient rii pro-europene i democratice a Republicii Moldova. Pe buna 
dreptate îns , tergiversarea adopt rii acestei legi poate fi consider  drept mime-
tism doctrinar, lips  de curaj politic, dar i prezen a unei societ i civile imature 
i confuze. 
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This article addresses the issue of labor migration in the European Union. 
The analysis of the contributions showed a general support for a common EU 
policy for labour immigration, albeit with important differences in the approa-
ches to be followed and in the expected end result. Building on the existing fra-
mework, this Policy Plan defines a road-map for the remaining period of The 
Hague Programme and lists the actions and legislative initiatives that the Com-
mission intends to take, so as to pursue the coherent development of EU legal 
migration policy. It also responds to the Commission's Lisbon programme.Over 
the past decades, worldwide migration flows have been growing considerably. 
Economic differences between, and demographic changes within, developed 
and developing countries, on a background of trade, political problems and ins-
tability in countries of origin, have all contributed to a steady increase in work-
force mobility. Given the evolving EU economic and social situation, the inter-
national context and the likely growth of immigration in the future, an agree-
ment on common EU rules covering the broad spectrum of migration issues is 
necessary in order to ensure an efficient management of migration flows both 
toward and inside Europe. 

 
Prezentul articol abordeaz  o problem  de actualitate cu care se confrunt  

statele europene, i anume transform rile în procesul migra ional în aceste co-
munit i, atât din perspectiva politicilor guvernamentale cât i din punctul de 
vedere al implement rii în practic  a acestor politici. Fenomenul migra iei nu 
este o realitatea nou  în Europa. 

În acest sens, cu termenul “imigra ie” se define te fiecare mi care migra-
torie interna ionala, individual  sau de mas , emanat  de motive economice, 
studiu, munc , familiare sau dictat  de situa ii de persecu ie, conflicte, 
catastrofe naturale sau evenimente revolu ionare. Cauza abandonului locului 
de origine, pentru a debarca în contexte teritoriale, sociale, economice i 
culturale de multe ori diametral opuse celor proprii, reprezint  o abordare de 
mare complexitate, de analiz  cu metodele tiin elor sociale. De aceea, la 
începutul anilor ’90 imigrarea a devenit un proces global care a fost provocat de 
factori demografici, socio-economici si politici. Fluxuri de milioane de 
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persoane, se deplaseaz  în fiecare an pe diverse continente, în special din 
Africa, Asia i rile ex-comuniste spre Uniunea Europeana.  

Actualmente, Uniunea European , cu cele 27 de state membre ale sale, cup-
rinde o parte însemnat  a Europei i are o popula ie de aproximativ 493 milioa-
ne de locuitori, adic  mai mult decât Statele Unite i Rusia la un loc. Din acest 
punct de vedere, putem afirma c  Uniunea European  constituie o putere econo-
mic  demn  de luat în seam . Iar, ca organiza ie interna ional , Uniunea Euro-
pean  tinde s  constituie o societate echitabil  în interiorul s u i s  joace un rol 
activ i responsabil pe scena interna ional . Astfel, ca urmare a rolului i pozi i-
ei sale pe scena mondial , putem men iona c  Uniunea European  este obligat  

i p streze pozi ia sa, prin implementarea unor politici coerente în gestiona-
rea migra iei, care s -i confere totodat  o continuitate în plan economic, social 
i politic. 

Totodat , dinamica privind migra ia a reprezentat una din principalele prob-
leme ale Europei. Astfel, în ace ti ultimi ani s-a observat o cre tere semnificati-

 a fenomenului migra iei care a condus la apari ia unor consecin e fundamen-
tale: cre terea num rului de str ini pe teritoriul rilor membre i problema de a 
clasifica juridic prezen ta lor, cum s  fie aborda i i cum s  se garanteze o serie 
de drepturi, nu doar pentru a ob ine o garan ie a muncii sau a colariz rii, ci chi-
ar pentru o integrare deplin .  

În acela i timp conceptul de migrare s-a schimbat: dac  odat  guvernele co-
nsiderau ca o favoare intrarea popula tiei cu origini etnice diverse, pentru c  
prezentau instrumente economice i demografice de pondere, ce puteau fi rela-
tiv u or asimilate i integrate în esutul social prin intermediul integr rii i coe-
ziunii sociale, acum în prezen a crizei financiare globale a rilor dezvoltate i 
subdezvoltate i a unei diviz ri interna ionale a for tei de munc , migra tiile 
cresc, dar sunt motivate doar în parte de o cererea de munc , cauza principal  fi-
ind situa ia economic i socio-politic  a rilor de origine.  

În contextul studiului nostru avem analiza anului 2002, care ne arat  c  pri-
ncipalele trei ri de destina tie a migratiei de munc  sunt Marea Britanie, Ger-
mania i Franta, care g zduiau 13.031.800 de str ini ce reprezinta 66% din pro-
centul total, în timp ce în Italia, Spania i Portugalia ace tia reprezintau 6,9%, 
4,5% i 1,1%. La sfîr itul anului 2003 situa ia s-a schimbat radical deoarece Ita-
lia ajunge s  g zduiasc , la fel ca i Germania, 2.500.000 de migranti de munc , 
ajungând s  de ina împreun  un sfert din popula tia imigrat  în Europa, fiind la 
nivelul Regatului Unit. Procesul migra ional în Uniunea Europeana este un fe-
nomen cu prec dere continental; mai mult de jum tate din str inii prezen i, mai 
exact 56,7%, provin din rile europene, în timp ce 29% sunt cet teni europeni. 
Str inii proveni i din arile devenite membre ale Uniunii Europene erau pu in 
peste 685.000 (circa 3,5% din total i 0,5% din toata popula ia rezident ). Dintre 
ace tia, 442.000 provin din Polonia, care cu cei 38.600.000 de cet eni ai s i es-
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te prima între noii membri ai Uniunii. Migran tii polonezi sunt concentra ti cu 
prec dere în Germania, reprezentând 4,2% din totalul str inilor [1, 51]. 

De astfel, este vast  problematica privind datele despre existen a str inilor 
pe teritoriul Uniunii Europene. Fapt ce se explic  prin date ce iau în considerare 
doar pe acei care la o anumit  data de in permise de edere sau de reziden  în 
state membre. 

De aceea datele risc  s  evolueze sau s  involueze în func ie de factori cum 
ar fi reglementarea situa iei str inilor dintr-o ar  (sanatoria) sau prin intermedi-
ul unei legi speciale. Totodat , nu sunt lua i în calcul to i aceia care nu de in do-
cumente de edere i care sunt considera i ilegali, iar din aceast  cauz  situa ia 
real  este greu de cuantificat, considerându-se c  în realitate pentru fiecare str -
in cu acte în regul  mai exist  cel pu in un altul f  documente. Dintr-o retro-
perspectiv  istoric  la nivelul anului 2002 în cadrul Uniunii Europene cet enii 
apar inând Europei de est reprezentau 3.457.820 de persoane, împ i astfel: 
Serbia-Muntenegru - 861.267, Polonia - 487.464, Bosnia-Her egovina - 
334.295, Croa ia - 321.791, România - 287.120, Federa tia Rus  - 248.323, Al-
bania - 197.755, Ucraina - 164.012, Macedonia - 105.671, Bulgaria - 93.396, 
Moldova - 23.351 [2]. 

Pân  în prezent, Uniunea European  s-a ar tat interesat  atât de politicile 
care sus in migra ia legal , cât i de implementarea unei legisla ii coerente în 
ceea ce prive te procesul de integrare a migran ilor i respectare a drepturilor 
acestora i a încercat s  g seasc  totodat  o serie de solu ii pentru eliminarea 
efectelor negative ale procesului migra ional. Potrivit documentelor Uniunii, 
statele membre sunt sf tuite s  primeasc  doar muncitori de înalt  calificare în 
domenii în care se înregistreaz  un anumit deficit de capital uman pe pia a mun-
cii. Îns , credem c  marea provocare pentru Uniune a ap rut în 2004, atunci 
când unele state membre ale Uniunii Europene sus ineau c  va exista un flux de 
imigran i din noile state care au aderat la Uniunea European , datorit  diferen e-
lor de salarizare existente. Mai mult, în acele vremuri, au fost exprimate dubii 
cu privire la capacitatea administrativ  a noilor state membre de a controla fron-
tierele externe ale Uniunii Europene adic , de stopare a fluxurilor de imigran i 
din rile ter e spre spa iul comunitar. Aceste temeri au determinat introducerea 
unor seturi de m suri tranzitorii în tratatele de aderare cu privire la libera circu-
la ie a persoanelor (ex. România i Bulgaria). Majoritatea deciziilor Uniunii Eu-
ropene au permis vechilor state membre s  întârzie aplicarea în întregime a pre-
vederilor comunitare i s  restric ioneze accesul la pia a for ei de munc  din sta-
tele care doresc s  fac  uz de ele. 

De aceea în arealul legisla iei muncii noii cet eni europene se g sesc prac-
tic în aceea i situa ie ca cet enii extracomunitari. Frica, sau mai degrab  sl bi-
ciunea economiilor europene lovite de criza economic  ce pare c  nu mai are 
sfâr it, de existen a unor fluxuri migratoare ce poate conduce la mutarea unor 
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popula ii spre occident, a impus guvernelor celor 15 s  ia m suri de siguran a 
care s  lini teasc  propriii cet eni, i s  protejeze pia a intern i resursele lor 
de bun stare social-economic  [3, 193]. 

În ceea ce prive te migra ia de munc , vom încerca în continuare s  prezen-
m o retrospectiv  istoric  privind politicile de munc  promovate în spa iul eu-

ropean, pentru a în elege mai bine situa ia din prezent a actualelor politici. Ast-
fel, Comisia European  a prezentat în iulie 2001, o propunere de directiv  (o 
propunere de Directiv  pentru Consiliul UE privind condi iile de intrare i de 
edere a migran ilor de munc rilor ter e în scopul de salarizare în urma unei 

activit i economice independente, privind condi iile de admitere i de edere a 
lucr torilor din rile ter e. Spre regret, din cauza p rerilor divergente ale state-
lor membre asupra unor aspecte, negocierile nu au dus c tre adoptarea legisla i-
ei. Îns , Comisia European  a relansat în 2005 dezbaterea cu privire la necesita-
tea unor norme comune pentru admiterea imigran ilor de munc  (Cartea Verde 
privind abordarea Uniunii Europene a gestion rii migra iei de munc , Bruxelles, 
COM (2004)811) [4]. 

Ca urmare a acestor documente adoptate de c tre institu iile Uniunii, dar i 
a consult rilor cu statele membre, s-a ajuns, în decembrie 2005, la adoptarea 
unui Plan de politici privind migra ia legal  de munc  (COM (2005)669), prin 
care Comisia European  a prezentat urm toarele ac iuni i ini iative legislative 
în materie de migra ie care urmau s  duc  la o dezvoltare coerent  a comunit ii 
europene. Astfel, Comisia  European  a început s  dezvolte un plan de politici 
privind migra ia legal  de munc , care s  includ  proceduri de admisie capabile 
de a r spunde prompt la cererile fluctuante de for  de munc  migratorie pe pia-
a muncii a comunit ii europene. (Comunicarea Comisiei UE privind progra-

mul de ac iune referitor la imigra ia legal  COM (2005)0669 [5]; Comunicarea 
Comisiei privind priorit ile de ac iune în domeniul combaterii imigra iei ilegale 
a migran ilor din rile ter e, COM (2006)0402) [6].  

Totodat , Comisia European  a trebuit s in  cont atât de Programul de la 
Haga, care recuno tea importan a migra iei legale în sprijinirea i încurajarea 
cre terii economice i competitivit ii Uniunii Europene, cât i de Strategia de la 
Lisabona ce a fost adoptat  de c tre statele membre. 

Conform Programului de ac iune privind migra ia legal  de munc , ce a fost 
stabilit în decembrie 2006 de c tre Consiliul Uniunii Europene, Comisia Euro-
pean  a trebuit s  r spund i s  urm reasc  nevoile i interesele statelor memb-
re prin propunerea unor directive care s  stabileasc  unele reguli noi ale Uniunii 
Europene pentru lucr torii sezonieri, dar i pentru cei cu o înalt  calificare, uce-
nici remunera i i lucr tori transfera i între companii. În septembrie 2007, Co-
misia European  a înaintat dou  propuneri de directive Consiliului Uniunii Eu-
ropene privind migra ia legal i un raport pe tema integr rii, la acestea ad ugâ-
ndu-se Commission Communication to the European Parliament, the Council, 
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the European Economic and Social Committe and the Committee of the Regi-
ons on circular migration and mobility partnerships between the European Uni-
on and third countries COM(2007)0248, final [7]; A Commission Communica-
tion to the European Parliament, the Council, the European Econmic and Social 
Committe and the Committee of the Regions entitled Applying the global app-
roach to migration to the eastern and south-eastern regions neighbourning the 
European Union COM(2007)0247, final [8]. 

adar, aceste propuneri au constituit prima faza a implement rii Planului 
de politici privind migra ia legal  de munc , Consiliul Uniunii Europene ur-
mând s  adopte o directiv  privind condi iile de admisie în Uniunea European  
pentru muncitorii cu înalt  calificare i o directiv  privind drepturile migran ilor 
legali de încadrarea în munc  (Blue-Card). 

Totu i, Parlamentul Uniunii Europene a sugerat adoptarea în primul rând a 
unei Directive-cadru generale, care s  garanteze un cadru comun de drepturi pe-
ntru migran ii din rile ter e angaja i legal într-un stat membru, precum i de 
drepturi asociate cu respectarea unor obliga ii (înaintea celorlalte patru propu-
neri de directiv ) - Proposal for a Council Directive on a single aplication pro-
cedure for a single permit for a third country nationals to reside and work in the 
territory of a Member State and o common set of rights for third country wor-
kers legally residing in a Member State, Brussels, 23.10.2007, COM(2007)638 
final [9]. 

Prin aceast  propunere de directiv  se urm rea, de fapt, evitarea standarde-
lor duble în ceea ce prive te drepturile diferitelor categorii de lucr tori (plecân-
du-se de la presupunerea c  ar fi existat în realitate unele drepturi) i, pe de alt  
parte, ap rarea, în special, a drepturilor lucr torilor sezonieri i ale stagiarilor 
remunera i, care sunt frecvent expu i abuzurilor (evident, aceast  propunere în-
semna noi atribu ii pentru organismele europene). Mai mult, aceasta sus inea 
atât ideea unei cereri unice pentru permis comun de edere/munc , dar i posibi-
litatea schimb rii statutului sau a locului de munc  în timpul ederii în Uniunea 
European . 

Pe lâng  aceasta, Parlamentul European sprijinea statele membre atât în ra-
tificarea Conven iei interna ionale privind protec ia drepturilor tuturor lucr tori-
lor migran i i a familiilor acestora, cât i în analizarea tuturor m surilor, în ve-
derea investig rii posibilit ii ca migran ii, la întoarcerea în ara de origine, s  
poat  efectua un transfer al drepturilor de pensie i al drepturilor sociale cores-
punz toare muncii prestate, deoarece au contribuit la fondurile sociale. 

Propunerea de directiv  privind condi iile de intrare i de edere pentru luc-
torii sezonieri men iona, în general, faptul c  lucr torii din rile ter e au o co-

ntribu ie esen ial  în sectoare precum agricultura, construc iile i turismul, iar 
tocmai datorit  num rului mare de angaj ri în aceste sectoare de activitate este 
necesar  flexibilitatea i rapiditatea procedurilor de recrutare în domeniul mun-
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cii sezoniere i aplicarea unei altfel de forme de imigra ie legal  celor care res-
pect  regulile acestui tip de imigra ie - A proposal for a European Parliament 
and Council Directive providing for sanctions aginst employers of illegally stay-
ing third-country nationals COM(2007)0249 final, 2007/0094 (COD), 16.05. 
2007, Bruxelles [10]. 

Potrivit aceluia i program de ac iune asupra migra iei legale, Consiliul Uni-
unii Europene a adoptat, la 25 mai 2009, Directiva 2009/50/CE privind condi ii-
le de intrare i de edere a migran ilor din rile ter e pentru ocuparea unor lo-
curi de munc  înalt calificate. Prin aceasta se urm rea solu ionarea deficitului de 
for  de munc  prin promovarea admisiei i a mobilit ii – în vederea ocup rii 
locurilor de munc  înalt calificate – lucr tori din ri ter e cu edere mai mare de 
trei luni, astfel încât Comunitatea s  devin  mai atractiv  pentru astfel de lucr -
tori din toat  lumea [11]. 

Astfel, se sus ineau competitivitatea, i cre terea economic  a Comunit ii, 
cât i sus inerea liberei circula ii a „creierelor” în Europa i transferul de perso-
nal în companiile multina ionale. Mai mult, aceast  directiv  urm rea doar sta-
bilirea condi iilor de intrare i de edere a migran ilor din rile ter e pentru ocu-
parea unor locuri de munc  înalt calificate, în cadrul sistemului C ii Albastre a 
Uniunea European , inclusiv criteriile de eligibilitate referitoare la scala de sala-
rizare.  

În ceea ce prive te pozi ia Consiliul Uniunii Europene, acesta spera c  prin 
aceast  directiv  s  nu se aduc  atingere drepturilor statelor membre de a stabili 
contingentele de admisie a migran ilor din rile ter e care intr  pe teritoriul lor 
în vederea ocup rii unui loc de munc , aceasta deoarece, în ceea ce prive te co-
ntingentele de admisie, statele membre î i rezerv  posibilitatea de a nu acorda 
permise de edere pentru ocuparea unui loc de munc  în general sau în cazul 
anumitor profesii, anumitor sectoare economice sau anumitor regiuni. 

În decembrie 2007, Comisia European , prin Comunicarea sa, Towards a 
Common Immigration Policy COM (2007) 780 final, Bruxelles, 05.12.2007, a 
încercat s  propun  o nou  viziune pentru o dezvoltare ulterioar  a unei politici 
europene comune în materie de migra ie i azil, care s  cuprind  în aria sa atât 
propuneri asupra dezvolt rii migra iei legale, integr rii migran ilor, luptei împo-
triva imigra iei ilegale, cât i parteneriate cu rile ter e, care s  ofere în final 
Uniunii o politic  coerent  în materie de migra ie i azil i totodat  s  fie în 
conformitate cu tratatele Uniunii Europene [12]. În acest sens, Comisia Europe-
an  consider  c  este fireasc  abandonarea celor 27 de politici na ionale asupra 
migra iei în favoarea unei pie e comune ce permite libertatea de circula ie a per-
soanelor i mobilitatea lor. 

Potrivit celor declarate de c tre Comisia European , pân  în prezent au fost 
înregistrate anumite progrese în domenii precum: realizarea ariei Schengen (The 
Schengen Information (SIS II) i The Visa Information System (VIS)); realiz ri-
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le agen iei FRONTEX, care începând cu 2005 au dus la o gestionare eficient  a 
frontierelor Uniunii Europene; stabilirea dimensiunii externe a politicii de imig-
ra ie a Uniunii Europene (prin dialog politic i cooperare cu rile vecine Comu-
nit ii Europene), aceasta fiind definit  de curând prin Global Approach to Mig-
ration; în final, dezvoltarea de noi fonduri financiare (ex. External Border Fund 
i Integration Fund).  

Dar, în acela i timp, s-a considerat c  trebuie reînnoite angajamentele de co-
operare dintre institu iile statelor membre, pentru a defini acele principii i re-
guli comune asupra imigra iei i pentru a implementa o serie de strategii i poli-
tici în materie de respectare a drepturilor imigran ilor, o serie de politici anti-di-
scriminatoriii, de strategii de angajare a imigran ilor, de incluziune social , pro-
tec ie social i s tate. 

Aceast  nou  viziune pentru dezvoltarea ulterioar  a politicii europene co-
mune de migrare a fost prezentat  Consiliului Uniunii Europene în decembrie 
2007, acesta din urm  solicitând Comisiei Europene s  prezinte propunerile sale 
de completare a politicilor na ionale în 2008. 

La 17 iunie 2008, Comisia European  a prezentat o nou  comunicare - O 
politic  comun  de imigrare pentru Europa: principii, ac iuni, i instrumente, 
Bruxelles, 17.06.2008, COM (2008) 359, final. Prin acest document, Comisia 
European  anun a statele membre c  imigrarea se refer  la migran ii rilor ter e 
i nu la cet enii Uniunii Europene [13]. 

Actualmente, dup  cum se observ  din documentele Eurostat, popula ia imi-
grant  reprezint  5,8% din totalul popula iei din Uniunea European , iar din 
2002, în Uniunea European  s-au înregistrat între 1,8 i 2 milioane de sosiri pe 
an, în cifre nete. La data de 1 ianuarie 2006, num rul migran ilor din rilor ter e 
reziden i în Uniunea European  se ridica la 18,5 milioane. Mai mult, întrucât fe-
nomenul migr rii este unul continuu, fluxurile de imigran i c tre Uniunea Euro-
pean  par a nu se opri. Tocmai de aceea, Comisia European  consider  c  for-
marea unei politici comune reprezint  o prioritate fundamental  pentru Uniunea 
European , aceasta fiind posibil  doar dac  statele membre doresc s  ob in  su-
ccese comune prin valorificarea avantajelor i prin rezolvarea provoc rilor adu-
se asupra spa iului public european. 

Astfel, în opinia Comisiei Europene, aceast  politic  comun  ar trebui s  ai-
 ca obiectiv o abordare coordonat i integrat  a aspectelor legate de imigrare 

la nivel european, na ional i regional, ceea ce ar implica luarea în considerare a 
diferitelor dimensiuni ale fenomenului i includerea imigr rii în principalele co-
mponente ale politicii Uniunii Europene: prosperitate, solidaritate i securitate.  

Conform declara iilor liderilor europeni, politica comun  privind migra ia ar 
trebui s  se fundamenteze pe o serie de principii comune cu caracter politic ob-
ligatoriu, care s  fie acceptate la cel mai înalt nivel politic i puse ulterior în pra-
ctic  prin ac iuni coerente. Totodat , ar trebui s  aib  la baz  valorile universale 
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îmbr ate de comunitatea european  - ale demnit ii umane, libert ii, egalit -
ii i solidarit ii, inclusiv respectarea deplin  a Cartei drepturilor fundamentale 
i a Conven iei europene a drepturilor omului. Acest lucru deveninând posibil în 

urma adopt rii de c tre rile membre a Tratatului de la Lisabona (art.6). Prac-
tic, prin acest document, Comisia European  a prezentat tuturor actorilor impli-
ca i 10 principii comune pe care se va axa politica comun  de migrare, grupate 
în trei rubrici: prosperitate, solidaritate i securitate. 

Trebuie re inut faptul c  cele zece principii comune au la baz  reperele sta-
bilite de Consiliul European de la Tampere din 1999, Programul de la Haga din 
2004 i Abordarea Global  a Migra iei lansat  în 2005. Fiecare dintre aceste pri-
ncipii urmeaz  a fi concretizate printr-o list  ne-exhaustiv  de ac iuni care ur-
meaz  a fi puse în aplicare de c tre Statele Membre, la nivelul Uniunii Europe-
ne. În principiu, aceste principii acoper  spectrul larg al politicilor de migrare i 
sunt grupate pe urm toarele titluri: Prosperitate i imigrare: 1. Reguli clare i 
condi ii de egalitate; 2. Corelarea calific rilor i a nevoilor; 3. Integrarea este 
cheia pentru o imigrare reu it . Solidaritate i imigrare: 4. Transparen , încre-
dere i cooperare; 5. Folosirea eficient i coerent  a mijloacelor disponibile; 6. 
Parteneriatul cu rile ter e. Securitate i imigrare: 7. O politic  în domeniul vi-
zelor care este în interesul Europei; 8. Gestionarea integrat  a frontierelor; 9. 
Accelerarea luptei împotriva imigr rii ilegale i zero toleran  pentru traficul de 
persoane; 10. Politici de repatriere eficace i viabile. 

Consiliul Uniunii Europene i Parlamentul European au fost invita i de ast-
fel s  adopte aceste principii comune, care, în viziunea Comisiei Europene, rep-
rezint  fundamentul politicii comune europene privind migra ia (practic, erau 
cuprinse aspectele nerealizate înc  ale Programului de la Haga din 2004 în ma-
terie de imigra ie). 

Aceste acte urmau a fi aprobate de Consiliul Uniunii Europene în 15 octom-
brie 2008, pentru a alimenta în cursul anului 2009 un nou program pe cinci ani 
în domeniul justi iei, libert ii i securit ii (Programul Stockholm 2010-2014) 
[14]. 

În opinia Pre edin iei franceze, care a de inut pre edin ia Consiliului Uniu-
nii Europene (iulie-decembrie 2008), Pactul european privind imigra ia i azilul 
a reprezintat angajamentul de a realiza o politic  echitabil , eficient i coerent  
în condi iile mizelor i oportunit ilor pe care le prezint  migra ia. În opinia pre-
edintelui Fran ei, acest pact reprezent  baza unei politici comune în materie de 

imigra ie i azil pentru spa iul european, care trebuie s  fie ghidat  de un spirit 
de solidaritate i de cooperare între statele membre i rile ter e. 

Prin urmare, Uniunea European i statele membre urmeaz  s  î i ajusteze 
politicile de admisie a imigran ilor pentru a permite imigra ia legal  prin 
intermediul unor proceduri flexibile i transparente. În avizul s u privind 
Cartea verde a Comisiei [15], Comitetul Economic i Social European sus inea 
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necesitatea unor politici deschise cu privire la admisia în ar  atât a 
muncitorilor cu înalt  calificare, cât i a celor mai pu in califica i. De i 
în elege pozi ia adoptat  de anumite guverne, Comitetul a propus, de 
asemenea, ca statele membre s  încheie perioada de tranzi ie care limiteaz  
libertatea cet enilor din anumite noi state membre de a se stabili i a munci 
oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. 

În acela i timp, structurile europene sus in c  imigra ia ilegal  trebuie 
redus  prin politici orientate spre interiorul Europei, cum ar fi combaterea 
angaj rii imigran ilor f  forme legale prin intermediul unei legisla ii 
comunitare [16], în prezent în curs de elaborare, prin controlul frontierelor, 
combaterea traficului de fiin e umane i cooperarea cu rile de origine i de 
tranzit. Uniunea European  trebuie s  fie solidar , împ ind costurile cu 

rile de origine, care trebuie s  gestioneze influxul masiv de imigran i f  
forme legale i s  realizeze numeroase opera iuni de combatere a imigra ie 
ilegale, de recep ie i asisten  umanitar  acordat  imigran ilor. În 
împrejur ri excep ionale, únele guverne europene v d necesar  regularizarea 
situa iei legale a multor imigran i "f  acte" de pe teritoriul lor, care sunt 
victime ale exploat rii la locul de munc i care nu pot participa la politicile de 
integrare. 

În cadrul unor politici mai flexibile de admisie Comitetul Economic i Soci-
al European sus ine c  trebuie promovate sistemele de migra ie temporar i 
circular , atât pentru muncitorii cu înalt  calificare, cât i pentru cei mai pu in 
califica i. În acest sens, pentru ca sistemul de imigra ie temporar  s  fie 
viabil, legisla ia comunitar  trebuie s  ofere permise de edere de scurt  
durat  cu  caracter  foarte  flexibil,  combinate  cu  proceduri  de  întoarcere  i  cu  
garan ii în ceea ce prive te noi angaj ri în anii urm tori. În acest mod, mul i 
imigran i vor face apel la procedurile legale i nu vor mai r mâne în Europa 

 forme legale în momentul în care le expir  permisul de edere. 
De astfel, Comitetul Economic i Social European în avizele sale sus ine c  

statele membre s  încheie acorduri cu rile de origine cu privire la anumite 
proceduri de imigra ie circular  care s  promoveze mobilitatea imigran ilor 
prin proceduri flexibile i transparente. Astfel de acorduri trebuie s  fie 
echilibrate, în interesul ambelor p i, astfel încât migra ia s  poat  
reprezenta, de asemenea, un factor de dezvoltare a rilor de origine. 

Este interesant faptul c , procedurile de admisie temporar  care includ acor-
duri privind formarea profesional i recunoa terea calific rilor profesionale 
pot fi, de asemenea, utile. Prin intermediul acestora, imigran ii temporari care 
lucreaz  în Europa ar putea s  î i amelioreze calificarea profesional i, astfel, 
la întoarcerea în rile lor de origine, s  aib  posibilit i mai mari de a g si un 
loc de munc , precum i s  contribuie la dezvoltarea economic i social  a 

rilor respective. 
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În general putem men iona c  rigiditatea actual  a legisla iilor europene re-
prezint  un obstacol major în calea imigra iei circulare. În vederea facilit rii 
mobilit ii imigran ilor, a întoarcerii i a ini iativelor antreprenoriale în 

rile de origine, legisla ia european  privind imigra ia trebuie s  permit  ca 
dreptul de edere permanent  s  poat  fi p strat pe termen lung. 

În acest scop, Comitetul Economic i Social European propune ca directiva 
privind statutul de rezident pe termen lung s  fie modificat  pentru a prelungi 
perioada în care reziden ii î i pot p stra drepturile permanente de la un an, în 
prezent, la trei ani. În avizul s u, Comitetul Economic i Social European [17] 
estima c  un an sau doi ani, în propunerea ini ial  a Comisiei Europene repre-
zint  o perioad  de timp prea scurt  pentru mul i imigran i pentru ca ace tia 

 î i asume riscul s  se întoarc  în ara lor de origine i s  lanseze un proiect 
profesional. 

Având în vedere c  Uniunea European  promoveaz  în prezent o abordare 
global  a politicilor privind imigra ia, care urm re te coeren a dintre 
politicile privind imigra ia i cele de dezvoltare, este necesar ca to i 
reziden ii pe termen lung dintr-un stat membru s  se poat  întoarce în rile 
lor de origine f  s  î i piard  dreptul de edere pe o perioad  de cel pu in 
cinci ani. 

În acest sens, Uniunea European  sus ine promovarea mobilit ii migra iei 
i a parteneriatelor pentru mobilitate din care face parte i Republica Moldova. 

În ultimul timp, cu suportul financiar i de asisten  din partea structuriolor eu-
ropene guvernul Republicii Moldova a ini iat derularea proiectului de mobilitate 
care prevede consolidarea capacit ii Moldovei de gestionare a pie ii muncii i 
de reîntoarcere a migran ilor. 

Astfel, în mai, Comisia European  a publicat o comunicare important  pri-
vind migra ia circular i parteneriatele pentru mobilitate încheiate de 
Uniunea European  cu ri ter e. A adar, structurile europene sprijin  
propunerea de a institui parteneriate pentru mobilitate, astfel încât Uniunea 
European i statele membre s  ofere posibilit i de imigra ie legal  prin 
proceduri flexibile i transparente. Parteneriatele sunt prev zute pe baza unor 
angajamente atât din partea rilor de origine ale imigran ilor, cât i din 
partea statelor membre ale Uniunii Europene. 

În acela i timp, rilor de origine li se solicit  s  î i asume angajamente 
foarte clare cu privire la combaterea imigra iei ilegale (readmisie, controale la 
frontier , siguran a documentelor de c torie, combaterea traficului ilegal i 
a traficului de fiin e umane etc.). Este important ca rile de origine s  î i 
respecte obliga iile interna ionale asumate în cadrul Acordului de la Cotonou, 
în special dispozi iile articolului 13. Totodat  se consider  c  anumite ri cu 
un "stat slab" vor întâmpina dificult i mari în îndeplinirea acestor condi ii i 
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se propune, în consecin , ca parteneriatele pentru mobilitate s  fie adaptate în 
mod flexibil caracteristicilor fiec rei ri de origine. 

În primul rând, la propunerea Comitetului Economic i Social European le-
gisla ia european  încearc  s  ofere mai multe anse migra iei legale, 
respectând principiul preferin ei comunitare pentru cet enii Uniunii 
Europene. Comitetul Economic i Social European este de acord cu ideea ca un 
num r de state membre (cooperare consolidat ) s  fac  o ofert  grupat rilor 
de origine; aceast  ofert  ar putea fi una comunitar i s-ar putea realiza sub 
forma unor cote i instrumente de adaptare la pie ele for ei de munc  
europene. 

În al doilea rând, Comisia European i statele membre ofer  asisten  
tehnic i financiar rilor ter e, în vederea gestion rii fluxurilor de 
migra ie legal . În al treilea rând, se consider   c  parteneriatele pentru 
mobilitate, în acord cu rile de origine, vor putea descuraja imigra ia 
anumitor  profesii,  pentru  a  se  evita  exodul  de  creiere  (cum  ar  fi  cazul,  de  
exemplu, al personalului din domeniul s ii din anumite ri europene). 
Acordurile trebuie s  aib  scopul s  favorizeze imigra ia circular i 
reîntoarcerea migran ilor. 

În al patrulea rând, Uniunea European i statele membre i au propus îm-
bun irea procedurile de emitere a vizelor pentru edere de scurt  durat . În 
diverse avize, Comitetul Economic i Social European a subliniat necesitatea de 
a îmbun i organizarea serviciilor consulare ale statelor membre în rile de 
origine; delega iile Comisiei ar trebui s  coopereze cu statele membre în 
aspectele legate de migra ie, iar re eaua EURES ar trebui folosit  pentru 
identificarea ofertelor de munc  existente în Uniunea European . S-a sprijinit 
propunerea Comisiei privitoare la instaurarea cooper rilor consolidate între 
diferite state membre prin deschiderea de centre comune pentru solicitarea de 
vize, precum i la consolidarea instruc iunilor consulare comune în vederea 
emiterii de vize cu intrare multipl  pentru cet enii rilor ter e care 

toresc frecvent. De asemenea, s-a sus inut propunerea de a facilita emiterea 
de vize pentru anumite categorii de persoane definite în acordurile pentru 
mobilitate. 

adar, Comisia European  avanseaz  ideea facilit rii imigra iei circulare 
i consider  c  legisla iile actuale cu privire la imigra ie sunt foarte rigide i 

nesatisf toare atât pentru imigran i, cât i pentru rile de origine sau 
rile europene gazd  ale acestora. Spre exemplu, în diverse avize, Comitetul 

Economic i Social European a propus legisla ii mai flexibile, pentru 
facilitarea sistemelor de imigra ie circular  care s  respecte preferin ele 
individuale. În special se sprijin  idea c  drepturile fundamentale ale 
imigran ilor trebuie protejate pe deplin, în special drepturile sociale i 
profesionale, precum i dreptul de a locui cu familia. 
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Astfel, Comisia European  a propus dou  forme a migra ie de reîntoarcere: 
(1) migra ia cet enilor rilor ter e stabili i în Uniunnea European  pentru 
ca ace tia s  poat  desf ura activit i în ara de origine, p strându- i în 
acela i timp dreptul de edere într-un stat membru i (2) migra ia circular  
în cazul persoanelor cu reziden a într-o ar  ter  pentru ca acestea s  poat  
veni în Uniunea European  pentru munc , studii sau formare sau toate trei 
concomitent, iar atunci când le expir  permisul s  se poat  întoarce în ara de 
origine, având posibilitatea de a reveni în spa iul comunitar european conform 
unor proceduri simplificate de admisie. 

Totodat , Comisia European  consider  c  un sistem de migra ie circular  
poate fi dezvoltat doar în momentul în care migran ii (temporari sau nu) care s-
au întors în rile de origine au posibilitatea de a se întoarce legal în ara euro-
pean  în care au locuit. Consolidarea migra iei circulare implic , în primul 
rând, introducerea de m suri care s  garanteze c  întoarcerea migran ilor în 

ara european  de re edin i s  poat  fi realizat  în mod flexibil. 
În paralel Comitetul Economic i Social European a fost de acord cu propu-

nerea Comisiei de elaborare a unui cadru legislativ european care s  faciliteze 
migra ia circular . În acest scop, s-a propus modificarea unor directive 
existente i stabilite unele criterii adecvate pentru elaborarea de noi directive 
prev zute în cadrul programului legislativ, ca de exemplu: 

- Propunerea de directiv  privind admisia imigran ilor cu înalt  calificare: 
aceast  ini iativ  sprijin  facilitarea într-o mai mare m sur  a procedurile de ad-
misie pentru persoanele care au avut reziden  legal  în Uniunea European  
pentru o anumit  perioad  de timp (pentru munc , studii sau alte tipuri de 
formare de înalt  calificare). 

- Propunerea de directiv  privind admisia imigran ilor sezonieri: se 
propune crearea unui permis multianual de edere/munc  pentru migran ii 
sezonieri, care s  le permit  acestora întoarcerea pe o perioad  de cinci ani 
consecutivi pentru munc  sezonier , perioad  care poate fi prelungit  cu înc  
cinci ani. 

- Propunerea de directiv  privind admisia imigran ilor care efectueaz  o 
perioad  de stagiu remunerat: se consider  c  facilitarea venirii în Europa a 
cet enilor rilor ter e pentru o perioad  de formare este un factor pozitiv 
pentru instruirea acestora i dezvoltarea rii lor; aceasta contribuie la 
promovarea circula iei creierelor i la transferul de cuno tin e. Pentru a 
cre te caracterul circular al migra iei, propunerea ar putea prevedea 
posibilitatea întoarcerii persoanelor care au mai participat la activit i de 
formare pe teritoriul statului respectiv pentru perioade limitate (între 1 i 5 ani) 
în vederea unei form ri suplimentare i a perfec ion rii calific rilor acestora. 
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Este important momentul, c  Comitetul Economic i Social European a pro-
pus Comisiei Europene s  promoveze anumite modific ri ale mai multor directi-
ve în vigoare în favoarea migra iei circulare:  

- Directiva 2003/109/CE privind statutul resortisan ilor rilor ter e care 
sunt  reziden i  pe  termen  lung  prevede  în  prezent  c ,  de  regul ,  ace tia  î i  
pierd statutul de rezident pe termen lung în cazul în care p sesc teritoriul 
Comunit ii pentru o perioad  care dep te 12 luni consecutive. Comisia 
propune prelungirea acestei perioade la 2 sau 3 ani, iar Comitetul consider  c  o 
perioad  de 5 ani ar fi mai adecvat  în acest caz; 

- Directiva 2004/114/CE privind condi iile de admisie a resortisan ilor 
rilor ter e pentru studii, schimb de elevi, stagii neremunerate sau servicii de 

voluntariat i; 
- Directiva 2005/71/CE privind o procedur  special  de admisie a resortisa-

ilor rilor ter e în scopul desf ur rii unei activit i de cercetare 
tiin ific : Comitetul Economic i Social European sus ine modificarea 

aceastei directive pentru a introduce permise de edere cu intrare multipl  care 
 permit  titularului s  p seasc  teritoriul Uniunii Europene pe perioade de 

timp mari, f  ca acesta s  î i piard  dreptul de edere [18]. 
Ar fi, de asemenea, adecvat  transformarea clauzelor op ionale ale acestor 

directive, care permit statelor membre s  prevad  proceduri de admisie simplifi-
cate sau rapide pentru persoanele care au lucrat anterior ca cercet tori sau care 
au studiat în Uniunea European , într-un drept al acestor persoane de a benefi-
cia de proceduri rapide, cu condi ia s  se reîntoarc  în ara de origine la expi-
rarea permisului.  

În acela i timp, Comitetul Economic i Social European s-a declarat, de ase-
menea, în favoarea rela ion rii celor dou  directive, rev zându-se astfel 
admisia mai simpl  (cu impunerea a mai pu ine condi ii) a cercet torilor care 
nu  sunt  resortisan i  Uniunii  Europene,  care  au  mai  fost  admi i  anterior  ca  
studen i i care, dup  terminarea studiilor, s-au reîntors în ara lor de origine. 
Acest concept poate fi extins pentru a le permite studen ilor s  solicite admisia 
în calitate de cercet tori în timp ce se afl  înc  pe teritoriul statului membru 
unde studiaz , cu condi ia ca ace tia s  prezinte cererea corespunz toare 
înainte de expirarea permisului de studii. 

În general, se consider  c  este necesar  garantarea faptului c  mobilitatea 
migra ional  î i atinge obiectivele i c  aceasta aduce beneficii pe termen 
lung, prin încurajarea promov rii caracterului circular al migra iei, garantarea 
reîntoarcerii cu succes în ara de origine, evaluarea aplic rii procedurilor i 
reducerea riscului exodului de creiere prin cooperarea cu rile ter e. 

În acela i context a analizei noastre, putem men iona c  circula ia 
creierelor necesit , de asemenea, solu ionarea uneia dintre problemele cele mai 
mari cu care se confrunt  mul i imigran i în Europa, i anume 
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nerecunoa terea diplomelor i a calific rilor profesionale. Mobilitatea acestor 
persoane între ara de origine i ara gazd  va fi facilitat  atunci când 
diplomele i calific rile lor vor fi recunoscute în Europa. În acest sens, 
Comitetul Economic i Social European a propus ca, în ciuda dificult ilor 
existente, s  se avanseze în negocierea de acorduri pentru recunoa terea 
calific rilor între Uniunea European i rile de origine ale majorit ii 
fluxurilor migratorii. 

Pentru ca un sistem de mobilitate a migra iei s  func ioneze în mod corect, 
este, de asemenea, necesar  garantarea drepturilor sociale privind pensia i asi-
gur rile sociale dobândite de imigran i. În acest scop, este necesar  negocierea 
unor acorduri între statele membre ale Uniunii Europene i rile de origine, 
precum i ratificarea Conven iei nr.157 a OIM. 

Comitetul Economic i Social European recomand  ca Uniunea European  
 propun  includerea acestor capitole în cadrul parteneriatelor pentru mobilita-

te care se vor adopta, în scopul facilit rii recunoa terii calific rilor profesionale 
i al garant rii drepturilor privitoare la pensie. 

Comitetul Economic i Social European încurajeaz  guvernele statelor me-
mbre ale Uniunii Europene i Comisia European  s  continue activ eforturile 
în cadrul Na iunilor Unite pentru ca problema migra iei s  ocupe un loc 
important pe agenda interna ional , pentru ca drepturile omului ale 
migran ilor s  fie garantate în conformitate cu un cadru legislativ 
interna ional i pentru ca gestionarea comun  a proceselor de migra ie de 

tre rile de origine i rile gazd  s  contribuie la dezvoltarea economic  
i social  a omenirii. 
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Administrative court is all disputes arising in the executiv area between the 

administration and private or between public authorities, disputes shall be settl-
ed by the courts according to special rules of public law. 

Any person who considers injured in his right recognized by law, by a pub-
lic authority through an administrative or legal solving within an application, 
may apply to the competent administrative court for annulment of the act recog-
nition of the right claimed and damages caused to him. 

Subjective nature of administrative litigation consist of the fact it can be tri-
ggered only by the person whose right or legitimate interest has been harmed 
by illegal government activity. 

Judicial control of legality of administrative acts of authority is governed by 
special laws. 

Administrative court actions are filed in courts in whose jurisdiction the ap-
plicant resides or the defendant is located. In all cases the administrative requ-
est may be made only after the procedure prior. Such a rule enables the issuing 
authorities to examine the document again and remove bad consequences and 
the higher authority to exercise administrative control over these acts hierarchi-
cally. 

Establishment of the institute administrative litigation in Republic of Mol-
dova is a very important step since it is accessible for the public and other subj-
ects, fast and has great power, including the cancellation of illegal or inapprop-
riate issued. 

 
Contenciosul administrativ reprezint  totalitatea litigiilor care iau na tere în 

sfera activit ii executive între administra ie i particulari sau între autorit ile 
publice, litigii care se solu ioneaz  de c tre instan ele judec tore ti potrivit unor 
reguli speciale de drept public [7, 203]. 

Astfel, persoana v mat  într-un drept al s u de o autoritate public , printr-
un act administrativ sau prin nesolu ionarea în termenul legal a unei cereri, este 
îndrept it  s  ob in  recunoa terea dreptului pretins, anularea actului i repara-
rea pagubei.   
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Condi iile i limitele exercit rii acestui drept se stabilesc prin Legea conte-
nciosului administrativ nr.793 adoptat  la 10 februarie 2000. 

Articolul 1, alin.2 din legea nominaluizat  prevede, c   orice persoan   care 
se consider  v mat  într-un drept al s u recunoscut de lege, de c tre o autori-
tate public , printr-un act administrativ sau prin nesolu ionarea în termenul legal 
a unei cereri, se poate adresa instan ei de contencios administrativ competente 
pentru a ob ine anularea actului, recunoa terea dreptului pretins i repararea pa-
gubei ce i-a fost cauzat . 

Contenciosul administrativ na ional se caracterizeaz  prin urm toarele tr -
turi:  

a) este un control de legalitate nu i de oportunitate, ceea ce înseamn  c  
instan a judec toreasc  va respinge ac iunea reclamantului întemeiat  pe inopor-
tunitatea sunt supuse acestei forme de control numai actele administrative de 
autoritate, nu i cele de gestiune; 

b) solu ionarea litigiilor de contencios-administrativ se desf oar  dup  o 
procedur  jurisdic ional  bazat  pe contradictorialitate, iar hot rârea se bucur  
de autoritate de lucru judecat; 

c) instan ele de contencios-administrativ au o competen  material  gene-
ral , ceea ce înseamn  c  ori de câte ori un litigiu referitor la legalitatea actelor 
administrative nu este dat prin lege în competen a altor organe, solu ionarea lui 
este de competen a instan elor prev zute de legea contenciosului administrativ; 

d) este un contencios în anulare, în sensul c  judec torul constatând ilega-
litatea actului de autoritate poate dispune anularea lui. 

e) este un control de plin  jurisdic ie, cea ce înseamn  c  instan a este în 
sur  s  anuleze actul ilegal, s  oblige organul administrativ la anumite m -

suri administrative i s  acorde desp gubiri, dac  se pretind de c tre reclamant. 
f) este un control cu caracter subiectiv, spre deosebire de controlul 

declan at de c tre Oficiile teritoriale ale Cancelariei  de Stat. 
Caracterul subiectiv al contenciosului administrativ const  în aceea c  el 

poate fi declan at numai de persoana al c rui drept sau interes legitim a fost le-
zat prin activitatea ilicit  a administra iei publice. 

Controlul judec toresc al legalit ii unor acte administrative de autoritate es-
te reglementat prin legi speciale.   

Dup  cum am mai men ionat controlul judec toresc pe calea contenciosului 
administrativ se caracterizeaz  prin faptul c  acesta este o activitate de solu io-
nare a conflictelor în care una din p i este un organ al administra iei publice, 
un func ionar public sau o alt  persoan  care exercit  atribu ii de putere public  
sau utilizeaz  domeniul public, inclusiv administra ia public  local . Necesita-
tea instituirii contenciosului administrativ ca modalitate specific  de solu ionare 
a litigiilor cu caracter administrativ este dictat  de specificul raporturilor admi-
nistra iei publice cu diverse persoane. În urma acestor raporturi se nasc frecven-
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te litigii rezultate din abuzul sau excesul de putere din partea organelor adminis-
tra iei publice. Prin urmare regimul i procedura instituit  pentru actele adminis-
trative trebuie s  asigure i s  satisfac  mai eficient cerin ele sporite fa  de ase-
menea categorii de litigii. Astfel, judecarea ac iunilor în contencios administra-
tiv devine un proces complex i deosebit de important pentru înf ptuirea justi i-
ei administrative. Un astfel de proces este declan at atunci când oficiile teritori-
ale i autorit ile publice locale nu pot g si solu ia legal  asupra unor activit i 
administrative sau atunci când persoana care se consider  v mat  printr-un act 
administrativ sesizeaz  instan a de contencios administrativ [2, 35]. 

Regiumul juridic al contenciosului administrativ, este determinat de obiec-
tul acestuia, care include solu ionarea litigiilor ap rute între dou  p i, în care 
una este un organ al administra iei publice, iar cealalt  este o persoan  fizic  ori 
juridic  lezat  în drepturi de acest organ [5]. Astfel, potrivit prevederilor art.3 
din Legea contenciosului administrativ: Obiect al ac iunii în contencios admini-
strativ îl constituie actele administrative, cu caracter normativ i individual, 
prin care este v mat un drept recunoscut de lege al unei persoane, inclusiv al 
unui ter , emise de: 

a) autorit ile publice i autorit ile asimilate acestora;  
b) subdiviziunile autorit ilor publice; 
c) func ionarii din structurile specificate la lit.a) i b). 
Obiect al ac iunii în contencios administrativ poate fi i nesolu ionarea în 

termenul legal a unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege.  
Dup  cum se observ  obiectul principal de sesizare în contencios administ-

rativ este actul administrativ care se caracterizeaz  printr-o manifestare juridic  
unilateral  de voin , cu caracter normativ sau individual, a unei autorit i publi-
ce, inclusiv din cadrul administra iei publice locale, în vederea organiz rii exe-
cut rii sau execut rii concrete a legii [6, 216]. O garan ie important  contencio-
sul administrativ aduce drepturilor i libert ilor persoanelor prin faptul c  echi-
valeaz  cu actul administrativ i nesolu ionarea în termeni legali a unei cereri, 
fapt ce face posibil  examinarea în contencios administrativ nu numai a ac iuni-
lor administra iei publice, dar i inac iunile acestora. 

Prin asimilare legiuitorul al turi de actul administrativ examineaz  în calita-
te de obiect de sesizare în contencios administrativ i contractele administrative, 
specificându-le obiectul de cuprindere al acestora. Astfel obiect al ac iunii în co-
ntencios administrativ îl constituie contractele administrative încheiate de auto-
rit ile publice, în virtutea prerogativelor de putere public , având ca obiect: 

– administrarea i folosirea bunurilor proprietate public ; 
– executarea lucr rilor de interes public; 
– prestarea serviciilor publice; 
– activitatea func ionarilor publici, care reiese din rela iile de serviciu regle-

mentate de statutul juridic al acestora.  
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Reclamant în comtenciosul administrativ pot fi cita i [5]: 
- autoritatea public ,  care a  v mat  o persoan  într-un drept  printr-un act  

administrativ. inînd cont de prevederile art.2 al Legii contenciosului administ-
rativ i titlului III din Constitu ia Republicii Moldova reiese ca calitatea de rec-
lamant o are: Parlamentul, Pre edintele Republicii, Guvernul, Administra ia pu-
blic  central  (ministere, departamente, agen ii, inspec ii, centre, comisii etc.), 
autorit i ale administra iei publice locale (consiliile locale, pre edintele raionu-
lui, primarul, Adunarea Popular , Ba canul G uziei etc.) autorit ile judec to-
re ti (judec toriile, cur ile de apel, Curtea Suprem  de Justi ie), Consiliul Supe-
rior al Magistraturii, organele procuraturii, Curtea de Conturi, Curtea Constitu i-
onal  etc. De i Constitu ia nu poate s  prevad  toate categoriile de autorit i pu-
blice, no iunea dat  include orice alt  autoritate public  organizat  potrivit legi-
sla iei în vigoare fie la nivel central, fie la nivel local - subdiviziunile autorit i-
lor publice;  

- func ionarii publici pot fi chema i în instan a de contencios administrativ 
al turi de autoritatea care a emis actul administrativ sau a refuzat solu ionarea 
cererii pentru a satisface un drept. Astfel, potrivit art.3 i art.20 din Legea con-
tenciosului administrativ persoana v mat  într-un drept al s u poate ac iona în 
instan a de contencios func ionarul public, care nemijlocit s-a f cut vinovat de 
lezarea drepturilor i intereselor persoanei v mate, prin elaborarea actului ad-
ministrativ contestat sau prin refuzul de a satisface cererea.   

- persoanele asimilate autorit ilor publice.  
- întreprinderile de stat; întreprinderile municipale; societ ile comerciale; 

asocia iile ob te ti; institu iile publice – rora legea le atribuie calitatea de au-
toritate public  persoanelor juridice dat fiind faptul, c  ele exercit  atribu ii de 
putere public , utilizeaz  ori presteaz  servicii de interes public. 

- persoanele fizice –  care au calitatea de reclamat  ca i  autorit ile  publice 
numai dac  întrunesc condi iile cerute de lege. Spre exemplu, potrivit art.29 din 
Legea nr.1453/2002 cu privire la notariat, refuzul de a îndeplini actul notarial 
sau actul notarial îndeplinit poate fi atacat în instan a de judecat  din teritoriul 
pe care notarul î i desf oar  activitatea, iar art.2 din Legea contenciosului ad-
ministrativ asimileaz  persoanele care efectueaz  acte notariale autorit ilor pu-
blice.  

Prin urmare, calitatea de pârât de reclamant în litigiul de contencios admini-
strativ îl au: 

1 - autorit ile publice din cadrul celor trei ramuri ale puterii de stat;  
2 - autorit ile administrative centrale (inclusiv cele autonome) i locale;  
3 - func ionarii publici din cadrul acestor autorit i;  
4 - persoanele de drept privat care exercit  atribu ii de putere public  sau 

utilizeaz  domeniul public.  
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De regul  controlului judec toresc se supun majoritatea actelor administra-
tive, îns  mai exist i unele excep ii, în acest sens legea scoate de sub inciden a 
contenciosului administrativ mai multe categorii de acte administrative [9, 36]. 
Aceste categorii de acte, potrivit art.4 din Legea contenciosului administrativ, 
cuprind: 

a) actele exclusiv politice ale Parlamentului, Pre edintelui Republicii Mol-
dova i Guvernului, precum i actele administrative cu caracter individual, emi-
se de Parlament, de Pre edintele Republicii Moldova i de Guvern în exerci iul 
atribu iilor prev zute expres de normele constitu ionale sau legislative, ce in 
de alegerea, numirea i destituirea din func iile publice a persoanelor oficiale 
de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit. Deci, actele refe-
ritoare la raporturile dintre Parlament, Pre edintele Republicii Moldova, Gu-
vern, actele de numire i destituire din func iile publice exclusiv politice, pre-
cum i declara ii, apeluri, mo iuni, mesaje, scrisori i alte acte de acest gen ale 
autorit ilor publice care nu sunt f cute în scopul producerii efectelor juridice.  

b) actele administrative cu caracter diplomatic referitoare la politica exter-
 a Republicii Moldova. Excep ia acestor categorii de acte este fireasc  deoare-

ce ele au un caracter diplomatic i privesc raporturile rii noastre cu alte state i 
organismele interna ionale. 

c) legile, decretele Pre edintelui Republicii Moldova cu caracter normativ, 
ordonan ele i hot rârile Guvernului cu caracter normativ, tratatele interna io-
nale la care Republica Moldova este parte, care sunt supuse controlului de con-
stitu ionalitate. Exceptarea acestor categorii de acte de la controlul judec toresc 
se justific  prin faptul c  ele se supun controlului de constitu ionalitate în fa a 
Cur ii Constitu ionale.  

Problema cu care se confrunt  autorit ile publice locale const  în faptul c  
acestea  nu  pot  sesiza  direct  Curtea  Constitu ional  atunci  când  sunt  lezate  în  
drepturi prin astfel de categorii de acte. Pân  în prezent legisla ia nu recunoa te 
autorit ilor locale calitatea de subiect al Cur ii Constitu ionale. Ele au posibili-
tatea de a utiliza dou  c i, prima prin intermediul subiec ilor cu drept de sesiza-
re la care se vor putea adresa autorit ile locale i pe calea excep iei de neconsti-
tu ionalitate, care va putea fi invocat  în instan ele judec tore ti cu ocazia exa-
min rii cauzelor concrete.  

d) actele de comandament cu caracter militar. Prin act de comandament cu 
caracter militar în elegem actul administrativ referitor la problemele strict mili-
tare ale activit ii din cadrul for elor armate, precum sunt ac iunile specifice or-
ganiz rii militare, ce presupun dreptul efilor de a da ordine subordona ilor în 
aspecte privitoare la conducerea trupei, la îndeplinirea serviciului. Astfel, aceas-

 no iune include numai acele acte care sunt emise în scopul asigur rii ordinii 
i disciplinei în unit ile militare, a cadrelor militare din aceste unit i, fiind acte 
cute în leg tur  cu serviciul i îndatoririle militare; 
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e) actele administrative referitoare la securitatea na ional  a Republicii 
Moldova, la exercitarea regimului st rii excep ionale, la m surile de urgen  
luate de autorit ile publice în vederea combaterii calamit ilor naturale, ince-
ndiilor, epidemiilor, epizootiilor i altor fenomene de aceea i natur . Excep ia 
acestor categorii de acte se justific  prin îns i caracterul lor excep ional;  

f) actele administrativ-jurisdic ionale de sanc ionare contraven ional i al-
te acte administrative pentru a c ror desfiin are sau modificare legea prevede o 
alt  procedur  judiciar . Prin act administrativ-jurisdic ional urmeaz  s  în ele-
gem actul juridic emis de o autoritate administrativ  jurisdic ional  pentru a so-
lu iona un conflict, dup  o anumit  procedur  stabilit  prin lege. Autoritatea ad-
ministrativ-jurisdic ional  este organul administrativ sau, dup  caz, comparti-
ment al unui organ administrativ investit, prin lege, cu atribu ii jurisdic ionale; 

g) actele de gestiune emise de autoritatea public  în calitate de persoan  
juridic , în leg tur  cu administrarea i folosirea bunurilor ce apar in domeni-
ului s u privat. Excep ia unor astfel de acte este determinat  de regimul juridic 
al acestora, ele fiind plasate în regimul juridic general asupra c rora se aplic  re-
gulile dreptului comun.  

h) actele administrative emise pentru executarea hot rârilor judec tore ti 
irevocabile. Exceptarea acestor categorii de acte este determinat  de regimul ju-
ridic special al acestora.  

Art.53 din Constitu ia Republicii Moldova  i a art.1, art.2 i art.5 din Legea 
contenciosului administrativ, definesc categoriile de subiecte ce pot avea calita-
tea de reclamant în instan a de contencios [10, 38], i anume: 

a) orice persoan  care include: persoana fizic  (inclusiv func ionarul pub-
lic, militarul i persoana cu statut militar); persoana juridic   cu referire la colec-
tivit ile, legal constituite, de persoane fizice, adic  persoanele juridice de drept 
privat i public. Aceast  afirma ie este argumentat i prin specificarea f cut  
expres în textul art.2 din Legea contenciosului administrativ, care define te ter-
menul persoan  v mat  într-un drept al s u, ca fiind orice persoan  fizic  sau 
juridic , precum i prin faptul c  textul constitu ional cu referire la persoanele 
fizice concretizeaz  no iunile cet eni ai Republicii Moldova, cet eni str ini i 
apatrizi.  

b) Guvernul, Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, pre edintele raionului 
i primarul – în condi iile Legii privind administra ia public  local . Aceste ca-

tegorii de persoane cap  dreptul de sesizare în contencios administrativ nu în 
temeiul capacit ii lor juridice de drept civil, ci din calitatea lor de persoane me-
nite s  asigure legalitate în teritoriu, adic  în virtutea dreptului de control al le-
galit ii actelor administrative emise de autorit ile publice locale, drept conferit 
de Legea nr.436/2006 privind administra ia public  local . Condi ia cerut  în 
acest caz este ca actul administrativ s  lezeze ordinea de drept. Guvernul pot-
rivit menirii sale constitu ionale este autoritatea care asigur  realizarea politicii 
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interne i externe a statului i exercit  conducerea general  a administra iei pub-
lice [8, 8]. În virtutea acestor atribu ii constitu ionale Guvernul este responsabil 
de asigurarea legalit ii pe întreg teritoriul rii i de asigurarea respect rii drep-
turilor i libert ilor omului. Pentru a asigura aceste deziderate guvernul este îm-
puternicit s  exercite controlul administrativ asupra activit ii tuturor organelor 
administra iei publice atât la nivel central cât i la nivel local. Exercitarea cont-
rolului administrativ este un proces destul de complicat i este exercitat atât ne-
mijlocit de c tre Guvern cât i prin intermediul organelor sale. Astfel, nemijlocit 
Guvernul realizeaz  controlul asupra activit ii oric ror autorit i din sistemul 
administra iei publice. În raport cu autorit ile administra iei publice locale Gu-
vernul realizeaz  controlul prin intermediul Cancelariei de Stat i a Oficiilor sa-
le teritoriale. În cazurile în care potrivit art.25 i 48 din Legea nr.436/2006 se va 
solicita suspendarea activit ii organelor administra iei publice locale pentru în-

lcarea grav  a Constitu iei sau a legisla iei în vigoare, Guvernul nemijlocit po-
ate s  se implice pentru a solicita instan elor de contencios administrativ consta-
tarea circumstan elor care justific  suspendarea activit ii consiliului local sau 
raional. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat este un organ specializat în exe-
rcitarea controlului administrativ, despre activitatea c ruia s-a vorbit mai sus. 
Primarul i Pre edintele care în condi iile Legii privind administra ia public  
local  sunt în drept s  sesizeze instan a de contencios administrativ pentru a su-
pune controlului legalit ii deciziile consiliului local dac  le consider  ilegale. 
Acest drept rezult  din atribu iile pre edintelui raionului i a primarului de a asi-
gura respectarea, pe plan local, a drepturilor i libert ilor omului, a Constitu iei, 
a altor legi, a decretelor Pre edintelui Republicii Moldova i a hot rârilor Guve-
rnului. Potrivit art.20 din Legea nr. 436/2006 secretarul consiliului local în ter-
men de 5 zile va remite decizia consiliului local primarului, care în cazul în care 
o va considera ilegal  va sesiza instan a de contencios administrativ i va solici-
ta controlul legalit ii unei astfel de decizii. Pre edintele raionului în raport cu 
consiliul raional are acelea i atribu ii. De asemenea primarul sau pre edintele 
raionului în condi iile legii va putea solicita suspendarea consiliului local respe-
ctiv în cazul în care acesta prin deciziile sale în mod deliberat i repetat în acee-

i materie adopt  decizii ilegale.  
c) procurorul - în interesul unor ter e persoane. Drepturile procurorului de a 

solicita controlul legalit ii actelor administrative pe calea contenciosului admi-
nistrativ deriv  din prevederile constitu ionale i a Legii contenciosului admini-
strativ. Astfel, prin art.124 din Constitu ie se stabile te c : Procuratura reprezi-
nt  interesele generale ale societ ii i ap  ordinea de drept, precum i drep-
turile i libert ile cet enilor.Aceast  atribu ie constitu ional  d  dreptul procu-
rorului, ca în urma exercit rii atribu iilor sale legale s  aprecieze dac  se încalc  
drepturile, libert ile i interesele legitime ale persoanelor prin acte administrati-
ve ale autorit ilor publice emise cu exces de putere sau se lezeaz  ordinea de 
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drept, prin urmare dreptul procurorului de a cere respectarea legalit ii la emite-
rea actelor administrative, inclusiv pe calea contenciosului administrativ, este 
recunoscut  de normele constitu ionale. Aceast  constatare este înt rit  de pre-
vederile art.5 lit.c) din Legea contenciosului administrativ prin care se stabile te 

 procurorul poate sesiza instan a de contencios administrativ în condi iile art.5 
din Codul de procedur  civil . Cu referire la Codul de procedur  civil  este de 
men ionat c  acesta a fost adoptat în redac ie nou  prin Legea nr.225/2003 i 
dreptul procurorului de a sesiza instan a de contencios administrativ în vederea 
ap rii drepturilor civile ale altor persoane este prev zut de art.71. 

Astfel, ac iunea în ap rarea drepturilor, libert ilor i intereselor legitime 
poate fi intentat  de c tre procuror numai la cererea scris  a persoanei interesate 
dac  aceasta nu se poate adresa în judecat  personal din cauz  de s tate, vârs-

 înaintat , incapabilitate sau din alte motive întemeiate. Ac iunea în ap rarea 
intereselor persoanei incapabile poate fi înaintat  de procuror indiferent de exis-
ten a cererii persoanei interesate sau a reprezentantului ei legal.  

În cazurile prev zute de lege, procurorul este în drept s  se adreseze în jude-
cat  în ap rarea drepturilor, libert ilor i intereselor legitime ale unui num r ne-
limitat de persoane. Procurorul este în drept s  adreseze în judecat  o ac iune 
sau o cerere în ap rarea drepturilor i intereselor statului i ale societ ii ce in 
de: a) formarea i executarea bugetului; b) protec ia propriet ii aflate în posesi-
unea exclusiv  a statului; c) rezilierea contractului care lezeaz  statul în intere-
sele lui; d) perceperea unei sume în beneficiul agen ilor economici în al c ror 
capital statutar statul are cot -parte; e) declararea, în condi iile legii, a actelor 
normative ale autorit ilor publice, ale altor organe i organiza ii, ale persoane-
lor oficiale sau func ionarilor publici ca fiind nule; f) perceperea în beneficiul 
statului a bunurilor dobândite ilicit; g) anularea înregistr rii i lichidarea persoa-
nei juridice în cazul înc lc rii modului stabilit de constituire, precum i urm ri-
rea veniturilor ei ilicite; h) protec ia mediului înconjur tor; i) alte cazuri prev -
zute de lege. 

Prin urmare este i firesc ca acest drept al procurorului de a se adresa în jus-
ti ie s  se r sfrâng i pe calea contenciosului administrativ. De i în viziunea 
noastr  prin determinarea expres  a cazurilor pentru care procurorul poate s  se 
adreseze în judecat  legiuitorul a limitat dreptul procurorului de a ap ra ordinea 
de drept, drepturile i libert ile cet enilor, precum i interesele statului ce pot 
fi prejudiciate prin acte administrative ilegale ale autorit ilor administra iei pu-
blice.  

d) Avocatul Parlamentar - Legea contenciosului administrativ prin art.5 
lit.d) recunoa te Avocatul Parlamentar drept subiect cu drept de sesizare în con-
tencios administrativ în numele altor persoane. Astfel, Avocatul Parlamentar, la 
sesizarea persoanei v mate într-un drept al s u, atac  actele administrative 
în instan a de contencios administrativ competent , în condi iile legii cu privire 
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la avoca ii parlamentari. adar, Avocatul Parlamentar, la sesizarea persoanei 
mate, atac  actele administrative v toare pentru asigurarea drepturilor 

i libert ilor legale ale persoanelor ce solicit  ajutor. Un astfel de drept este 
prev zut i în Legea nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avoca ii 
parlamentari, care în art.28 stabile te c  în baza rezultatelor examin rii cererii, 
avocatul parlamentar este în drept s  adreseze în instan a de judecat  o cerere 
în ap rarea intereselor peti ionarului ale c rui drepturi i libert i constitu io-
nale au fost înc lcate. Dezvoltarea acestor prevederi le g sim în art.7 din Codul 
de procedur  civil  nr.225/2003 prin care se men ioneaz  c , în cazurile prev -
zute de lege, procesul civil poate fi intentat în numele persoanelor împuternicite 
de lege s  apere drepturile, libert ile i interesele legitime ale unei alte perso-
ane, drepturile, libert ile i interesele legitime ale unui num r nelimitat de per-
soane.  

Astfel, în temeiul celor men ionate Avocatul Parlamentar, ca urmare a cont-
rolului realizat potrivit atribu iilor sale legale, dac  apreciaz  c  ilegalitatea ac-
tului sau excesul de putere al autorit ii administrative nu pot fi înl turate decât 
pe cale judec toreasc , sesizeaz  instan a de contencios administrativ în intere-
sul persoanei fizice v mate care a depus plângerea. În acest caz peti ionarul 
dobânde te de drept calitatea de reclamant. 

b) instan ele judec tore ti - calitatea de subiect cu drept de sesizare în con-
tencios administrativ potrivit art.5 lit.e) din Legea contenciosului administrativ 
îl au instan ele de drept comun i specializate în cazul ridic rii excep iei de ile-
galitate. Aceast  calitate este una interesant  deoarece instan ele de drept co-
mun sau specializate vor ac iona în interesul p ilor din proces sau în interesul 
ordinii de drept. Acestea decurg din prevederile art.13 din aceea i lege prin care 
se men ioneaz  c  Legalitatea unui act administrativ cu caracter normativ, emis 
de o autoritate public , poate fi cercetat  oricând în cadrul unui proces într-o 
pricin  de drept comun, pe cale de excep ie, din oficiu sau la cererea p ii in-
teresate. În interesul justi iei i pentru asigurarea ordinii de drept, la examinarea 
unei pricini de drept comun judec torul din oficiu poate sesiza instan a de con-
tencios pentru a supune controlului legalit ii un act administrativ de care depin-
de solu ionarea litigiului în fond.  

Cele men ionate rezult  din alin.(3) al art.13 din Legea contenciosului ad-
ministrativ prin care se men ioneaz  c  în cazul în care instan a constat  c  de 
actul administrativ depinde solu ionarea litigiului în fond, ea sesizeaz , prin în-
cheiere motivat , instan a de contencios administrativ competent i suspend  
cauza. Raportând prevederile art.13 cu cele de la art.14 din Legea contenciosu-
lui administrativ observ m c  calea de excep ie prin care instan ele de drept co-
mun sesizeaz  instan ele de contencios administrativ nu este chiar excep ional , 
ci doar una ordinar , deoarece actele normative nu au un termen de limit  pent-
ru a fi sesizate, iar cele individuale nu pot fi sesizate în general pe cale de exce-
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ie [1]. În ceea ce prive te sesizarea contenciosului administrativ de c tre insta-
ele de drept comun prin voin a p ilor o consider m ca nejustificat . Credem 
 instan a nu trebuie s  invoce excep ia de ilegalitate la voin a p ilor, deoare-

ce acestea pot oricând s  cear  controlul legalit ii actului administrativ cu cara-
cter normativ pe cale ordinar . Cu referire la actele care pot fi sesizate pe calea 
excep iei de ilegalitate în contenciosul administrativ Curtea Suprem  de Justi ie 
men ioneaz  c  acestea pot fi doar actele administrative cu caracter normativ, 
actele administrative cu caracter individual nu pot fi sesizate pe aceast  cale.  

Consider m o astfel de solu ie ca fiind gre it , dat fiind faptul c  implic  
consecin e grave i conduce practic la lichidarea institu iei excep iei de ilegalita-
te. Afirm m aceasta deoarece actele cu caracter normativ pot fi sesizate în orice 
moment f  vre-o limitare în timp, prin urmare excep ia nu exist .Interzicerea 
unui control al legalit ii actelor administrative individuale pe calea excep iei de 
ilegalitate conduce la limitarea dreptului de acces la justi ie i pericliteaz  prin-
cipiul constitu ional de echitate. 

Prin faptul c  s-a redus posibilitatea de a sesiza instan a de contencios de la 
6 luni la o lun  pentru a cere controlul legalit ii actelor administrative individu-
ale i prin faptul excluderii posibilit ii de a fi controlate pe calea excep iei de 
ilegalitate, actele administrative individuale r mân necontrolate, îns  aceasta nu 
face ca aceste acte s  fie legale. Ce se va întâmpla cu actele administrative indi-
viduale consumate, care au fost executate pân  la expirarea termenului de sesi-
zare în contencios i care au fost sesizate de partea v mat .  

Mai apare o problem  atunci când ne referim la consecin ele constat rii ile-
galit ii actului administrativ, Legea contenciosului administrativ la art.13 alin. 
(8) în redac ia ini ial  stabilea c  în cazul în care instan a de contencios admini-
strativ constat  ilegalitatea actului administrativ, instan a care a ridicat excep-
ia de ilegalitate solu ioneaz  cauza f  a ine cont de acest act administrativ. 

Solu ionarea cauzei f  a ine cont de actul administrativ ilegal este solu ia pen-
tru cauza concret  pentru care s-a ridicat excep ia, îns  legea nu prevedea nimic 
despre opozabilitatea acestei constat ri i pentru organul emitent. Cu atât mai 
mult aceasta era important când ne refeream la actele administrative cu caracter 
normativ, odat  fiind constatat  ilegalitatea acest act nu va mai putea fi aplicat 
i pentru alte cazuri, iar ilegalitatea urmeaz  a fi înl turat  de organul emitent 

prin modificarea actului normativ ilegal sau prin abrogarea lui.  
Aceast  problem  a fost elucidat  de Curtea Suprem  de Justi ie [4], care 

men ioneaz  c  hot rârea judec toreasc , prin care, pe cale de excep ie a fost 
constatat  ilegalitatea actului administrativ, este opozabil  numai pentru cauza 
în care a fost ridicat  excep ia de ilegalitate i autoritatea care l-a emis prin ce-
le men ionate se pune în sarcina instan ei de a remite hot rârea prin care se con-
stat  ilegalitatea actului administrativ i organului emitent, care este obligat s  
asigure legalitatea actului respectiv. Reglementarea ini ial  a art.13 alin.(8) fe-
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rea autorit ile administrative de posibilele consecin e în ceea ce vizeaz  desp -
gubirea persoanelor v mate prin actul ilegal, aceast  desp gubire se referea 
doar la cazul concret, se desp gubea doar persoana în privin a c reia pe calea 
excep iei de ilegalitate s-a constatat c  a fost prejudiciat . Actul v tor era 
înl turat sau modificat de organul emitent, astfel nu mai putea s  produc  con-
secin e, iar persoanele care nu s-au adresat pân  la acea dat  în instan a de con-
tencios nu mai aveau obiect al ac iunii în contencios administrativ deoarece se 
poate ataca doar actul normativ în vigoare. 

Excep ia de ilegalitate î i pierde esen a odat  ce legiuitorul a modificat pre-
vederile art.13 alin.(8) i a introdus suplimentar i alin.(9) în Legea contenciosu-
lui administrativ. Astfel, noile reglement ri stabilesc: (8) Actele administrative 
sau unele prevederi ale acestora declarate ilegale î i pierd puterea juridic  la 
data r mânerii definitive a hot rârii instan ei de contencios administrativ i nu 
pot fi aplicate pe viitor. (9) Consecin ele juridice ale actului administrativ cu 
caracter normativ declarat ilegal sunt înl turate de c tre organul de autoritate 
care l-a adoptat sau l-a emis. Potrivit celor citate constat m c  hot rârea instan-
ei de contencios administrativ prin care se constat  ilegalitatea actului adminis-

trativ are efect general, similar cazului sesiz rii pe cale ordinar . În acest fel 
esen a excep iei de ilegalitate a disp rut deoarece art.14 nu stabile te un termen 
limit  pentru  care  se  poate  sesiza  instan a  de  contencios,  astfel  este  posibil  ca  
actul normativ s  fie controlat pe cale ordinar  oricând.  

Mai mult ca atât complet rile aduse prin alin.(9) dispun repararea consecin-
elor aduse de actul ilegal, adic  autoritatea administrativ  este obligat  s  subs-

tituie  sau s  modifice actul  ilegal  i  s  repare paguba adus  printr-un astfel  de 
act tuturor subiec ilor.Al turi de cele specificate mai invoc m i aspectul vicios 
al stipul rilor c  actele administrative î i pierd puterea juridic i nu mai pot fi 
aplicate pe viitor din momentul constat rii ilegalit ii lor. O astfel de solu ie le-
galizeaz  o ilegalitate, consider m c  actul fiind declarat ilegal el nu poate fi le-
gal pân  la data constat rii ilegalit ii lui. Ilegalitatea este sau nu este, îns  odat  
ce s-a constatat ilegalitatea, aceasta exist  din momentul emiterii actului.  

b) alte persoane –  
- reprezentarea de drept - în cazul în care o persoan  fizic  v mat  într-

un drept recunoscut de lege este incapabil  s i apere drepturile, ac iunea poate 
fi introdus  în justi ie de reprezentantul de drept al acesteia.  

- reprezentarea prin procur  - o alt  modalitate de introducere a unei cereri 
în contencios administrativ din numele altei persoane v mate.  

- Consilierul local - potrivit art.23 din Legea nr.436/2006 privind administ-
ra ia public  local  poate sesiza instan a de contencios administrativ pentru a 
supune controlului judec toresc legalitatea deciziei consiliului local prin care se 
dispune ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier sau refuzul prima-
rului ori a pre edintelui raionului de a convoca consiliul la solicitarea consilieri-
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lor. De asemenea consilierul local potrivit prevederilor art.45 din aceea i lege 
poate ataca în instan a de contencios administrativ refuzul pre edintelui raionu-
lui de a convoca edin a consiliului raional solicitat  de cel pu in o treime din 
consilierii ale i. De i pentru celelalte categorii de acte legea nu prevede expres 
dreptul consilierului de a ataca actele consiliului sau a primarului ori a pre edin-
telui raionului în instan a de contencios administrativ. Consider m c  în virtutea 
func iei sale de reprezentare a aleg torilor în consiliul local acesta în cazul în 
care consider  c  interesele aleg torilor au fost lezate prin actele autorit ilor lo-
cale poate sesiza instan a de contencios administrativ pentru a supune controlu-
lui de legalitate actele acestor autorit i. Sus inem aceast  ipotez i din motivul 

 consilierul r spunde pentru daunele aduse de actele adoptate de consiliul lo-
cal respectiv. Practica judec toreasc  la acest capitol stabile te c  deoarece con-
silierul are dreptul s  solicite anexarea opiniei sale separate la procesul-verbal, 
el nu mai poate sesiza controlul legalit ii actului împotriva c ruia a votat. 

- delegatul s tesc - de i legea nu prevede expres dreptul delegatului s tesc 
de a ataca actele autorit ilor publice locale în instan a de contencios administ-
rativ consider m c  acesta în virtutea func iilor sale de a reprezenta interesele 
localit ii în fa a autorit ilor comunale este îndrept it s  solicite instan ei de 
contencios administrativ exercitarea controlului legalit ii actelor autorit ilor 
comunale sau or ene ti în cazul în care acesta consider  c  prin actele acestor 
autorit i se lezeaz  drepturile locuitorilor satului pe care îi reprezint  în fa a au-
torit ilor comunale sau or ene ti. 

- organele de tutel i curatel  - potrivit art.142 din Codul Familiei tutela 
i curatela se instituie asupra copiilor r ma i f  ocrotire p rinteasc  în scopul 

educa iei i instruirii acestora, precum i al ap rii drepturilor i intereselor 
lor legitime.   

- asocia iile ob te ti – conform  art.2 din Legea cu privire la asocia iile ob -
te ti, acestea se constituie i î i desf oar  activitatea în scopul realiz rii i ap -

rii drepturilor civile, economice, sociale, culturale, a altor drepturi i libert i 
legitime; ocrotirii naturii, monumentelor de istorie i cultur ; etc. Asocia iile ob-
te ti prin scopul s u pot urm ri atât beneficiul public cât i cel mutual. Semni-

ficativ este c  asocia iile ob te ti ce urm resc beneficiul public vor reprezenta în 
toate cazurile ce in de scopurile statutare un interes public ca fiind un interes al 
acestei asocia ii. În special acestea se vor referi la ap rarea drepturilor omului, 
ocrotirea s ii, asisten a social , protec ia mediului înconjur tor etc. Prin re-
alizarea scopului i sarcinilor sale asocia iile ob te ti pot fi considerate potrivit 
legii ca fiind de utilitate public . Ocrotirea drepturilor asocia iilor ob te ti este 
garantat  de lege, astfel potrivit art.10 din Legea cu privire la asocia iile ob te ti 
ap rarea drepturilor i intereselor legitime ale asocia iilor ob te ti, precum i a 
intereselor de importan  public , se realizeaz  pe cale judiciar . Din cele rela-
tate rezult  c  asocia iile ob te ti pot fi subiec i cu drept de sesizare în contenci-
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os administrativ pentru ap rarea drepturilor sale v mate prin acte administrati-
ve, care pot constitui i obiectul interesului public, adic  al altor persoane. 

Dup  cum am statuat mai sus, persoana v mat  într-un drept al s u printr-
un act administrativ este în drept s  cear  prin judecat  înl turarea înc lc rilor i 
repararea pagubei. Pentru a- i realiza acest drept persoana depune o cerere în 
contencios administrativ în conformitate cu competen a jurisdic ional  [3]. Co-
mpetente de a judeca ac iunile de contencios administrativ sunt:  

- judec toriile de sector i municipale,  
- cur ile de apel,  
- Curtea Suprem  de Justi ie.   
Ac iunile în contencios administrativ se înainteaz  în instan ele judec tore-

ti în a c ror raz  teritorial  î i are domiciliul reclamantul sau î i are sediul pârâ-
tul. În toate cazurile cererea în contencios administrativ va putea fi introdus  
numai dup  respectarea procedurii prealabile. O astfel de regul  d  posibilitatea 
autorit ilor emitente s  mai examineze înc  o dat  actul defectuos i s  înl ture 
consecin ele acestora, iar organului ierarhic superior s  exercite un control ad-
ministrativ ierarhic asupra acestor acte. Prin cererea prealabil  peti ionarul va 
solicita autorit ii administrative emitente revocarea actului administrativ defec-
tuos în tot  sau în parte,  aceast  cerere este  legat  de un termen de prescrip ie,  
care este în cazul actelor administrative individuale de 30 de zile de la data adu-
cerii la cuno tin  a actului. În cazul c  organul emitent are organ ierarhic supe-
rior cererea prealabil  se depune la alegerea peti ionarului organului emitent sau 
celui ierarhic superior. Pentru actele administrative cu caracter normativ ce aduc 
atingere unui drept sau interes legal, cererea prealabil  va putea fi depus  în ori-
ce moment cât r mâne în vigoare actul respectiv.Cererea prealabil  se examine-
az  de c tre organul emitent sau ierarhic superior în termen de 30 de zile de la 
data înregistr rii ei, iar r spunsul se comunic  peti ionarului de îndat .  

Organul emitent sau organul ierarhic superior este în drept s  resping  cere-
rea prealabil  sau s-o admit i  dup  caz s  revoce actul  defectuos.  Dup  care 
organul emitent va modifica actul administrativ ilegal. Organul ierarhic superior 
mai este în drept s  anuleze sau s  oblige organul ierarhic inferior s  repun  în 
drepturi persoana v mat . 

Dup  primirea r spunsului de la organul administrativ competent în leg tur  
cu examinarea cererii prealabile i dac  persoana nu este mul umit  de r spun-
sul primit este în drept ca în termen de 30 de zile s  înainteze o cerere în instan-
a de contencios administrativ prin care s  solicite anularea actului administrativ 

ilegal i recunoa terea dreptului pretins.Cererea poate fi formulat  împotriva or-
ganului emitent sau împotriva func ionarului public care a elaborat actul, la care 
se anexeaz  copia cererii prealabile cu dovada expedierii acesteia, dup  caz i 

spunsul organului competent, precum i actul administrativ contestat. 
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O astfel de modalitate reglementeaz  raporturile ce izvor sc din necesitatea 
de desp gubire a persoanei v mate în dreptul s u. Pe aceast  cale func ionarul 
ce s-a f cut vinovat de emiterea actului ilegal se oblig  s  pl teasc  desp gubire 
solidar cu autoritatea administrativ . Plata solidar  a desp gubirilor se pune în 
seama autorit ii administrative pe motivul c  ultima este obligat  s  suprave-
gheze activitatea func ionarilor s i.La acest capitol se introduc norme noi inexi-
stente pân  în prezent în legisla ia rii i anume: func ionarul care a fost silit s  
semneze actul ilegal de c tre superiorul ierarhic, poate s -l cheme în instan  în 
calitate de ter  persoan , ca o garan ie a sa. Superiorul ierarhic poate fi chemat 
în garan ie în cazul când acesta a obligat prin ordin scris inferiorul s  semneze 
actul administrativ contestat, iar în cazul când se va solicita plata unor desp gu-
biri pentru prejudiciul cauzat, garantul va putea fi obligat s  pl teasc  desp gu-
birile solidar cu autoritatea administrativ  ierarhic superioar . În acest sens se 
formeaz  o m sur  de protec ie contra abuzului organelor administrative i de-
vine posibil  atragerea la r spundere juridic  a persoanelor concrete ce s-au f -
cut vinovate de lezarea drepturilor cet enilor. 

Cererea în contencios administrativ este examinat  în termen de 3 zile de 
judec tor care decide punerea ei pe rol. În cazul accept rii cererii, instan a dis-
pune:  

a) înmânarea copiei cererii de chemare în judecat i copiilor actelor anexa-
te la cererea pârâtului; 

b) prezentarea de c tre pârât a actului administrativ contestat i a documen-
ta iei ce a stat la baza emiterii acestuia, precum i alte înscrisuri sau alte date pe 
care instan a le consider  necesare pentru judecarea pricinii; 

c) citarea p ilor pentru ziua primei înf ri.Pârâtul este obligat s  prezin-
te instan ei actele solicitate, iar în caz de refuz acesta va fi supus unei amenzi ju-
diciare în m rime de pân  la 10 salarii minime pentru fiecare zi de întârziere ne-
justificat . Aplicarea amenzii nu scute te pârâtul de obliga ia de a prezenta do-
cumenta ia solicitat . Persoana v mat  printr-un act administrativ poate solici-
ta concomitent cu înaintarea ac iunii i suspendarea execut rii actului. O astfel 
de suspendare poate fi solicitat  instan ei de contencios administrativ i în ca-
zuri bine justificate, pentru prevenirea unei pagube iminente, concomitent cu se-
sizarea autorit ii publice emitente sau ierarhic superioare. Instan a de contenci-
os administrativ va putea dispune suspendarea execut rii actului în privin a rec-
lamatului pân  la solu ionarea cererii prealabile.  

Pentru judecarea cauzei instan a fixeaz  un termen rezonabil, iar dac  p i-
le accept  cauza se examineaz  în prima zi de înf are, care este fixat  pentru 
cel mult 10 zile de la punerea cererii pe rol [4].  

Cererea este examinat  în instan a de contencios administrativ cu participa-
rea p ilor potrivit procedurii civile. Judecând ac iunea instan a adopt  una din 
urm toarele hot râri: 
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a) Respinge ac iunea ca nefondat  sau depus  peste termen. 
b)  Admite  ac iunea  i  anuleaz  în  tot  sau  în  parte  actul  administrativ,  sau  

oblig  pârâtul s  emit  un act administrativ ori s  elibereze un certificat, o ade-
verin  sau orice alt înscris, s  înl ture înc lc rile pe care le-a comis, precum i 

 dispun  adjudecarea desp gubirii în contul reclamantului pentru daunele cau-
zate prin întârzierea execut rii hot rârii.  

Drept rezultat al admiterii ac iunii actul administrativ contestat poate fi anu-
lat în tot sau în parte în cazul în care este:  

a) ilegal în fond, adic  contravine legii; 
b) ilegal, ca emis cu înc lcarea normelor de competen ; 
c) ilegal, ca emis cu înc lcarea procedurii stabilite. 
În concluzie putem afirma, c  controlul administrativ asupra activit ii auto-

rit ilor publice reprezint  forma cea mai efciant  de control datorit  faptului c  
sunt aplicate 2 cai, cea judiciar  în baza contenciosului administrativ i cea ne-
judiciar  prin institu ii specializate, control intern, tutela administrativ , c t i 
din partea altor autorit i.  

Aceast  form  de control este efectuat  în cea mai amre m sur  asupra acte-
lor administrative care reprezint  o form  a activit ii administra iei publice. 

Astfel controlul administrativ supreaveghezeaz  legalitatea emiterii actelor 
administrative, contestarea lor în cazul ilegalit ii lor. 

Constituirea institutului contenciosului adminsitrativ în Republica Moldova 
este un pas foarte important dat fiind faptul c  este accesibil  pentru popula ie i 
al i subiec i, rapid i are competen  foarte mari, inclusiv i anularea actului 
emis ilegal sau neoportun. 
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Modern world realises increasingly the importance of international labour 

migration and its positive contribution to the development of “receiving” and 
“supplying” countries.  

In her article ‘Some Peculiarities of Legal Regulation of External Labour 
Migration in the Republic of Belarus at the Present Stage’ Larysa Vasilyeva co-
nsiders modern situation with labor mobility in the Republic of Belarus; does 
the retrospective analysis of normative legal base development in this sphere, 
identifies specific features of such relations and produces recommendations on 
improving their management.  

In order to improve legal regulations in the area of external labour migrati-
on in the Republic of Belarus in 2010 a new version of the Law of the Republic 
of Belarus «On external labour migration» was drafted. The Law regulates the 
procedures of job placement of foreigners in the Republic of Belarus.  The Act 
clearly defines the range of people subject to this law. 

The Republic of Belarus has a licensing procedure which regulates the em-
ployment of natural persons abroad. Legal entities and individual entreprene-
urs involved in this kind of activity receive special permits (licenses) from the 
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. The Law clearly defines 
the grounds for refusal to issue or annulment of these permits.  
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The political integration of ethnic minorities is one of the most challenging 
tasks facing the countries of post-communist Europe. The roads to political rep-
resentation in the mainstream political process are numerous and diverse. The 
results of the analysis support the paper's argument that electoral arrangements 
are important but no key to achieving meaningful political representation. Elec-
toral arrangements thus seem to matter, but to mostly do so in situations where 
other factors of political mobilization seem to make representation uncertain.  
The effect of electoral arrangements on the success of ethnic parties is clearly 
mitigated by the size and dynamics of the minority they represent. However, 
there seems to be some link between the presence of ethnic parties in the politi-
cal system and the level of political participation of the ethnic minority. Both 
Lijphart and Norris point out the importance of proportional representation for 
that aim, as this electoral system allows the representation of all social groups. 
Or, in the other words: “Majority rule is dangerous in divided societies, beca-
use minorities that are continually denied access to political power will feel ex-
cluded and discriminated against by the regime”. Undoubtedly, electoral rules 
have an important effect on ethnic minority representation.  

Key words: electoral system, proportional representation, political parties, 
etc. 
 

Introduction 
Institutional engineering is the art of providing for rules and institutions in 

order to pursue political goals – such as creating a functioning multiethnic de-
mocracy [25]. Electoral systems translate the votes cast in a general election in-
to seats won by parties and candidates. The aim of most electoral systems is to 
be representative: to give a voice to minorities and to register dissent. Therefore, 
to treat people in a diverse society as equals requires more than a system based 
on ‘majority rules’. We expect that the discussed electoral system might bring 
advantages to all ethnic groups in some aspects, while not favoring any of them. 
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All members are elected on equal grounds, and the number of votes decides on 
the election, whereas the seat guarantee works as a backup to assure at least one 
seat for each constituent people. They would also gain it according to their vote 
share. 

Ethnic minorities are all numeric minorities in a country with an own ethnic 
identity. The term ‘ethnicity’ refers here to the self-definition or social definiti-
on of social groups that are considered to have common roots in history. Often, 
ethnic groups are distinguished by common characteristics such as religious be-
lieves, language, cultural habits or race, even if such characteristics are often so-
cially constructed. Thus, I consider all numeric minorities that consider themsel-
ves to have their own ethnic identity, regardless of whether they are officially 
recognized, as ethnic minority, or not. ethnic groups are identified based on data 
included in national censuses and alternative reports from human rights organi-
zations and academia. 

The way ethnic minorities are included in the democratic process heavily 
affects interethnic relations. Electoral rules have a major impact on the inclusion 
of minorities in political life [4, 10]. Even though electoral systems might seem 
at first quite similar across all the 20 democracies of Central and Eastern Europe 
- namely with a steady trend towards more-proportional representation (PR) - 
they importantly differ with regards to the rules that allow or hinder the represe-
ntation of parties of ethnic minorities. Undoubtedly, electoral rules have an im-
portant effect on ethnic minority representation [6]. Theory treats „power shar-
ing” institutions as a means to accomodate all social groups in the political sys-
tem [12]. Proportional representation systems for the elections to parliaments 
are considered to be such an inclusive “power sharing” institution, while plurali-
ty elections („the winner takes all”) are exclusive [29]. 

But this „classical” electoral system theory not be applied so straightforwad 
to ethnic minority representation like some authors  claim. In fact, most ethnic 
groups in Central-Eastern Europe are geographically concentrated. And this 
characteristic has an important impact on the functioning of electoral systems. 
Rarely noticed literature on electoral systems and party systems shows that the 
electoral system effect is almost reverse for minority groups that live on a con-
centrated territory. In other words: in contrast with the common theory, geogra-
phically concentrated ethnic minorities in many cases should prefer plurality 
electoral systems: In their regional “strongholds” they are able to get even more 
than proportional seat share. On the other hand, minorities dispersed throughout 
the country prefer proportional representation (cf. OSCE, 2001). Furthermore, 
many Central and Eastern European states introduced different models of speci-
al electoral rules for ethnic minority parties. Yet, they may have unwanted con-
sequences, promoting ethnic segregation instead of giving incentives to mixede-
thnic political parties. 
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1. The history of the ethnic representation in the Republic of Moldova 
In this paper, I investigate which electoral rules in Central-East Europe (pa-

rticularly in the Republic of Moldova) are able to integrate which ethnic minori-
ties into the national legislative bodies. I test if electoral systems are suited for 
ethnic minorities according to three aspects: Ethnic minorities are all numeric 
minorities in a country with an own ethnic identity. The term ‘ethnicity’ refers 
here to the self-definition or social definition of social groups that are conside-
red to have common roots in history. Often, ethnic groups are distinguished by 
common characteristics such as religious believes, language, cultural habits or 
race, even if such characteristics are often socially constructed. Thus, I consider 
all numeric minorities that consider themselves to have their own ethnic identi-
ty, regardless of whether they are officially recognized, as ethnic minority, or 
not.  

The traditional approach of democratization includes the requirements for 
limiting or reducing to the minimum the ideological and institutional noncomp-
liance of the old regime, autonomy from old powers, mobilization of civil socie-
ty, and creation of a stable system of political parties. The new details about the 
consolidation concept imply a consideration of the cultural realities and traditio-
nal culture from the particular country. In this case, it is recommended to reform 
the administrative-territorial structures, develop the party system, different soci-
al-political movements, and the corporatism. The democratic transformations 
imply also the reformation of the political system within the society, including 
the establishment of a multiparty system.  

The political parties have the mission to concentrate and represent citizens’ 
interests. The political parties have to crystallize the aspirations of individuals 
with the same tendencies and shape the positions from which population will 
have to choose during the elections. Nevertheless, although nobody denies the 
need for a multiparty system in transition countries, where the democratic prin-
ciples only start to emerge, the political parties are not very popular. In 1993 
more than twenty political parties and movements were registered in the Repub-
lic of Moldova. Until 1990 the Communist Party of Moldavia (CPM) was the 
dominant political force in the republic. It had controlled the administrative, 
economic, and cultural affairs of the Moldavian SSR from its establishment un-
til 1990. During that period, CPM officials monopolized virtually all politically 
significant government positions. However, once democratic elections were de-
cided upon, the party's power disintegrated swiftly. The CPM was formally ban-
ned in August 1991, following the abortive August coup d'état against Soviet 
president Gorbachev, but former communists continue to participate actively in 
politics through their membership in a variety of successor organizations.  
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In the wake of the 1990 elections, the Moldovan Popular Front, founded in 
1989 and consisting of an association of independent cultural and political gro-
ups, moved into a commanding position in the country's political life. It emer-
ged as an advocate of increased autonomy from the Soviet Union and of the 
rights of the Moldavian SSR's ethnic Romanian population. Popular Front dele-
gates were able to dominate proceedings in the Supreme Soviet and to select a 
government made up of individuals who supported its agenda. The Popular 
Front was well organized nationally, with its strongest support in the capital and 
in areas of the country most heavily populated by ethnic Romanians. Once the 
organization was in power, however, internal disputes led to a sharp fall in po-
pular support, and it fragmented into several competing factions by early 1993.  

In February 1993, the Popular Front was reformed as the Christian Democ-
ratic Popular Front (CDPF). Several other parties, primarily composed of ethnic 
Romanians, were organized after 1990. The largest and most influential of these 
ethnically based parties is the Democratic Agrarian Party of Moldova, which is 
a coalition of former communists and moderate to status-quo supporters of Mol-
dovan statehood and closer economic ties with Russia. The party's support co-
mes mainly from the rural populace, economic conservatives, and ethnic mino-
rities opposed to reunification with Romania. The Democratic Agrarian Party of 
Moldova won a majority of the votes in the 1994 parliamentary election.  

A much smaller but still influential political group is the Social Democratic 
Party of Moldova. Most of the Social Democrats' leaders originally participated 
in the Popular Front but later formed their own organization in response to what 
they perceived as the increasingly nationalistic position of that party [5]. The 
Social Democrats are multiethnic, and their constituency consists mainly of 
educated professional and managerial groups. Their support is strongest in the 
republic's capital.  

Another independent formation committed to promoting a less nationalistic 
agenda for the republic, the Democratic Party for the Rebirth and Prosperity of 
Moldova (PDRPM), was formed in late 1990. The PDRPM draws its support 
primarily from among ethnic Romanian intellectuals and is active primarily in 
the capital. At the other extreme of the political spectrum is the National Chris-
tian Party (NCP). The NCP is more expressly nationalistic than the Popular 
Front and its other competitors - Congress of the Intelligentsia (which is a com-
ponent of the Congress of Peasants and Intellectuals, a bloc in the 1994 electi-
ons), the Democratic Party, and the Democratic Labor Party - and it campaigned 
openly for reunification with Romania during the 1994 election. Other parties 
active in the 1994 campaign for the Parliament were the Reform Party, the Ye-
dinstvo / Socialist Bloc, the Republican Party, the Democratic Labor Party, the 
Green Alliance, the Women's Association of Moldova, and the Victims of Tota-
litarian Repressions.  
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In late 1993, former Prime Minister Valeriu Muravschi, along with several 
other leading members of Parliament unhappy with the direction of policy under 
the existing government, formed yet another party, the Socialist Workers' Party, 
in order to counter what they saw as the excessively conservative influence of 
the Democratic Agrarian Party of Moldova.  

Non-Romanian ethnic communities have also formed political organizations 
representing their interests. In the early transition period, the most influential of 
these was the Yedinstvo-Unitatea Intermovement. Yedinstvo, whose members 
include not only Russians but also Ukrainians, Bulgarians, and other Russian-
speaking residents of the republic, is politically conservative in its support of 
the pre-1990 status quo. Based primarily in Transnistria, it is strongly pro-Rus-
sian. In Parliament, its positions are represented by the Conciliere legislative 
club. Yedinstvo emerged in 1988 from the mobilization of Russianspeaking wo-
rkers responding to efforts to alter the republic's language laws and demote the 
status of the Russian language. During the transition period, Yedinstvo was the 
most effective and influential minority nationalist organization. Its representtati-
ves walked out of the first session of the democratically elected Moldavian Sup-
reme Soviet in 1990. In local elections, its adherents won control over local 
and raion governments throughout Transnistria [1, 12].  

Gagauz Halkî (Gagauz People) is a second pivotal minority political group, 
formed to represent Moldova's population of approximately 153,000 Gagauz. 
Like the Russian-speaking community in Transnistria, with whom they had be-
en close political allies, Gagauz nationalists gained control over local govern-
ment in the five southernraioane, where their numbers continue to be concentra-
ted. Like the Transnistrians, the Gagauz declared themselves sovereign in 1990. 
The results of Public Opinion Barometer from Moldova show that the political 
parties are the least popular among social organizations of the country. Over the 
years the surveys showed that less than 30 percent of respondents trusted politi-
cal parties (The minimum (11 percent) was registered in 2001 and the maximum 
(28 percent) was registered in 2004-2005. This result is lower than the result re-
gistered for trade unions (14-36 percent) nongovernmental organizations (20-36 
percent) and much lower than the one for mass media (47-62 percent). 

 
2. The influence of the electoral system on ethnic representation 

The level of trust for political parties is the lowest if compared to other ins-
titutions and organizations from the country. The skeptical attitude towards po-
litical parties is dictated by the Soviet legacy and the times of denial of social 
and political life. This explains why the political parties find it difficult to af-
firm themselves in society. People believe that political parties represent the inf-
luential groups of power controlled by the elites, whose purpose is to manipula-
te the public opinion. There are no considerable differences between political 



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

93 

parties and there is little interest in citizens on behalf of them. Some people be-
lieve that political platforms of different parties are quite similar and see no ne-
ed for the existence of more parties. The Public Opinion Barometer from April 
2002 also outlined this aspect of citizens’ attitude towards political parties. The 
political parties are not deeply rooted in society, are unstable and sometimes 
provisional, and this explains largely the citizens’ attitude towards political par-
ties.  

In societies in transition, the rule of law is not established and political life 
is managed poorly, allowing the parties to commit abuses of authority and achi-
eve their profit-driven trivial goals. In the conditions of a poor society, citizens 
are tempted to blame political  parties  for  the poverty.  The political  parties  are  
unevenly weak compared to the level of literacy of the population, a fact with a 
direct negative impact on the political sphere from the country. According to the 
Ethnobarometer studies, the political parties are often listed among the organi-
zations or institutions influencing interethnic relations [26, 69]. For political pa-
rties contributing to the improvement of interethnic relations, the representatives 
of different ethnic groups listed the Communist Party from Moldova: 6 percent 
of Moldovans and Bulgarians, 15 percent of Ukrainians and 17 percent of Rus-
sians. One percent of the Gagauz also listed the mayor’s offices. The respon-
dents also mentioned other parties: Christian Democratic Party (2 percent of 
Moldovans), „Our Moldova“ Bloc (2 percent of Ukrainians and 8 percent of 
Russians), and Social Democratic Party (2 percent of Ukrainians and 5 percent 
of Russians). For organizations the respondents mentioned United Nations (1 
percent of Moldovans), schools (1 percent of Gagauz), Parliament (1 percent of 
Gagauz), Ministry of Culture (3 percent of Bulgarians), and the House of Natio-
nalities (2 percent of Bulgarians). The Christian Democratic Party was listed ex-
clusively among the organizations contributing to the worsening of interethnic 
relations in Moldova: 5 percent of Moldovans, 1 percent of Gagauz, 16 percent 
of Ukrainians, 20 percent of Russians and 8 percent of Bulgarians. The Commu-
nist Party was listed by 2 percent of Moldovans, Agrarian Party by 2 The respo-
ndents also mentioned the customs (3 percent of Bulgarians) and Parliament (2 
percent of Bulgarians).  

 
2.1. The roots of the ethnopolitical conflict 

Since the period of national revival, the ethnopolitical situation in Moldova 
has been an example of polarization of interethnic and intercultural contradictti-
ons. The national idea or the idea of defending the national interests can become 
the methodology for political consolidation. The ethnic groups cannot emerge 
as independent subjects in the political sphere because their actions do not bear 
a formal character of a group. Their interests are represented by the ethnic elites 
that get involved in the political struggle for power, in other words they become 
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subjects of political struggle [26, 70]. Presently, one can see the contradiction 
between the government on one side, and the ideological orientation of the poli-
tical elites, on the other side. Any ideology is a project of the future society. The 
complexity of the ideas that represent the interests of the ethnos are systemati-
zed by the politicians in a set of norms, values, directions which allow for an in-
fluence on the ethnos or  on each individual, and allow winning the political 
space. Thus, ideology justifies the government’s actions and represents a means 
for political struggle.  

The interests of the group are subordinated to the common idea, which di-
rects the group in a certain direction for the achievement of the goal. The politi-
cal leader presenting the interests of his or her group interprets them, turns them 
into an ideology, and subordinates them to his or her interests. The politicizati-
on of the ethnic factor occurs, which signifies a real transformation of the ethnic 
factor into a tool of political struggle. The political conflicts then become ethnic 
conflicts. J.Rothschild believes that politicizing the ethnic element means:  

1. To give individuals the possibility of understanding the role of politics in 
the preservation of ethnocultural values and vice versa; 

2. To stimulate their attention towards this connection; 
3. To mobilize people in forming ethnic groups with a collective self-cons-

cience; 
4. To direct them in the sphere of political activities, based on this understa-

nding and collective self-conscience [27, 9].  
In the case of ethnopolitical conflicts, we can outline some common aspects 

characterized by set goals and ideology. In many cases, the conflicts start with 
an approach and discussion on the national language issue, and these particular 
conflicts changed from closed into opened conflicts. This sphere had a large 
mobilizing force because it resorted to all people of this ethnic group. Then the 
claims were generally entering  the political sphere and were extending over the 
state. Consequently, one got the territorial claims, which implies conflicts regar-
ding the resources of the relevant ethnic group. At this stage, one frequently in-
voked the historic past, certain events and traditions from the past. Moreover, 
both parties start using vast historical and archeological materials, which then 
come to justify the claims put forth by both parties.  

The congruence of the national claims with the struggle of political elites 
for power represents a reality of the transition period. The trends that follow in 
this situation can be different: in some cases, the importance of the ethnic factor 
grows and is then used in the political struggle. One must also consider these 
consequences generated by the worsening of the living standards of the popula-
tion, massive migrations that could generate a tension in the interethnic relati-
ons. Preoccupied with the national identity, the ethnic groups will continue to 
be an object of manipulation of the formal and informal elites during the politi-
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cal struggle for the division of power positions. Although there is an interdiction 
for the creation of political parties on ethnic principles, the politological analy-
sis openly proves that there is a trend in the distribution of the electorate by na-
tional criteria. 

In the case of politicization of national issues, one focuses the attention on 
the „main“ identity and on the need to choose from mutually exclusive identiti-
es. In this case, politicization represents an essential stimulus for the „nationna-
lism“, which represents a politicized national idea. When the goal is a success-
ful democratization, the researchers focus on the multiple identities, which rep-
resent the changing reality and which are build on the social basis of individu-
al’s identities. The human capacity for complementary and multiple identity, be-
sides guaranteeing the right for equal and full citizenship, represents a key fac-
tor that makes democracy in multinational states possible [11, 51]. The emerge-
nce of political and civic identities is considered one of the opportunities of de-
mocratic consolidation.  

 
2.2. The civic identity and its concept 

We can distinguish several approaches of the concept of civic identity. One 
of them however can be considered the basic approach, which considers the 
political citizenship as the central point from which all other dimensions derive. 
For Barber, the civic identity represents the genuine affiliation to political com-
munity, which, despite the distinctive identity references, unites everybody thro-
ugh common preoccupations affecting everyone [22, 22-32]. Most authors out-
line that the concept of citizenship is getting wider within a general social cha-
nge: transition from modern to post-modern societies D.Miller conceives citize-
nship as practiced in several ways: Right of association, civil right to a relative 
freedom, the social right to a minimal standard of living ensured by the welfare 
state and a post modern warrant of access the communication technologies [12].  

B.Turner defines citizenship as a set of practices in a civil society [28]. We 
agree with the larger concept according to which, the civic identity embraces 
the feeling of the individual to be included in the social contract, the conscience 
of being a member of a certain social group, one of the many groups from the 
political community. D.Heather explains that the community and political affili-
ations are not mutually exclusive at the individual level [9]. He argues that such 
a situation could lead to the emergence of a multiple identity: A person can be 
simultaneously a member of a state (through citizenship) and a member of civil 
society. The civic conscience is supposed to be assured by the daily process of 
negotiation between different groups. It is more of a process than a final desti-
nation. We can assert that the political identity, backed up by the right to partici-
pate and exercise political power, and the civic identity, as a feeling of belong-
ing to a state and society, are mutually stimulating. The determinist correlation 
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and the feeling of devotion towards a state, the common interest of all members 
of the society can have multiple sources with a different impact in varied con-
texts.  

Thus, the empirical analysis suggests that the civic identity can be based on 
the state or local identity, implying rights and duties, economic interest, percep-
tions about common goals and a common future. Based on this understanding of 
the term of civic identity, the creation of a common civic identity of the represe-
ntatives of different national entities from Moldova is defined through the rele-
vance of determination of national identity, and establishing the clear lines bet-
ween „us“ and „them’, adherence to democratic values, and nurturing the hope 
for the future. A common pattern for all citizens of Moldova can be also the as-
piration towards democratization of the society, orientation towards European 
integration, which is currently supported by a significant part of the population 
[26, 72]. Largely, the emergence of civic identity is determined by the orientati-
on towards the modernization of the society, a phenomenon conditioned by the 
inclusion in the contemporary global processes [18].  

The issue of correlation between democracy and interethnic problems has 
been on the agenda since the French Revolution, experiencing a new impulse 
with the „third wave of democratization“, which in 1970s overwhelmed the aut-
horitarian and totalitarian regimes. Analyzing the definitions of the term democ-
racy in the present political science, we notice that one of the most used definiti-
on includes, in addition to the traditional approach, the public competition and 
political participation, thus implying that democracy includes civil and political 
rights, freedom of expression, press, freedom of assembly, existence of organi-
zations necessary for free competition-based elections. The relationship betwe-
en the terms democracy and democratization is similar to the relationship bet-
ween a state and a process. Through democracy, one understands the process of 
transition towards a democratic form of government. In the spotlight of researc-
hers studying the issue of democratization, are the issues of the dynamics of tra-
nsition period processes, of the „democratic transition“ including the period of 
political development between two regimes.  

 
2.3. The correlation between democratization and interethnic processes 
Another deduction relates to the issue of correlation between democratizati-

on and interethnic processes and to the condition that the chances of democratic 
consolidation in a multinational and multicultural society grow due to policies 
applied by the state. The adopting of the laws on language, citizenship, Moldo-
van Constitution and other laws guaranteed a full and equal citizenship and a 
common „shelter“ for all citizens regarding individual rights. The analysis of et-
hnic and national identity in the Soviet period allows us to draw the conclusion 
that  the  „soviet  identity“  which  also  claimed  to  be  a  state  identity,  was  rather  
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ideological, closed, politicized and ethnocentric. The phenomenon of double co-
nscience spread and persisted at the beginning of the Perestroika, the attitudes 
towards state institu tions and the state being as low. At the same time, the level 
of trust in nongovernmental institutions, such as the Church, is high. Concern-
ing mass conscience, the situation cannot be changed rapidly, that is why nati-
onal ideas persisted in the posttotalitarian period and were largely predetermi-
ned by the Soviet legacy. At the beginning of Perestroika, the national idea was 
regarded by many people from the country as a supreme ideological value and 
this idea mattered as much as the idea of socialism in the Soviet period. Point-
ing at  these aspects,  the researchers  also mention the closed character  of  mass 
conscience during social cataclysms and, therefore, the phenomenon of national 
idea appeared in closed version, more precisely, in the ethnocultural form. Like 
in Soviet times, the mass conscience was not oriented towards openness, gene-
ral and universal values; it was leading to deadlock, being also one of the causes 
of the collapse of the Soviet Union. Consequently, the closed form of the cons-
cience has changed. According to the Delphi study results, the representatives 
of different ethnic groups took different ideological stands.  

The Moldovans advocate democratization and perceive independence as na-
tional revival. The survey participants belonging to national minorities perceive 
independence as an opportunity for the consolidation of a new nation and exis-
tence of poliethnic mixture. We identified several attitudes of the representati-
ves of different ethnic groups regarding Moldova as a state. In addition, the eth-
nic groups provide different appreciations regarding the political events from 
the country related to domestic as well as external policy. Some issues are view-
ed only from the perspective adopted by the survey participants.Nevertheless, as 
proved by the survey, some controversial issues on the country’s political agen-
da have a high potential of conflict that could place different ethnic groups in 
controversial or even conflicting positions. The different opinions regarding the 
Transnistrian conflict and the possible solutions put the representatives of diffe-
rent ethnic groups in conflicting positions. The topics with the highest conflict 
potential identified by the participants in the first part of the survey were the sta-
te configuration: unitary state, federal state; strategic orientation of Moldova’s 
foreign policy: EU or CIS; topics related to the national identity, threat of losing 
the Moldovan statehood. This set of issues with a high potential for conflict ge-
nerally identified by the participants is perfectly overlapping in the first part of 
the survey with the set of issues identified by the participants as having a poten-
tial of causing interethnic conflicts.  

During democratization, one of the main problems the societies are facing 
with is the stabilization of the formal institutions. Thus, during the transition pe-
riod, Moldova adopted several laws and took certain measures in regulating in-
terethnic relations. In addition to the structures that more or less dependent on 



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

98 

the state (Department for Interethnic Relations, Institute for Interethnic Relati-
ons within the Moldovan Academy of Sciences), the groups or persons influenc-
ing (mostly in a negative way) the interethnic relations in Moldova are represen-
ted almost exclusively by politicians or political parties. Democratic transforma-
tions also imply the reformation of political system from the respective societi-
es, including the establishment of multiparty system. Nevertheless, although no-
body denies the need for multiparty system in transition countries, where the de-
mocratic principles only start to emerge, the political parties are not very popu-
lar.  

 
3. Differences in ethnic diversity and formation party rules 

The results of Public Opinion Barometer from Moldova indicate show that 
political parties have the lowest popularity among social organizations from co-
untry [26,73]. Although there is an interdiction for the creation of political par-
ties on ethnic principles, the politological analysis openly proves that there is a 
trend in the distribution of the electorate by national criteria.When the goal is a 
successful democratization, the researchers focus on the multiple identities, 
which represent the changing reality and which are build on the social basis of 
individual’s identities. The human capacity for  complementary and multiple 
identity, besides guaranteeing the right for equal and full citizenship, represents 
a key factor that makes democracy in multinational states possible, and the eme-
rgence of political and civic identities is considered one of the opportunities of 
democratic consolidation. Based on this, the creation of a common civic identity 
of the representatives of different national entities from Moldova is defined 
through the relevance of determination of national identity and establishing the 
clear lines between „us“ and „them’, adherence to democratic values and nurtur-
ing the hope for the future. As a common pattern for the citizens of Moldova co-
uld serve the aspiration towards democratization, modernization and social pro-
gress.  

Variety in diversity leads to the expectation that the content and type of de-
mographic interaction with party registration rules will differ between countries 
depending on the size, cohesion, geographical concentration, and attributes spe-
cific to the group. Attributes of the individual group interact with the specific ty-
pes of party registration rules in ways that make them more or less of a barrier 
to electoral participation by the group and the resulting group potential for conf-
lict behavior. For example, a ban on ethnic parties affects only linguistically and 
/ or culturally distinct groups such as indigenous peoples and national minoriti-
es, but not de facto racial groups. Consequently, where other avenues for the po-
litical representation of the group are prevented, one might expect a ban on eth-
nic parties to augment the conflict potential of linguistically and culturally dis-
tinct groups but not of racial groups. 
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Size of the group is another characteristic that is important to the impact 
that formation rules will have. Racial groups, for instance, tend to be larger than 
the average national ethnic minorities and may, therefore, demand greater input 
in a country’s governance than small national minorities, whose primary object-
tive more likely involves greater autonomy over their own affairs. When restric-
tive formation barriers successfully keep the larger groups from representation 
one might expect any subsequent political conflict to be bitterer and have as its 
objective a more radical change to national politics than the change a small nati-
onal minority might seek. Which type of group, small or large, formation rules 
are likely to present the greatest barriers to is not, however, entirely clear. For 
example, larger more internally diverse groups are less likely to overcome the 
collective action problem required to mobilize successfully [14, 689-707]. Any 
additional barriers presented by formation rules will likely further prevent suc-
cessful collective action by such large groups. At the same time small groups 
may experience difficulties in mobilizing enough of their members for political 
action. In the case of small groups formation rules may therefore prevent the su-
ccessful conclusion of an already difficult task. How small is too small for elec-
toral mobilization is not evident. For example, in the relatively homogeneous 
Poland the small German minority does run a separate party in national electi-
ons, and the same is true for Greeks in Albania, but a party representing the si-
zeable community of Ukrainians in Moldova has never gained legislative repre-
sentation. 

Pre-election signature requirements are among the specific rules that inter-
act with the size of the group to alter its potential for mobilization and represen-
tation and consequent potential for conflict behavior. Theoretically, pre-election 
signature requirements place a proportionally heavier burden on smaller groups 
and groups in the early stages of mobilization than on large and established 
ones. Indeed, where electoral institutions are very permissive, the registration 
requirements effectively substitute for the effects of more restrictive electoral 
institutions. Alternatively, because pre-election signature requirements work as 
an incentive for internal party consolidation, if the requirements are not sufficie-
ntly high, ethnic groups that might otherwise consolidate to run a unified politi-
cal party fragment in their electoral competition to the detriment of ethnic group 
representation [3, 231-248].  

 
Conclusion 

This purpose of this paper has been to highlight some of the complex histo-
rical, theoretical and structural aspects hindering the capacity of parliaments to 
reflect the cultural diversity of the Moldavian community. At present, ethnic 
minorities remains disproportionately under-represented in legislatures in the 
Republic of Moldova. The debate surrounding the appropriate level of presence 



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

100 

of ethnic minorities in legislative revolves around questions of democracy, equ-
ality and recognition. It gives rise to the threshold question of which groups de-
serve representation, and how are these groups to be defined? There are no sim-
ple  answers  and  matters  are  complicated  further  by  the  fact  that  many  people  
have multiple group identifications and that groups can come into being and 
then fade away. Essentially it is a question of the balance that needs to be struck 
between the representation of minorities, and the maintenance and development 
of an overarching sense of national identity and purpose. If the ultimate goal is 
democracy building and consolidation, the quality of democratic governance of 
political elites must be central. A successful democratization strategy requires 
less majoritarian and more consensual policies in each of these fields. This can 
be guaranteed by modernizing the society, changing the mentality of population 
as well as political leaders and determining the democratic values as unique and 
irreversible.  

The existence of numerous ethnic minorities, e.g. Ukrainians, Russians and 
Gagauz, raises additional questions of principle, which would increase in impor-
tance if the predominantly non-Moldova ethnic population in the Transnistria 
region were to be incorporated in Moldovan elections. The reduction in the ele-
ctoral threshold to would allow large minorities, e.g. Russians and Ukrainians, 
to be represented in Parliament – if a substantial portion of the ethnic group wis-
hed to be represented by an ethnic party. The Gagauz minority does not appear 
to be large enough to clear a four percent threshold but because it is spatially 
concentrated, it can enjoy power in local government in its special region. In 
Romania 19 of  the 346 seats  in  Parliament  are  allocated to minorities,  equiva-
lent to 5 or 6 seats in a 101 – seat Moldovan Parliament. To follow the Romani-
an practice would, however, create difficulties in determining which ethnic mi-
norities should receive scheduled seats-and five seats would under-represent the 
larger minorities. Moreover, it would institutional divisions in a political system 
where the integration of diverse ethnic groups is a sine qua non for the mainte-
nance of the state. Lowering the threshold to one percent would allow smaller 
minorities to get at least one voice in Parliament, if there was a significant deg-
ree of cohesive voting along ethnic lines. Making such provisions would also 
avoid the normatively and empirically contentious issues of deciding whether or 
not Moldovan citizens ought to be represented on ethnic grounds or in terms of 
other cleavages of income, urban / residence, etc. That decision should not be 
taken by legislation but by the electorate. 
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The new economic and political realities faced by the Republic of Moldova, 
at the moment, generates the change of the forms and directions of migration 
flows. In this way, today, we can assert that Moldova has become one of the ma-
jor states whose population migrates to work to Europe. Labor migration, cer-
tainly, is a direct consequence of the big differences in living conditions and re-
muneration between the Republic of Moldova and Western Europe. This often 
becomes a challenge to both regional security and the security of Europe as 
whole. 

In this article the couses, tendencies and effects of labor migrations from 
the Republic of Moldova are examined, and also the structural characteristics 
of the new migration wave, and the migrants’ major destination countries, with 
a particular emphasis on the European space. 

 
Problematica privind migra ia a c tat o importan  incontestabil  în 

Re-publica Moldova pe parcursul dezvolt rii acesteia ca stat independent. 
Procesul de tranzi ie i de restructurare a economiei na ionale, în mare 

sur , a influe-n at i a schimbat situa ia pe pia a de munc  atît intern ,cît 
i interna ional . Timp de cî iva ani, economia Republicii Moldova sa 

modificat într-atît, încît statul nu reu te s  satisfac  cerin ele societ ii. 
Dezvoltarea sectorului privat, sta ionarea i desfiin area întreprinderilor mari 
de  stat,  care  asigurau  o  mare  pa-rte  a  popula iei  cu  locuri  de  munc ,  a  dus  
nemijlocit la apari ia omajului [28, 146]. 

Drept consecin , unul din cele mai marcante fenomene, ce caracterizeaz  
situa ia de pe pia a muncii din Republica Moldova, este migra ia 
interna ional  a for ei de munc . În ultimii ani acest fenomen a luat o 
amploare destul de ma-re, devenind unul din cele mai discutate i analizate 
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fenomene de c tre mass-media, oamenii de tiin i factorii de decizie din 
republic  [33, 138-147]. 

  Totu i, analiza acestui fenomen necesit  identificarea cauzelor de baz  ce 
au dus la apari ia i dezvoltarea lui. În acest context, cercet torul A.Krauze a 
eviden iat urm toarele cauze principale: 

- Înfiin area statului moldovenesc independent. În rezultatul destr rii 
Uniunii Sovietice, economia republicii a pierdut un ir de caracteristici de baz  
pentru o func ionare i dezvoltare de succes a integrit ii i prosperit ii 
proprii, ceea ce a condus ara la o criz  economic  profund . Schimb rile 
geopolitice din spa iul post-sovietic s-au reflectat i asupra proceselor 
migra ioniste ale Moldovei. Migra ia de tip intern din cadrul URSS treptat s-a 
transformat în mi-gra ia dintre statele ex-sovietice independente. 

- Înfiin area statului moldovenesc de tip deschis i democrat. Dezvoltarea 
Republicii Moldova ca stat independent i democrat a fost înso it  de procesul 
de liberalizare a procedurilor de ie ire i intrare din ar , ceea ce a contribuit 
la includerea activ  a statului în procesele migra ioniste mondiale. Totu i, 
trebuie de men ionat faptul c , transformarea Republicii Moldova într-o 
societate des-chis  a contribuit la apari ia unor noi particularit i în domeniul 
migra iei. Pre-cum celelalte state ex-sovietice, Moldova s-a ciocnit cu astfel de 
forme ale mig-ra iei, precum migra ia de tranzit legal i ilegal . Migra ia 
ilegal  devine un fe-nomen destul de r spîndit, care are drept consecin  
realizarea unor transform ri social-economice i politice complexe. 

- Înfiin area unui stat moldovenesc democratic bazat pe o economie de pia-
. Transform rile democratice realizate asupra sistemului economic, politic i 

social existent în cadrul spa iului postsovietic nu pot da un efect pozitiv într-un 
termen scurt, ceia ce a dus la înr ut irea situa iei de criz  existent  aici, înr -
ut ind situa ia popula iei. Criza economic i mic orarea productivit ii, 
infla ia, cre terea omajului, mic orarea cheltuielilor pentru domeniul social 
au influen at dezvoltarea situa iei migra ioniste din Republica Moldova [10, 
83]. 

Astfel, în rezultatul sondajelor efectuate cu privire la migra ia for ei de 
munc  din Republica Moldova, s-a demonstrat faptul c , factorii de baz  care 
determin  plecarea peste hotare a cet enilor moldoveni, în scopul c ut rii 
unui loc de munc , sunt de natur  social-economic . Cauza dominant  este 
situa ia material dificil  a familiei migrantului, lipsa unui post de munc , lipsa 
unor surse financiare suficiente pentru un trai decent sau pentru solu ionarea 
diferitor probleme cotidiene legate de alimenta ie, tratament medical, 
educa ia copiilor, achizi ionarea unei locuin e etc. [18, 90-134].  

În prezent exist  mai multe estim ri ale num rului de migran i moldoveni 
pleca i la munc  peste hotare. Deasemenea exist i diferen e considerabile între 
datele oficiale i cele neoficiale vizînd num rul persoanelor plecate peste hota-
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rele rii. Asrfel, recens mântul popula iei efectuat în perioada 5-12 octombrie 
2004 a prezentat un num r de 273 mii de persoane aflate peste hotare la mome-
ntul efectu rii acestuia [3, 260]. Una dintre estim rile efectuate în cadrul studiu-
lui Organiza iei Interna ionale a Migra iei „Remiten ele i Migra ia în Republica 
Moldova – 2006” [16, 3] a indicat num rul celor care munceau peste hotare la 
momentul desf ur rii studiului, acesta fiind de 252 mii persoane,neoficial vehi-
culînduse c  num rul migran ilor ar fi de peste 1 milion. Totu i, ultimele date 
oficiale ale Biroului Na ional de Statistic  ne prezint  c  num rul popula iei 
aflate la lucru peste hotarele rii în trimestrul IV al anului 2010 a fost de 316.8 
mii personae (fiind în cre tere fa  de media anual  a anului 2009 care a fost 
de 249,9 mii persoane) [1]. 

Conform cercet rilor efectuate ,migran ii moldoveni de lung  durat  vin din 
diferite p turi sociale i provin atât din zonele urbane (25%), cât i din cele ru-
rale (75%). Migra ia moldoveneasc  este îndreptat  în principal spre dou  regi-
uni, Uniunea European  (în primul rând Italia i Portugalia) i Comunitatea 
Statelor Independente (Moscova, Sankt-Petersburg din Federa ia Rus i o parte 
în Ucraina). O tr tur  specific  a migra iei moldovene ti este nivelul înalt de 
aglomerare a persoanelor în locurile de migra ie. Marea majoritatea a migran i-
lor se afl  în câteva regiuni de destina ie, peste zece ora e g zduind circa 3/4 
din num rul total de migran i din Moldova [11, 17].   

La moment pot fi identificate trei tipuri de migra ie interna ional  în Mo-
ldova:  

1) Migra ie interna ional  de scurt  durat  în special în rile CSI.  
2) Migra ie interna ional  de lung  durat , predominant fiind rile Uniunii 

Europene.  
3) Migra ie interna ional  legal  de lung  durat  spre SUA i Canada. Dist-

ribu ia migran ilor dup rile de destina ie relev , c  cei mai mul i migran i luc-
reaz  în Rusia (47%). Plecarea unui num r impun tor de migran i spre Federa ia 
Rus  este cauzat  de cheltuielile relativ mici pentru deplasare, intrarea f  viz , 
cunoa terea limbii ruse etc. În cea mai mare parte în aceast ar , au lucrat per-
soanele de sex masculin i cele din mediul rural (72,9% i respectiv 64,6% din 
num rul total al acestora). Durata medie de edere în Rusia constituia 1,8 ani. 

Pe de alt  parte, în rile Uniunii Europene (UE 27), în care accesul este mai 
dificil din cauza costurilor i regimului de vize, lucreaz  aproximativ 40% din 
migranti. Ponderea femeilor migran i i a celor din ora e este semnificativ mai 
mare decât cea a b rba ilor i celor din mediul rural, durata medie a ederii fiind 
i ea mai mare, de 2,7 ani [12, 6]. Dintre rile UE cea mai popular  destina ie 

este Italia. Conform datelor Institutului Na ional de Statistic  al Italiei, la 31 de-
cembrie 2007, în Italia se aflau 68,66 mii cet eni ai Republicii Moldova [8]. 
Totodat , în trimestrul IV al anului 2007, Ancheta For ei de Munc , realizat  de 
Biroul Na ional de Statistic , a estimat un num r de 61,8 mii persoane care 
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lucrau în aceast ar  de 15 ani i peste. Ponderea femeilor migran i în Italia este 
de 70,1%, fiind dep it  doar de Israel (86,6%) i Turcia (81,5%). La 
momentul actual Italia gazduie te circa 26% din num rul total al migran ilor 
moldoveni. În compara ie cu migran ii din Rusia, cei din UE sunt mai în vârst , 
au un nivel de studii mai ridicat i pân  la plecarea peste hotare, o bun  parte 
din ei, aveau un loc de munc . Astfel se poate constata faptul c , statele 
destinatoare pentru emigran ii moldoveni sunt în principal: Rusia (47%) i 
Ucraina (2%), Turcia (3%) i Israel (3%), iar în cadrul UE sunt: Italia (26%), 
Grecia (3%), Portugalia (3%), Spania (3%), România (1%), Germania, Fran a 
(2%), Cehia (1%), Anglia (1%) i alte ri (8%).  

Migran ii moldoveni au locul de re edin , preponderent, în capital  sau alte 
centre urbane mari în rile de migra iune. În Rusia, clusterul principal al migra-

ilor este format în Moscova (75,6%) i Sankt-Petersburg (10,7%). În Italia, 
clusterul migran ilor moldoveni este localizat în ora ele de nord ca Roma, Mi-
lano, Padova, Bologna (42,9%). În Fran a, 69,6% din migran ii moldoveni locu-
iesc în Paris. Totu i, în Portugalia, Cehia, Spania, Grecia i România, procesul 
de urbanizare este opus, dat fiind faptul c  majoritatea migran ilor nu sunt con-
centra i în anumite ora e [5, 4].  

Datele numerice privind num rul de muncitori migran i moldoveni în Euro-
pa sunt destul de limitate din cauza lipsei unui sistem adecvat de înregistrare a 
fluxurilor migra ioniste. Rezultatele cercet rilor disponibile ofer  unele estim ri 
cantitative ale tendin elor proceselor de migra ie a muncitorilor moldoveni spre 
Europa:         

• Cercet rile din Cehia estimeaz  c  în aceast ar  se afl  în jur de 2,000 
lucr tori moldoveni. În acela i timp, Serviciul de Securitate i Informa ie din 
Moldova raporteaz  nu mai pu in de 40,000 emigran i moldoveni angaja i în 
Republica Ceh . 

• Conform datelor autorit ilor germane în aceast ar  lucreaz  circa 
31,400 moldoveni. Majoritatea acestora sunt angaja i în sectorul de construc ie 
în Germania de est. 

• Moldovenii formeaz  cea mai mare parte a grupului de cet eni str ini 
expedia i în Polonia din Germania în urma încerc rilor ilegale de a trece hotarul 
(peste 1,000 persoane anual). 

• Mai mult de 10,000 emigran i moldoveni au fost expatria i din Portugalia, 
Spania, Turcia i Israel în decursul perioadei de doi ani. 

• Serviciul Federal de Viz i Imigrare în Stuttgart declar  peste 55,000 luc-
tori emigran i din Moldova în spa iul Schengen. Majoritatea migran ilor se 

afl  ilegal, având expirat  perioada de valabilitate a vizei, i deseori sunt lua i la 
înregistrare în cur ile de judecat  din cauza activit ilor ilegale pe care le practi-

 (cum ar fi furturile). Cu toate acestea, datele disponibile sunt incomplete, fi-
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ind colectate înainte ca rile membre ale UE s  lanseze unificarea sistemelor de 
control migra ionist prin introducerea sistemului EURODAC [32, 21-22]. 

Mai recent, în modelul general de migra ie din Moldova au fost observate 
urm toarele tendin e i schimb ri: - din regiunea CSI spre regiunea UE; - de la 
migra iea de scurt  durat i sezonier , la migra iea de lung  durat . Aceste ten-
din e i schimb ri par s  fie o tendin  spre diversificarea rilor de destina ie i 
o mi care de la rile cu venit mai mic spre rile cu venit mai înalt. Aceasta cre-
eaz  oportunit i i poten ial pentru sporirea impactului de dezvoltare al migra-
iei, în special în ceea ce ine de fluxurile sporite de remiten e sau fluxuri de re-

miten e mai stabilizate i rezistente care au o probabilitate mai mic  s  
transfere incertitudinea sau riscul economic în ara de origine. Migra ia de 
durat  mai lung  are de asemenea poten ialul de a rezulta în impacte mai mari 
de dezvoltare [4, 10].  

Drept urmare, putem constata faptul c , vectorul european al migra iunii 
for ei de munc  din Republica Moldova devine lider fa  de cel din spa iul 
CSI, deoarece posibilitatea de realizare a planurilor migran ilor în statele CSI 
pierde din valoarea sa în compara ie cu arealul european. Totodat , trebuie de 
men ionat faptul c  procedura de emigrare spre statele UE include în sine un 
proces destul de complex i costisitor.  

Astfel, marea majoritate a cet enilor Republicii Moldova emigreaz  spre 
statele europene prin intermediul agen ilor economici, care posed  dreptul de 
activitate în domeniul turismului interna ional, i care în realitate se ocup  cu 
racolarea ilegal  a cet enilor pentru munca peste hotare. Furnizînd doar 
servicii de deschiderea a vizei pentru o anumit ar , ace ti agen i economici 
impun sume de bani considerabil,ob inînd în acest fel un venit ilegal. Fiecare 
cet ean al Moldovei, care planific  plecarea la munc  peste hotare, achit  
serviciile agen ilor economici în acest domeniu o sum  nu mai mic  de 200 
dolari SUA [24, 33].  

Majoritatea moldovenilor intr  pe teritoriul statelor UE în mod legal, pe ba-
za unei vize Shengen, chiar dac  aceast  viz  este, de multe ori, una de tip turis-
tic . Cazuri de intrare ilegal  sunt foarte pu ine. Înc lcarea legii are loc nu în 
timpul intr rii pe teritoriul statului european, dar în timpul ederii pe teritoriul 
acestui stat. Cu toate acestea, procesul de deportare a cet enilor moldoveni de 
pe teritoriul european nu las  nici o speran  de întoarcere înapoi [22, 122].  

Deci, putem eviden ia urm toarele c i legale de trecere a hotarelor de c tre 
migran ii moldoveni, care au drept direc ie- int  spa iul european: a) 
angajarea legal  peste hotare prin intermediul semn rii unui contract de munc  
cu un antreprenor; b) trecerea legal  a hotarelor pe baza unui permis de edere 

i munc  legal  pe teritoriul statelor UE. Datele oficiale ale statelor occidentale 
cu privire la legalizarea cet enilor moldoveni ne permit s  vorbim despre un 
num r de 100-150 mii de persoane. Astfel, nu mai pu in de 150 mii de 

http://www.google.com/dictionary?source=translation&hl=en&q=&langpair=ru%7Cro
http://www.google.com/dictionary?source=translation&hl=en&q=&langpair=ru%7Cro
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persoane au fost legalizate la începutul sec. XXI numai în Italia, Grecia i 
Portugalia; c) trecerea legal  a hotarelor pe baza unei vize turistice. 
Achizi ionînd, prin intermediul unei agen ii turistice, viza pentru un stat al 
UE, migran ii moldoveni ajung pe teritoriul statului de destina ie în mod 
legal. Totu i, dup  expirarea unui anumit termen (de munlte ori a uni termen 
de  scurt  durat ),  ei  r mîn  pe  teritoriul  acestui  stat  în  mod  ilegal;  d)  trecerea  
legal  a  hotarelor  prin intermediul  unui  pa aport  str in,  în  special  al  unui  stat  
membru al UE [17, 247]. 

Printre statele care au oferit cet enilor Republicii Moldova posibilitatea 
de a ob ine o alt  cet enie este România. Câteva mii de cet eni ai Republicii 
Moldova au profitat de aceast  oportunitate la sfâr itul anului 2000 i începutul 
anului 2001. Aceast  tendin  a generat nemul umirea Guvernului Republicii 
Moldova. Potrivit unor surse neoficiale de informa ii, mai mult de 200.000 de 
cet eni din Republica Moldova de in cet enia româneasc . Totu i, dup  
aderarea României la UE (1 ianuarie 2007), Ministerul Justi iei a prezentat 
Ministerulului Afacerilor Externe un proiect vizînd modificarea Legei cu privire 
la cet enia român . Comunitatea European  a manifestat îngrijorare fa  de 
amendamentele propuse la lege, fiind preocupat  de faptul c , o propor ie 
semnificativ  de cet eni moldoveni, care solicit  cet enia român i cad sub 
inciden a legei revizuite, nu vor fi obliga i s  de in  o viz  de edere pe 
teritoriul  României.  În  acest  fel,  aceste  persoane fizice,  de i  cet eni  români  i  
respectiv cet eni europeni, nu vor fi în competen a teritorial  a României i 
respectiv nu vor putea fi “controla i”. În prezent, România, drept stat membru 
al UE a introdus un regim de vize pentru cet enii Republicii Moldova ,acest 
regim fiind unul flexibil.  

Astfel, migran ii moldoveni intr  pe teritoriul României, posedînd un 
pa aport personal legitim i o viz  legal  ob inut  la o misiune diplomatic  
român . Ace tea încearc  s  migreze din România spre Europa Occidental , 
folosind în acest scop frontiera de vest i cea de sud a României sau frontiera 
verde, prin diferite modalit i ilegale. Deobicei, migran ii moldoveni încearc  

 p trund  pe teritoriul statelor UE, trecînd ilegal frontiera Român -Ungar i 
cea Român -Sîrb . Mai recent, a început s  fie folosit i frontiera Român -
Bulgar . Rutele folosite sunt: Republica Moldova – România – Ungaria – Italia; 
Republica Moldova – România – Ungaria – Austria – Slovenia – Italia; 
Republica Moldova – România – Bulgaria [29, 74-95]. 

Dac  încerc m s  analiz m fenomenul migra iei de munc  în Republica 
Moldova, e de men ionat faptul c , migran ii moldoveni posed  diferite cate-
gorii de vîrste, acoperind un diapazon de 16-61 ani, unde media general  este de 
35,1 ani. Astfel, vîrsta medie a migran ilor moldoveni este mai mare decît me-
dia general i este practic aceea i pentru ambele genuri. În particular, Israelul 
este  statul  care  de ine  cel  mai  mare  num r  de  migran i  cu  o  vîrst  mai  
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înaintat . O situa ie diferit  este în statele occidentale precum, Fran a, 
Germania, Benelux, etc., unde vîrsta medie a migran ilor este mult mai mic . 
Aceste state constituie ri- int  pentru persoanele mai tinere, care deseori 
încearc  s  combine munca cu studiul universitar. Deasemenea, merit  s  
men ion m diferen a semnificativ  dintre vârsta medie a b rba ilor i a 
femeilor, angajate în Italia. Media de vîrst  mai mare la femei este determinat  
în principal de natura muncii practicate - îngrijire i baby-sitting - adic  
activit ile care necesit  o anumit  experien  în acest domeniu [6, 45].  

Printre lucr torii migran i moldoveni deseori pot fi întîlnite i persoane 
din categoria vîrstei a treia. Totodat , se observ  c  destina ia aleas  pentru 
migra ia în scopul muncii determin  o diferen  de gen printre emigran i. 
Astfel, s-a constatat c  b rba ii moldoveni pleac  în principal pentru a muncii 
la construc ii spre Federa ia Rus  sau alte state ale CSI, dar i spre astfel de 
state membre ale UE, precum: Republica Ceh , Portugalia, Fran a, Regatul 
Unit al Marii Britanii etc. Spre deosebire de ace tia, femeile prefer  drept 
destina ii mai mult statele europene, printre care Italia, Belgia, Germania etc. 
cu scopul muncii în sfera acord rii serviciilor [15, 76].  

Drept urmare, datele statistice prezentate de c tre Eurostat eviden iaz  c  
pe parcursul anului 2010 a fost înregistrat un total diferit pe genuri al 
migran ilor moldoveni pe teritoriul statelor membre ale UE, ca de exemplu: în 
Republica Ceh  a fost înregistrat un num r total de b rba i moldoveni de 6.311 

i un num r total de 3.591 femei, Portugalia: 11.754 b rba i i 9.051 femei, 
Irlanda 526 b rba i i 488 femei. Statele cu un num r mai mare de femei sunt: 
Italia cu 69.407 femei i 36.193 b rba i, Germania cu 7.483 femei i 5.716 

rba i etc. [30]. Aceste date demonstreaz  tendin ele migra ioniste diferite 
ale polpula iei Republicii Moldova în arealul european. 

Cît prive te nivelul educa ional al acestora, lucr torii migran i sunt în 
primul rînd speciali i califica i, persoane cu studii medii sau superioare 
incomplete [23, 120]. Totu i, în contextul analizei tendin elor migra ioniste 
ale popula iei Republicii Moldova în spa iul european putem constata faptul 

 spre statele UE pleac  în principal persoanele cu un nivel de educa ie mai 
înalt. Astfel, grupul de state, în care num rul de migran i cu un nivel de 
educa ie universitar i post universitar formeaz  mai mult de 50% este format 
din: Anglia cu 75%, Spania – 69%, Italia – 67,9%, Germania, Israel – 66,7%, 
Cehia – 54,5%, Irlanda – 50%. Acest  situa ie are loc din cauza faptului c : 
educa ia universitar  m re te considerabil nivelul de cerin e sociale ale 
individului pe care societatea nu le poate satisface, totodat , nivelul înalt al 
capitalului uman le face pe aceste persoane mai vulnerabile în condi iile 
pie ei for ei de munc  moldovene ti, deoarece, la momentul actual aceast  
pia  este interesat  mai mult în muncitorii cu un nivel jos al capitalului uman 
[31, 86-107].  
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Toate aceste circumstan e impulsioneaz  cet enii Republicii Moldova cu 
un poten ial uman înalt s  p seasc  teritoriul statului în c utarea unor posibi-
lit i sociale mai bune. Arealul european de multe ori se dovede te a fi o 
solu ie adecvat  cerin elor înaintate de ace tia, deoarece anume spre pia a 
european , în principal, se orienteaz  migran ii cu studii superioare din 
Republica Moldova, în dorin a de a- i solu iona problemele economice. În 
acest fel, putem s  presupunem c , cel pu in în viitorul apropiat, num rul 
persoanelor cu un nivel al educa iei superior va r mîne destul de mare în rîndul 
migran ilor moldoveni. Totodat , o parte însemnat  a moldovenilor cu 
calificare înalt  sunt supu i „descalific rii” profesionale atunci când migreaz , 
fiind deseori angaja i la munci de calificare joas  sau necalificate. Exodul 
intelectual din Moldova nu devine neap rat un câ tig intelectual pentru rile de 
destina ie, dar mai degrab  o irosire intelectual  pentru migran i. Totu i, 
migran ii moldoveni cu calificare înalt  câ tig  mult mai mult din munci cu 
statut jos peste hotare, decât ar fi posibil dac i-ar urma carierele în ara lor de 
ba tin . 

În cazul Republicii Moldova for a principal  a proceselor migra ioniste 
sunt diferen ele de salarii. Economia Moldovei a fost influen at  în mod 
substan ial de banii trimi i din str in tate [2, 88-90]. Fondul Interna ional 
Monetar a definit acest tip de bani, care sunt înregistra i în trei compartimente 
diferite ale balan ei de pl i, i anume compensa iile angaja ilor, remiten ele 
muncitorilor i transferurile migran ilor, printr-un singur termen de 
„remiten e” [25, 140]. Astfel, trebuie s  men ion m faptul c  ,dependen a 

rii noastre de remiten e survenite de peste hotare este printre cele mai mari în 
lume. Banca Mondial  a plasat Republica Moldova pe locul trei în lume dup  
cota remiten elor în PIB, care, în 2008 a constituit 31%, fiind dep it  doar de 
Tonga cu 38% i Tadjikistan cu 50% [13, 2].  

Volumul transferurilor în numerar de peste hotare efectuate prin intermediul 
ncilor moldovene ti a constituit echivalentul a 957,93 mil. de dolari în anul 

2009 i s-a redus cu 32% (445,74 mil. de dolari) în raport cu anul precedent. 
Datele B ncii Na ionale a Moldovei (BNM) arat  c  în ianuarie-octombrie 
anul 2009 circa 83% din volumul total al transferurilor b ne ti au fost efectuate 
prin intermediul sistemelor interna ionale de transfer rapid. În octombrie 2009, 
ponderea transferurilor în dolari SUA a fost de 53,8% (fa  de 49,7% în 
octombrie 2008), în timp ce moneda euro a înregistrat o cot  de 39,4% 
(comparativ circa 42,3% în perioada similar  a anului trecut). Începând cu 
august 2008 valoarea remiten elor a început s  se reduc  treptat pe fondalul 
recesiunii mondiale [26, 5].  

Trebuie s  men ion m faptul c , transferurile b ne ti ale lucr torilor mig-
ran i moldoveni spre statul de origine se realizeaz  prin intermediul diferitor 

i, atît pe canale oficiale cît i pe cele neoficiale. Conform datelor Fondului 
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Monetar Interna ional, 59% din transferurile b ne ti, venite în Moldova pe c i 
oficiale, î i au originea din statele Uniunii Europene, 26% - din statele CSI, i 
15% -  din  alte  state  [9,  10].  Astfel,  putem constata  faptul  c  ,c ile  oficiale  de  
transferuri b ne ti sunt preferate îndeosebi de migran ii moldoveni afla i în 
astfel de state precum: Portugalia, Spania (65,3% de remiten e), Fran a, 
Germania, Belgia i Marea Britanie (47,7%), Italia (42,9%), Grecia, Cipru 
(33,3%), ceea ce reprezint  marea majoritate a remiten elor ajunse pe teritoriul 
Republicii Moldova. În acela i timp, 80,1% din migran ii moldoveni, care 
lucreaz  pe teritoriul CSI aleg c ile neformale de transferuri b ne ti spre 
Moldova [19, 7-34]. 

Trebuie s  men ion m faptul c , remiten ele influen eaz  semnificativ 
procesul de dezvoltare al statului recipient. Indiferent de varia iile na ionale, 
sumele implicate sunt importante, întrucît remiten ele pot fi salvate, investite 
sau cheltuite pentru acoperirea consumului casnic. Fiecare mod de utilizare 
comport  consecin e diferite. Spre exemplu, impactul investi iilor i al 
economiilor poate fi observat mai bine la nivel macro, în timp ce impactul 
asupra consumului este vizibil i la nivel micro, toate acestea îns  implic  efecte 
multiplicatoare în economie [27, 169-193].  

Astfel, conform datelor aduse de c tre Banca Mondial , printre cei mai mari 
recipien i de remiten e ca parte a PIB-ului (Moldova, Bosnia i Her egovina i 
Albania), Moldova i Bosnia i Her egovina au cheltuit mai bine de 25% din re-
miten e pentru asigurarea cheltuielilor casnice [14, 64-65]. Ceea ce demonstrea-

 faptul c , o parte considerabil  a banilor adu i de peste hotare nu sunt inves-
ti i pe teritoriul Republicii Moldova pentru a contribui la dezvoltarea 
economic  a rii la nivel macro, dar sunt cheltui i pentru necesit ile de 
nivel micro, totu i, aceste resurse stimuleaz  într-o anumit  m sur i 
investi iile, fapt care contribuie inevitabil la dezvoltarea economiei [7, 40-46].  

Migra iunea for ei de munc  spre spa iul european aduce cu sine un ir de 
consecin e, atît pozitive cît i negative. Fiind nu doar o consecin  a s ciei, 
ci i rezultatul democratiz rii tîn rului stat, a interna ionaliz rii i integr rii în 
Europa, procesele migra ioniste al turi de dezvoltarea treptat  a comer ului 
interna ional, au constituit principalele pârghii pentru consolidarea 
transparen ei statale. Astfel, odat  cu întoarcerea în Moldova, chiar i pentru o 
edere de scurt  durat , migran ii aduc cu sine tendin e, practici interna ionale, 

cunoa terea limbilor, culturilor, tradi iilor, tehnologii i idei noi, contribuie la 
dezvoltarea societ ii, i la mic orarea diferen elor mentale existente în 
spa iul european i cele de pe teritoriul Republicii Moldova [21, 108-111].  

Cît prive te efectele economice, acestea pot fi pozitive pe termen scurt, în-
, ele sunt, în acela i timp, i negative în viitorul îndep rtat. Acest fapt se dato-

reaz  a a numit-ului „exod de creieri.” Pentru Moldova, în calitate de ar -do-
nor, acesta rezult  într-o devastare major  a pie ei de munc i descalificarea 



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

112 

general  a for ei de munc , care, la rândul s u, nu favorizeaz  deloc dezvoltarea 
economic  pe termen lung. Exodul for ei de munc  calificate împiedic , deci, 
într-o mare m sur , dezvoltarea economiei i a tiin ei na ionale. Totodat , mig-
ra iunea for ei de munc  afecteaz  negativ rela iile între rile-donor i rile-re-
cipient ale migran ilor de munc . Majoritatea lucr torilor migran i din Moldova 
se afl  în ara de destina ie ilegal, încalc  legisla ia în vigoare, fie dep ind viza, 
fie f  permis de lucru. Luând în considera ie num rul destul de mare a moldo-
venilor  în  anumite  ri,  precum Italia,  Portugalia,  Cehia,  Grecia,  etc.,  se  poate  
presupune c  exist  pu ine anse pentru ca moldovenii s  fie bineveni i i respe-
cta i de localnici, în special de cei omeri. În afara perturb rilor grave pe care le 
creeaz  lucr torii migran i pe pia a de munc  a rii-gazd , apar probleme de or-
din penal, inclusiv ho ia, cre terea criminalit ii, traficul de droguri i femei. 
Totodat , barierele lingvistice i situa ia ilegal  fac foarte dificil  integrarea luc-

torilor migran i în mediul str in. Totalitatea acestor factori submineaz  imagi-
nea Moldovei i a cet enilor s i [20, 63-78]. 

To i ace ti factori demonstreaz  caracterul complex al tendin elor 
actuale de migra ie a popula iei moldovene ti spre spa iul european, 
precum i necesitatea solu ion rii numeroaselor probleme i consecin e 
negative ap rute în urma fluxurilor migra ioniste. Astfel c , cooperarea dintre 
Republica Moldova i UE în domeniul migra iei for ei de munc  devine un 
component foarte important pentru dezvoltarea rela iilor de bun  vecin tate 
dintre cele dou  p i. 
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Power and politics – two social phenomena that are in a relationship of de-

pendence, the power produces politics and the political mechanisms turn into 
the display of power. How the policy production and the power reproduction 
are implemented depends largely on the culture of power. 

In our opinion, the national power is likely to show a high degree of culture 
provided that it overcomes the trend of total negation of the past, through the 
awareness of historical continuity; the restoration of a genuine dialogue betwe-
en the generations; overcoming the tendency to consecutive alternation of re-
form and subsequent counter-reforms; there is task imposed to seek an effective 
governance formula acceptable by the entire society; developing the culture of 
dialogue and negotiations – the only civilized conflict resolution mechanism. 

 
Puterea i politica – dou  fenomene sociale, care se afl  în raport de depen-

den , puterea produce politic , iar mecanismele politice se transform  în mani-
festare de putere. Cum se realizeaz  producerea politicilor i reproducerea pute-
rii, depinde în mare m sur  de cultura puterii. 

Rela ia puterea – societatea este multidimensional , una dintre cele mai im-
portante fiind angajarea de responsabilit i. Anvergura angajamentelor puterii, 
ca institu ie, în raport cu societatea, rezonan a efectelor ini iativelor puterii pent-
ru întreaga societate, impune puterii necesitatea respectarii unui caracter civili-
zat. Pentru putere acest caracter este asigurat de c tre cultur . În cadrul analizei 
raportului putere - societate, cultura este conceput  ca o institu ie care determi-

, tonalizeaz , este un camerton pentru realizarea actului de putere, prin care se 
subîn elege întreaga totalitate de leg turi i raporturi, care impulsioneaz  demni-
tatea în activitatea politic , în mecanismele i formele de influen are asupra ele-
ctoratului, asupra stilului de comportament civic, aupra perceperii i trat rii 
oponen ilor politici, asupra capacit ii de a dialoga i negocia situa iile de conf-
lict. Cultura, fiind un mecanism de generare, acumulare i transmitere a valori-

http://www.eui.eu/Projects/TransatlanticProject/Documents/BackgroundPapers/EU-CooperationChallengesExternalMigrationPolicy.pdf
http://www.eui.eu/Projects/TransatlanticProject/Documents/BackgroundPapers/EU-CooperationChallengesExternalMigrationPolicy.pdf
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lor, tratat  ontologic, atribuie puterii stutul normativ, care deriv  din orient rile 
ei general umanistice. 

strarea i persisten a culturii, civiliza iei se fundamenteaz  prin crearea 
mecanismului consecutiv de elaborare, consolidare, reproducer, multiplicar i 
transmitere de valori. Cînd vorbim despre un regim civilizat normal, presupu-
nem c , exist  un ir neîntrerupt de producere, consumare i reproducere ai for-
ma iunii umanitera în întregime, în care constat m i urm rim un echilibru fi-
resc dintre dou  fenomene – pe de o parte permanent  modernizare, pe de alta, 
un grad extrem de înal de cuccesiune, de acumulare ai mo tenirii culturale. Un 
cadru, canav  cultural  durabil  este posibil  în condi ia nu doar de producere, 
dar în egal  m sur i în procesul consolid rii i r spîndirii valorilor culturale. 
Aceast  axioma este valabil  pentru toate formele i tipurile de cultur , inclusiv 
i pentru cea politic , se manifest  la fel, indiferent de purt torii acesteia, cei ca-

re sunt condu i, sau de c tre expunen ii puterii, ori de putere ca institu ie în cad-
rul civiliza iei occidentale. Cu p rere de r u nu se manifest  în plin  m sur  în 
condi iile noastre. Axioma în cauz  nu o reg sim în mentalitatea noastr , nici în 
realitatea noastr  politic . Suntem martorii unei tendi e na ionale de a diviza, în 
loc de a multiplica, de a distruge, în loc de a construi, de a fonda ceva nou nea-

rat în locul unde ceva a fost distrus, de i acest ”obstacol” putea fi cu u urin  
amenajat. Noi nu repar m, restaur m cl diri vechi, prefer m s  ne dezicem de 
cl diri istorice, cu trecut, dar care nu corespund noilor standarde i demolîndu-
le, pe fundalul vechi ampl m ceva ce este în vog , dar care nu ne caracterizea-

, astfel rupînd, distrugînd r cinile istorice. Cam a a proced m în toate do-
meniile, ob inînd un rezultat, care pe de parte nu corespunde a tept rilor.  

Prin ce se explic  anume acest fel de comportament? Una din cele mai soli-
de cauze este criza permanent  în care ne afl m i perseveren a cu care distru-
gem stratul cultural acumulat de genera iile precedente, mai fi m i - crearea vi-
durilor, ruperea tradi iilor, ignorarea trecutului i culpabilizarea acestuia. Asis-

m la o lupt  crîncin  dintre urma i i st mo i, lupt  care contribuie la scinda-
rea genera iilor, pierdereia pilonilor, ce în consecin  poate aduce la degradarea 
societ ii în întregime. Fenomenul de mancurtism, despre care se vorbea acum 
25 de ani în urm , cu regret, ne mai caracterizeaz . 

comia renov rilor, reformelor, deseori întreprinse de dragul prosecului nu 
i a rezultatului, ignorarea succesibilit ii, caracterizeaz  puterea noastr , indife-

rent de coloratura politic  ai exponen ilor s i. Nu intr m în esen i de-mont m 
totul ce era legat sau avea tangen  cu activitatea predecesorilor (de perpectiva 
lung i curt  durat ). Puterea noastr  exercitînd actul guvern rii se axeaz  pe 
”DE” i ”RE” ca valoare în sine, indeferent sunt întradev r oportune sau nu. Ce-
lor condu i le r mîne doar s  a tepte ce nou ”DE„ sau ”RE” o s  le fie oferite 
spre „acceptare”. 
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Dezvoltarea societ ii noastre este supus  regulii ruperii cu trecutul, dar nu 
a conexiunii cu precedentul, de r spingere a mo tenirii, de risip  a genofondului 
cultural. Noi nu puten constata un dialog veritabil între genera ii, ci fix m mo-
nologuri r zle e ale reprezentan ilor acestora. Accentul este pus pe epurarea in-
variantului, de a dezagrega universalul pentru toate genera iile. Pierderea aces-
tor idealuri pozitive, universale, care mobilizeaz  societatea, înspir i produce 
valori, este periculoas , dat fiind faptul c  poate contribui la pierderea solidari-

ii i a coeziunii sociale, sentimentului de f urire în comun al viitorului, de tra-
nsmitere din genera ie în genera ie a demnit ii de unitate i responsabilitate. 

Puterea permanent lupt  cu trecutul, transformînd aceast  activitate în mun-
ca lui Sezif, pierzind mult timp i eforturi înz dar, dac -i s  vorbim în categirii 
ra ionaliste – este pu in productiv . Aceast  tendin  este periculoas , deoarece 
negîn r cinile istorice, pream rim cotidianul, eviden iind particularul, distan-
indu-ne de unitate, ne facem prada lucrurilor de conjunctur , prin urmare avem 

toate ansel s  erod m poten ialul proprii dezvolt ri. La moment, puterea noast-
 nu posed   în deplin  m sur  practici de p strare dialectic  a formelor dep i-

te de timp, f  a le proclama i descrie doar în culor sumbre, f cîndu-le respon-
sabile pentru nereu itele de azi.  

Actuala putere politic  din Moldova argumenteaz  propriile ac iuni, invo-
cînd necesitatea respect rii drepturilor omului, lucru pe care-l salut m. i totu i, 
exponen ii puterii noastre au dat uit rii cuvintele ”na ului SUA” Th.Paine, care 
spunea: ”Principiul iluminist i sacru al egalit ii drepturilor omului (dat fiind 
faptul c  propria sa existen  datoreaz  Domnului) este aplicabil nu doar celor 
care tr iesc în prezent, dar i genera iilor care vin a se schimba. Fiecare genera-
ie este egal  în drepturi cu genera ia precedent , la fel ca omul care se na te 

egal în raport cu contemporanii s i” [8, 203]. 
Divor ul benevol al puterii de continuitate afecteaz  caracterul unitar al pro-

cesului istoric, transformînd-ul într-o simpl  sum  de evenimente i schimb ri 
izolate, lipsite de logica dezvolt rii unitare a poporului. Retrospectiva anilor de 
moderniz ri i reforme, pe lîng  un ir de efecte pozitive, ne genereaz  material 
pentru concluzii mai pu in optimiste. Pornin la drumul marilor moderniz ri i 
reform ri, nu aveam nici experin , dar nici r bdare, continu m s  fim extrem 
de ner bd tori, dorind totul, repede i acum, nefinalizînd unele începeri, neadu-
cînd  la  bun  sfîr it  unele  reforme,  începeam  altele,  adesea  în  acela i  domeniu,  
”dar pe nou”, mult mai grandioase i impresionante, le l sam i pe acestea balt , 
imediat începînd ceva ”nou”, în consecin  ratînd ansa, timpul, energia, dar di-
strugînd i acea ce aveam. 

Caracterul civilizat al puterii este sus inut de sim ul satisfacerii obiective 
despre trecut, despre propia istorie, care nu se termin  cu venirea la putere a 
unui nou lider sau partid politic. Dorim sau nu, dup  cum scrie A.Whitehead 
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”Trecutul obiectiv exist  în prezentul nostru, care se transform  în viitor” [9, 
592]. 

strarea, conservarea este condi ia i legea civiliza ional , care determin  
derularea fireasc  a proceselor socioumane, ignorarea acestui imperativ poate 
avea un impact negativ pentru noi. Este timpul ca puterea s  con tientiz m c  
trecutul este o parte din noi a clora de azi, istoria i cultura noastr  sunt indivizi-
bile, ambele merit  aten ie i p strare cu pietate, pentru c  sunt ale noastre, prin 
ele noi exist m, doar astefel ne vom alinea proceselor progresului social civili-
zat, spre care, de fapt tindem, nu este partid politic contemporan în Moldova, 
care nu invoc  necesitatea acestei civiliz ri. Doar prin acest fel ne vom include 
i noi în ritmul mondial al dezvolt rii. 

Societatea noastr , în mare parte, duce lipsa unui respect de sine, bazat pe 
acceptarea trecutului - a a cum este el. Dezvoltarea evolutiv , prin continitate i 
schimbare treptatp , nu este posibil  pe loc gol, prin negarea propriei istorii, în-

ptuirea c rea a fost realizat  de existen a miilor de vie i i destine omene ti. 
Or, puterea are nevoie de o formul  politic  consensual ,  nu doar în spa iu, dar 
i în timp. 

În literatura de specialitate autihton  sunt mai mul i autori în aten ia tiin i-
fic  ale c rora este problematica formulei politice func ionale, ideea na ional , 
ideologie de stat, concept nou de dezvoltare, model sau curs de tranzi ie democ-
ratic  s.a. Astfel P.Varzari în raport cu elita politic  scrie c  ”Sintagma ”formu-
la politic  func ional ” va fi folosit  în sensul guvern rii eficiente a societ ii de 

tre elita puterii, în baza elabor rii, adopt rii i aplic rii unui model de transfo-
rm ri democratice, concept considerat de noi drept o strategie a tranzi iei politi-
ce, a tranzi iei economico-sociale i a tranzi iei de integrare european , evolu ia 
pozitiv  a c rora ar contribui la configurarea i consolidarea unui nou tip de or-
ganizare politic i economico-social  a Republicii Moldova” [6, 68-69].  

Analiza retrospectiv  ai anilor de independen  ne ofer  material pentru un 
ir de concluzii, printre care una este evident , ese la suprafa , i anume alter-

nan a consecutiv  a reformelor i contrreformelor.  
1. Putem spune c  reformarea adesea for at , avea un caracter conflictual – 

s-a produs diferen ierea rapid  a societ ii, a popula iei, a rela iilor interetnice, 
s-a dezechilibrat raportul dintre scopuri i sursele prin care urmau s  fie realiza-
te acestea, mai mult ca atît, problemele sus-numite erau i r mîn a fi agravate de 
”preocup rile de arte” ale politicienilor pentru ocuparea unui loc mai prestigios 
pe Olimpul politic moldovenesc, ce contribuie suplimentar la tensionarea i tra-
nspunerea vie ii întregii societ i în situa ie de permanent fors major, ce se sol-
deaz  cu înr ut irea standardelor de via , sc derea nivelului de trai, ce la rîn-
dul s u provoac  starea de frustrare i dezam gire în politica, i ce este mul mai 
grav, în democra ie. Aceste sentimente de frustrare a maselor sunt utilizate de 
for ele politice pentru a ob ine puterea, iar sub pricolul revoltelor de amploare i 
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a discu iilor în interiorul forma iunilor despre modalit ile democratiz rii, se 
creaz  condi ii pentru contrreforme, or întreaga societate se plaseaz  într-un 
cerc vicios.  

2. De regul , reformele pe care le implement m sunt ni te calchieri din ex-
perien a altor state, prea pu in adaptat  la realitatea posibilit ilor i a mentalit -
ii noastre, mai ales, c  toate vin din exterior fiind recomandate i condi ionate 

de institu ii interna ionale, evident avînd doar bune inten ii.  
3. Reformele care au loc în societatea noastr  au conota ie de binefacere din 

partea guvern rii în raport cu masele neîn elepte, care din ne tiin i incompe-
ten  se opun acestor propuneri. ”Istoria politic  a rii noastre de la începutul 
anilor ’90 ai sec. XX arat  c  nici o elit  guvernant  care a avut acces la putere 
nu a elaborat i nu a implementat un concept propriu, na ional, de tranzi ie de-
mocratic . De cele mai dese ori, elitele politice i-au consumat energia doar în 
dispute (adesea sterile) pentru putere” [6, 68-69]. 

”Instabilitatea social-politic i economic  a societ ii de tip moldovenesc – 
scrie V.Saca, - este rodul unui dificit de concep ie integrat  a tranzi iei, deficit 
de model optim (adaptat adecvat la condi iile concrete ale rii) de func ionare i 
dezvoltare a structurilor democratice, fapt ce vorbe te despre o ruptur  evident , 
nu numai între teorie i practic , ci i între aceasta din urm , ca proces evolutiv, 
i contextul general al continuit ii transform rii sociale” [4, 115]. 

Una din sarcinile extrem de importante ale puterii în Republica Moldova, 
indiferent de coloratura politic  ai purt torilor acesteia, este s  g seasc i s  se 
conduc  de o formul  eficient  de guvernare, care ar evita mimarea ac iunilor 
necesare; ar evita caracterul secundar de copiere a reformelor; ar evita caracte-
rul ”revolu ionar” al neg rii totale. A venit timpul s  ne ax m pe lucruri poziti-
ve, este necesar s  proiect m viitorul atractiv nu pe seama neg rii genara iei 
precedente i sacrific rii celei actuale; formula politic  ar trebui s  corespund  
necesit ilor conceptualizate i aprobate de întreaga societate, de c tre toate p -
turile sociale. 

Examinarea culturii puterii din Republica Moldova impune analiza caracte-
rului transf rm rilor noastre sociale. Transform rile societ ii noastre se realize-
az  prin adaptare la exigen ele prezentului, prin perfec ionarea lucrurilor, prin 
oferirea lor a unui aspect modern, nou, or - prin modernizare. Cunoa tem dou  
forme de modernizare – evolutiv  (prin dezvoltarea treptat , neîntrerupt i ca 
urmare de lung  durat ) i revolu ionar  (radical , de scurt  durat  cu toate con-
secin ele tragice pentru destinele omene ti). Oportun  pentru noi este cale evo-
lutiv , dar care presupune o modernizare accelerat , bazat  pe dou  componente 
congruente – program anticriz  acceptat la nivel na ional, cu obiective nu doar 
de atingere a realiz rilor statelor democratice, dar i cu elemente / sarcini de an-
ticipare; i cea de a doua component  – modific ri structurale ale societ ii. Sar-
cina este grandioas , unde mai bine, unde mai r u se realizeaz , dar reu ita ei 
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depinde în mare m sur  de selectarea agentului (aliatului) social pentru ob ine-
rea rezultatelor pozitive. În calitatea de acest agent, de c tre putere, urmeaz  s  
fie selectat  intelectualitatea na ional , care cu regret ultima perioad  se afla înt-
r-o zon  gri.  

Aceast  p tur  social , din punct de vedere politic, fiind parte component  
ai clasei mijlocii, este întruchiparea vredniciei sociale, are un grad înalt de pro-
nosticarea a comportamentului. În cadrul analizei economoce anume intelectua-
litatea, dat fiind faptul c i-a p strat capacit ile de a munci mult i eficient în 
domenii cu tehnologii avansate, este subiectul capabil de a se integra rapid în re-
la ii de producere caracteristice uni societ i post-industriale. Tipul moderniz rii 
cu sarcini de anticipare va spori transform rile societ ii noastre pentru atinge-
rea a mai multor scopuri, printre care se reg se te construirea unei societ i ai 
clasei mijlocii, deoarece ”Societatea clasei de mijloc permite membrilor s i s -
i satisfac  principalele necesit i de ordin material i spiritual, pîn  la proximi-

tatea dezirabilit ii medii – asigurînd un coeficient înalt de satisfac ie social  – 
cînd imposibile convulsiile sociale i conflictele violente” [2, 7]. 

Fiind o realitate social  anume clasa mijlocie exprim  specific coeziunea 
economic i social , garantînd astfel securitatea, ca beneficiu comun pentru fi-
ecare cete ean, asigurînd juridic i economic plasarea în cîmpul muncii a poten-
ialului activ, condi ii de munc i via  acceptabile. Tehnocentrismul contem-

poran treptat este înlocuit cu tendin ele, dup  cum men ioneaz  A.Panarin ”cos-
mocentriste, care se concentreaz  asupra re inerii nu a naturii, ci a tehnicii. Este 
un argument suplimentar, dac  pornim de la premiza c  sunt fixa i vectorii dez-
volt rii poten iale, trebuie de mizat nu pe proletariat, care este integrat în faza 
tehnogen  a civiliza iei, dar urmeaz  s  decidem în favoarea intelectualit ii – 
for a de producere a viitorului” [7, 225]. 

Pentru punerea în eviden  a rolului i locului intelectualit ii na ionale în 
procesele moderniz rii societ ii noastre, a- i men iona c  în nici o societate de-
mocratic , puterea politic , i în ansamblu societaea, nu se întemeiaz  pe extre-
me sociale. Stabilitatea i func ionalitatea ei este expresia politic  a pluripartidi-
smului, pluralismului politic, configurat de existen a clasei mijlocii. În procesele 
politice se manifest  de rînd cu formele de determinare în spa iu – adica interac-
iune i autolimitare a diverselor grupuri sociale, dar ne ciocnim i cu forma de-

terminismului temporal, de limitare i influen are a trecutului asupra prezentului 
i viitorului, a experien ei, tradi iilor, obi nuin elor, iner iei dac  dori i. Anume 

clasa mijlocie, prin intelectualitate, care fiind universal instruit i apriori este 
purt toarea principiilor toleran ei, este capabil  s  împace trecutul cu actualul în 
numele viitorului.  

Puterea politic  ca institu ie este realizat  de purt torii ei, oameni concre i, 
deci este personalizat . Ultimii ani ne ofer  din ce în ce mai multe exemple de 

trundere (prin intermediul mijloacelor audiovizuale i a internetului) a puterii, 
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politicienilor în via a privat  a cet enilor. Distan a, care caracteriza rela iile di-
ntre putere i mase, s-a redus. Cet eanul de rînd este mai bine informat despre 
opiniile i viziunile exponen ilor puterii asupra unei sau altei probleme (factorul 
transparen ei), decît ce i cum gîndesc rudele, prietenii i colegii de serviciu. Or, 
puterea rerezint  aceea cum o realizeaz  exponen ii s i, iar ei sunt oameni ”ca i 
noi”, doar c  pentru o perioad  determinat  exercit  ni te func ii deosebite. Ast-
fel, vorbind despre aspectele culturii puterii, nu putem s  nu abord m i proble-
matica culturii politice în general. Cultura politic  este realizarea cuno tin elor 
politice, a orient rilor valorice, e o mostr  de comportare a subiectului social (a 
personalit ii, clasei, societ ii) într-un sistem concret istoric de rela ii i activi-

i politice. Ea include experien a politic  a societ ii, care este fixat  în tradi ii, 
obiceiuri i legi ale claselor, grupurilor sociale, colectivelor de munc , indivizi-
lor, în nivelul ideilor lor despre putere i rela iile politice, posibilitatea unei ap-
reciere juste a fenomenelor vie ii sociale i capacitatea de a ocupa o pozi ie po-
litic  în ea, exprimat  în ac iuni sociale concrete. Cultura politic  cuprinde tota-
litatea faptelor concrete ale omului referitor la institu iile politice, orânduirea 
politic  a societ ii, procesele i evenimentele politice trec toare. Cultura politi-

 este gradul de în elegere, constituie formele i metodele de realizare de c tre 
oameni în via a de toate zilele a unor anumite teorii i concep ii politice. Cu alte 
cuvinte, cultura politic  nu e altceva, decât iscusin a omului de a folosi cuno ti-

ele politice acumulate de el. În cultura politic  este încadrat nu doar un anumit 
nivel de con tiin  politic , dar i mijloacele folosite de c tre om în via a politi-

 a societ ii pentru atingerea unor anumite scopuri, pentru autoafirmare politi-
. 

Nu suntem în drept s  minimaliz m idea c , vrem sau nu vrem, atunci când 
analiz m cultura politic  în cadrul unui sistem politic dat constat m c  ea inclu-
de concomitent cultura politic  a marii mase a cet enilor, a grupurilor i subg-
rupurilor de cet eni, cât i cultura politic  a clasei conduc toare. Îmbinarea 
acestor categorii de interese, de idealuri, de valori i justapunerea sau contrapu-
nerea lor creeaz  mediul, climatul de dezvoltare, de spirit a unei societ i cât 
mai democratice, mai eficiente, mai echitabile. 

Cultura politic  este conceput i influen at  de democratizarea puterii, de 
rela ia putere-democra ie. Din aceste considerente, într-un stat de drept, într-o 
societate politic  ce se vrea cât mai democratic i mai uman , raportul „putere-
democra ie” se afl  în centrul întregii politici. Trecerea de la un regim politic to-
talitar la un regim politic democratic în Republica Moldova este înso it  nu nu-
mai de modific ri structurale, ci i de muta ii la nivelul culturii politice. În soci-
etate deocamdat  mai sunt ne dep ite stereotipurile i dogmatismul din gândi-
rea i limbajul politic. Fiecare personalitate politic  are tendin a de a considera 
doar programele i p rerile emise de sine ca fiind conforme adev rului, ca pu-
tând contribui la rezolvarea problemelor. Uneori, prejudec ile i ranchiuna (du-
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nia) întunec  atât de tare mintea oamenilor încât ace tia resping, f  nici o 
analiz , orice propuneri, sub motiv c  sunt elaborate de adversarii lor politici. 
Se încearc  inducerea, la nivelul psihicului adversarilor politici, a complexului 
de culpabilitate (vinov ie).  

O mare parte din popula ia rii manifest  un indiferentism total fa  de po-
litic, considerând c  tot ce merge r u în societate s-ar datora politicului. La ceal-
alt  extrem , se afl  cei  ce i-au imaginat  propriul  program de reform i care 
sunt nemul umi i de tot ceea ce nu se concord  cu asta. Atât neimplicarea unora, 
cât i prea mare “originalitate” programatic  a altora sunt d un toare unei vie i 
democratice normale, generând o atitudine nihilist  fa  de politic. O astfel de 
atitudine se datoreaz , probabil, sentimentelor de suspiciune, dar i de lehamite 
fa  de activitatea elitei politice din timpul regimului dictatorial, fa  de minciu-
nile ce erau difuzate la toate nivelele politicului.  

Societatea moldoveneasc  contemporan  se caracterizeaz  printr-o cultur  
politic  fragmentat , mozaic i conflictual  atât în aspectul deosebirilor dintre 
exponen ii sau purt torii ei, cât i în ceea ce prive te modalit ile de exprimare 
i func ionare a ei. Pentru o astfel de cultur  e specific  starea de sciziune, lipsa 

unui acord între purt torii diferitelor subculturi în ce prive te valorile fundame-
ntale, idealurile i scopurile urm rite, structura i regimul politic existente în so-
cietate. Concomitent acest tip de cultur  politic  se caracterizeaz i prin izolare 
social , prin lipsa încrederii între diferite grupuri i categorii sociale, între elite 
i mase. Iar aceste reflect  diverse st ri evidente de conflict i de mari tensiuni 

sociale care genereaz  instabilitate politic  în societate.  
Este cunoscut faptul, c  o tr tur  caracteric  a orec rui sistem politic, este 

apari ia situa iilor de criz  la toate etapele ciclului s u vital – genez , cre tere, 
maturitate, descre tere. Criza sistemelor democratice nu se manifest  în egal  

sur  în toate statele democratice, dat fiind faptul c  exist  mai multe feluri de 
democra ii. D.Pavel sus ine, c : „În plus, conteaz  vechimea democra iei i con-
tinuitatea ei. Diferen a dintre democra iile”primului val” i „democra iile celui 
de-al treilea val” este enorm , mai ales dac  cele din prima categorie sînt demo-
cra ii bicentenare, iar cele din ultima au la activ doar trei-patru cincinale necon-
ving toare i în istoria lor s-au confruntat cu cîteva schimb ri de regim politic. 
Iar  dac  unul  dintre  regimurile  pe care le-au cunoscut  anterior  a  fost  un regim 
comunist totalitar, este clar c  ele au pornit în cursa democratiz rii cu un handi-
cap complex. Pentru acestea din urm  este cel mai complicat s  fac  fa  triplei 
crize (n.a. politice, economice, geopolitice), întrucît ele se afl  într-o ve nic  
tranzi ie. Eterna tranzi ie este de fapt o etern  criz . România apar ine paradig-
mei ve nicei crize, care s-a manifestat din “momentul zero” al democra iei i a 
afectat toate institu iile democratice.” Autorul roman scrie c  fenomenul de cri-

 a afectat “în primul rind cei trei piloni ai arhitecturii institu ionale ai democ-
ra iei – cele trei puteri din stat” [3, 16-17]. 
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Scurta retrospectiv  istoric  a procesului de democratizare a societ ii mol-
dovene ti, geneza institu iilor democratice, ne demonstreaz  valabilitatea tendi-

ei fixate de D.Pavel i pentru realitatea noastr . Institu iile democratice din 
Moldova au ap rut în criz , i vor fi consolidate ca rezultat ai dep irii acesteia. 
La moment, putem constata, dat fiind faptul c  suntem o societate tranzitorie, c  
starea de criz  politic  este una din formele procesului politic din Moldova, iar 
printe cauzele acestuia putem enumera nivelul de cultur  politic  ai actorilor po-
litici, abuz de putere, schipmbarea situa iei politice, presiuni din partea concure-

ilor, felul în care are loc divizarea i partajarea puterii, riscurile i vulnerabili-
ile sistemului politic, instabilitatea economic i financiar , rezultat nu în ulti-

mul rind, ai nefinaliz rii proceselor de împropriet rire, care la rîndul s u contri-
buie la instabilitate social , la fel, putem aduce în calitate de factor, vulnerabili-
tatea securit ii din cauza apari iei calamit ilor naturale. 

Pentru firava democra iei moldoveneasc  criza politic , gestionat  neconst-
ructiv, poart  un enorm pericol, pentru c  rezult  din dezvoltarea nestabil , frag-
mentar  a sitemului politic, este o manifestare, la gradul superlativ, a contradic-
iilor politice, a conflictelor de interese politice i a purt torilor acestora. Gestio-

narea constructiv  a crizei politice din Moldova în mare m sur  depinde de cul-
tura puterii autohtone, ne referim la capacitatea de a purta dialog cu oponen ii 
politici. Cultura în linii generale, dup  cum demonstreaz  M.Bahtin, poart  un 
caracter dialogic. ”Un enun  viu, ap rut semnificativ înt-un moment istoric dete-
rminat, într-un mediu social determinat, nu poate s  nu ating  miile de fire dia-
logice vii, esute de con tiin a social-ideologic  în jurul obiectului acestui enun , 
nu poate s  nu participe activ la dialogul social. Fiindc  acest enun  rezult  din 
dialog, ca replica i continuarea lui, i nu poate aborda obiectul venit de unde-
va” [1, 131]. 

În contextul proceselor politice i de realizare a puterii, dialogul ca atribut 
cultural se manifest  prin institu ia social  de negociere. Puterea în Republica 
Moldova se afl  doar în proces de con tientizare, c  gestionarea constructiv  a 
crizei politice este posibil  în exlusivitate prin intermediul negocierii. Consensul 
la nivel na ional, atît de necesar societ ii noastre pentru a se dezvolta, este posi-
bil de ob inut prin aplicarea i dezvoltarea culturii negocierii. Derularea eveni-
mentelor politice de ultima or , ne impune o mic  doz  de optimism în cea ce 
prive te dezvoltarea dialogului i negocierilor în cadrul exponen ilor puterii. Iar 
dac  elita politic  moldoveneasc  nu va aplica cu insisten  mecanismele nego-
cierilor în solu ionarea multiplelor probleme, acest lucru mai devreme sau mai 
tîrziu va deveni o practic  obi nuit  a puterii, din considerente pur obiective, de-
srise de C.Thuderoz, i anume – fiindc  exist  un pre  al recurgerii la for  (sau 
la adjudecare), iar el considerat uneori superior unei negocieri, or în linii mari 
negocierea în raport cu confruntarea este mai atractiv i eficient ; raporturile 
de for e sunt fluctuante, iar cel care pierde partida, la momentul potrivit nu va 
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rata ansa de a revan a (ce urm rim noi cu lux de am nunt pe parcursul anulor 
2009-2011); negocierea este unica posibil  solu ie, dat fiind faptul c  protagoni-
tii unei situa ii conflictuale au de tr it împreun i ei sunt impu i de situ ie de 

a- i aranja rela iile în spa iu i timp, oponen ii politici nu se evapor , cu ei posi-
bil vei fi nevoit s  constituii alian e; doar decizia negociat  poate procura un 
avantaj reciproc subiec ilor afla i în tratative [5, 73-76]. 

În opinia noastr  putere autohton  are ansa de a- i manifesta gradul înalt 
de cultur  în condi ia dep irii tendin ei de negare total  a trecutului, prin con -
tientizarea continuit ii istorice; restabilirea unui dialog veritabil între genera ii; 
dep irea tendin ei de alternan a consecutiv  a reformelor i contrreformelor; 
este impus  sarcina g sirei unei formule eficiente de guvernare, acceptat  de în-
treaga societate; dezvoltarea culturii dialogului i a negocierilor – unicul meca-
nism civilizat de solu ionare a conflictelor. 
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PARADIGMA „INTEGRARE EUROPEAN ”:  
PERSUASIUNE I MANAGEMENTUL IMPRESIEI  

ÎN COMPETI IILE ELECTORALE 
 
Aurelia PERU-BALAN 
Republica Moldova, Chi in u, Institutul Integrare European i tiin e 
Politice al A ademiei de tiinte a Moldovei 
Doctor în tiin e politice, conferen iar, cercet tor tiin ific coordonator 
 

Cet article montre, à partir d'une approche psychologique de la persuasion, 
la manière dont certains effets se produisent dans l'opinion des récepteurs. La 
communication politique ne peut pas avoir du succès sans utilisation des élé-
ments de persuasion. La définition de la persuasion proposée par W.Brembeck 
et W.Howell, est une très simple et explicite «une communication qui influence 
le choit». Dans les compétitions électorales de la Moldavie les sujets électoraux 
font appel aux acteurs politiques de l’extérieur qui ont influence sur le marcher 
politique mondial. On considère que cet impulse persuasif contribue a la conso-
lidation de la légitimé et de l’autorité des protagonistes électoraux. Comme mo-
del peut en servir le premier ministre moldave V.Filat. L’expressions du pre-
mier ministre polonais Tusk sur la Moldavie – «un conte de succès» dans le 
processus d’adhésion de la Moldavie a l UE est aussi implicitement un capital 
d’image offert au maire de la ville de Chi in u.  

 
Comunicarea politic  azi nu poate fi una de succes f  de utilizarea eleme-

ntelor de persuasiune. Conform unei defini ii elaborate în anii aptezeci de 
tre W.Brembeck i W.Howell, persuasiunea reprezint ” o comunicare prin 

care se inten ioneaz  s  se influen eze alegerea”. În competi iile electorale 
din Moldova subiec ii electorali apeleaz  – într-o form  sau alta – la sprijinul 
acordat de actori politci din exterior, cu pondere pe pia a politic  mondial  în 
scopul ”influen rii alegerii”. Realitatea demostraz  c  acest impuls persuasiv 
contribuie la consolidarea legitimit ii i autorit ii actorilor electorali. 
Anume o astfel de tactic  persuasiv  este utilizat  în prezent de echipa 
premierului V.Filat. Expresia premierului polonez Tusk depsre Republica 
Moldova – ”o poveste de succes” în procesul de aderare la UE ”este, implicit, 

i un capital de imagine interna ional  –  insistem anulme la  acest  atribut  al  
imaginii - oferit premierului de la Chi in u. 

Persuasiunea este o forma de influen  sociala prin care oamenii sunt con-
vin i s  adopte un anumit tip de g ndire sau o anumit  atitudine prin intermedi-
ul unor tehnici de natura ra ionala sau afectiv . Conform defini iei 
func ionale a persuasiunii, elaborate de R.Gass i J.Seiter, persuasiunea 
presupune una sau mai multe persoane implicate în activitatea de creare, 
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intensificare, modificare sau suprimare a p rerilor, atitudinilor, inten iilor, 
motiva iilor i / sau comportamentelor în cadrul restric iilor unui anumit 
context de comunicare [1]. 

Originea comunic rii persuasive poate fi descoperit  la grecii antici, primii 
care au sistematizat utilizarea persuasiunii i au denumit-o retoric . Cel mai de 
seam  dintre teoreticienii antici a fost Aristotel, care afirma c  persuasiunea se 
poate baza pe trei elemente: ethos, pathos, logos ori  pe  o  combina ie  a  
acestora.  

Ethos se refer  la credibilitatea vorbitorului i la capacitatea de a convinge 
pe baza reputa iei. Logos se refer  la persuasiunea care decurge din abordarea 
logic i argumentata a discu iei: rationamente, dovezi, demonstratii 
stiintifice, explicatii. Pathos face apel la emo iile ascult torului i se axeaz  
pe determinarea unor reac ii la nivel afectiv.  

Oratorul roman Cicero a identificat cinci elemente ale persuasiunii: 
inven ia sau descoperirea dovezilor i argumentelor, organizarea lor, 
stilizarea artistic , memorarea i în sfâr it, rostirea me te igit . [2, 24-26] 

adar, primele defini ii ale persuasiunii s-au focalizat asupra sursei 
mesajului i m iestriei agentului persuasiv în conceperea discursului. În epoca 
informa ional , odat  dezvoltarea vertiginoas  a mass media, fenomenul 
persuasiv nu i-a pierdut din actualitate, mai mult, acesta devenind i un 
instrument func ional în posesia actorilor politici. 

În anii cinczeci, W.Brembeck i W.Howell elaboreaz  prima defini ie 
contemporan  a persuasiunii, conform c reea aceasta reprezint  ”o încercare 
con tient  de a schimba gândurile i ac iunile, manipulând motiva iile 
oamenilor în raport cu elurile predominante” [3]. 

În anii aptezeci autorii au schimbat  defini ia persuasiunii, prezentând-o 
ca pe o ”comunicare prin care se inten ioneaz  s  se influen eze alegerea” [4]. 

K.Burke (1970), critic i teoretician literar, define te persuasiunea ca o fo-
losire artistic  a ”resurselor ambiguit ii”. Pentru Burke este important 
sentimentul de identificare – concept similar ”temeiurilor comune” aristotelice, 
adic  existen a unor temeiuri comune între agentul persuasiv i pacientul 
persuadat.   

Astfel, în teoria lui Burke, când apare identificarea adev rat , agen ii per-
suasivi ac ioneaz , cred i vorbesc la fel ca i auditoriul. Persuasiunea, în 
acest caz, se produce dac  exist  cooperare între surs i receptor. 

Ch.Larson extinde defini ia de persuasiune, afirmând c  ”persuasiunea este 
o creare împreun   a unei st ri de identificare între surs i receptor, ca urmare 
a utiliz rii simbolurilor.” În aceast  defini ie persuasiunea nu e localizat  pe 
surs , mesaj sau receptor, ci pe toate acestea în mod egal, ele cooperând pentru 
a crea un proces persuasiv.  
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Procesul de schimbare a opiniei i atitudinii este unul complex i 
presupune respectarea anumitor etape. În viziunea cercet torului american 
C.Hovland procesul de persuasiune include obligatoriu câteva etape: 

a) se recomand  o opinie care joac  rolul de stimul; 
b) în cazul în care subiec ii dau aten ie acestui lucru i în eleg mesajul, 

spund, reac ioneaz , încep s  mediteze la opinia ini ial , dar i la opinia 
recomandat ; 

c) subiec ii î i schimb  atitudinea, dac  li se ofer  stimulente pentru a 
face acest lucru.  

O interpretare interesant  în leg tur  cu persuasiunea promoveaz  autorul 
francez J.-N.Capferer în lucrarea sa ile persuasiunii. Potrivit acestuia, persu-
asiunea este condi ionat  de mai mul i factori: captarea aten iei receptorului, 
în elegerea mesajului, gradul s u de memorare etc. Esen ial  îns  r mâne 
etapa accept rii, or, este o difiren  fundamental  între a cunoa te un mesaj 

i a-l accepta. Studiile au demostrat (Bauer) c  sursele cele mai credibile 
produc mai mult  acceptare decât cele neutre [5, 106-112]. 

Anume credibilitatea asigur  o lansare eficient  în compe ia electoral . În 
goanna dup  voturi i pentru sus inere în mediul electoral, subiec ii politici 
recurg la diferite tehnici de pozi ionare, pentru a da impresia de credibilitate. 
În tiin a despre comunicare i rela ii publice, acest fenomen este cunoscut 
ca managementul impresiei. 

Autorii teoriei managementului impresiei - Tedeschi i Reiss (1981) - 
sus in c  aceasta explic  modul cum oamenii încearc  s  reflecte o imagine 
pozitiv  despre propria persoan  [6]. W.Cupach i T.Imahori (1993) au numit 
teoria managementului impresiei strategie de autoreprezentare sau teoria 
managementului identit ii [7].  

Actorii politici, fac apel la aceast  tehnic  pentru a fi percepu i drept credi-
bili i charismatici i pentru a favoriza a a-numita ”imagine de sine”. 
Imaginea de sine a unei persoane se refer  la statutul s u social în ochii 
celorlal i. De exemplu, un pas social gre it poate avea ca rezultat pierderea 
imaginii de sine, iar pentru redobândirea imaginii de sine este necesar  deja 
reconstruirea imaginii.   

Credibilitatea este conceptul central în procesul de persuasiune - un concept 
multidimensional i dinamic. Multidimensional, pentru c  ea nu reprezint  o si-
ngur  calitate, ci o combina ie de calit i despre care se crede c  apar in unei 
surse. Dinamic , deoarece  se poate schimba în timp. Uneori ea poate dispare cu 
certidudine. Credibilitatea fa  de K.Annan, fost secretar general al Na iunilor 
Unite,  a  sc zut  dup  ce  a  fost  implicat  într-un  scandal  interna ional  ”petrol  
contra  hran ”,  care  i-a  permis  lui  S.Hussein  s  încalce  sanc iunile  ONU  
referitoare la vânz rile de petrol prin mituirea mai multor oficiali ai Na iunilor 
Unite. (2005) Chiar fiul lui Annan, Kojo, a primit bani din partea unei campanii 
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elve iene care a intermediat tranzac iile. Scandalul a afectat atât credibilitatea 
lui Annan, cât i a ONU. 

Credibilitatea lui B.Clinton ca pre edinte s-a men inut ridicat  în timpul 
celor dou  mandate ale sale, îns  credibilitatea personal  a sc zut dramatic în 
urma scandalurilor cu P.Jones i M.Lewinsky. 

Credibilitatea variaz  în func ie de public, de la o situa ie la alta, de la o 
perioad  la alta. Uneori credibilitatea poate fi modificat i în timpul unui 
discurs. 

 
Dimensiunile credibilit ii. 

Speciali tii în persuasiunie identific  dou  dimensiuni ale credibilit ii: 
dimensiunile principale i dimensiunile secundare. 

Dimensiunile principale ale credibilit ii sunt: experiza – încrederea – bu-
voin a. 

Dimensiunile secundare ale credibilit ii sunt: dinamismul – calmul – soci-
abilitatea – înfl rarea. 

Crearea sentimentului de credibilitate a devenit o sarcin  serios  pentru de-
partamentele PR ale partidelor politice.  

În statele mici cu democra ii în tranzi ie suportul din exterior acordat sub-
iec ilor politici autohtoni, deseori, constituie un puternic impuls persuasiv 
pentru aleg tori. Acest criteriu este func ional i pentru pentru statele ce fac 
parte din Parteneriatul Estic cu aspira ii de aderare la Uniunea European . În 
acest context, partidele din familia democta iei liberale se bucur  v dit de 
sprijinul institu iilor europene. Fenomeul este exemplific tor i pentru actorii 
scenei politice din Republica Moldova. Astfel, în perioada campaniei electorale 
pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 liderul Partidului Liberal 
Democrat, premierul V.Filat, a reu it s i creeze imaginea de principal 
”partener” al deciden ilor europeni. Acest fapt a eviden iat dou  dintre 
elementele principale ale credibilit ii, ca factor persuasiv – expertiza i 
încrederea. 

Factorul extern contribuie esen ial la consolidarea expertizei i încrederii. 
Altfel spus, când arena politic  se transform  în una interna ional , devin im-
portante nu numai sursele interne, dar i cele externe. Devine important  opinia 
public  global . a cum recuno tea înc  W.Lipmann la începutul anilor 20, 
”guvernele procedeaz  ast zi în conformitate cu principiul c  nu este de ajuns 

i guvernezi bine propriii cet eni i s  asiguri  poporul c   ac ionezi din 
toat  inima în folosul s u. Ele în eleg c , pentru binele lor, opinia public  din 
întreaga lume devine important ”.  

De aceptul opniei publice la nivel interna ional – atât pe dimensinea 
elitelor politice, cât i pe cea popular  – au nevoie i cei mai puternici lideri 
politici. Organizarea unor evenimente simbolice în acest sens alimenteaz  
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perceperea legitimit ii i notoriet ii actorului politic i asigur  creara 
imaginii interna ionale.  De  acest  lucru,  la  timpul  s u,  a  avut  nevoie  i  
pre edintele american, B.Obama. Astfel, în timpul campaniei electorale 
candidatul democrat a efectuat un turneu în Orientul Mijlociu i în Europa. 
Obama a mers i în Irak i în Afganistan pentru a vedea cu ochii proprii ce se 
petrece acolo. Acolo s-a întâlnit cu liderii str ini i a impresionat presa 
american i cea interna ional . În Germania, la Berlin, Obama a vorbit în 
fa a  unei  mul imi  impresionante.  Echipa  sa  de  campanie  a  dorit  sa  fac  o  
asociere pozitiv  cu vizita lui J.F.Kennedy de la Berlin, din 1963, când tân rul 
lider încânta lumea cu felul s u de a sfida comunismul sovietic. Ini ial, 
consilierii  PR  au  dorit  ca  Obama  s in  discursul  la  Poarta  Brandenburg,  în  
apropierea locului unde R.Reagan i-a provocat pe sovietici s  d râme zidul, în 
ultimele zile ale R zboiului Rece. Dar Obama nu a fost de acord cu acel loc. Nu 
a dorit s  par  ”înfumurat”, inând un discurs rezervat de obicei efilor de stat. 
În cele din urm , a ajuns s  vorbeasc  de pe o platform  în at  în fa a Colo-
anei Victoriei, nu departe de Poarta Brandenburg, având un efect dramatic i 
grandios deopotriv  [8, 68]. Acest fapt l-a inervat pe contracandidatul s u, repu-
blicanul McCain, care a lansat, ca r spuns, supermediatizatul spot electoral ”cu 
vedeta” [9].  

Prezen a liderilor moldoveni în mass media interna ionale i întâlnirile 
cu liderii politici cu influen  interna ional  pot fi considerate, cu certitudine, 
o reu it  a echipelor de campanie. 

  
Popularii europeni vs liberal-democra ii moldoveni:  

tehnica transferul de imagine în parlamentarele -2010. 
Sprijinul acordat de c tre actorii politici europeni liderului PLDM a contri-

buit la crearea imaginii  “europenizate” a premierului V.Filat. În ziua de 22 noi-
embrie 2010, în ultima s pt mân  de campanie, la Chi in u, sose te în vizit   
pre edintele Partidului Popular European, W.Martens. Astfel, pe valul eveni-
mentelor electorale, PLDM-ul solicit  statut de membru - observator al Partidu-
lui Popular European. Cu acest prilej, staff-ul  PLDM a organizat  o  ceremonie 
special  la Manej - o ac iune ampl  de PR politic, “seduc toare” pentru institu i-
ile media din ar . Aici, în prezen a a zeci de membri i simpatizan i ai forma i-
unii, Martens a declarat c  ”PLDM este cel mai puternic partid din Republica 
Moldova i dac  ar avea drept de vot, la 28 noiembrie ar vota pentru V.Filat i 
echipa sa”. Mesajul persuasiv al înaltului demnitar european referitor la PLDM 
– cel mai puternic partid politic – a avut un impact pozitiv, mobilizator pentru 
electoratul simpatizant, dar i pentru unii indeci i. Atunci când mesajul vine 
din exterior, acesta pare mai credibil.  
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Organizarea acestui eveniment s-a axat i pe tactica persuasiv  de aso-
ciere. Partidul Popular European, la ora actual , întrune te nume notorii din 
politica continental . Dintre personalit ile din PPE se num ra cancelarul 
german A.Merkel, pre edintele Fran ei N.Sarkozy, pre edintele Comisiei 
Europene J.M.Barroso3 - cele mai influente persoane politice pe continentul 
european i la nivelul politicilor globale [10]. 

 Martens, fost premier al Belgiei, a men ionat c  PPE are nevoie de un par-
tener de n dejde în Republica Moldova, iar acesta este PLDM. De men ionat, 
în pofida faptului c  PLDM va avea doar statut de membru observator, acesta îi 
ofer  posibilit i enorme de consolidare a pozi iilor i imaginii premierului 
V.Filat fiind invitat la toate reuniunile efilor de govern membre ale Uniunii Eu-
ropene [11]. 

În timpul vizitei sale la Chi in u, înaltul oficial european a transmis un me-
saj clar pentru aleg tori: ”Europa sus ine reformele lansate de Alian , 
afirmând c  doar reinstalarea la guvernare a Alian ei pentru Integrare European  
va men ine Moldova pe calea independen ei, dezvolt rii economice i 
progresului social, va asigura Moldovei sprijinul Europei i al diferitor institu ii 
interna ionale.” 

De men ionat în context, popularii europeni sunt principalii purt tori ai tra-
di iei democratice europene. Ei sus in principiile economiei sociale de pia i 
ale justi iei independente i în acest fel ac ioneaz  pentru Europa prosperit ii i 
echit ii4 [12]. Cei mai multi membri ai PPE din Parlamentul European vin din 
Germania - CDU (49). Marea Britanie Partidul Conservator - 28 de membri. Al-
te nou  formatiuni politice au statutul de membru asociat în PPE. Intre acestea 
se num  si cele doua partide din Moldova - PPCD si PLDM. Cre tin-democ-
ra ii din Republica Moldova au statut de membru observator din 2005. 

Acest eveniment a fost tratat ca partizanat al subiec ilor politici europeni. 
Pre edintele PPCD, Iu.Ro ca, a opinat c , sprijinul direct acordat lui Filat de 
W.Martens, în actuala campanie electoral , po ate aduce grave prejudicii de 
imagine PPE i institu iilor europene în ansamblu [13]. În cadrul unei conferin e 

                                                
3 Partidul Popular European este cel mai mare partid transna ional fondat în anul 1976. În euro-

parlamentarele din 2009 a câ tigat deta at alegerile. Astfel, PPE este cea mai mare familie po-
litic  din Europa i are 288 de membri în Parlamentul European pentru urm torii cinci ani. În 
mandatul trecut au avut 288 de locuri (36,7%), iar în cel viitor vor avea 265 (36%). Noua cifr  
nu include conservatorii britanici, care au decis s  p seasc  Partidul Popular European, 
având inten ia s  formeze un grup nou. 

4  Cunoscutul analist român C.Pîrvulescu scrie: “Miscarea popular  e format  din elemente cre-
stin-democrate i conservatoare. Exista citeva fundamente ale doctrinei populare: subsidiari-
tatea, persoana, federalismul. Mi carea popular  nu are, a adar, o doctrin  comun , ci va-
lori comune imp rt ite. Elementele crestin-democrate - valorizarea persoanei, justi ia 
social , subsidiaritatea - sunt cele care incheag  identitatea popular ".  
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de pres , liderul cre tin-democra ilor l-a îndemnat pe pre edintele Partidului 
Popular  European,  W.Martens,  s  renun e la  inten ia sa  de a  sprijini  PLDM la 
alegerile din 28 noiembrie i de a nu admite partidul premierului Filat în marea 
familie a cre tin-democra ilor europeni: 

„Personal nu a  dori ca o decizie pripit  a partenerilor no tri din PPE s  îi 
pun  în situa ia foarte dificil , când un coleg de familie politic  s  ajung  pe ba-
nca acuza ilor pentru crime deosebit de grave, cum ar fi dezordini în mas  cu 
atacarea for elor de ordine i cauzarea unui prejudiciu material imens i crime 
cu caracter economic, cum ar fi contraband  în propor ii deosebit de mari i al-
tele de acest fel”.  

Remarcile liderului cre tin-democrat nu au fost lansate pe teren gol. În ziua 
de 26 noiembrie, ultima zi de agita ie electoral , conform Codului Electoral, 
prim-ministrul V.Filat a contrasemnat, în prezen a Ambasadorului D.Schuebel, 
eful Delega iei Uniunii Europene în Republica Moldova, 5 acorduri de finan a-

re cu Uniunea European , în m rime total  de 79 mil. Euro. Subiectul în cauz  a 
fost primul pe agenda informa ional  a blocului de tiri de la Televiziunea Pub-
lic . Cele 5 acorduri de finan are cu Uniunea European , care presupun o asiste-

 financiar  neramburasabil  pentru Republica Moldova, vor fi canalizate spre 
sus inerea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de munc  la sate, realizarea 
proiectelor energetice, transferul de experien i expertiz  de la institu iile eu-
ropene, asigurarea aprovizion rii cu ap  potabil i canalizare, modernizarea 
transportului  municipal5 [14]. 

  
Distinc ii interna ionale sau PR politic interna ional. 

Crearea imaginii percepute favorabil la nivel european, cu certitudine, a f -
cut parte din obiectivele prioritare ale managerilor PR pld-mi ti  i în perioada 

                                                
5 Primul, Acordul de finan are privind Programul de stimulare economic  a zonelor rurale, este 

în m rime de 45 mil. euro, iar implementarea Programului va avea loc pe parcursul a trei ani 
cu deburs ri anuale direct în bugetul de stat. Ca urmare a implement rii acestui Acord, deja 

tre 2012 vor fi sus inute peste 620 de afaceri i create minimum 2 mii noi locuri de munc  în 
satele din Republica Moldova. Cel de-al doilea Acord se refer  la implementarea proiectului 
energetic în domeniul biomasei în m rime de 14 mil. euro. Implementarea proiectului, va per-
mite promovarea surselor alternative de energie, instalarea sistemelor de înc lzire în peste 130 
obiecte publice. Cel de-al treilea Acord contrasemnat, în valoare total  de 7 mil. euro, ine de 
un plan concret ce vizeaz  transferul de experien i expertiz  de la institu iile din Uniunea 
European  c tre cele similare din Republica Moldova. Un alt Acord important vizeaz  finan a-
rea Programului de aprovizionare cu ap  potabil i canalizare –este un grant în valoare de 
10 mil. Euro. Aceste fonduri vor permite asigurarea aprovizion rii cu ap  potabil i canaliza-
re în localit ile Flore ti, Soroca, Hînce ti, Ciadîr-Lunga i Orhei. Ultimul, este Acordul de fi-
nan are cu Comisia European  privind Proiectul de transport municipal în m rime de 3 mil. 
Euro. Conform documentului, Guvernul Republicii Moldova, în baza cooper rii cu Uniunea 
European , va co-finan a proiectul BERD i BEI destinat procur rii a 90 noi troleibuze pentru 
municipiul Chi in u. 
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post-electoral . Ingineria public relations s-a bazat pe apanaje logice i puter-
nice, care satisfac cerin ele electoratului din epoca informa ional , PR-ul 
politic ”interna ional” dispunând de resurse uria e în acest sens. 

În perioada 9-11iunie 2011, premierul moldovean, V.Filat, a participat la 
„Forumul Global Wroclaw 2011”, care s-a adesf urat în ora ul polonez Wroc-
law. În cadrul evenimentului premierului de la Chi in u i s-a înmânat Premiul 
pentru Libertate, decernat de Consiliul Atlantic al SUA. Aceast  edi ie a Foru-
mului Global a întrunit un num r de peste 200 de politicieni i reprezentan i no-
torii  ai  cercurilor  de afaceri  pentru a  discuta rolul  Europei  Centrale,  în  calitate  
de partener strategic al Statelor Unite, în eforturile comune de a fortifica coope-
rarea între SUA i Europa în plan economic, politic i de securitate. Premiul pe-
ntru Libertate se acord  tradi ional personalit ilor marcante care au contribuit 
substan ial la promovarea valorilor democratice în lume. Premierul V.Filat a 
primit acest premiu al turi de Senatorul american J.McCain, Ministrul de Exter-
ne al Poloniei R.Sikorski, precum i unii lideri ai mi rilor democratice din Be-
larus i Egipt. Printre personalit ile notorii beneficiari ai Premiului pentru Li-
bertate s-au num rat ex-Secretarul General NATO i Înaltul Reprezentant pent-
ru Politic  Extern i de Securitate al Uniunii Europene, J.Solana, Pre edintele 
Parlamentului European, J.Buzek, ex-pre edintele Poloniei, A.Kwasnievski. 

Racordat la realitatea politic  din ar , aceast  distinc ie îi asigur  
premierului Filat un puternic simbolism al paradigmei proeuropene, 
individualizându-l în pleada celorlal i lideri politici din cercul democratic 
moldovenesc cu o mai mare putere de legitimitate i autoritate politic  în fa a 
demnitarilor europeni. 

Câteva luni mai tâziu, la 7 septembrie, în cadrul Forumului Economic de la 
Krynica, Primului-ministrul V.Filat i se decerneaz  premiul „Omul Anului”. 
Acesta se acord   în fiecare an pentru realiz ri remarcabile ce au avut o influen-

 semnificativ  în Europa Central i de Est. Omologul s u polonez, D.Tusk, a 
men ionat în discursul s u c  V.Filat este eroul evenimentului, iar premiul 
„Omul Anului” l-a primit  pentru c  a manifestat curaj i determinare în promo-
varea reformelor pentru integrarea european  a Republicii Moldova. 

Sondajele de opinie realizate recent demonstreaz  faptul c  strategia echipei 
de imagine a premierului este una eficient . Liderul Partidului Liberal Democrat 
din Moldova, V.Filat, este politicianul în care moldovenii au cea mai mare înc-
redere. A a arat  datele unui sondaj realizat de IMAS la comanda IDIS „Viito-
rul” în perioada 3-18 septembrie pe un e antion de 1103 persoane cu rata de 
eroare de 3%. Potrivit sondajului, V.Filat se bucur  de încrederea a 66% din po-
pula ia rii. Ratingul liderului PLDM a crescut cu 2 %, fa a de sondajul realizat 
în luna aprilie 2011, atunci pentru V.Filat au optat 64 la sut  din responden i. 
Totodat , potrivit sondajului, dac  în aceast  duminic  ar fi organizate alegeri 
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preziden iale, liderul PLDM V.Filat, s-ar clasa pe primul loc i ar ob ine 21% 
din num rul de voturi [15]. 

În acest context, tot mai des se fac auzite opiniile potrivit c rora ”povestea 
despre integrarea european ” nu este altceva decât o retoric  politic  de mani-
pulare a aleg torilor pentru penetrarea în sânul elitei politice guvernatoare. Ace-
la i sondaj de opine arat  c  dac  mâine ar avea loc un referendum unde li s-a 
cere s  se pronun e pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea European , 
59% din moldoveni ar vota pentru. Pre edintele PSDM, partid din opozi ia 
extraparlamentar , V. elin, a declarat într-o emisiune la postul de televiziune 
„Publika” c  promisiunile despre aderarea la UE sunt o minciun . Ast zi UE 
trece printr-o criz  acut , se impune problema men inerii în zona euro a 
statelor care se cofrunt  cu crize finaciare. Deaceea Moldova trebuie s  profite 
de amplasarea sa geostrategic , aflându-se la periferia dintre pia a occidental  

i pia a de r rit. 
Însu i pre edintele interimar M.Lupu se arat  sceptic vizavi de promisi-

unile premierului Filat, potrivit c ruia la finele lui 2012 Moldova va avea un 
regim liberalizat de vize cu UE. Într-un interviu acordat la 1 octombrie 
posturilot TV autohtone, M.Lupu a declarat c  Moldova nu are anse s  scape 
de vize în 2012: „Integrarea european  este un fenomen pentru care noi nu 
trebuie s  avem o atitudine speculativ , nu una de PR politic. Eu gândesc c  
politicienii de la noi din ar  trebuie s  fie foarte sinceri cu popula ia. S  nu-i 
hr nim cu tot felul de palavre i tot felul de basme, c  peste un an sau doi, noi 
vom deveni membri ai UE, ori basme c  în anul 2012 o s  avem regim f  vize 
cu UE.” 

Potrivit premierului, îns , pân  la finele anului 2012 Republica Moldova are 
posibilitatea s  îndeplineasc  planul de ac iuni privind liberalizarea regimului 
de vize i aceasta cu condi ia ”c  politicienii vor p vr gi mai pu in i vor 
munci mai mult”. Or, planul de ac iuni privind liberalizarea regimului de vize 
are dou  faze. Prima ine de ajustarea cadrului normativ în ar , unde un rol 
important îl are Parlamentul Republicii Moldova, iar a doua faz  vizeaz  
perioada implement rii legilor [16].  

 
Ghimpu - Saaka vili: puterea transferului. 

Transferul de imagine reprezint  una dintre cele mai uzuale tehnici electo-
rale de persuasiune. De facto, îns  transferul face parte din cele apte tehnici 
fundamentale de propagand , identificate de Institute for Propaganda Analysis, 
în 1937, i p strate pân  în prezent. Ele includ apelul la omul simplu (sunt unul 
dintre voi), rturiile (am v zut extratere trii a a cu v  v d pe voi), efectul de 
turm  (to i fac asta), selectarea p rtinitoare (prezentarea unei versiuni a întâ-
mpl rii), transferul (asocieri pozitive sau negative, cum ar vinov ia prin aso-
ciere), generalit ile sclipitoare (limbaj  idealist  sau  pompos,  cu  termeni  
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precum ”libertate”, „valori familiale”, ”valori democratice„ i etichetarea 
”rasist”, ”nazist” [17, 31]. De remarcat, în context, prezen a câtorva tehnici din 
cele evocate, bun oar , omul simplu, în categoria miturilor politice, folosite în 
crearea i gestionarea imaginii subiec ilor electorali.  

Pre edintele georgian M.Saaka vili i-a câ tigat, pe bun  dreptate, 
imaginea de lider al revoli iei ”trandafirilor” din gama revolu iilor ”orang”. 
PR politic ”orang” a folosit transferul de imagine de la revolu ionarii 
experimenta i spre al i lideri politici. Acest instrumentar persuasiv a fost pus 
în aplicare i în competi iile electorale din Republica Moldova. 

În ajunul scrutinului parlamentar din 2005, vizita nou-alesului pre edinte 
georgian, M.Saaka vili, a generat un impact favorabil asupra percep iei 
publice a imaginii liderilor politici cu care acesta s-a întâlnit la Chi in u – 
pre edintele republicii, V.Voronin i liderul PPCD, Iu.Ro ca. Tehnica 
transferului de imagine, i amprenta ”revolu iei orang” i-a f cut efectul i 
în  parlamentarele  -2010.  De  data  aceasta,  la  o  distan  de  5  ani,  pre edintele  
PL, M.Ghimpu, a fost cel care a solicitat transferul de imagine din partea 
”rebelului din Caucaz”. Aceasta s-a produs cu doar 6 zile înainte desf urarea 
scrutinului din 28 noiembrie. În satul Obileni, raionul Hânce ti, care a avut de 

timit în urma calamit ilor, cu suportul financiar al statului Georgian, au fost 
construite 9 case. Pre edintele Georgiei, M.Saaka vili, împreun  cu omologul 

u moldovean, M.Ghimpu, a participat la ceremonia de inaugurare a str zii 
Georgiei. M.Saaka vili a precizat c  Georgia va sprijini financiar i construc ia 
unei gr dini e de copii cu toat  infrastructura necesar , iar în coala din 
localitate va fi amenajat  o clas  dotat  cu echipament tehnic modern. La 
Chi in u, pre edintele M.Ghimpu i-a înmânat lui M.Saaka vili cea mai înalt  
distinc ie a Moldovei – Ordinul Republicii [18].  

O problem  a campaniilor politice este c  acei care încearc  s  persuadeze 
nu- i îndeplinesc întotdeauna promisiunile. De exemplu, F.Castro nu a adoptat 
niciodat  reformele agrare promise. Pre edintele American G.Bush-jr. nu a 
reusit s  pun  cap t terorismului, iar Osama bin Laden a fost deconspirat i 
lichidat de c tre succesorul s u. Ex-pre edintele Republicii Moldova, 
P.Lucinschi, a promis c  va solu iona problema transnistrean  în doi ani de 
mandat etc. 

a sau altfel, retorica politic  persuasiv  extinde mediul de sus in tori 
i face posibil  victoria electoral  a subiec ilor politici. În alegerile din 2001 

PCRM a folosit sentimentul de nostalgie ca impuls persuasiv. Ast zi în Moldo-
va, paradigma ”integrare european ” are aproximativ aceea i putere de persua-
dare ca i sintagmele glasnosti i perestroika din epoca gorbaciovist . Atât 
timp îns  cât viitorul Republicii Moldova r mâne a fi incert, cât institu iile 
puterii compromit normele democratice, speran a la un viitor fericit prin 
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apropierea de Europa î i va p stra energetica persuasiv , de care vor profita 
unii sau al ii actori politici.  

La 5 octombrie 2011, spre dezbatere public  a fost propus un alt proiect in-
tegra ionist. Liderul PCRM, ex-pre edintele republicii, V.Voronin, consider  

 în actuala conjunctur , când Uniunea European  trece printr-o acut  criz  
financiar , alian a de guvernare ar trebui s  elaboreze o alt  strategie de 
dezvoltare a rii – una orientat  spre aderarea Moldovei la Uniunea Vamal  
Euro-Asiatic , care va fi lansat  oficial în ianuarie 2012 i din care fac parte 
Federa ia Rus , Belarusi i Cazahstan. Fiind parte a spa iului Uniunii 
Vamale, Moldova câ tig  o uria  pia  de desfacere, pe care produsele 
moldovene ti sunt  cunoscute i solicitate i, important, un pre  unic la 
resursele energetic, - a mai precizat pre edintele PCRM. 

Cu certitudine, acesta este un mesaj tipic electoral, în care impulsul persua-
siv este axat pe sentimentul nostalgiei electoratului de stânga. La fel cum sintag-
ma ”integrare european ” seduce electoratul dreptei politice. În ambele cazuri 
ese în vileag exploatarea factorului extern i/sau inegra ionist asupra 
simpatiilor i comportamentului politic în bazinul electoral autohton. 
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The Gagauz people are a Turkich-speaking group adhering to the Christian 
Orthodox faith. Today, the majority of them live in the autonomous region of the 
Republic of Moldova called Gagauz Yeri (Gagauz Territorial Autonomous 
Unit). Also, smaller groups live in enamoring districts in The Ukraine, Bulga-
ria, Romania, Greece, Turkey, Kazakhstan, Uzbekistan, and the pockets in the 
Caucasus. This research wills traits the main peculiarities and the lacks of soci-
opolitical integration\disintegration of The Gagauz in Moldovan society. Certa-
inly, the integration of ethnic groups in a nation-building state represents a co-
mplex and dynamical process of accommodation. In particular, it will be analy-
zed the degree of participation and interest of The Gagauz in the socio-political 
processes in Republic of Moldova and in autonomous unit; the degree of identi-
fication of Gagauz people with Moldavian state and their elements. To assure a 
positive result it’s important to improve the implication of the both parts: one 
side, the main goal of ethnic politics of state needs to be the protection of identi-
ty of that segment of population and an equilibrate naturalization by accommo-
dation in the state community; other side, the ethnic groups mast to wish a live 
in a democratic integral state. Especially, the autonomous status of the Gagauz 
in Moldova doesn’t stipulate the separation or isolation, but represents a gua-
rantee for accommodation of the Gagauz by keeping their ethnic specific. 

  
Pe parcursul celor aproape dou  decenii de tranzi ie c tre un regim democ-

ratic consolidat, autorit ile noului stat Republica Moldova au întreprins un nu-
r semnificativ de m suri care au urm rit integrarea minorit ilor na ionale: au 

fost adoptate un set de acte normative, au fost înfiin ate institu ii de stat cu com-
peten e în domenii de interes pentru comunit ile minoritare. Aceast  complexi-
tate a regimului minorit ilor na ionale caracterizeaz  statul nostru, ca unul cu o 
politic  foarte loial  fa  de minorit ii. Nu este îns  mai pu in adev rat c  m -
surile adoptate i urm rite cu generozitate de autorit ile statului nu conduc în-
totdeauna la rezultatele scontate i r mân înc  destule aspecte controversate ale 
rela iilor dintre majoritate i diferitele minorit i care a teapt  s  fie solu ionate 
prin politici de stat adecvate. Ca obiective primare ale acestei cercet ri servesc 
punerea în valoare a realiz rilor de pân  acum, elucidarea aspectelor pozitive, 
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dar i a lacunelor procesului de integrare a minorit ilor (în special a etniei g -
uze), precum i semnalarea unor direc ii posibile de progres în acest sens idei. 

Procesele de integrare na ional-etnice în societate sunt cu atît mai necesare, 
cu cît permit asigurarea consolid rii i dezvolt rii ei. Dat fiind ponderea mare a 
popula iei minoritare – mai mult de 1/3 din totalul popula iei Republica Moldo-
va - probabilitatea tension rii situa iei interetnice nu este exclus . Acest tip de 
tensiuni pot determinate, deseori, de rela iile care exist  între comunitatea etnic  
i stat. O problem  stringent  a acestor rela ii în societatea moldoveneasc  s-a 

dovedit a fi acordarea statutului etnic, care nu se cerea a fi recunoscut doar de 
facto, dar i de jure. Prin acordarea lui s-a confirmat nemarginalzarea politic , 
social i cultural  a minorit ilor. Acest statut nu include doar factori obiectivi 
– reprezentarea în sistemul de administrare al statului, nivelul veniturilor, nive-
lul de instruire, dar i factori istorici i psihologici ce in de con tiin a proprie – 
autoevaluarea etnosului în general, precum i procesul de integrare [1, 10-11]. 

 
Status-quoul minorit ilor din Moldova  

i starea rela iilor interetnice 
În pofida garan iilor acordate de cadrul legislativ al statului, rela iile inter-

grupuri etnice nu un caracter  stabil. Rela iile interetnice la începutul statalit ii 
Republicii Moldova au avut un caracter destul de tensionat. Motivele principale 
care se impun în acest context in de urm toarele astecte: 

- Aspectul temporal – coinciden a în timp a redobîndirii identit ii proprii 
de c tre majoritate i minorit i, cu tendin a legitim  de consolidare a statalit ii 
de c tre majoritatea na ional . 

- Aspectul normativ – cadrul juridic la etapa ini ial  de formare, implicînd 
multe ambiguit i i contradic ii. 

- Aspectul istorico-psihologic – are loc transformarea legitimit ii monocu-
lturii în legitimitatea pluriculturii, orientat  pe principii democratice [2, 68]. 

Activit ile statului Republica Moldova în domeniul integr rii pot fi orienta-
te în trei direc ii de baz i anume: 

a) Integrarea comunicativ-lingvistic  care se va realiza prin redarea unui 
spa iu unic informa ional i al unui mediu lingvistic moldav/român cu condi ia 

str rii diversit ii culturale i a toleran ei reciproce. 
b) Integrarea politico-juridic , care se va realiza prin formara unei popula ii 

loiale statului, prin respectarea legilor i convingerea de a-l sus ine i ap ra. Co-
mponenta politic  este una deosebit de important i dificil  în realizare.  

c) Integrarea social-economic  – atingerea de c tre fiecare membru al socie-
ii Republicii Moldova a capacit ii de a concura i a unei mobilit i sociale 

viabile, indiferent de apartene a na ional  sau lingvistic  [15, 12]. 
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În afara contextului empiric de conceptualizare a no iunii de integrare inter-
etnic , aceasta este interpretat  ca o ajustare mutual  a diferitor grupuri etnice în 
principalele domenii ale vie ii societ ii, i anume: 

1. Integrarea interetnic  presupune, în primul, rînd recunoa terea unei nece-
sit i a egalit ii oportunit ilor economice pentru to i reprezentan ii tuturor gru-
purilor etnice într-o societate. Elementele de baz  a acestor oportunit i sînt: ac-
cesul la o munc  decent , anse egale pentru activit i economice private. 

2. O alt  dimensiune-cheie este egalitatea în drepturi i oportunit i în parti-
ciparea politic . În termeni practici aceasta presupune: egalitate în reglement ri 
legale i în practicarea activ i pasiv  a drepturilor electorale, precum i opor-
tunit i echitabile de repreprezentare a grupurilor etnice în institu ii politice. 

3. A treia component  se refer  la egalitate de involvabilitate (amestec) în 
via a cultural  societ ii f  îndoial , condi ii de baz  pentru realizarea acestei 
dimensiuni este impunerea unei/unor limbi comune prin dezvoltarea diferitor in-
stitu ii culturale. 

4. Integrarea interetnic  presupune dezvoltarea r spîndirii vaste a identific -
rii normativ-valorice în societate, tergînd hotarele dintre diferiele grupuri etni-
ce. Acest lucru este posibil cînd sînt promovate tradi ii comune, exist  în elege-
rea necesit ii unor schimb ri comune i a unui viitor comun [9, 9-10]. 

Integrarea minorit ilor reprezint  un proces multidimensional care este 
predominant bazat pe interconexiuni culturale i istorice, precum i de situa ii 
sociale i economice. De multe ori problemele de ordin economic i cultural ne-
solu ionate în timpi ra ionali pot provoca conflicte inerteretnice sau intraetnice. 
Totodat , procesul de integrare nu poate fi liber de influien a rela iilor de putere, 
precum i de aspira iile personale i de grup pentru a domina sau ob ine indepe-
nden . Aceste tendin e p trund în toate sferele de interac iuni etnice. În acest 
context apar cîteva întreb ri: 

- În ce mod o asemenea penetrare este capabil  s  declan eze un conflict 
etnic? 

- Ce fel de sistem institu ional poate fi un factor restrictiv pentru dezvol-
tarea conflictelor interetnice? 

În cazul coexisten ei etnice bazat  pe societ ile „paralele”, trebuie de aco-
rdat un alt set de întreb ri: 

- Ce scenariu este posibil de realizat pentru dezvoltarea rela iilor în viitor 
într-un spa iu i timp concret? 

- Ce tip de politic  este mai eficient  pentru a reduce alienarea p ii „ne-
dominante” a „societ ii paralele”? [11, 23] 

Obiectivele minorit ilor etnona ionale se deosebesc între ele precum i 
minorit ile însele. În ara noastr  spectrul lor începe de la: - tendin a de ob ine-
re (cazul bulgarilor în sudul rii i a romilor la nord) sau de consolidare a auto-
nomiei teritoril-administrative (cazul minorit ii g uze în sudul republicii), 
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culminînd cu tendin a de constituire a unui stat independent (cazul minorit ilor 
rusofone în estul republicii). Ata amentul afectiv al minorit ilor fa  de na iu-
nea de origine, care se dovede te a fi mai mare în raport cu ata amentul fa  de 
ara de re edin  nu poate fi neglijat în problema rela iei dintre minoritate i ma-

joritate [1, 11].  
V.Saca analizeaz  politica etnic  din Republica Moldova în contextul di-

mensiunilor de interes. Luat  în totalitate, diversitatea tipologic  de interese per-
mite de a defini mai amplu caracterul i tendin ele evolutive i involutive ale re-
la iilor na ionle, a sesiza în profunzime realiz rile i e ecurile politicii etnice, 
contradic iile acesteia în termeni de comportamente i ac iuni sociale active i 
reactive la diferite etape ale tranzi iei. Starea polivalent  a intereselor, privit i 
conceput  ca un tot întreg, prin concordan e i discordan e valorice, prin rapor-
turi dialectice de general, particular i unic – na ional-economice, na ional-soci-
ale, na ional-culturale – face posibil  în ultim  instan  determinarea i evalua-
rea capacit ilor real integrative i dezintegrative ale politicii etnice fa  de soci-
etate în ansamblu i de comunit ile na ionale în parte [17, 114]. 

 
uzii în structura etnic  a Republicii Moldova:  

accomodarea la mediul autohton 
Acomodarea alolingvilor în orice societate este cale necesar  care contri-

buie la sc derea inechit ii sociale, ridic  nivelul de în elegere i toleran  recip-
roc  în societate, umanizeaz  rela iile dintre cet enii unui stat, indiferent de ori-
ginea etnic . Acomodarea la mediul etnic autohton ar putea avea ca alternativ  
ignorarea elementelor mediului, respingerea lor i mai r u – confruntarea cu ele. 
În toate aceste cazuri rezultatul ar fi unul pu in dorit – o atmosfer  de tensionare 
[4, 19]. Condi iile tranzi iile au m rit mult num rul criteriilor dup  care popula-
ia se divizeaz  (autohton /neautohton ), ceea ce face mult mai dificil  integra-

rea. Implica iile acestei situa ii specifice pentru integrarea social  a g uzilor6 
în societatea moldoveneasc  prezint  factori complec i i necesit  studii detalia-
te. Exist  mai multe aspecte, atît de ordin intern, cît i extern, care fac dificil  
realizarea integr rii g uzilor în Republica Moldova.  

Situa ia geopolitic , implicit cazul transnistrean are un poten ial de influen-
 foarte puternic [9, 35], acesta servind ca start de demarare a mi rilor sepa-

ratiste din sudul republicii, dar i ca factor perturbator al rela iilor dintre guver-
nul central i regional, în cazul în care elitele politice din autonomie au colabo-
rat cu cele din Transnistria. Filiera Tiraspol serve te i ca pod de leg tur  cu ve-
riga extern  - Rusia. Din punct de vedere cultural i economic popula ia Unit ii 
                                                
6 G uzii reprezint  4,6% din nr.total de popukla ie, adic  155,646 persoane. Autonomia G -

uz  acup  un teritoriu de 1.830 km p., cuprinde 1 municipiu (Comrat), 2 ora e (Ceadîr-Lunga, 
Vulc ne ti), 29 localit i. Structura etnic  în autonomie: g uzi - 85,/%, moldoveni - 8,1%, 
bulgari - 5%, ru i - 2,4%, ucraineni – 2,3%. 
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Teritorial Autonome G uzia este mult mai apropiat  de Transnistria i Rusia, 
decît de Republica Moldova. Acest fapt se datoreaz i unor factori obiectivi is-
torici, deoarece Republica Moldova s-a confruntat cu un declin catastrofal eco-
nomic în perioada de tranzi ie, iar perspectiva de redresare economic  a întîrziat 
în mod substan ial. Problemele ce rezult  din aceasta pot fi utilizate (uneori abu-
ziv) în sens constructiv sau distructiv prin politici etnice. În acela i timp, neso-
lu ionarea problemei transnistrene, la fel ca i situa ia geostrategic  incert  ofer  
o varietate de op iuni pentru schimb ri în viitor [9, 35]. 

Nivelul înalt al autocon tiin ei de grup. O component  deosebit de impor-
tant  a autocon iin ei etnice a g uzilor este orientarea lor istoric . R spunzînd 
la întrebarea ce înseamn  pentru ei la etapa actual  s  fii g uz, mul i respon-
den i ai genera iei în etate men ionau - apartene a la civiliza ia cre tin , necesi-
tatea de a- i p stra autenticitatea etnic , respect fa  de istoria poporului poporu-
lui s u, deasemenea este important  memoria unui trecut sovietic i spiritul uni-

ii popoarelor într-un stat enorm. Peisajul de ansamblu în mediul genera iei ti-
nere a etnicilor g uzi estul unul diferit. Explozia etnicit ii a r mas pe ultimul 
plan, la moment domin  starea de pesimism politic, care nu poate s  nu influie-

eze dispozi iile con iin ei na ionale. Genera ia tîn  de g uzi nu prea pot 
identifica clar care sînt particularit ile „g uzicit ii” lor. Aceasta datorit  uti-
liz rii pe larg a limbii ruse de c tre g uzi i orint rii proruse. Aceast  orienta-
re poart  un caracter nu atît ideologic i civliza ional, cît unul practic (ca even-
tual destina ie c utarea unui loc de munc , studii etc.) [18, 24-25].  

Reprezent rile etnice ale majorit ii i minorit ii se manifest  prin compo-
rtamente verbale i ac ionale. Ele formeaz  vectorul i dinamicul comportamen-
telor in-groups i out-groups. M surarea prejudec ilor în cadrul rela iilor inter-
grupuri poate fi efectuat , apelînd la scala distn elor sociale dintre grupuri, ela-
borat  de Bogardus în 1925. Studiul comparat „Potentials for interetnic interet-
hnic integration and disintegration”, realizat pe baz  de interviuri, în mai multe 
state, inclusiv Moldova are ca responden i reprezentan i ai elitei etnice g uze 
(în cazul Republicii Moldova) din diferite domenii (economic, cultural, politic). 
Rezultatele acestei cercet ri permite de a face unele constat ri: 

- În baza unor factori politici, geografici i istorici etnosul g uz tr ie te 
într-o societate care din ce în ce mai tare se îndep rteaz  de la domina ia cultu-
ral i politic  rus , dar cu toate acestea eliteele g uze au cu siguran  o pute-
rnic  preferin  cooperare cu persoanele de etnie rus . Aceast  op iune a fost se-
lectat  de 14 din 32 responden i. 

- Pe lîng  o puternic  afinitate pentru o minoritate a c rei influien  este în 
diminuare în Moldova, o alt  constatare „contradictorie” se raporteaz  la gradul 
sc zut de afiniate cu propriul grup etnic (intragrup). Doar 1/5 din intervieva i ar 
decide s  colaboreze cu reprezentan ii propriului grup etnic. Acest fapt poate fi 
interpretat ca o preferin  puternic  spre orient rile normativ-valorice universa-
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liste (cosmopoliste). O alt  posibil  explica ia ar fi nivelul relativ sc zut de coe-
ziune „intragrup”.  

Dac  aceast  presupunere ar fi corect , atunci afinitatea puternic  pentru 
ru i ar trebui s  fie interpretat  ca o form  foarte specific  de „etnocentrism”. 
Acest „etnocentrism” fiind orientat nu spre „noi” (propriul grup etnic), ci spre 
un „alt” grup etnic. Esen a etnocentrismului const  în postularea etniei ca un fel 
de fiin  ideal , care întruchipeaz  toate calit ile bune i frumoase, a ezînd tot-
odat  în afara lumii familiare popula iile str ine, care încarneaz  în înf area i 
în moravurile lor, urî enia i r utatea [12, 77] 

Factorul ideologic / politic. Un studiu comparat realizat asupra con inutului 
presei minorit ilor de origine etnic  turanic  în cinci state - Germania, Bulga-
ria, Moldova, Rusia i Ucraina stabile te tendin ele transferului politicii etnice 
de la nivelul na ional i interna ional c tre nivelul local i regional. Content-ana-
liza celui mai popular ziar din Autonomia G uz  – „Vesti Gagauzii” denot  
un con inut ideologic i manipulatoriu cu o puternic  influien  a discursului so-
vietic, care deseori distorsioneaz  problemele existente prin tehnica sloganelor 
interogative. De asemenea, acest  analiz  ne ajut  s  identific m continuitatea 
istoric  a rela iilor stat-societate, pres -autorit ile statului, precum i dinamica 
lor [10, 33]. 

Gradul sc zut al identit ii civice. În opinia lui M.Guboglo, reprezentant de 
seam  a intelectualit ii g uze, men ioneaz  c  în tot spa iul ex-sovietic g -
uzii cel mai greu au dep it destr marea URSS. Astfel, cca 67,5% din respon-
den i au v zut acest eveniment ca unul „grav” sau „deosebit de grav”. Totodat , 
30% dintre g uzi au men ionat URSS patria lor i doar 16,1% - Republica 
Moldova [20, 11]. Conform datelor Etnobaromentrului (2005) la întrebarea: M  
consider în primul rînd? Au r spuns: g uz - 81%, cet ean al Republicii Mol-
dova - 46%. 

Factorul lingvistic. În termeni practici, g uzii, de regul , au o bun  cuno-
tere a limbii ruse, dar sînt pu in competen i în cunoa terea limbii de stat. Sta-

rea de fapt, în favoare trilingvismului este una nefunc ional . Acest lucru devine 
i un impediment în stabilirea unor rela ii ale popula iei i liderilor autonomiei 

cu autorit ile din Republica Moldova, deoarece politica autorit ilor centrale 
este axat  în majoritate pe limba de stat ca mijloc de comunicare. În circumstan-
ele actuale g uzii se confrunt  cu dificult i pe termen lung în stabilirea i fu-

nc ionarea unui sistem trilingv sau bilingv, în care limba de stat s  se înscrie. 
Discordan a situa iei în care guvernul central are ca limb  de lucru preponderent 
limba de stat, iar cel regional – limba rus  genereaz  consecin e pu in dorite. 
Conform datelor Etnobarometrului de Opinie la întrebarea - Cît de bine vorbi i? 
(bine, foarte bine) g uzii au r spuns: moldoveneasca – 3%, româna - 3 %, ru-
sa - 89%, ucrainean  - 3%, g uza – 97%, bulgara – 2%. 
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 – Cîte limbi de stat ar trebui s  fie în Republica Moldova? – o singur  lim-
 - 16%, dou  limbi - 50%, mai multe limbi – 21%. Care s  fie aceasta? Mol-

doveneasca - 92%, româna - 1%, rusa- 83%, ucraineana – 3%, g uza – 27%, 
bulgara – 3%, alta - 3%. 

Preferin ele lingvistice ale elitei g uze dezv luie existen a real  a unei 
probleme. Doar un respondent ar prefera solu ia monolingv  (limba g uz  - 
singura limba oficial ). inînd cont de preferin ele lor de colaborare cu repreze-
ntan ii etniei ruse, preferin ele mari pentru o solu ie bilingv  ridic  întreb ri sen-
sibile referitor la cea dea doua limba oficial  dorit . 

 
Tendin ele i perspectvele de integrare a g uzilor  

din Republica Moldova 
Dup  cicincisprezece ani de autonomie cultural  g uzii nu au realizat 

obiectivele propuse în actele fondatoarea ale UTA G uzia. Pîn  la etapa actu-
al  toate sursele mass-media existente i difuzate pe teritoriul acestui spa iu sînt 
prepondderent în limba rus , cu incursiuni de sengven e în limba g uz . Ace-
stea de cele mai multe ori se refer  la tematici tradi ionale, cultur i folklor. 
Radioul na ional i televiziunea transmit emisiuni în limba g uz  doar o dat  
pe lun . Toate legile locale sînt publicate doar în limba rus , cu excep ia Regu-
lamentului Autonomiei G uzia, care a fost tradus în limbile român i g u-

 dup  o interven ia a Cur ii Constitu ionale. Campaniile electorale sînt realiza-
te, deasemenea, în limba rus . De i limba g uz  este la moment studiat  în 
autonomie, nici o coal  de aici nu realizeaz  predarea conform întregului curri-
culum în g uz . În sistemul universitar aceea i situa i – Universitatea din Co-
mrat, înfiin at  în 1991 are ca limb  de predare cea rus . Unele eforturi ale auto-
rit ilor centrale (Ministerului Educa iei) de a schimba starea de lucruri s-a lovit 
de un refuz rece, iar ini iativa unor for e din opozi ie de deschide o bibliotec  în 

uz  nu afost sus inut , ci dimpotriv  z rnicit  din motive politice [21, 
14]. Ca rezultat societatea g uz  se confrunt i se va confrunta cu probleme 
de ordinul rela iilor interetnice i a integr rii lor sociale [9, 38-39]. Unele tenta-
tive modeste de ameliorare a acestei situa ii au fost f cute atît de guvernul cent-
ral cu suportul partenerilor externi, precum i de autorit ile autonomiei. Avem 
în vedere:  

Începînd cu septembrie 2005 a demarat Programul de instruire lingvistic  
pentru minorit ile nationale din Republica Moldova, sustinut financiar de Înal-
tul Comisar pentru Minorit i Na ionale a OSCE (Haga). 1500 de func ionari 
publici au beneficiat de cursuri de însu ire gratuit  a limbii de stat în cadrul lui 
i al i cca 500 urmeaz  s  beneficieze. Programul este realizat i în 10 localit i 

urbane i rurale din UTA G uzia (cursuri frecventate inclusiv de c tre Guver-
natorul UTAG, Mihail Formuzal), în 4 i, respectiv, 2 loc lit i din nordul i su-
dul republicii i în municipiul Chisinau [14]. 
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La 25 octombrie 2009 noul Guvernator al Autonomiei G uze investit în 
func ie în premier  a depus jur mîntul de membru al Guvernului în limba româ-

, iar la 8 octombrie acela i an pentru prima dat edin a Comitetului Executiv 
s-a inut deasemenea în limba de stat. De remarcat este faptul c  la 3 septembrie 
2009 deasemenea în premier  absolut edin a Executivului de la Comrat s-a 
efectuat în limba g uz  [6]. Guvernatorul M.Fomuzal sus inea într-un comu-
nicat de pres  necesitatea studierii i cunoa terii limbii de stat de c tre popula ia 
autonomiei pentru a- i asigura propria competitiviatate în societate. Totodat , 
autorit ile autonomiei î i prezum  obliga ia de a demonstra c  toate cele trei 
limbi oficiale în cadrul unit ii autonome sînt în condi ii de egalitate [7]. 

Procesul de monitorizare în teritoriu a demonstrat necesitatea reorganiz rii 
unor programe de studiere a limbii de stat pentru personalul administrativ, pre-
cum i a persoanelor ce ocup  func ii eligibile. În sus inerea acestui program au 
fost aloca i 1mln.200 mii lei din partea OSCE [16]. La moment autorit ile sta-
tului cu sprijinul Înaltului Comisar pentru minorit i na ionale al OSCE elabore-
az  un program na ional de studiere a limbii de stat începînd din copil rie, atît 
în institu iile pre colare, cît i cele colare primare. Totodat , s-a stabilit la ela-
borarea unui document conceptual cu privire la strategia integr rii minorit iilor 
în societate, elaborat de exper ii OSCE, ca rezultat al vizitelor de documentare 
al acestora în Republica Moldova [5]. Se pare c  problema limbii din ara noast-

 rezid  în psihologia social , spun speciali tii: - ru ii nu se pot împ ca cu ide-
ea c  limba rus  nu mai este oficial , ca pe timpul URSS, în timp ce - vorbitorii 
de limb  român  nu se pot obi nui cu statutul unic pe care îl are acesta. Sonda-
jele de opinie arat  c  în cea mai mare parte, popula ia Republicii Moldova con-
tientizeaz  necesitatea studierii limbii de stat. Nu dispersarea cultural-lingvisti-
, ci unitatea cultural-lingvistic  a diversit ii trebuie s  stea la baza consensu-

lui interetnic [19, 163]. 
 

Concluzii 
Printre cauzele principale ale tergivers rii procesului de integrare a etnici-

lor g uz în sistemul socio-politic al Republicii Moldova, men ion m: 
- Trecutul sovietic – impactul enorm al sovietiz rii i rusific rii, 
- Hiperetnicitatea, fenomen sus inut de unele for e politice regionale ca 

servind surs  de putere pentru acestea, 
- Compromiterea scopurilor „autonomiei” – în unele aspecte statutul de 

autonomie izoleaz  etnicii g uzi, serve te ca o „enclav ”, un areal de conser-
vare i deta are de la via a social-politic  a statului. 

- Caracterul compact durabil în timp (de mai bine de dou  secole) de am-
plasarea a popula iei g uze în zona se sud (teritoriul autonomiei) contribuie la 
existen a unui grad mare de distan  social  în raport cu popula ia titular i la 
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predominarea orint rilor intragrup. Toate acestea contribuie la stimularea etnici-
ii. 

Unii politologi autohtoni privesc suspicios politica de integrare a minorit -
ilor, argumentînd c  pe parcursul existen ei statului moldav se observ  un para-

dox decizional i ac ional în procesul de reglementare al statutului politico-juri-
dic al minorit ilor etnice. Acest proces include dou  caracteristici intangibile 
„toleran ” i „asimilarea” prin metode sovietice. Faptul poate fi explicat prin 
caracterul incipient al acestui proces, dar i de calitatea clasei conduc toare a 
Republicii Moldova. De i reglement rile administrative privind anumite mino-
rit i etnice pot fi calificate ca fiind cuasitolerante (cazul g uz), per ansamblu 
institu ionalizarea, realizarea drepturilor i integrarea minorit ilor în sistemul 
socio-politic al Republicii Moldova, r mîn la categoria restan e [1, 14].  

Pasul ferm în viitor al guvern rii Republicii Moldova este s  asigure condi-
ii pentru dezvoltarea acestei diversit i culturale, precum i s  realizeze integra-

rea social  veritabil  a acstor minorit i. Intrumentul de baz  prin care un cet -
ean alolingv poate s  se afirme plenar în socitate este cunoa terea limbii de stat. 

Aceast  sarcin  îi revine guvernului care trebuie s  contribuie la „dezizolarea” 
i „dezsegregarea” minorit ilor. În acela i timp, guvernarea trebuie s  fie con -

tient  c  orice schimbare poate genera rezisten , mai ales cînd exist  factori / 
for e gata s  obstruc ioneze aceast  schimbare. Politica de integrare trebuie s  
fie coordonat , corelat i sus inut  cu / de liderii de opinie din aceste comuni i. 
Este necesar  explicarea larg  a avantajelor pe care le ofer  o politic  veritabil  
de protejare a minorit ilor. 

 
Bibliografie 

1. Anghel E. Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile minorit i-
lor na ionale: între deziderat i realitate. // Minorit ile na ionale i rela iile inte-
retnice. Tradi ia european i experien a noilor democra ii pentru Moldova. – 
Iasi, Pan Europe, 2002, Vol. I, pp.10-15 

2. Anghel E. Reprezent rile identitare ale maselor în perioada de tranzi ie. 
// MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), Chi in u, USM, nr.XXIV, 
2004, pp.67-74 

3. Concep ia politicii na ionale în Republica Moldova. // Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, nr.1-5 din 1 ianuarie, 2004. 

4. Cojocaru N. Prolema acomod rii alolingvilor din Republica Moldova la 
mediul etnic autohton. - Chi in u: Tehnica Info, 2006. 

5. Comunicat al Serviciul de Pres  al Pre edintelui Republicii Moldova. 6 
aprilie 2011. www.president.md/press.php?p=1&s=8313&lang=rom 

6. Cubreacov V. Comrat. Primul 10 la român . 13 octombrie 2009. https:// 
cubreacov.wordpress.com/tag/integrarea-minoritatilor/, consultat la 18 mai 2011 



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

199 

7. Cubreacov V. Despre limba român i cea g uz  cu guvernatorul Mi-
hail Formuzal. 30 octombrie 2009. https://cubreacov.wordpress.com/tag/ 
integrarea-minoritatilor/, consultat la 18 mai 2011. 

8. Etnobarometru – Republica Moldova. Raport de prezentare a rezultate-
lor. - Chi in u, IMASinc, IPP, 2005 

9. Genov N. Patterns of Interethnic Intergation. // Abteilung Soziologie. 
Helt 57, Berlin, 2007, p.9-10 

10. Genov N. Potentials for Interetnic Integration and Disintegration. // Ab-
teilung Soziologie. Helt 57, Berlin, 2007, p.34-39. 

11. Golovin A.N. Press in the Interethnic Interactions: International compa-
rative content-analysis. // Abteilung Soziologie. Helt 57, Berlin, 2007, p.24-33. 

12. Kutsenko O. Monitoring of Events in the Interethnic Intas Project. // 
Abteilung Soziologie. Helt 57, Berlin, 2007, p.16-23. 

13. Roth A. Prejudecata etnic i specificul na ional. // Altera, nr.7, 1998. 
14. Salat L. Politici de integrare a minorit ilor na ionale din România. As-

pecte legale i institu ionale într-o perspectiv  comparat . - Cluj, Editura 
CRDE, 2008. 

15. Isac M. Minorit ile na ionale din Republica Moldova gata s  studieze 
limba român . // Karadeniz Press, 25 martie 2010. http://karadeniz-press.ro/ 
kara/minoritatile-nationale-din-republica-moldova-gata-sa-studieze-limba-
romana/, consultat la 18 mai 2011. 

16. Morozan A. Minorit ile na ionale în Republica Moldova: starea i pro-
blemele de integrare (analiza politologic ). Autoreferat al tezei de doctor în tii-

e politice. – Chi in u, USM, 2005. 
17. Integrarea minorit ilor na ionale în Republica Moldova: necesit i, pri-

orit i i perspective de implimentare a unor programe de stat privind studierea 
limbii oficiale a statului. 25 martie 2010. www.bri.gov.md/index.php?pag= 
presa&opa=view&id=122&start=&1= 

18. Saca V. Politica etnic  în contextul dimensiunilor de interes: cazul Mo-
ldovei. // Minorit ile na ionale i rela iile interetnice. Tradi ia european i ex-
perien a noilor democra ii pentru Moldova. – Iasi, Pan Europe, 2002, Vol.I, 
pp.112-121. 

19. . -
.  

. - , 2009. 
20. . -

. :  –  
- . . 22-23 

 2003 . – , 2003, .158-164. 
21. .  

 XX ). – , 2004. 

http://www.president.md/press.php?p=1&s=8313&lang=rom


MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

200 

22. Neukirch C. Autonomy and Conflict Transformation: The Case of The 
Gagauz Territorial Autonomy in The Republic of Moldova. // Minority Govern-
ance in Europe, Budapest 2002 (Series on Ethnopolitics and Minority Issues, 
Vol.I, .23-105. 
 

Prezentat la redactie  
la 28 septembrie 2011 

 
Recenzent – Gheorghe RUSNAC, doctor-habilitat în istorie, profesor, acade-

mician 

https://cubreacov.wordpress.com/tag/%20integrarea-minoritatilor/
https://cubreacov.wordpress.com/tag/%20integrarea-minoritatilor/
http://karadeniz-press.ro/%20kara/minoritatile-nationale-din-republica-moldova-gata-sa-studieze-limba-romana/
http://karadeniz-press.ro/%20kara/minoritatile-nationale-din-republica-moldova-gata-sa-studieze-limba-romana/
http://karadeniz-press.ro/%20kara/minoritatile-nationale-din-republica-moldova-gata-sa-studieze-limba-romana/
http://www.bri.gov.md/index.php?pag=%20presa&opa=view&id=122&start=&1
http://www.bri.gov.md/index.php?pag=%20presa&opa=view&id=122&start=&1


MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

201 

COMPARTIMENTUL 
BIBLIOGLOBUS & INFO 

 
. 

 
: , » 

 
1991  - ,  

, , 
, , ,  

.  
 : ,  

»  20- , -
, , 

,  
 

 « » ( ), 
 

 12 . -
,  « -

» ( ), -
 ( ). 

, -
-

, -
, -

. 
, 

, , , , 
, , , . 

, -
, , , -

 
, .  

-
, -

.  « -
, ,  

, -
, , -



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

202 

, -
 – » 

-
-

. 
,  

 « -
» (www.dobrososedstvo.info)   « »  (www. 

dobrososedstvo.org). 
 

 
 

: , » 
, ,  2011 . 

 
 « : -

, »,  20-  
, -

 « -
» ( , . )  « » ( -

, . ) . 
, -

-
,  

. ,  
, 
-

, , -
. 

 
 1991 

. 
,  

, -
 2008 ,  

,  
-

, , 
 

-
. 



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

203 

,  
, ,  

,    
. 

 20 , ,  
-

, , .  
 

. -
, -

,  
. 

 
. -

-
. -

,  
, , . 

 20 . 
,  -

-
. 

,  
,  

, -
. -

, -
. 

-
, , -

. -
, -

 
. 

, , , 
, -

, 
. ,  

,  
, ,  
. , -

http://www.dobrososedstvo.info/
http://www.dobrososedstvo.info/
http://www.dobrososedstvo.info/


MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

204 

, , -
 

, -
,  

. 
-

,  – -
, , . 

 
. , -

,  
, .  

 
. -

, , -
,  

.  
 

,  
. , -

, -
 XIX  ,  -

: «  
, ».  

-
-

. , -
, -

. , , 
, -

.  
, ,  

. ,  
 

.  
-

, -
 

. 
 –  

, -



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

205 

, . -
-
, 

, -
: 

-  
,  

, ; 
- , -

,  -
, , ,  

, -
 – . 

,  
, ,  

, -
 – .  

, ,  
-

. 
- ,  

 « » , -
 

, -
,  

.  
- -

,  -
, -

 
, -

.  
, -

-
, .  

. 
-
 

, , -
, -

, .  



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

206 

, -
,  

. 
-

, ,  
 - , -

,  ,  ,  -
, -  

-
. 

 



MOLDOSCOPIE, 2011, nr.3 (LIV) 
 

 

207 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOLDOSCOPIE 
(PROBLEME DE ANALIZ  POLITIC ) 

 
Nr.3 (LIV), 2011 

 
 
 

REVIST TIIN IFIC  TRIMESTRIAL  
 

_______________ 
 
 

Bun de tipar  10.11.2011. Formatul 70x100 1/16. 
Coli de tipar 16,5. Coli editoriale 13,6. 

Tirajul 50 ex. 
 
 
 
 


	ASOCIAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE ŞTIINŢĂ POLITICĂ
	UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
	MOLDOSCOPIE
	(PROBLEME DE ANALIZĂ POLITICĂ)
	Nr.3 (LIV), 2011
	REVISTĂ ŞTIINŢIFICĂ TRIMESTRIALĂ
	CHIŞINĂU – 2011
	MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică). – nr.3 (LIV), 2011. - Chişinău: USM, AMSP, 2011. – 205 p.
	COLEGIUL DE REDACŢIE:
	prof. Valeriu Moşneaga (redactor-şef);
	prof. Victor Saca (redactor-şef adjunct)
	dr. Rodica Rusu (secretar);
	conf. Vasile Cujbă;
	prof. Vladimir Gutorov (Rusia);
	prof. Cristian Haerpfer (Regatul Unit);
	prof. Anatoliy Kruglaşov (Ucraina);
	prof. Constantin Marin;
	prof. Victor Moraru;
	prof. Joao Peixoto (Portugalia);
	prof. Serghey Reşetnikov (Belarus);
	prof. Adrian Pop (România);
	prof. Gheorghe Rusnac;
	conf. Aurel Sâmboteanu;
	prof. Constantin Solomon;
	prof. Georg Sootla (Estonia)
	conf. Vasile Tabară (România);
	prof. Valentina Teosa
	Ideile şi opiniile expuse în materialele prezentate aparţin autorilor
	şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al colegiului de redacţie
	Articolele apar în redacţia autorilor, sunt recenzate
	versiunea electronică:
	http://www.usm.md/?mode=437
	ISSN 1812-2566 © AMSP, 2011
	S U M A R
	S U M A R
	SUMMARY


	1. Сarrera S., Formisano М. An EU Approach to Labour Migration What is the Added Value and the Way Ahead? // CEPS Working Document No.232, 2005.
	2. Casiadi O., Porcescu S., Varzari V. Mobilizarea diasporei ştiinţifice a Republicii Moldova – contribuţii pentru dezvoltarea ţării de origine. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politica), 2010, nr. 2 (XLIX). – Chisinau, USM, 2010, pp.26-43
	3. CEC - Commission of the European Communities, 2011: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Annual Report on Immigration and Asylum (2010), COM(2011) 291 final, Brussels, 24.5.2011.
	4. Cerna L. Policies and practices of highly skilled migration in times of the economic crisis, International Labour Office – Geneva, International Migration Papers No.99, 2010. The paper was prepared under the ILO project on “Effective Action for Labour Migration Policies and Practice”, supported by the Department of International Development (DFID), UK
	5. Chu J. How To Plug Europe's Brain Drain. // TIME Europe Magazine, 2004.
	6. Dumbrava C. Labour Immigration policy in Europe? What kind? // Network Migration in Europe, Leiden University, 2008. http://www. migrationeducation.org/fileadmin/uploads/Costica_Dumbrava_neu.pdf
	7. Europa.eu. EU migration and asylum policies: main achievements and the way ahead, 24 May 2011.
	8. Europa.eu. Questions and Answers on the EU common immigration policy, 17 June 2008.
	9. Galgóczi B. (ed.) EU labour migration since Enlargement. – Ashgate, 2009
	10. Gentili M. New brains in EU with the Blue Card? Interview with Ewa Klamt, LaSpecula.com, // International News Weekly, 2008.
	11. Globalization 101. Migration and Globalization. - The Levin Institute. The State University of New York.
	12. Green Paper on EU approach to managing economic migration (presented by the Commission), Brussels, 11.1.2005, COM(2004) 811 final, http://ec. europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/work/doc/com_2004_811_en.pdf
	13. Labor Mobility After the European Union’s Eastern Enlargement: Who Wins, Who Loses? // A Report to the German Marshall Fund of the United States by H.Brücker1, IAB Nuremberg and IZA Bonn, 2007, http://www.gmfus. org/event/detail.cfm?id=358&parent_type=E
	14. Li P.S. World Migration in the Age of Globalization: Policy Implications and Challenges. // New Zealand Population Review, no.33/34, 2008, рр.1-22.
	15. NATO PA, Sub-Committee on transatlantic economic relations The economic and trade implications of migration and outsourcing: a transatlantic challenge, draft report, 23 April 2004.
	16. Preda G. Southeast Europe turns "brain drain" into "gain" // SETimes. The news and views of Southeast Europe, 2007
	17. Spiegel online. European Commission Launches New Push for ‘Blue Card, 2007.
	18. Straubhaar T. International Mobility of the Highly Skilled: Brain Gain, Brain Drain or Brain Exchange, Hamburg Institute of International Economics (HWWA) Discussion Paper 88, 2000.
	19. UNFPA. International Migration and the Millennium Development Goals, Selected Papers of the UNFPA Expert Group Meeting, Marrakech, Morocco, 11-12 May 2005.
	20. Vedran H. Brain Drain. Threat to Successful Transition in South East Europe? // Southeast European Politics no.5 (1), 2004, pp.76-93.   http://www. seep.ceu.hu/archives/issue51/horvat.pdf
	21. Weinar A. Improving EU and US Immigration Systems' Capacity for Responding to Global Challenges: Learning from experiences Research Report, EU – US Immigration Systems 2011/02, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2011.
	22. Wooldridge A. The battle for brainpower. A survey of talent. // The Economist, October 5, 2006.
	23. World Migration Report 2010. The Future of Migration: Building Capacities for Change. - IOM World Migration Report Series, 2011
	24. Алешковский И.А., Ионцев В.А. Teнденции международной миграции в глобализирующемся мире. // Век Глобализации, №2, 2007. http:// www.socionauki.ru/journal/articles/129862/
	Отсюда, и проблема реинтеграции вернувшихся трудовых мигрантов, является более сложной, чем представляется на первый взгляд. Выезжают на заработки за границу молдавские граждане, а возвращаются домой уже транснациональные мигранты, у которых смещается, размывается первоначальная идентичность. Более того, он нередко живет в пограничной, двойственной (тройственной) идентичности. В этом отношении показательна самооценка трудового мигранта РТ.18, которая следующим образом охарактеризовала себя: «Я японский житель восточной Европы (смеется).


