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ISTORIA SI TEORIA POLITOLOGIEI 
 
 

INSTITU IONALIZAREA PARTIDELOR POLITICE: 
ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE1 

 
Igor BUCATARU 

Republica Moldova, Chi in u 
Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Rela ii Interna ionale, 

tiin e Politice i Administrative 
Catedra tiin e Politice i Administrative 

Lector, magistru în tiin e politice 
 

Political parties are now part of the “political scene”, indeed one of its 
essential elements. A democratic system without political parties or with a 
single party is impossible – or at any rate hard – to imagine. A dominant 
phenomenon of today, however, is the institutionalization of the political par-
ties as powerful organizations that seek to monopolize mediation between the 
governed and those who govern. 

There are several aspects of the concept of party institutionalization. 
From a sociological point of view, it involves transforming associations that 
are structured to a greater or lesser degree into genuine organizations that 
are managed with a view to winning and exercising political power. This 
kind of institutionalization implies a combination of “objective” elements 
(the parties being firmly established as institutions) and “subjective” ones 
(acceptance of the parties, recognition of their legitimacy). 

From a more juridical point of view (inspired mainly by the ideas of Kel-
sen), institutionalization involves recognition for the political parties and 
their constitutional integration within the political system.  

 
1. Considera ii preliminarii 

Institu ionalizarea politic  este procesul prin intermediul c ruia organiza-
iile, procedurile i comportamentele politice se permanentizeaz , acumulea-

 valori i stabilitate, fiind acceptate i recunoscute în calitate de structuri 
de-la-sine-în elese a realit ii social-politice. 

Pe parcursul articolului de fa  vom analiza un caz particular al procesu-
lui de institu ionalizare politic  - institu ionalizarea partidelor politice. Sinta-
                                                
1 Recenzent – doctor-habilitat în tiin e politice, profesor Valeriu MO NEAGA 
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gma respectiv  apar ine aparatului categorial al tiin elor politice i juridice. 
Este un concept ce a prins teren în vocabularul tiin ific modern fiind utilizat 
în diverse ipostaze, dar în special cu referin  la for a i stabilitatea partidelor 
politice. Procesul de institu ionalizare a partidelor politice a constituit subiec-
tul unor discu ii tiin ifice în special pe parcursul celei de a doua jum i ai 
secolului al XX-lea. Aceasta din cauza c  la acel moment partidele s-au tran-
sformat într-un element important al sistemelor politice democratice, fiind cu 
mult l rgit spectrul activit ii lor i influen ei asupra proceselor politice ce se 
desf oar  în societate.  

Pluralismul de viziuni i algoritmi teoretico-metodologici de abordare a 
procesului de institu ionalizare a partidelor s-a aflat în vizorul a numero i po-
litologi i juri ti, istorici i sociologi preocupa i de studiul organiza iilor soci-
al-politice. În aceast  ordine de idei merit  accentuat travaliul depus de 
Y.Meny, care în studiile sale a încercat o reflectare multilateral i profund  a 
procesului de institu ionalizare politic 2. Autorul specific  multitudinea de 
aspecte al procesului de institu ionalizare a partidelor politice3. Din punct de 
vedere sociologic, institu ionalizarea se refer  la transformarea organiza iilor 
mai mult sau mai pu in structurate în veritabile partide în vederea cuceririi i 
exercit rii puterii publice. Acest tip de institu ionalizare, în optica lui Y.Me-
ny, presupune o combinare, o conjunc ie a elementelor “obiective” (deveni-
rea partidelor în calitate de institu ii), i “subiective”(acceptarea social  a par-
tidelor, recunoa terea legitimit ii acestora). Un alt punct de vedere asupra 
procesului, detectat de cercet tor, este cel juridic. Optica respectiv  presupu-
ne recunoa terea i integrarea constitu ional  a partidelor în sistemul politic. 

O arhitectur  teoretico-metodologic  a multitudinii de abord ri concep-
tuale, apropiat  de cea a lui Y.Meny, este propus  de D.Levcik i S.Zaslavs-
chi4. Autorii propun o tratare a procesului, reie ind din caracterul interdiscip-
linar al acestuia, demarând de la constatarea faptului c  termenul “institu io-
nalizare a partidelor” apar ine aparatului categorial atât a tiin elor politice, 
cât i a celor juridice. Dar cu semnifica ii diferite, reie ind din contrarietatea 
abord rilor. Unde, “ tiin a juridic , în mod univoc, define te institu ionaliza-
rea partidelor drept un proces de reglementare juridic , de devenire a acestora 

                                                
2 Vezi: Meny Y. Government and politics in Western Europe (Britain, France, Italy, 

West Germany). – New York, Oxford University Press, 1991, p.65-72. 
3 Un comentariu i o analiz  a cercet rilor efectuate de Y.Meny g sim în lucr rile 

semnate de a a autori ca: Pârvulescu C. Politici i institu ii politice. – Bucure ti, 
Editura trei, 2002, p.98-101; Petra -Voicu I. Introducere în sociologia politic . – 
Cluj, Transilvania Press, 1994, p.158-160. 

4 ., . . // -
,  12, 1995,  6, .47-55. 



 9 

în calitate de componente a mecanismului de stat”5. Iar în politologie “terme-
nul de institu ionalizare con ine un cu totul alt sens, decât în dreptul consti-
tu ional. Spre deosebire de acesta, care limiteaz  con inutul fenomenului exc-
lusiv la aspectul juridist, în tiin a politic  obiect de studiu este însu i parti-
dul, în calitate de institu ie a sistemului politic i subiect al procesului poli-
tic”6. 

O viziune aparte, destul de original , asupra subiectului pus în discu ie o 
are I.Iudin7. Autorul adopt  o pozi ie teoretico-metodologic  distinct i deo-
sebit , ce-i permite s i structureze un propriu aparat categorial, unde terme-
nii cunoscu i cap  o semnifica ie pu in deosebit  de cea tradi ional . I.Iudin 
utilizeaz  în studiul s u în calitate de protagoni ti principali termenii: institu-
ionalizare politic , care semnific  procesul de formare i devenire a partide-

lor în calitate de institu ii sociale, cu caracter politic; i institu ionalizare juri-
dic  – procesul de transformare a partidelor în institu ii de drept, prin regle-
mentarea juridic  a rela iilor ce se stabilesc pe parcursul proceselor de par-
cursul procedurilor de formare, organizare i func ionare a partidelor politice. 
În corespundere cu punctul de viziunea conceptual  adoptat , cercet torul di-
stinge, din punct de vedere istoric, institu ionalizarea politic  – un proces 
propriu perioade de intrare a partidelor în via a social  (ce s-a desf urat în 
Europa Occidental i America de Nord în perioada ce a cuprins sfâr itul sec. 
XVIII - începutul sec. XX); i institu ionalizare juridic  – proces ce a dema-
rat, în opinia autorului în perioada interbelic  (sec. XX). Deducem c  în acest 
sens prin institu ionalizare juridic  se realizeaz  o constatare de jure a st rii 
de facto deja existente. 

În baza celor expuse subliniem c  multitudinea de abord ri i viziuni 
asupra definirii procesului de institu ionalizare a partidelor pot fi grupate 
dou  optici distincte: politologic i juridic .  

 
2. Abordarea politologic  

Aceast  viziune este una de sorginte sociologic i din acest punct de ve-
dere procesul de institu ionalizare a partidelor politice se refer , pe de o parte, 
la gradul de permanentizare i stabilitate a organiza iilor social-politice în ca-
litate de institu ii ale sistemului politic, iar pe de alt  parte, se are în vedere 

                                                
5 Idem. 
6 Idem. 
7 Vezi: . . – 

, “ ”, 1998. 
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gradul de acceptare de c tre popula ie (electorat) a rolului i statutului acesto-
ra8. 

Procesul de dezvoltare i consolidare partidelor a fost analizat din mo-
mentul primelor demersuri tiin ifice ce aveau în calitate de obiect de studiu 
partidele politice. Îns  despre o utilizare a cuvântului “institu ionalizare”, ca-
re s-ar referi la un obiect de studiu particularizat al dezvolt rii institu iei de 
partid, suntem în drept s  vorbim abia în a doua jum tate a secolului al XX-
lea9. 

Punctul acesta de vedere îl g sim dezvoltat într-un mod destul de aprofu-
ndat la S.Huntington. Autorul dezvolt  conceptul de institu ionalizare prin 
prisma corela iei dintre partide i stabilitatea politic . Accentul este plasat pe 
cazul societ ilor în schimbare10. În opinia cercet torului evolu ia partidului 
se desf oar  de obicei în patru etape: fac iunea, polarizarea, extinderea i in-
stitu ionalizarea. 

Fac ionalismul este etapa caracterizat  printr-o participare i institu iona-
lizare politic  pu in palpabil . Indivizii i grupurile distrug modelele tradi io-
nale de comportament politic, dar f  s  dezvoltat altele noi. Grup rile poli-
tice noi ap rute, în marea majoritate, au un caracter efemer. Ele reprezint , de 
regul , proiec iile unor ambi ii particulare, în contextul dominat de rivalit i 
i afilia ii personale. Aceste fac iuni se pot autodenumi partide, dar le lipsesc 

organizarea i sprijinul social care constituie esen a unui partid11. Fac iunile 

                                                
8 Viziunea sociologic , în termeni stric i, implic  o delimitare a “organiza iei” de 

“institu ie”, cea din urm  fiind o treapt  superioar  în dezvoltarea partidelor. 
9 Pe parcursul capitolului de fa  nu ne vom opri în mod expres la cazul operelor fun-

damentale semnate de M.Weber, R.Michels, M.Duverger, J.LaPalombara, M.Ost-
rogorski, M.Wiener sau G.Sartori. Aceasta, în primul rând, din cauza c  scopul 
propus spre realizare este de a sistematiza informa ia descriptiv i analitic  cu 
privire la termenul de “institu ionalizare”, ce este lips  în lucr rile apar inând 
autorilor nominaliza i. 

10 Huntington S. Ordinea politic  a societ ilor în schimbare. – Ia i, Polirom, 1999, 
p.350-360. 

11 Aceast  situa ie nu a fost una str in  nici sistemului politic moldovenesc în forma-
re. Este vorba de legislativul din 1990-1994, i în mod aparte de anii 1990-1992: 
când în Parlament existau zeci de partide i în majoritatea cazurilor liderii nu rep-
rezentau pe nimeni al ii decât persoana proprie. Pentru a studia perioada dat  
consult : Ciurea C., C tici R., Andrie  V. Geneza partidelor politice. Un caz 
particular – Republica Moldova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politi-

). Partea XV. – Chi in u, USM, 2001; Cujb  V. Geneza partidelor politice în Re-
publica Moldova: general i particular. // Pluripartidismul în Moldova: esen a i 
specificul form rii. – Chi in u, CAPTES, 2000, p.47-51; Mo neaga V., Rusnac Gh. 
Partidele politice i mi rile social-politice pe fonul stabilirii independen ei politi-
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sunt direc ionate mai curând s  manevreze legislativul decât s i desf oare 
activitatea electoral  pe teren. Ele sunt ni te organiza ii mai mult parlamenta-
re decât electorale. 

Polarizarea semnific  un moment crucial în evolu ia sistemului politic, 
când se sparge cercul mic al fac iunilor ce au monopolizat via a politic . În 
plan cantitativ polarizarea presupune l rgirea particip rii politice, apari ia a 
noi for e sociale pe arena politic . În plan calitativ este vorba de trecerea de 
la interes personal la interes de grup. Au loc polariz ri, sciziuni, asocieri12. 

Extinderea reprezint  etapa pe parcursul c reia are loc “mersul partidelor 
în popor”. Un partid puternic face apel la masele largi  ale popula iei i, print-
r-o organizare eficient , une te aceste mase în jurul lui. Liderii politici sunt 
motiva i s  fac  aceste apeluri i s  creeze astfel de leg turi organiza ionale 
numai atunci când respectivele ac iuni sunt necesare pentru realizarea scopu-
rilor propuse. L rgirea particip rii i organizarea particip rii în partide este 
deci produsul unei intense lupte politice. 

În fine, cea de a patra etap  în dezvoltarea unui partid într-o societate în 
schimbare este, în opinia lui S.Huntington, institu ionalizarea. Autorul insist  
asupra rolului jucat de acest proces, din perspectiva stabilit ii politice. “Sta-
bilitatea unui sistem politic modernizator depinde de for a partidelor sale. La 
rândul lui un partid este puternic în m sura în care a institu ionalizat sprijinul 
de mas ”13. În opinia cercet torului for a institu ional  a unui partid se afl  la 
discre ia urm toarelor variabile: 

- capacitatea partidului de a suprave ui dispari ia fondatorului sau lide-
rului carismatic ce-l aduce la putere; 

- complexitatea i profunzimea organiza ional  a partidelor. La acest ca-
pitol ar fi vorba despre leg turile dintre partid i sindicate, de exemplu. Dar 
în m sura în care partidul s-a identificat cu expresia organizat  a unei singure 
for e sociale, el a avut tendin a s i piard  propria identitate. În cazul nostru 
partidele trebuie s  subordoneze sindicatele, pentru a suprave ui; 

- gradul în care activi tii de partid i liderii acestuia se identific  cu 
partidul i gradul în care ei folosesc partidul pur i simplu ca mijloc de re-

                                                                                                     
ce a Republicii Moldova. // MOLDOSCOPIE (Problemele analizei politice). Partea 
III. - Chi in u, USM, 1994, p.66-94; Mihailov V., Mo neaga V., Rusnac Gh., Rus-
nac V. Partidele i organiza iile social-politice în Moldova. // MOLDOSCOPIE 
(Probleme de analiz  politic ). Partea I. – Chi in u, USM, 1996, p.4-24. 

12 În cazul Republicii Moldova ar fi vorba de perioada ce a demarat prin alegerile din 
1994 (vezi: Mo neaga V., Rusnac Gh. Republica Moldova i alegerile parlamenta-
re (1994) i geografia politic  a electoratului. - Chi in u, USM, 1997), dar, cu p -
rere, de r u persist i la moment. 

13 Huntington S. Op. cit., p.350. 
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alizare a scopurilor personale. Într-un sistem de partide institu ionalizate sunt 
rare cazurile când un lider politic trece de la un partid la altul, iar mi carea 
grupurilor i claselor sociale de la un partid la altul este de obicei un proces 
istoric i de lung  durat . 

Un studiu la fel de profund privind gradul de institu ionalizare a partide-
lor politice a fost realizat de K.Janda14. În cercetarea întreprins , cuprinzând 
50 de ri i 158 de partide reprezentative pentru diferite orient ri din lumea 
întreag , autorul propune trei parametri pentru identificarea gradului de insti-
tu ionalizare a partidelor: 

- vârsta. Din studiile semnate de K.Janda rezult  c  gradul de institu io-
nalizare depinde în primul rând de vârsta partidului, care pe de alt  parte, ine 
de vârsta i dezvoltarea statului i a celorlalte institu ii din sistemul politic în 
care activeaz . În acest sens nu este deloc surprinz tor c  dou  din cele mai 
institu ionalizate partide sunt considerate a fi Partidul Democrat american 
(1828) i Partidul Conservator britanic (1832). În contrast – partidele france-
ze sunt considerate a fi mai pu in institu ionalizate; 

- depersonalizarea. Se are în vedere dep irea temporal  a fondatorului 
de c tre partid. Pân  ce partidul nu va dep i criza înlocuirii fondatorului, pâ-

 ce procedura de succesiune nu va fi legitim  în viziunea membrilor nu se 
va putea vorbi despre o institu ionalizare veritabil ; 

- difiren a organiza ional . Partidele nu trebuie s  fie ni te structuri ad-
hoc, este necesar ca ele s  dispun  de tr turi organizatorice specifice. Ne 
referim atât la mijloacele sale (recrutarea militan ilor, selec ia candida ilor 
pentru alegeri…), cât i la metodele sale. În general, partidele nu se pot men-
ine decât recurgând la o organizare riguroas , în care structurile sunt definite 

prin finalit ile i nevoile proprii. 
Pe lâng  ace ti trei parametri “obiectivi” ai institu ionaliz rii partidelor 

se adaug i un element suplimentar: legitimitatea, fenomen dezvoltat în mod 
aparte în opera unor astfel de titani ai tiin ei politice ca M.Weber, M.Duver-
ger, A.Parisi, G.Pasquino etc15. În termeni generali “legitimitatea” ar presu-
pune gradul de încredere, de acceptare de c tre opinia public  ori electorat, în 
genere, a partidelor. 

                                                
14 Apud: Meny Y. Op. cit., p.65-68. 
15 Despre studiile acestor autori, precum i mai mult  informa ie asupra conceptului 

de “legitimitate” în corela ia cu performan a institu ional  a partidelor politice o 
putem g si la: Duverger M.Introduction a la politique. – Paris, Gallimard, 1964, 
p.184-191; Fisichella D. tiin a politic . Probleme, concepte, teorii. - Chi in u, 
“Tipografia central ”, 2000, p.58-66, 124-133; Petra -Voicu I. Introducere în so-
ciologia politic . – Cluj, Transilvania Press, 1994, p.160-168; Z pâr an L. Repere 
în tiin a politicii. – Ia i, Editura Funda iei “Chemarea”, 1992, p.154-159. 
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Problematica discutat  s-a aflat i în vizorul unor astfel de notoriet i în 
domeniu ca S.Mainwaring i T.Scully. Ace tia specific  faptul c  institu io-
nalizarea partidelor este prezent  în cazul în care “organiza iile de partid nu 
sunt subordonate intereselor liderilor ambi io i, ele câ tig  un statut i o valo-
are proprie independent . Partidul devine autonom fa  de mi rile sau orga-
niza iile care ini ial le-au creat pentru scopuri instrumentale”16. În continuare 
autorii deduc faptul c  în rezultatul institu ionaliz rii “principalii actori poli-
tici acord  legitimitate procesului electoral i partidelor”. 

O alt  notorietate în domeniu care a analizat, fie i nu în mod expres, pu-
terea partidelor este R.Dahl17. Autorul indic  rolul jucat de concuren a politi-

, determinat  de introducerea votului universal, asupra procesului de insti-
tu ionalizare a partidelor. “Concuren a i aria de cuprindere induc schimb ri 
chiar i în ceea ce prive te sistemul de partide... Partidele î i schimb , de ase-
menea structura i organizarea. Pe m sur  ce se l rge te electoratul, aranja-
mentele tradi ionale, informale cu un grup restrâns de aleg tori... nu se mai 
preteaz  la noua situa ie”18. 

D.Levcic i S.Zaslavschi consider  c  procesul de institu ionalizare a pa-
rtidului se realizeaz  pe parcursul unei perioade destul de îndelungate, dup  
formarea acestuia, i se exprim  prin19: 

- legitimizarea partidelor. De altfel autorii concep legitimitatea mai mult 
cu sens de legalitate; 

- procesul de organizare intern  a partidelor. Se are în vedere stabilirea 
de rela ii ierarhice, transformarea leg turilor pe orizontal , apari ia rela iilor 
de dependen  vertical  etc.; 

- func ionalismul partidelor. Autorii prin sintagma dat  presupun crista-
lizarea direc iilor principale în activitatea acestui tip de organizare politic ; 

- identificarea politic  a partidelor. Determinarea pozi iei doctrinare 
ocupate de partid în sistemul de partide prezent. 

Dac  pân  acum a fost vorba, în mare parte, despre studii cu caracter fu-
ndamental i general, atunci în cele ce urmeaz  ne vom axa pe analizele soci-
et ilor din Europa Central i de Est, care se preteaz  cazului unor sisteme 
postsocialiste, din care face parte i Republica Moldova. În acest sens merit  

                                                
16 Apud: Toka G. Partidele politice în Europa Central i de Est. // Cum se consolide-

az  Democra ia. (coordonatori L.Diamond, C.Yun-Han, M.Plattner, T.Hung-Mao). 
– Ia i, Polirom, 2004, p.123-163. 

17 Vezi: Dahl R. Poliarhiile: participare i opozi ie. – Ia i, Institutul European, 2000. 
18 Ibidem, p.48. 
19 ., . . // -

,  12, 1995,  6, .47-55. 
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remarcat  cercetarea întreprins  de G.Toka20. Autorul încearc  s  identifice 
acei piloni care ar asigura institu ionalizarea unui sistem de partide în plin  
afirmare. În urma studiului comparativ realizat G.Toka deduce urm torii in-
dicatori ai performan ei i dezvolt rii partidelor politice: 

- volatilitatea electoral . Fenomen ce presupune gradul de loialitate fa  
de partid, ata amentul partizan rezonabil de puternic. Cel mai mare obstacol 
în construc ia unor sisteme de partid stabile îl constituie instabilitatea spriji-
nului pentru partide i a identit ilor de partid. Gradul înalt al volatilit ii este 
determinat de trecerea masiv  a voturilor de la un partid la altul; 

- vârsta partidelor. Unul din motivele pentru care loialit ile de partid în 
Europa Central i de Est este c  majoritatea partidelor din aceast  zon  exis-

 de pu in  vreme21. Aceasta se refer i la a a zisele “partide istorice”, care 
în afar  de nume nu au nimic comun cu predecesorii; 

- stabilitatea partidelor i a institu iilor electorale. Facem referin  la sta-
bilitatea variabil  a institu iilor electorale, ce s-ar exprima prin: modific ri ale 
legilor electorale, scind ri i fuziuni între partidele mature i emergen a unor 
partide noi; 

- leg tura dintre grupurile sociale i partidele politice. Se are în vedere 
în ce m sur  partidele sunt ancorate în structurile sociale, în ce m sur  ele di-
spun de aleg tori regula i i strict determina i; 

- structurarea programatic . Element ce semnific  gradul în care compe-
ti ia electoral  este structurat  prin diferen e clare de program. Dac  structu-
rarea ideologic  a sistemului de partide este slab , este foarte probabil ca ale-

torii s  nu tie ce consecin e va avea votul lor. 
O viziune optimist  asupra procesului de dezvoltare a partidelor din 

Europa de Est eman i din studiile semnate de P.Kopecky22. Autorul conse-
mneaz  c  “… noile partide din rile estului european i-au asumat treptat o 
pozi ie central  printre institu iile în curs de constituire. Ele vor juca un rol 
decisiv în guvernarea regimurilor democratice noi în care înfruntarea electo-
ral  democratic , ca i func ionarea guvernelor i parlamentelor este de ne-

                                                
20 Toka G. Partidele politice în Europa Central i de Est. // Cum se consolideaz  De-

mocra ia. (coordonatori L.Diamond, C.Yun-Han, M.Plattner, T.Hung-Mao). – Ia i, 
Polirom, 2004, p.123-163. 

21 În acest sens se prezint  destul de reu it studiul semnat de S.Mainwaring i T.Scully 
(Apud: Toka G.).  Autorii subliniaz  c  la începutul anilor '90 partidele înfiin ate 
înainte de 1950 de ineau între 56% i 98% din votul aleg torilor din statele din 
America de Sud. 

22 Kopecky P. Organiza iile de partid în dezvoltare în Europa Central i de Est. // 
Societate i cultur , 1996, 4, p.43-51.  
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conceput f  ele. Rezultatele optimiste în plan constitu ional sunt de negân-
dit f  în elegerea dintre partidele politice”. 

În cele ce urmeaz  o s  trecem în revist  travaliul depus de cercet torii 
din Republica Moldova care s-au preocupat de “performan a institu ional ” a 
partidelor politice. A i specifica studiile efectuate de V.Mo neaga, Gh.Rus-
nac, V.Cujb i C.Ciurea. 

Studiile i cercet rile întreprinse de V.Mo neaga, în mare parte în cola-
borare cu Gh.Rusnac, vizavi de problematica partizan  exceleaz  printr-un 
caracter profund i atotcuprinz tor23. Autorul încearc  s  evalueze gradul de 
institu ionalizare a partidelor politice din Republica Moldova din perspectiva 
mai multor aspecte: 

- contextul istoric i socio-cultural; 
- contextul juridico-constitu ional, ce ine de gradul de reglementare ju-

ridic ; 
- din perspectiva presta iei electorale a partidelor; 
- prin prisma fenomenului de legitimitate a forma iunilor social-politice, 

axându-se pe atitudinea popula iei fa  de partide. 
Un alt autor ce a insistat asupra rolului jucat de procesul analizat în luc-

rarea dat  este V.Cujb . În studiile sale consacrate atât obiectului logic cât i 
obiectului real, vizând atât conceptul de partid cât i partidul politic ca insti-
tu ie, autorul atrage aten ia asupra unor astfel de caractere necesare unu partid 
puternic în cazul pluripartidismului moldovenesc24: 

                                                
23 Vezi:  B.  P  

: . // MOLDOSCOPIE (Probleme de 
analiz  politic ). Partea XXV. – Chi in u, USM, 2004, p.3-67; . -

: -
. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea 

XIX. – Chi in u, USM, 2002, p.23-83; Mo neaga V., Rusnac Gh. Pluripartidismul 
în Moldova: Etapele i tendin ele de baz  ale consolid rii. // Pluripartidismul în 
Moldova: esen a i specificul form rii. – Chi in u, CAPTES,  2000, p.103-115; 
Mo neaga V. Formarea sistemului pluripartidist în Moldova. // Statul na ional i 
societatea polietnic : Moldova în anii ’90. – Chi in u, «Perspectiva», 1997, p.115-
122; Mo neaga V., Rusnac Gh. Alegerile parlamentare i consolidarea sistemului 
pluripartitist în Republica Moldova. // MOLDOSCOPIE (Problemele analizei poli-
tice). Partea IV. - Chi in u, USM, 1994, p. 173-210. 

24 Vezi: Cujb  V. Geneza partidelor politice în Republica Moldova: general i parti-
cular. // Pluripartidismul în Moldova: esen a i specificul form rii. – Chi in u, 
CAPTES, 2000, p.47-51; Cujb  V. Obiectivarea partidului politic. // Anale tiin i-
fice ale Universit ii de Stat din Moldova. Seria “ tiin e socio-umane”. – Chi in u, 
CE USM, 1999, p.325-329; Cujb  V. Geneza partidelor politice în contextul anali-
zei comparative. // Moldova i lumea, 2000, nr.7-8; Cujb  V. Semnifica ia con-
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- o baz  doctrinar  explicit i coerent , atât în ceea ce prive te intensio-
nalitatea, cât i extensionalitatea; 

- o identificare cât mai realist i mai exact  a grupurilor i segmentelor 
de interese pe care le agreg i le exprim ; 

- o replasare a centrului de greutate de la persoane la structuri, ceea ce 
ar echivala cu “depersonalizarea partidelor”; 

- o gril  de selec ie a personalului, în sensul tehniciz rii i “politiz rii” 
criteriilor de selec ie i promovare. 

În fine, presta ia institu ional  a partidelor politice s-a aflat i în vizorul 
lui C.Ciurea25. Autorul consider  c  pentru ca un sistem de partide democra-
tic s  fie institu ionalizat, componentele acestuia ar trebui s  se conformeze 
urm toarelor condi ii: 

-  existe o stabilitate a regulilor i concuren ei interpartinice; 
- partidele trebuie s  fie bine înr cinate în societate. Cet enii nu tre-

buie s  întâmpine dificult i în identificarea exact  a intereselor pe care le re-
prezint  partidele; 

- partidele urmeaz  s  joace rolul de actori principali în determinarea 
accesului la putere; 

- autonomia organiza iilor de partid, care nu se supun unor lideri ambi i-
i. 

 
3. Abordarea juridic  

Viziunea juridic  asupra problemei plaseaz  accentul pe problematica re-
glement rii normative a activit ii partidelor politice, iar însu i procesul de 
institu ionalizare este privit ca un lan  de modific ri consecutive în mecanis-
mul de reglementare juridic  a partidelor politice. Metodologic acest tip de 
abordare se origineaz  în metoda institu ionalist  (atât clasic , cât i neoclasi-

). Definirea legislativ  a fenomenului partidist presupune valorificarea unor 
astfel de direc ii ca locul i rolul partidelor în societate, specificul procedurii 
de constituire i înregistrare, reglementarea formelor de participare în proce-
sul electoral etc.  

Despre necesitatea unei reglement ri “juridico-constitu ionale” a partide-
lor politice, a recunoa terii de jure a unei st ri de facto, demult stabilite, ne 

                                                                                                     
ceptului de partid în contextul defini iilor. // Revista de filosofie i drept, 1998, 
nr.2-3, p.257-266. 

25 Vezi: Ciurea C. Institu ionalizarea partidelor în Republica Moldova. // Pluriparti-
dismul în Moldova: esen a i specificul form rii. – Chi in u, CAPTES, 2000, p.31-
35. 
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relateaz  printre primii juristul austriac H.Kelsen26. Acesta fiind considerat i 
rintele trat rii juridiste a procesului de institu ionalizare a partidelor politi-

ce. 
Constitu ionalistul german H.Triepel a continuat opera austriacului, înce-

rcând un studiu a problematicii din perspectiva etatist . Juristul a elaborat o 
tipologie a fazelor procesului de dezvoltare a partidelor, prin prisma rela iei 
acestora cu statul27: 

1. Etapa ciocnirilor, luptelor. Este faza în bu irii a orice fel de ini iative 
apar inând partidelor politice din partea statului. Se refer  la perioada existe-

ei statelor feudale de pân  în sec. XVIII; 
2. Ignorarea partidelor. Este vorba de sfâr itul secolului al XVIII – sfâr i-

tul secolului al XIX. În aceast  perioad  regimurile liberal-burgheze permi-
teau, în baza principiului “laissez-faire”, dar nu acordau nici o aten ie parti-
delor. 

3. O urm toare faz ine de recunoa terea i legalizarea partidelor. În ter-
meni temporali este vorba de jum tatea secolului al XX-lea. 

4. A patra etap  este numit  “era incorpor rii constitu ionale”. La aceast  
faz  partidele definitiv se transform  în mediatori între stat i societate civil . 
Aceast  “er ” demareaz , sporadic totu i, în perioada interbelic , dar se acce-
ntueaz  în a doua jum tate a secolului al XX-lea. 

Institu ionalizarea cuprinde ultimele dou  etape, de unde deducem ideea 
 procesul de institu ionalizare a partidelor politice (în accep iunea juridic ) 

este un fenomen specific în exclusivitate secolului precedent. Aceast  tez  fi-
ind sus inut i de constitu ionalistul sovietic V.Danilenco. Juristul este de 

rere c  “procesul de institu ionalizare a partidelor a început dup  cel de al 
doilea r zboi mondial, iar o redactare tehnico-juridic , care permite în ultima 
instan  utilizarea de-la-sine-în eles a termenului de “institu ionalizare”, s-a 

cut observabil  în anii ’60-’70”28. 
V.Danilenco continue tematica istoric  privind procesul de reglementare 

juridic  a partidelor politice, el axânduse pe ultimele dou  etape din cele pat-
ru men ionate, altfel spus încercând o etapizare a însu i procesului de institu-
ionalizare juridic  a partidelor29: 

1.  Reglementarea activit ii partidelor politice, prin acte normative care 
se refer  la anumite aspecte ale func ion rii “diferitor institu ii i proceduri 

                                                
26 Apud: . -

. – , , 1988, .114. 
27 Ibidem, p.116. 
28 Vezi: . . – -

, , 1984, .85-95. 
29 Ibidem, p.95. 
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politico-juridice”. Este cazul Codurilor electorale, care vizeaz  comportame-
ntul partidelor în perioada alegerilor. Sau poate fi exemplul regulamentelor 
de func ionare a parlamentelor etc.; 

2.  Utilizarea hot rârilor i precedentelor judec tore ti, ap rute în baza 
proceselor privind solu ionarea litigiilor ce in de activitatea partidelor politi-
ce; 

3.  “Intrarea partidelor în Constitu ii” este o etap  cronologic  urm toare, 
în opinia autorului. În Legile fundamentale sunt stipulate de regul  prevederi 
generale, ce servesc drept baz  juridic  pentru o lege organic  ulterioar ; 

4.  elaborarea unor acte normative (cu statut de lege organic ) care pre-
d în mod expres condi ia juridic  a partidelor politice. Problemele regleme-

ntate fiind: condi iile de formare i înregistrare, func iile principale, activita-
tea financiar  etc. 

Autorii ce în lucr rile lor au realizat un studiu a institu ionaliz rii politice 
în calitate de proces pur juridic, sunt de p rere c  este vorba despre un obiect 
de studiu al tiin elor juridice, i în mod aparte a dreptului constitu ional30. 
Din punctul acesta de vedere este pus semnul egalit ii între sintagmele “ins-
titu ionalizarea partidelor politice” i “institu ionalizarea juridic  partidelor 
politice”, acestea desemnând acelea i rela ii obiectuale. Subliniem ideea c  
obiectul institu ionaliz rii juridice nu este institu ia partidului, ci procedura 
de reglementare normativ . Aceste moment fiind principal în delimitarea ac-
cep iunii juridiste de cea politologic . 

Ideea de reglementare legal  a partidelor apare în sânul colii germane 
de drept, consfin ind necesitatea unui control al partidelor din partea statului, 
control ce ar putea permite un anumit grad de stabilitate politic  în societate. 
Ulterior îns  subiectul de investiga ie respectiv, a fost dezvoltat în mare parte 
de juri tii constitu ionali ti din Uniunea Sovietic . Fenomenul dat poate fi 
explicat prin mai multe argumente i poate constitui un subiect de discu ie 
pentru un studiu aparte. Ceea ce am dori îns  ca noi s  subliniem este faptul 

 cercet torii i oamenii de tiin  sovietici, preocupa i de problema partide-
lor burgheze din start în virtutea unor considerente ideologice nu puteau con-
cepe un altfel de sens al institu ionaliz rii31. Nu putea fi acceptat ca partidele 
“burgheze antipopulare” s  se bucure de exemplu de suportul popula iei, i 
implicit de un anume grad de legitimitate. În opinia cercet torilor sovietici în 

                                                
30 ., . . // -

,  12, 1995,  6, .47-55. 
31 Este vorba în aceast  ordine de idei de a a speciali ti în domeniu ca: B.Starodub-

schi, V.Danilenco, I.Levin, A.Avtonomov, A.Mi in, I.Iudin, R.Matveev, V.Evdochi-
mov, M.Marcenco, M.Faruch in etc. 
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domeniu partidele burgheze prin defini ie nu puteau fi reprezentative32. Din-
colo de aceste momente de lupt  ideologic , meritul constitu ionali tilor sovi-
etici în elucidarea aspectelor juridice ale institu ionaliz rii partidelor politice 
este incontestabil. 

În cele ce urmeaz  o s  încerc m s  definim procesul pus în discu ie. Au 
fost expuse o multitudine de defini ii, dintre care o s  încerc m s  le prezen-

m pe cele mai consistente. B.Starodubschi sus ine c  “institu ionalizarea 
partidelor – recunoa terea direct  a calit ii de institu ie distinct  din partea 
legii”33. Mai departe autorul specific  faptul c  institu ionalizarea reprezint  
nu o simpl  men ionare a acestora în legisla ie, ci “o reglementare expres  a 
ordinii de formare i organizare a partidelor, în particular acordarea acestora 
a unor drepturi, de care nu dispun alte forma iuni sociale”34. Din cele relatate 
mai sus deducem ideea c  autorul pune semnul egalit ii între “institu ionali-
zarea partidelor” i “reglementarea juridic  a partidelor politice”. Institu io-
nalizarea ar presupune, în opinia lui B.Starodubschi, procedura de creare a 
unui cadru juridic specific partidelor ce le-ar delimita de alte forma iuni soci-
ale. i în aceast  ordine de idei el analizeaz i subliniaz  a a direc ii ca: 
procedura de formare, organizare i func ionare a partidelor politice. 

În aceea i linie de idei se înscrie demersul semnat de V.Evdochimov. In-
stitu ionalizarea partidelor politice, în opinia juristului, reprezint  reglemen-
tarea proceselor de constituire i activitate a acestora în calitatea de institu ii 
de drept distincte35. Prin institu ionalizare partidele î i ob in o proprie indivi-
dualitate în cadrul juridic al societ ii, cu drepturi i obliga ii specifice. 

Un alt autor care a dezvoltat aceea i linie de subiect este I.Iudin, care în 
lucr rile sale aten ioneaz  c  “institu ionalizarea reprezint  o manifestare a 
încerc rilor de control i dirijare din partea statului a structurilor sociale din 
societate”36. Meritul autorului este de cel de a recunoa te pluralismul de ac-
cep iuni a sintagmei puse în discu ie, specificând c  “în tiin a sovietic  insti-
tu ionalizarea partidelor politice reprezint  procesul de reglementare juridic  

                                                
32 Despre critica caracterului reprezentativ a partidelor burgheze vezi, de exemplu: 

., . . – , 
, 1987. 

33 . : . – -
, , 1977, .24. 

34 Idem. 
35 . . – 

, , 1990, .42. 
36 . -

. // . – , , 
1983, .36-64.  
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a acestora”37. Autorul continu  prin a preciza c  institu ionalizarea nu se re-
duce doar la recunoa terea rolului politic al partidelor, dar i define te bazele 
organiz rii i func ion rii acestora. 

Un alt autor preocupat de problematica dat  este V.Danilenco. Juristul 
sovietic subliniaz  c  institu ionalizarea juridic  a partidelor reprezint  “crea-
rea unei baze juridice dezvoltate pentru activitatea acestora, prin intermediul 

reia are loc organizarea i direc ionarea activit ii partidelor, sunt solu io-
nate probleme ce in de organizarea intern , finan area etc.”38. În opinia lui 
V.Danilenco institu ionalizarea este determinat  de cre terea rolului partide-
lor în via a politic , intensificarea interac iunii cu institu iile de stat. Necesita-
tea intstitu ionaliz rii intervine din momentul în care apare necesitatea de a 
reduce practicile negative de utilizare cu rea credin  a banilor partidelor, fi-
nan rii ilicite a campaniilor electorale. Este interesant c  autorul recunoa te 

 reglementarea juridic  a partidelor este în primul rând o problem  politic , 
ce ine de voin a clasei dominante39. Printre direc iile principale ale mecanis-
mului de reglementare juridic  sunt specificate40: 

- Definirea fenomenului de partid, determinarea coordonatelor sale con-
ceptuale; 

- Fortificarea institu iei partidului politic. Pe de o parte este vorba de 
specificarea rolului major jucat de acesta în sistemul politic, în rela iile cu 
statul. Pe de alt  parte este vorba despre o consolidare institu ional  intern  
prin fixarea normativ  a exigen elor i imperativelor de natur  organiza iona-

; 
- Reglementarea problemelor ce in de finan area partidelor, în special 

dezvoltate fiind aspectele restrictive. Practica juridic  interna ional  consfin-
te existen a a trei surse principale de finan are a partidelor: intern , din su-

rse private i finan area din partea statului41; 

                                                
37  Idem. 
38  . op. cit., p.85. 
39 Despre mecanismele juridico-administrative utilizate de partidele de guvernare în 

rela ia cu partidele de opozi ie a se vedea: Bucataru I. Aspecte juridico-politice ale 
procesului de institu ionalizare a partidelor politice din Republica Moldova. // 
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XXII. – Chi in u, USM, 
2003, p.4-21. 

40  . op. cit., p.89. 
41 . . // 

, 1996, 6, .140-150. 
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- Stabilizarea sistemului de partid existent prin fixarea condi iilor de în-
registrare i activitate a partidelor42; 

- Ordonarea rela iilor cu institu iile statului. În aceast  ordine de idei 
merit  subliniat faptul c  V.Danilenco vorbe te despre necesitatea unei deli-
mit ri stricte a func iilor exercitate de partide i de stat. “Partidele în activita-
tea lor nu trebuie s  concreasc  cu statul, ele nu trebuie în nici într-un caz s  
se transforme într-o institu ie a statului”43. În cazul dat partidele nu vor fi în 
stare s i p streze statutul de mijlocitori între societatea civil i institu ia 
statal 44. 

Faza superioar  a institu ionaliz rii se consum  prin constatarea faptului 
 “…partidele au p truns în Constitu ie”45. Despre “condi iile de trai” a par-

tidelor în legile fundamentale a diferitor state ale lumii ne vorbe te constitu i-
onalistul rus V.Circhin46. Autorul distinge cinci tipuri de Constitu ii, în depe-
nden  de gradul de reprezentare a partidelor politice în acestea: 

1. În statele apar inând sistemului de drept anglo-saxon pân  în prezent 
partidele sunt acceptate în calitate de “domeniu privat” al cet enilor. În Con-
stitu iile SUA, Marii Britanii, Canadei (în cazul ultimilor dou  putem vorbi 
de legi considerate constitu ionale) pân  în prezent nu exist  stipula ii despre 

                                                
42 Condi iile de înregistrare, sau mai bine fiind spus gradul lor de dificultate difer  de 

la stat la stat. Altfel fiind spus, procesul de constituire a partidelor politice în dife-
rite ri are specificul s u, îns  acesta nu poart  un caracter spontan, ci este regle-
mentat în temei de diferite institute statale. În unele ri (Marea Britanie, de exem-
plu) înregistrarea partidelor e o procedur  destul de simplificat i deseori are un 
caracter formal. Pentru ca o organiza ie s  ob in  statut de partid e suficient ca or-
ganelor competente s  fie depuse programul, statutul, precum i datele despre lide-
rii partidului. De rând cu aceste exemple, subliniem c  în multe state pentru înregi-
strarea partidelor se cere un num r minimal (1-5 persoane) de membri (este cazul 
Olandei, Germaniei, Austriei). Privind condi iile de constituire a partidelor pute i 
consulta: Frunta u P. Sistemele politice contemporane (analiz  comparat ). – Chi-
in u, USM, 2001, vol.I.; Partide. Alegeri. Compromisuri. – Chi in u, ADEPT, 

2002. 
43 . op. cit., p.93. 
44 Despre un atare pericol ne relateaz i M.Offerle care specific  c  “partidul devi-

ne un model redus al statului. Ca i acesta el dispune de propria Constitu ie (sta-
tut), de organe centrale: executiv (biroul politic permanent), legislativ (consiliu, 
congres…), de propriul spa iu politic etc. Vezi: Offerle M. Les partis politiques. – 
Paris, Presses Universitaires de France, 1997, p.8. 

45 Vezi: Muraru I., T sescu S. Drept constitu ional i institu ii politice. – Bucure ti, 
Lumina Lex, 2001, p.292-316. 

46 . :  
. // , 1999, 5, .54-65. 
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partide. Nu exist  nici legi organice consacrate exclusiv condi iei juridice a 
partidelor politice47; 

2. O situa ie diferit  întâlnim în statele apar inând sistemului de drept ro-
mano-german. În Constitu iile Germaniei Federale (1949), Fran ei (1958), 
Portugaliei (1976), dup  care în Legile fundamentale apar inând unor colonii 
(Benin, Angola etc.), precum i în cele apar inând majorit ii fostelor repub-
lici socialiste i sovietice (inclusiv Republica Moldova) exist  prevederi ce se 
refera în mod exclusiv la condi ia juridic  a organiza iilor social-politice; 

3. A treia modalitate de abordare a problemei întâlnim în statele cu regim 
politic totalitar, indiferent de orientarea ideologic  împ rt it : atât de stânga 
cât i de dreapta. În Constitu iile statelor de orientare capitalist  era legiferat  
existen a unui singur partid, pluralismul fiind din start interzis (în trecut Zair, 
Zambia, Gabon). În regimurile totalitare de stânga (în trecut Algeria, Benin, 
Etiopia) nu existau de jure astfel de restric ii. Constitu ia nu specifica c  alte 
partide nu pot activa, dar, în schimb, era specificat rolul conduc tor al parti-
dului comunist di statul dat. 

4. A patra categorie de Constitu ii o constituie cele apar inând regimuri-
lor fundamentaliste islamice. În legile fundamentale ale acestor ri sunt inte-
rzise orice fel de manifest ri de partizanat politic. Partidele sunt calificate 
drept un factor destabilizator în calea unit ii comunit ii islamice. Chiar i în 
cele mai recente Constitu ii (Oman - 1996, Arabia Saudit  - 1992) nu sunt 
men ionate partidele politice. 

5. În fine, în unele ri cu regim politic de tip dictatorial (atât totalitar, cât 
i autoritar) prin Constitu ie este reglementat chiar num rul exact de partide 

care ar fi necesar societ ii respective. Mai mult decât atât: în unele legi fun-
damentale sunt stabilite i orient rile ideologice ale acestora, din limitele c -
rora nu trebuie s  ias . De altfel, merit  subliniat faptul c  aceste regimuri 
sunt efemere. În calitate de exemplu ale unor astfel de regimuri, specific m: 
Brazilia, dup  lovitura de stat din 1964, unde se permitea existen a a dou  pa-
rtide – unul conduc tor i altul de opozi ie. 

Rolul important jucat de Constitu ii în reglementarea activit ii partidelor 
politice i-a determinat pe inii cercet tori s  delimiteze statutul legilor funda-
mentale de celelalte acte normative cu referin  la condi ia juridic  a parti-
delor. În acest sens este distinct  pozi ia polonezului A.Patrzalek, care lan-

                                                
47 Pe de alt  parte ar incorect s  nu men ion m c  în ultimele decenii în legisla iile 

statelor men ionate au ap rut un ir de legi care reglementeaz  a a aspecte ca: fi-
nan area partidelor pe parcursul campaniei electorale, deontologia liderilor de pa-
rtid etc. Îns  aceste stipula ii au un caracter fragmentar, fiind dispersate în cadrul 
mai multor acte normative, i nu se includ într-o lege organic  unic . 
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seaz  termenul de constitu ionalizare diferit de cel de institu ionalizare48. Ter-
menul nou introdus ar urma s  semnifice “recunoa terea constitu ional  a exi-
sten ei partidelor politice i definirea general  a rolului acestora în societate 
i în stat”49. Pe când institu ionalizarea este privit  drept acceptarea juridic  a 

partidelor politice în calitate de institu ii politice. Dar pozi ia teoretico-meto-
dologic  enun at  a fost una vehement criticat 50. În mare parte fiind de acord 
cu criticile aduse acestui punct de vedere, am considera c  separarea constitu-
ionaliz rii, ca modalitate aparte de reglementare juridic  nu ni se pare fireas-

, ci dimpotriv  – for at  chiar. Constitu ionalizarea poate fi acceptat  drept 
o faz  superioar  a procesului de institu ionalizare, dar nici într-un caz în ca-
litate de ceva distinct i deosebit. 

Vizavi de rela ia “institu ionalizare - constitu ionalizare” Y.Meny adopt  
o pozi ie aparte51. Autorul concepe institu ionalizarea drept recunoa terea i 
integrarea constitu ional  a partidelor. Altfel fiind spus, institu ionalizarea es-
te redus  la tratarea constitu ional  a partidelor. 

O încercare de definire g sim i în operele cercet torilor din Republica 
Moldova. Un studiu fundamental privind evolu ia istoric  a procesului de re-
glementare juridic , precum i implica iile acestuia asupra calit ii partidelor 
politice g sim la V.Mo neaga i Gh.Rusnac52. Ceea ce deosebe te aceste stu-
dii, pe lâng  caracterul aprofundat, este i viziunea optimist  privitor la pers-
pectivele institu ionaliz rii juridice în cazul Republicii Moldova. 

De institu ionalizare, în sensul juridic al procesului, s-a preocupat i 
P.Frunta u. Autorul a inut s  elucideze în mod aparte cazul sistemelor politi-
ce liberal-democratice stabile, mai pu in axându-se pe cazul Republicii Mol-
dova. P.Frunta u este de p rere c  “institu ionalizarea partidelor politice nu e 
altceva decât reglementarea de c tre stat a procesului de constituire i ac-
                                                
48 Apud: . Op. cit., p.42. 
49 . -

. // . – , , 
1983, .36-64. 

50 Este cazul lucr rilor semnate de I.Iudin i V.Evdochimov. 
51 Meny Y. Op. cit., p.68-72. 
52 Vezi: Mo neaga V., Rusnac Gh. Pluripartidismul în Moldova: etapele i tendin ele 

de baz  ale consolid rii. // Pluripartidismul în Moldova: esen a i specificul form -
rii.– Chi in u, CAPTES, 2000, p.103-115; Mo neaga V. Partidele politice i Parla-
mentul Moldovei: aspecte juridice ale interac iunii. // Aspecte ale practicii parla-
mentare, rela iile dintre Parlament i Guvern (Republica Moldova). - Chi in u, 
East-West Parliamentary Practice Project, 1997, p.23-39; M  B. -

 : -
. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea 

XIX. – Chi in u, USM, 2002, c.23-83. 
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tivitate în calitate de institut juridic special”53. În continuare cercet torul dez-
volt  ideea despre faptul c  gradul de institu ionalizare a partidelor poate fi 
influen at de diver i factori: istorici, culturali, politici, social-economici i de 
alt  natur . “Nu în z dar, cel mai pe larg este reglementat  juridic activitatea 
partidelor în acele state, care pân  nu demult au avut un sistem de guvernare 
autoritar (Spania, Portugalia, RFG)54; viceversa, în rile cu un sistem democ-
ratic stabil (Marea Britanie, Belgia, Olanda, Elve ia i altele) normele de 
drept ating doar numai unele aspecte ale activit ii partidelor, reie ind din 
considerentele c  aceste probleme trebuie puse pe seama fiec rui cet ean, 
fiind o responsabilitate civic  a lui”55. 

În finalul articolului, în calitate de concluzii, subliniem c  institu ionali-
zarea partidelor politice reprezint  un proces de natur  politic  ce vizeaz  
succesiunea de st ri, etape, stadii prin care trec organiza iile social-politice 
înregistrate, conform legisla iei în vigoare, pe parcursul procesului de trans-
formare în veritabile institu ii politice. În literatura tiin ific  dedicat  acestui 
subiect, procesul de institu ionalizare este analizat, în special, din dou  punc-
te de vedere: politico-juridic i politico-sociologic. Fapt ce permite o elucida-
re mai fundamental  a procesului pus în discu ie. Aspectele juridice ale pro-
cesului vizeaz  gradul de reglementare juridic  a partidelor, accentul fiind 
plasat pe procedura de înregistrare, finan are i participare la procesul electo-
ral. Viziunea sociologic ine s  elucideze în ce m sur  partidul reu te s  se 
cramponeze în sistemul politic al societ ii. Aceste dou  modalit i de tratare 
a calit ii partidelor politice nu trebuiesc privite în mod separat, fiindc  utili-
zarea lor paralel , repet m, presupune realizarea unui studiu tiin ific mai ar-
gumentat. Pe de asupra ambele abord ri in de una i aceea i finalitate – dez-
voltarea i consolidarea partidelor politice. 

Vorbind despre studiul juridic i sociologic al procesului de institu iona-
lizare, nu trebuie s  uit m de caracterul politic al acestora. Pornim de la cons-
tatarea faptului c  partidele politice reprezint  prin defini ie obiectul de stu-
diu al tiin ei politice. Din care cauz i institu ionalizarea partidelor, impli-
cit, ine de domeniul nominalizat. Când vorbim despre aspectele juridice i 
sociologice ale institu ionaliz rii nu avem în vedere caracterul pur al acestora 

                                                
53 Frunta u P. Sistemele politice contemporane (analiz  comparat ). – Chi in u, CE 

USM, 2001, vol.I, p.110. 
54 Aceea i idee o g sim i în opera târzie a lui I.Iudin, care argumenteaz  teza c  în 

statele post-socialiste institu ionalizarea juridic  a partidelor politice reprezint  
una din garan iile principale în calea restaur rii trecutului totalitar. Vezi:  

. . – , 
”, 1998. 

55 Frunta u P. Op. cit., p.110-111. 
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i lipsa oric ror implica ii de ordin politic i/sau politologic. Interdisciplina-
rismul, în cazul dat, se manifest , în special, la nivel de metod i de aparat 
categorial utilizat. Pân  la urm , orice modificare legislativ , de exemplu, ce 
se refer  la partide are la baz  o ra iune de ordin politic. Respectiv, f când re-
ferin  la aspectele juridice i sociologice ale institu ionaliz rii, suntem pe de-
plin motiva i s  vorbim despre “aspecte politico-juridice” i “politico-socio-
logice”. 
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PUBLIC  
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MOLDOVA56 
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Facultatea Rela ii Interna ionale, 

tiin e Politic e i Administrative 
Catedra tiin e Juridice 

Doctor în tiin e juridice, conferen iar 
ef-catedr  

 
The thesis has been devoted to insufficiently researched in the Moldavi-

an jurisprudence problem of material responsibility borne by the public au-
thority for the infringement of human and civilian rights as a result of certain 
administrative enactment or failure to satisfy submitted petition in due time. 
Presently, the resulting legal relation can not be settled under the national 
legislation. Devoted to regulation of such by the Constitution of the Republic 
of Moldova was just a single rule and that is securing only a principle of sta-
te responsibility to an individual for the admitted infringements of legitimacy 
on taking decisions and investigating petitions submitted by the citizens. This 
very fact has stipulated the need for the theoretical development of a wide 
spectrum of issues related to the problem in question, such as notions, foun-
dations, principles, subjects, types, ranges of responsibility for the damage 
inflicted to a citizen and human by the public authorities bodies and officials.  

 
I. Considera ii de ordin istoric 

Institu ia r spunderii patrimoniale a autorit ilor publice în sistemul de 
drept al rii noastre nu este un fenomen nou sau necunoscut  perioadelor is-
torice care au contribuit la formarea unui mecanism juridic ca garant al ap -

rii supreme al societ ii - personalitatea. 

                                                
56 Recenzent – doctor în tiin e juridice, conferen iar Valeriu ZUBCO 
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Adoptat  la  mai  bine  de  un  secol  de  la  instituirea  pentru  prima  dat  a  
contenciosului administrativ în România, constituie un moment de vîrf al 
evolu iei acestei institu ii. Ea d  expresii unei gîndiri coerente, rezultat al ex-
perien ei teoretice i practice ale rilor cu regim democratic57. 

Basarabia ca colectivitate i ca subiect de drept al rii Române ti din 
acea perioad  este coautorul constituant din 1923, unde s-a consacrat institu-
ia contenciosului administrativ în mod expres, urmînd ca o lege special  s  

stabileasc  condi iile în care puterea judec toreasc   va exercita atribu iile de 
contencios administrativ. Aceast  lege a fost adoptat  la 25 decembrie 1925, 
ce se încadreaz  în a treia etap  a evolu iei contenciosului administrativ ro-
mân, care a atribuit o competen  deplin  de jurisdic ie puterii judec tore ti. 
E de men ionat faptul c  în aceast  perioad  responsabilitatea legiuitorului fa-

 de colectivitatea sa i statele europene era la un nivel incontestabil de înalt. 
Crearea acestui mecanism juridic administrativ la momentul în cauz  îl vor 
men iona clasicii ca un moment de r scruce în evolu ia organiz rii juridice pe 
linia democratiz rii vie ii publice din ar i a protej rii drepturilor cet e-
ne ti. 

Contenciosul, înfiin at prin Legea din 1925 era un contencios subiectiv 
ceea ce însemna c  ac iunea putea fi introdus  în instan , numai dac  recla-
mantul invoca lezarea unui drept subiectiv. Pe de alt  parte, legea în cauz  a 
institu ionalizat un contencios de plin  jurisdic ie, ceea ce înseamn  c  cel le-
zat în drepturile sale putea cere anularea actului, invoca ilegalitatea pe calea 
excep iei i putea pretinde i desp gubiri58. 

Sistemul întrodus prin aceast  lege se caracterizeaz  prin urm toarele 
tr turi esen iale: 

a) puteau fi atacate numai actele administrative care aduceau atingere 
drepturilor subiective; 

b) fiind un contencios de plin  jurisdic ie pentru actele de gestiune i, re-
spectiv de anulare pentru actele de autoritate59. 

Aceste reglement ri de ordin constitu ional i a legii speciale în România 
din aceast  perioad  au contribuit la respectarea i afirmarea de fapt al princi-
piului separa iei puterilor . 

Deci, eviden iind aceast  etap  pentru regiunea noastr , care pentru pri-
ma dat  în istorie a ob inut posibilitatea ca particularul s  fac  un protest le-
gal în fa a unei instan e pe marginea unor înc lc ri de ordin subiectiv. Este o 
extrem  excep ional  în procesul intectual al individului din acea perioad . 

a este deoerece regimul politico-juridic al Imperiului Rus, care, avuse ac-
                                                
57 Iovona  I. Drept administrativ. vol.II. - Arad, 1997, p.119-120 
58 idem., p.122 
59 Iorgovan A. Tratat de Drept Administrativ. Vol. I. - Bucure ti, 1996, p.397 
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iune asupra inutului în cauz  nu a cunoscut astfel de garan ii reglementate 
prin lege privind ap rarea dprepturilor i libert ilor persoanei. 

Apari ia unei noi etape tragice-istorice pentru poporul nostru ne prezint  
un regim politico-juridic dictatorial-ceea ce nu ar mai îng dui un control din 
partea instan elor judec tore ti asupra organelor executive  administra iei de 
stat. 
 

II. Conceptul r spunderii patrimoniale 
 a autorit ilor publice la momentul actual. 

Multitudinea drepturilor consacarate în normele constitu ionale ce apar-
in persoanei, caracterizeaz  sistemul de drept intern al rii i determin  vii-

torul în direc ia îmbog irii formelor i con inutului institu iilor juridice, pen-
tru sporirea eficien ei lor ca factor activ al progresului. R spunderea patrimo-
nial  al autorit ilor publice este una din sistemul institu iilor juridice c reiea 
i s-au consacrat prevederi de importan a principiilor fundamentale cum ar fi, 
al.1 al art.53 din Constitu ia din 1994, este c  ”persoana v mat  într-u drept 
al s u de a autoritate public , printr-un act administrativ sau prin nesolu iona-
rea în termenul legal al unei cereri este îndrept it  s  ob in  reecunoa terea 
dreptului pretins, anularea actului i repararea pagubei.” 

Aceste reglement ri au menirea înt ririi prin noi m suri a legalit ii în 
sfera activit ii autorit ilor publice, un garant de ap rare mai cuprinz toare a 
drepturilor persoanei i cet eanului. 

Paul Negulescu man iona c : ”acest principiu este o aplica iune a regi-
mului de legalitate, în care toate activit ile sunt limitate, garantîndu-se astfel 
drepturile particularilor.”60 

Dup  cum se sus ine în doctrina dreptului administrativ, controlul jude-
toresc pe calea contenciosului administrativ este o form  de ap rare judici-

ar  a drepturilor fundamentale ce apar in persoanei împotriva abuzurilor co-
mise de autorit ile publice i func ionarii din cadrul acestora. A adar, prin 
legea nr.793 din 10 februarie 2000, alin.(1), art.1 “contensiosul administrativ 
ca institu ie juridic  are drept scop contracararea abuzurilor i exceselor de 
putere ale autorit ilor publice, ap rarea drepturilor persoanei în spiritul legii, 
ordonarea activit ii autorit ilor publice, asigurarea ordinii de drept.” Impor-
tan a contenciosului administrativ în edificarea statului de drept necesit  a fi 
privit  în dou  aspecte:  

1. garan ie de ordinul asigur rii i respect rii reale a drepturilor i libert -
ilor omului; 

                                                
60 Negulescu P. Tratat de drept administrativ. Vol.I. -  Bucure ti, 1934, p.258 
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2. concomitent, instan ele judec tore ti î i îndeplinesc i func ia de cont-
rol în privin a autorit ilor publice, ceea ce corespunde în deplin  m sur  pri-
ncipiului separ rii puterii în stat, care presupune atît o colaboarare, cît i un 
reciproc între ele. 

Prin aceast  form  de control se realizeaz  mai multe obiective: 
- se repune în drepturi persoana v mat  într-un drept al s u de c tre o 

autoritate public ; 
- se oblig  autoritatea public  de a rezolva cererea persoanei referitoare 

la un drept recunoscut de lege; 
- se consolideaz  încrederea cet enilor în echitatea social  îi în for a 

statatului ca garant al respect rii presrip iei constitu ionale; 
- se asigur  o înalt  eficacitate înactivitatea organelor administra iei pu-

blice i executarea uniform  a legii de c tre acestea i func ion rii lor61. 
Îns  cu regret exist i un ir de probleme de ordin legislativ, unde unele 

legi i acte normative nu au fost aduse în conformitate cu Legea contenciosu-
lui administrativ, ceea ce a creat mari dificult i în aspectul determin rii com-
peten ei jurisdic ionale a instan elor judec tore ti în procesul solu ion rii liti-
giilor în aceast  materie. 

Între timp, anume practica instan elor de contensios adminiatrativ a scos 
la iveal  anumite controverse legislative. Problema const  în faptul c  pîn  în 
prezent nu avem adoptat  o lege organic , care ar stabili domeniul public i 
domeniul privat. Identificarea unor criterii de delimitare a domeniului public 
de domeniul privat r mîne una dintre cele mai mari probleme în doctrin i 
aici f  o reglementare respectiv  a fenomenului toate analizele pozitive vor 

mîne la nivel declarativ. 
Una dintre aceste probleme este i teoria contractului administrativ, unde 

art.2 al Legii contenciosului administrativ îl define te ca un „ contract închei-
at de o autoritate public , în virtutea prerogativelor de putere public , avînd 
ca obiect administrarea i folosirea bunurilor proprietate public , executarea 
lucr rilor de interes public, prestarea de servicii publice, activitatea func io-
narilor publici care rezult  din rela iile de munc  reglementate de statutul ju-
ridic al acestora.” 

Dup  cum vedem aria raporturilor juridice administrative din sfera acti-
vit ii administra iei publice este foarte vast i neomogen , care atinge prac-
tic toate domeniile de specialitate i se formeaz  în baza condi iilor contrac-
tuale. Aceste condi ii fiind înafara unui obiect de reglementare juridic  atrag 
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dup  sine un ir de letigii i situa ii conflictuale dintre p i, care urmeaz  a fi 
solu ionate numai pe calea regimului juridic al contenciosului administrativ. 

Astfel, administra ia, recurgînd la antrenarea particularilor în prestarea 
de servicii publice, nu o poate face nici dictîndu – le toate condi iile prin acte 
administrative, nici prin contracte de drept privat unde s-ar cere voin  bilate-
ral  a p ilor de fiecare dat  cînd situa ia cere modificarea cauzelor, fapt ce 
poate d una celor c rora le este adresat serviciul în cauz 62. 

Multitudinea formelor i metodelor întreprinse de func ionarii publici în 
realizarea sarcinilor determinate de lege.  

Legile speciale de multe ori încadreaz  încalcarea prescip iei privind co-
mpeten a, procedura i modul de realizare a normelor de drept administrativ. 
Problema const  în faptul c  factorul de decizie în majoritatea cazurilor la noi 
în ar , este acos în afara regimului juridic al responsabilit ii, deoarece cade 
numai sub influen a sanc iunii de ordin politic. De aici rezult  apati ia unor 
decizii contrar intereselor generale în baza c rora sunt încheiate contracte 
administrative, avînd ca scop unele inten ii dubioase, sau desf urarea unor 
lucr ri publice f  a fi luat  în considera ie partea contractant  – particularul, 
ca de in tor de drepturi. 

Problema va persista atît timp pîn  cind principiul separa iei puterilor nu 
va fi realizat de fapt în via a de toate zilele, în toate domeniile i sferele de 
activitate al autorit ilor publice, iar autonomia desf ur rii justi iei ca garant 
al ap rii drepturilor î i va atinge scopul cînd sistemul va fi asigurat cu resu-
rse necesare ce stau la baza realiz rii sarcinilor legale. De aici rezult , c  evo-
lu ia contenciosului administrativ este în pas cu necesit ile sociale, care cre-
az  situa ii i precedente ce urmeaz  a fi adoptate la noile condi ii în strîns  
leg tur  cu dezvoltarea economic , cu adincirea democra iei i reorganizarea 
aparatului de stat. 
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This article examines the issue of social status and political role of for-
mer Soviet ruling bureaucracy (nomenclature) during post communist trans-
formations in Ukraine and Belarus, from the beginning of 1990-s till nowa-
days. The short overview of Western and CIS scientific literature on the 
problem is given. The author analyses the group interests of nomenclature 
groups and how they influenced the development of political systems and es-
tablishing the certain type of political regime in Ukraine and Belarus. Using 
the elements of comparative approach the author managed to outline the spe-
cific features of nomenclature's status in above-mentioned countries. The role 
of former Soviet ruling bureaucracy in strengthening the authoritarian trends 
is shown. One of the main conclusions is that the nomenclature remains the 
consolidated social strata in the mentioned countries even now, and its influ-
ence on the substance of social and political transformations cannot be over-
estimated. 

 
Transformarea societ ilor postsovietice are loc în condi ii dificile i es-

te contradictorie dup  rezultatele sale, nec tând la vectorul declarat de con-
solidare a economiei de pia , statului de drept i societ ii civile. Acest fapt 
implic  ideea necesit ii preciz rii fundamentului teoretic al acestor procese, 
orient rii corecte a celor mai importante segmente ale dezvolt rii transforma-
ionale, realiz rii unei strategii optime, eficiente pentru orice stat aparte. 

Analizând problemele i perspectivele dezvolt rii rilor postsocialiste, 
vestitul economist polonez Gjegoj V.Kolodko, în particular, men ioneaz : 
„problema locului c ldu  este una din cele mai mari probleme, ap rute în fa a 
noastr  la începutul secolului XXI. În fa a acestei probleme se afl  orice stat 
postsocialist cum este Polonia, Tadjikistan, Belarus, Horvatia, Ucraina, Ce-
hia. Nici unul dintre aceste state nu este, din start, condamnat la insuccese, 
dar în acela i timp a priori nu li se promite succesul. Sor ile popoarelor Euro-
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pei Centrale i de West i Comunit ii rilor Independente nu depinde de 
pozi ia stelelor pe cer, dar înc  sunt o fil  neterminat  a istoriei, care se de-
zvolt  în continuare, i nu în mod obligatoriu circular".64  

Unul din instrumentele tiin ifice, care permit de a concepe sensul tran-
sform rilor sociale, sunt studiile comparate politologice i sociologice. Un 
studiu de valoare a sistemului politic al unei sau altei ri, ori pozi ia sociu-
mului ei, în genere, este posibil numai comparându-l cu sistemul politic al al-
tei ri sau, cel pu in, comparând o serie de parametri importan i. Fiecare stat 

i are specificul s u unic, care poate fi depistat sau conceput doar prin com-
para ie. Ori de câte ori ne ciocnim de particularit ile de sistem, asist m în fa-
a necesit ii de a efectua o analiz  comparat  a materialelor ale dou  sau mai 

multe state65. 
Anume analiza comparat  permite o ascensiune inductiv , relativ rapid  

de la materialul empiric la generaliz ri teoretice conceptuale. 
În conformitate cu punctul de vedere al autorului, una dintre cauzele 

potrivit c reia procesul „tranzi iei democratice” în Ucraina i Bielorusia (de 
fapt, ca i în alte ri CSI) s-a dovedit a fi pe departe liniar, au ap rut în socie-
tate i o serie de fenomene latente (de care, în rezultat, nu se ine cont), în 
particular, în stratificarea social , cultur  politic , mentalitate. 

Intrinsec acestor fenomene le este o dinamic  aparte i un caracter ara-
reori previzibil al influen ei asupra sociumului, modului de activitate a orga-
nelor puterii de stat i institu iilor societ ii civile, metodei de interac iune 
dintre ele i, în final, asupra celor mai importante aspecte de func ionare a si-
stemului politic i caracteristicilor de baz  a regimului politic. Unul dintre 
ele, desigur, este birocra ia noilor state independente – mo tenitorul genetic i 
de fapt, al nomenclaturii sovietice partiinice de stat, care func ioneaz  în chi-
pul unui strat social consolidat, semi-închis, ce de ine pârghiile reale ale pu-
terii.  

Este necesar de men ionat - rolul i locul birocra iei postcomuniste în 
procesele transforma ionale au fost obiect de cercetare atât a savan ilor din 
occident66, cât i a colegilor lor din Comunitatea statelor independente67. 
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Reie ind din conceptele sus expuse, autorul consider  oportun de a 
continua cercetarea acestui fenomen prin intermediul instrumentarului 
comparativ. Dac  s  m  refer la selectarea Ucrainei i Bielorusiei ca obiect 
unei atare cercet ri, el se include în conceptul de area study, adic  a 
procedurii de comparare a rilor asem narea c rora permite de a elimina din 
sfera de analiz  un ir de aspecte ce coincid sau sunt similare. 

Ucraina i Bielorusia sunt asemuite prin apropiere etnic : ambele state 
apar in slavismului de west, etnosurile titulare sunt foarte apropiate în plan 
spiritual, de limbaj, de mentalitate. Etnosurile titulare constituie mai mult de 
2/3 din popula ie, a doua minoritate numeric  fiind cea rus . Simultan, sfera 
culturii vorbitorilor de limb  rus  dep te hotarele sale. Concomitent 
regiunile de est ale ambelor state se afl  sub influen a considerabil  a bisericii 
catolice (în Ucraina greco-catolic , în Bielorusia catolico-roman ), istorice te 
conexe influen ei europeane. 

Este apropiat  sau coincide calea istoric  a dou  state. Dup  
dezintegrarea Rusiei Kievlene ambele au fost incorporate de la început în 
Marele Cnezat Lituanez, mai apoi în Rex Pospolita, Imperiul Rus, URSS. 
Practic, simultan ele au purces spre o dezvoltare independent , au devenit 
cofondatori CSI. 

Comparabile au fost i r mân a fi i parametrii de baz  a dezvolt rii 
sociale i economice ale Bielorusiei. 

În sfâr it, Bielorusia i Ucraina, de rând cu Republica Moldova, compun 
o integritate geopolitic i analitic  anumit , determinat  ca „ ri europene 
ale CSI”. 

În acest fel, analiza comparat  a rolului i locului fostei birocra ii 
sovietice conduc toare în procesul transform rilor dinamice, cazul Ucrainei 
i Bielorusiei se prezint i posibil i ra ional. Motiva ia acestui fapt serve te, 

în primul rând, tendin a autoritarismului „alunec tor”, pân  nu demult carac-
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teristic regimului politic din Ucraina, ast zi fiind actual  în ceea ce prive te 
Belorus. Este evident, c  principalul purt tor i mi tor al acestei tendin e 
este stratul birocratic care a mo tenit de la nomenclatura sovietic  stilul de 
activitate, normele de conduit , cultura de conducere în genere. În leg tur  cu 
cele din urm  este oportun  utilizarea termenului înr cinat „nomenclatu-
ra”68 nu numai fa  de birocra ia sovietic , dar i de cea actual  – birocra ia 
postsovietic . 

Influen a nomenclaturii, ca strat social, asupra proceselor economice i 
social politice în ultimele decenii de existen  a URSS a fost decisiv . Înc  în 
timpul sovietic în anii 60-80 cu de la sine for  a avut loc descentralizarea pu-
terii i conducerii. Într-o serie de regiuni (Georgia, Uzbekistan, Kubani i al-
tele) au început a se compune feude specifice de nomenclatur , care de ineau 
o impun toare autonomie de facto fa  de centrul de partid. 

O anumit  structurare a avut loc i în mediul nomenclaturii Bielorusiei 
i Ucrainei. Au început a fi compuse clanuri manageriale de partid „done k” 
i „dnepropetrovsk”. În Bel rus se eviden iaz  grup rile de nomenclatur  

„minsk” i „vitebsk”69.  
La începutul restructur rii, perioad  care poate fi condi ionat numit  

„democra ie de nomenclatur ”, elita de partid a Bielorusiei i Ucrainei activ 
sus inea reformele. Ea era cointeresat  în descentralizarea conducerii, redist-
ribuirea împuternicirilor i propriet ii în direc ia dinspre Moscova spre capi-
talele republicilor uniunii. Îns  de o democratizare veritabil , transferare a 
puterii politice i economice în mâinile poporului i subiec ilor corespunz -
tori ai gospod riilor, nomenclatura nu a fost preg tit . În acest mod, cum nu-
mai în procesul de restructurare s-a manifestat trendul unei democra ii „de 
jos” sau „de strad ” atitudinea elitei conduc toare manageriale de partid a de-
venit negativ . 

Bel rus sovietic , în genere, a devenit unul din centrele de opozi ie fa  
de Mihail Gorbaciov. Pe m sura dezvolt rii proceselor de democratizare i 
suveranizare a republicilor, critica de c tre conduc torii de partid bieloru i a 
conducerii unionale devenea tot mai dur . În Ucraina în timpul lui V. erba-
cov (pân  la 1989), în mod similar, putem depista un fel de sabotaj a porniri-
lor democratice, o întârziere evident  a democratiz rii nu numai fa  de repu-
blicile baltice, dar i de Rusia. În momentul crizei, care a determinat dezinte-
grarea total  a URSS, nomenclatura bielorus  a sus inut în mod deschis put-
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ciul CCSS. Concomitent nomenclatura Ucrainei a ocupat o pozi ie mult mai 
pragmatic .  

Anume nomenclatura a purces la proclamarea independen ei Ucrainei – 
folosindu-se de lozincile populare ale na ional-democra ilor, dar nici gând s  
împart  cu ei puterea real . Cu Moscova lui Gorbaciov, Lukianov, Ianaev, 
Ni anov, Pugo i a altora nomenclatura ucrainean  a g sit metoda de convie-
uire. Dar cu El in, Iavlinski, Gaidar, Kozârev, Burbulis c ile s-au separat. 

Dac  suveranizarea Ucrainei a fost un act con tient de consens al elitei 
conduc toare, elitei de opozi ie i a unei mare p i ai popula iei, atunci Be-

rus a fost împins  la vie uire independent  de fenomenele externe contrar 
voin ei popula iei i a grupelor de elit  (inclusiv i celor de opozi ie). 

Îns , problema puterii în Ucraina i Bel rus a fost solu ionat , practic, 
într-un mod similar. Structura politic , în esen , s-a schimbat foarte pu in. 
Locul CC PCUS în Bel rus l-a ocupat – Consiliul de Mini tri, iar în Ucraina 
– Pre edintele i administra ia lui. Lobby-ul de nomenclatur  (frac iunea „Be-
lorusi” i „grupul 239”) controlau stabil Sovietele Supreme. Personalul nive-
lelor locale a r mas neschimbat (excluzând Ucraina de est i ora ele capitale).  

În acela i timp, men inând puterea nomenclatura nu con tientiza, pe de-
plin, ce s  fac  cu ea i ce fel de stat s  edifice. Fapt care a servit drept motiv 
generator de a trasa a doua paralel  dintre Ucraina i Bel rus – opozi ia a ob-
inut influen  asupra procesului politic, incomparabil cantit ii ei în parla-

ment i în societate în genere. 
În ambele state a fost realizat un compromis specific, cu care na ional 

democra ii au c zut de acord, real evaluând influen a sa în societate. Nomen-
clatura a p strat sub controlul s u puterea central i local , economia ( i cel 
mai important procesul de privatizare), politica extern . Iar sfera ideologiei i 
culturii a devenit, în mare parte, fieful opozi iei. 

La începutul anilor 1990 nomenclatura înc  era speriat  de perspectiva 
de trecere la economia de pia . Rela iile distribuirii de comand  îi ofereau un 
venit impun tor. Îns  repede a fost sesizat - în primul rând, rela iile de pia  
nu sunt un obstacol în calea corup iei, iar al doilea, nomenclatura este adapta-

 la pia  mai bine decât masa de baz  a cet enilor. Astfel, reformele econo-
mice au început a fi trasate în m sura în care ele corespundeau intereselor de 
nomenclatur , ele fiind adaptate la necesit ile economice i politice a unui 
strat social concret. Utilizând pozi ia sa de distribuitor al propriet ii de stat, 
nomenclatura a început s i-o însu easc , s  o transforme în obiect de antre-
priz  privat . Cu toate acestea, noii proprietari (sau directorii care au devenit 
proprietari de facto a întreprinderilor formal r mase de stat) încercau de a 

stra pe pia  pozi ia de monopol i se opuneau germenilor de concuren  li-
ber . Ei erau deprin i cu creditare privelegiat i dot ri gratuite, garan ii în 
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fa a falimentului. Directoratul dorea s  primeasc  venit, dar f  a r spunde 
cu propriul capital în fa a riscului comercial. 

La mijlocul anilor 90 i în Bel rus, i în Ucraina s-a constituit a a numi-
tul capitalism de nomenclatur  – un model specific de capitalism oligarhic, 
birocratic de stat, tr turile caracteristice a c ruia a devenit:  

- pia  monopolizat  având o concuren  joas i eficacitate economic  
sc zut ; 

- criminalizarea nomenclaturii, concre terea ei cu antreprenoriatul para-
zitar, din contul apropierii sale de c tre putere; 

- monopolul de facto al nomenclaturii asupra puterii de stat. 
Leg tura caracteristic  epocii comuniste „putere – proprietate” în tr -

turile ei de baz  s-a p strat, îns , deja pe baz  capitalist  de stat. În acest 
mod, pân  la mijlocul anilor 1990 evolu ia statutului de nomenclatur  a evo-
luat în Belorus i Ucraina paralel, uneori coincizând chiar i în detalii. Îns  în 
urm torul deceniu c ile acestei evolu ii s-au dep rtat esen ial, în leg tur  cu 
care fapt, mai ra ional este de a le studia separat. 

În Bel rus intensificarea crizei social-economice a indus cercurile con-
duc toare la ideea unui mecanism suplimentar de men inere a puterii – pre e-
din iei. Era dorin a de a rea eza capul statului de facto i liderul stratului de 
nomenclatur  a prim-ministrului V.Kebich în fotoliul capului statului de jure. 
Aceasta ar fi conferit nomenclaturii un instrument nu numai eficient, dar i 
legitim de centralizare a puterii. În perioada campaniei electorale, tot aparatul 
de stat, a fost mobilizat spre a sus ine anume aceast  candidatur . Îns , pe ne-

teptate, alegerile s-au desf urat dup  un alt scenariu. Succesul triumfal al 
lui A.Luka enko a demonstrat inadaptibilitatea nomenclaturii la noile metode 
de lupt  politic . 

Un factor important al victoriei lui A.Luca enko a devenit exploatarea 
eficient  a unuia dintre miturile con tiin ei sociale - în toate relele vinovat  se 
face „conducerea proast ” care tr ie te pe spinarea poporului. Ideea de baz  a 
campaniei electorale a viitorului pre edinte poate fi formulat  în felul urm -
tor: puterea apar ine poporului - nu nomenclaturii corupte. El a personificat 
neîncrederea aleg torilor c tre puterea existent i în mod con tient suscita 
aceasta personificare, permanent amenin ând corup ilor, efilor, puterii etc. 
Simplu se poate depista paralela dintre A.Luka enko din 1994 i V.Iu enko 
din 2004, care înc  î i a teapt  rândul unui studiu neangajat. 

Pe de alt  parte, dup  ce vine la putere, A.Luka enko a încercat s  resta-
bileasc  ni te tr turi sistemice ale modelului sovietic al conducerii de stat. 
Evident c , în limitele acestor încerc ri nomenclatura devine o parte a bazei 
sale sociale, dup  ce vine la putere. În particular, principiile politicii de cadre 
ale Administra iei Pre edintelui Republicii Belarus, practic integral, repet  
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principiile serviciului de cadre al CC al Partidului Comunist RSSB. Deloc 
întâmpl tor c  la crearea „verticalei” de pre edinte, miza a fost pus  anume 
pe cadrele de nomenclatur . Spre exemplu în 1998 din 118 conduc tori de 
raioane  stagiu  de  munc  în  serviciul  de  stat  mai  sus  de  10  ani  aveau 60 de  
oameni, iar mai pu in de 5 ani numai 1270. 

Totu i, în modelul politic nou statutul nomenclaturii bieloruse a suferit 
schimb ri importante. 

În primul rând, coeziunea dintre proprietate i putere, a devenit extrem 
de instabil . i prima i ultima se concentra în mâinile Pre edintelui i a unui 
cerc restrâns de persoane de încredere. În sistemul puterii de stat a avut loc o 
centralizare brusc , redistribuirea împuternicirilor de putere din partea verti-
calei locale, ministerelor i departamentelor spre vârful piramidei puterii. 

În al doilea rând, i dup  victoria la alegeri A.Luka enko continua s  
utilizeze tactica de discreditare a nomenclaturii, demonstrativ îndep rtându-
se de aparat, învinuind reprezentan ii lui în insuccese i chiar crime. Represii-
le împotriva conduc torilor, cu minim de cheltuieli politice, genereaz  efecte 
mari. M surile drastice fa  de conduc torii care au gre it, inevitabil m resc 
ratingul pre edintelui. Dac  apelurile fa  de sus inerea opozan ilor aresta i 
regulat se amplific  pân  la campanii de peti ionare în mas , atunci pe func-
ionarii aresta i nu-i ap  nimeni.  

A fost restabilit în tr turile lui esen iale modelul stalinist de interac i-
une a capului statului i birocra iei. În acest model, ea înceteaz  de a fi „noua 
clas ” atotputernic  (conform lui M.Djilas). dar ea nici nu se transform  într-
un strat de func ionari de stat, în în elesul tradi ional al termenului. Ace tia 
sunt numi ii Pre edintelui împuternicirile de putere ale c rora i statutul soci-
al, totalmente depind de capul statului. În condi iile regimului autoritar, când 
lipse te controlul „de jos” asupra birocra iei, el poate fi eficient substituit do-
ar printr-un control dur „de sus” nemijlocit de pe Olimpul politic. În caz cont-
rar, nomenclatura va ie i de sub control, din nou se va transforma într-un strat 
unit, autonom, real în stare de a i m sura for a în lupta pentru putere, chiar i 
cu un lider carismatic popular. Evident, con tientizarea acestei legit i îl im-
pune pe A.Luka enko de a folosi activ organele de drept i de control, pentru 
a realiza o monitorizare permanent  a proceselor din mediul birocratic. Ares-

rile periodice i urm ririle penale a unor reprezentan i ai nomenclaturii, au 
menirea de a genera un comportament controlat i previzibil al verticalei pu-
terii în întregime. 

Pe o alt  cale s-a dezvoltat nomenclatura Ucrainei independente, care 
înc  un deceniu a dominat în via a politic i economic  a rii, în afara oric -
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rui control. În rezultat, nomenclatura a devenit o re ea închegat  de rela ii 
strânse personale i comerciale, a elaborat un spirit sim itor al solidarit ii 
corporative. În practic , aceast  coeziune de func ionar, mai ales la nivel re-
gional, genereaz  o lips  total  de drepturi a cet enilor de rând. 

Semnificativ  în acest sens este situa ia în acele raioane rurale ale Ucra-
inei, în care a fost stabilit un contact personal a câtorva persoane – cheie – 
pre edintele administra iei raionale, pre edintele judec toriei raionale, eful 
poli iei i procurorul raionului, precum i conduc torii de gospod rii agricole 
mari.  

Alian a persoanelor men ionate crea un sistem de r spundere colectiv , 
respectiv, unica metod  de a ob ine dreptate era apelul în instan ele superioa-
re, care practic întotdeauna aveau o atitudine formal . 

Nomenclatura ucrainean , în perioada ini ial  a acumul rii capitalului i 
privatiz rii, în mare m sur , în mod con tient, dezorganiza sfera juridic i 
structurile de conducere, fapt ce i-a permis ei, f  impedimente i quazilegi-
tim, s i instaureze pozi iile sale social-economice, s i legalizeze capitalu-
rile i imobilele acumulate. În condi iile în care societatea sovietic  a fost in-
dustrializat  artificial, situa ia destabiliz rii i confuziei în dirijarea procese-
lor de produc ie, nu putea s  nu genereze distrugerea de propor ii a ramurilor 
gospod riei populare. Acesta a fost pre ul îmbog irii peste m sur  a unor 
reprezentan i ai elitei nomenclaturiste.  

Totodat , ea genetic r mânea a fi sovietic : în 1996, spre exemplu, în 
noile structuri de putere 75% din func ii erau suplinite de func ionari înc  a 
timpului sovietic, iar 50% - recruta i înc  din timpurile lui L.Brejnev71.  

Ucraina nu a putut s  genereze oligarhi „veritabili” similar modelului 
rus – oameni dibaci care nu erau de provenien a structurilor comsomoliste de 
partid, ce în mod autonom i-au acumulat capitaluri enorme i influen eaz  
puterea în interesele sale. Toate capitalurile importante din Ucraina sunt crea-
te în coridoarele puterii de c tre purt torii ei. 

Al doilea termen de pre eden ie al lui L.Cucima a desemnat o anumit  
rena tere a abord rilor sovietice în recrutarea elitei. În 1998 a fost fixat: „... o 
rena tere pu in înc  pronun at  a abord rilor sovietice nomenclaturiste când 
reprezentan ii organelor centrale ale puterii tind s  realizeze numiri importan-
te, bazându-se pe categoriile de selec ie de cabinet, statului de serviciu, parti-
cipare la campaniile politice anterioare, prezen a sau absen a unor merite de 
echip  concrete etc. Pân  la o „renomenclaturizare” deplin  sistemul puterii 
executive înc  nu a ajuns i perspectivele unei astfel de „contrareformare” de 
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cadre se pot întruchipa doar dup  finisarea campaniei electorale din 1998-
1999”72.  

Conform raportului politologului ucrainean A.Sâci, dat citirii la Confe-
rin a a XX-a Anual  a Problematicii Ucrainei, care a avut loc la 18-23 iunie 
2001 în Universitatea Illinois (SUA), în 2001 în Ucraina „o influen  decisiv  
asupra mersului procesului politic o realizeaz  grupurile politico-financiare 
tenebre”, care „utilizeaz  resursele influen ei de stat pentru a i înt ri pozi ia 
i de a acapara definitiv spa iul politic în Ucraina”73.  

Cauza de baz  a faptului c  puterea neseparat  în Ucraina r mânea în 
mâinile nomenclaturii sovietice de partid (dar i „revolu ia” de cadre din 
2005 la momentul elabor rii articolului a atins doar stratul superior a birocra-
iei de stat, mai mult decât atât, mul i din personalul nou numit sunt persoane 

dit nomenclaturiste), este nivelul culturii politico-juridice ale popula iei 
Ucrainei. Profesorul A.Kolodii a eviden iat tr turile esen iale a rela iilor de 
clientel  de patronat în practica politic  a URSS74. Majoritatea dintre ele în 
Ucraina numai s-au stabilizat, i anume: metoda de selectare a cadrelor (reie-
ind numai din loialitate personal i devotament conduc torului); rela ii pa-

ternaliste în colectivele de munc i de asemenea în organele puterii publice; 
rela ii dintre deputa i i aleg tori (institutul de examinare a problemelor per-
sonale, care are menirea numai de a solu iona exclusiv problemele personale 
de trai, cotidiene ale cet enilor) etc. 

Îns , este bine cunoscut c  rela iile de clientel  de patronat genereaz  
crearea unei elite specifice, opus  elitei democratice. Anume nepreg tirea 
psihologic  a multor cet eni de a percepe formele democratice de conducere 
este cauza p str rii la putere a persoanelor de nomenclatur .  

Nu trebuie negat  nici acea parte a realit ii sociale, cum este predispu-
nerea unei importante p i ale electoratului de a vota pentru o mit  v dit  
sau ascuns , sau unele preferin e – nu este un secret c , aleg torii fa  de can-
dida ii în deputa i au o atitudine ca fa  de un izvor poten ial de cadouri b -
ne ti sau produse, privilegii, preferin e în redistribuirea resurselor bugetare. 
În condi iile când purt tor de putere i administrator al propriet ii este nome-
nclatura, anume reprezentan ii ei pot mai eficient s  satisfac  cerin ele cores-
punz toare ale aleg torilor. Anume reprezentan ii ei sunt în cele mai dese ca-
zuri alese în parlament i organele administra iei publice locale. Posibil, acest 
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cerc vicios, mai ales în localit i, poate fi distrus numai printr-o campanie pe-
rmanent  de iluminare politico-juridic  a popula iei, pentru acumularea unui 
minimum de cuno tin e politice i juridice.  

Deja trebuie s  ne gândim ce fel de func ionari profesioni ti dore te so-
cietatea s  vad i corespunz tor de a activiza lucrul de iluminare politic i 
juridic  a popula iei – de dorit, nu prin intermediul aparatului de stat r mas 
nomenclaturist, ci prin efortul societ ii civile. De altfel, r mâne posibilitatea 
de autoreproducere a stratului de nomenclatur  sub o alt  fa et .  

Alegerile Pre edintelui Ucrainei i concomitent criza politic  de la sfâr-
itul anului 2004 – începutul 2005 au demonstrat, c  de rând cu existen a pro-

blemelor de mentalitate susmen ionate le este intrinsec i capacitatea, în mo-
mentele critice ale dezvolt rii sociale, de a realiza tendin a sa etern  c tre li-
bertate i putere a poporului. În afar  de aceasta, reforma constitu ional  tra-
sat  în Ucraina în decembrie 2004 (intr  în vigoare din septembrie 2005), a 
distrus una din premisele de existen  a nomenclaturii – centralizarea exage-
rat  a puterii. Puterea politic  nu va mai exista în forma „verticalei” conduse 
de pre edinte, format  prin intermediul numirii, ci este separat  între dou  in-
stitu ii – pre edin ie i conducere de coali ie, bazat  pe sus inerea majorit ii 
parlamentare. Pe lâng  aceasta, ini iative constitu ionale importante pentru 
dezvoltarea organelor administra iei publice locale, m rirea autonomiei lor 
fa  de puterea executiv  sunt planificate pentru anul curent 2005. Aceasta ne 
confer  o speran  de a învinge accelerat sindromul de nomenclatur . 

În acela i timp, sunt fundamente de presupus c  regimul populist autori-
tar, constituit în Belarus, bazat pe „verticala” creat  conform principiului no-
menclaturist, nu este doar un rudiment al trecutului sovietic. Autorul presupu-
ne c , i în acest caz, în institu iile politice corespunz toare într-o m sur  
oarecare s-au personificat dispozi iile mintale ale bielorusului de rând, ori-
entat c tre colectivism patriarhal, ascultare în fa a legii, stim  fa  de efi. Nu 
întâmpl tor, sondajele sociologice75 ne indic  c  electoratul lui A.Luka enko 
const  preponderent din bieloru i etnici, iar baza opozi iei o compun popula-
ia vorbitoare de limb  rus  a Minskului. 

În acest mod, principala divergen  în evolu ia stratului de nomenclatur  
a Ucrainei i Republicii Belarus a fost faptul c  înc  din mijlocul lui 1990 no-
menclatura belarus  a fost supus  controlului. Societatea Bielorus , cu toate 

, înc  nepreg tit  pentru adoptarea formelor democratice occidentale de co-
ntrol al poporului asupra puterii, a g sit, îns , o substituire func ional , adec-
vat  în forma controlului total asupra aparatului de stat din vârful piramidei 
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de putere. În Ucraina pân  nu demult continua ( i în mare m sur  continu ) 
dominarea în via a politic i economic  a intereselor nomenclaturii. Percepe-
rea de c tre societate a acestui fapt, a fost unul din motivele care au stat la ba-
za „revolu iei” oranj de la sfâr itul anului 2004. i anume necesitatea obiec-
tiv  de consolidare a mecanismelor de r spundere a nomenclaturii asupra re-
zultatelor sociale ale activit ii sale, explic  atât implementarea reformei poli-
tice în Ucraina, cât i personificarea dur  a puterii în Belarus. 
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In democratic societies the process of defining the public politics is very 
important because it supposes a plural approach of public problems. The 
whole administrative system of the country, as well as the society and other 
social groups, all these are involved in this process. The study of serious pub-
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lic politics stands as a goal for Republic of Moldova, in its way of governing 
and administration state. The complexity of contemporary public admini-
stration makes the defining of public policies be a component part of social 
reality. When trying to define these policies it is impossible to make a clear 
distinction between what goals to establish and what means to choose. At the 
same time, as the government is more involved in finding, comparing and 
choosing alternatives, as well as in applying these policies, the role of the 
civil servants also increases. Thus, both the permanent development of public 
administration and the implication of the civil servants increased the role of 
expert examination in the process of implementation of public policies. The 
process of defining the public policies is one of the most difficult to be pro-
moted, especially when the public administration is on its way to democratic 
changes. The aim of this article is to explain some important moments linked 
to the defining of public policies and the difficulties the specialists have when 
trying to find the alternatives in order to solve the public problems. 
 

O dat  ce o problem  cu caracter public a intrat în aten ia administr rii 
publice i a ap rut nevoia de a o solu iona, responsabilii de elaborarea politi-
cii publice trebuie s  se decid  asupra unui mod de ac iune. În acest sens, ei 
trebuie s  analizeze diferitele modalit i de abordare a problemei, ini indu-se 
astfel în procesul de formulare a politicilor publice. 

adar, ce reprezint  formularea politicilor? O defini ie ar fi c  formula-
rea politicilor publice presupune procesul prin care sunt definite, evaluate, ac-
ceptate sau respinse politici alternative de solu ionare a unei probleme publi-
ce existente pe agenda institu ional  a administra ie77. În opinia cercet torului 
Charles Jones, carcteristica distinct  a formul rii politicilor publice const  în 
propunerea unor mijloace care s  ajute la în elegerea nevoilor existente în so-
cietate. 

Aceste propuneri pot reie i din însu i procesul de elaborare a agendei, 
pentru c  o problem i solu ia propus  acesteia sunt stabilite simultan pe 
agenda administrativ , sau pot fi formulate dup  ce organele administr ri pu-
blice au decis s  analizeze o anumit  problem . Oricum ar fi, practic alterna-
tivele acceptate se reduc la op iunile celor care elaboreaz  politica public 78. 

Pentru a se în elege clar, trebuie de subliniat momentul c  alegerea unei 
solu ii pentru o problem  public  sau satisfacerea unor nevoi sociale nu se 
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aseam  nici pe departe cu procesul ordonat expus sau conceput de teoriile 
ra ionale. 

De fapt, definirea i interpretarea unei probleme reprezint  un proces 
confuz care nu conduce întotdeauna la rezultate clare. Chiar, dac  responsa-
bilii de elaborarea politicilor publice recunosc existen a unei probleme, este 
posibil ca nu to i s  în eleag  la fel cauzele sau implica iile problemei respec-
tive. 

adar, este de a teptat ca încercarea de a g si o solu ie pentru o anumit  
problem  s  fie extrem de dificil i expus  unor presiuni, care ar z rnici 
uneori eforturile de a analiza op iunile propuse într-o manier  ra ional . 

De aici se observ  momentul, c  formularea politicilor este rezultatul 
unui proces în care actorii implica i sunt supu i unor constrîngeri multiple. 
De cele mai multe ori aceste privesc natura problemei pentru solu ionarea c -
reia urmeaz  s  fie propus  o politic i desigur în ce prive te actorii impli-
ca i i mecanismele – institu ionale sau neinstitu ionale – de formulare a poli-
ticilor, astfel spus contextul politicii79. 

a cum e de v zut, problemele pentru care urmeaz  s  se elaboreze po-
litici de solu ionare difer  foarte mult între ele i presupune identificarea ac i-
unilor posibile i acelor imposibile.  

Deseori în acest studiu sunt eliminate op iunile sau alternativele conside-
rate de neacceptat pentru actorii politici influen i, sau care nu par potrivite 
dintr-un motiv sau altul. Astfel, de exemplu în rile industralizate responsa-
bilii implica i în elaborarea unei politici privind s tatea, care s  includ  co-
sturi destinate asisten ei medicale, nu iau în considerare de obicei modelul 
britanic al serviciilor de s tate na ionalizate apreciat pentru efecien a sa în 
ceea ce prive te costurile din cauza protestelor pe care acest lucru le-ar atrage 
din partea medicilor care se tem de salarii reduse. Sau nu s-ar respinge presta-
rea de servicii medicale pentru b trîni, din cauza c  ar genera nemul umiri de 
ordin politic i moral o astfel de decizie.  

Acest proces de formulare a politiclilor în administrarea public  are cîte-
va caracteristici importante, care sunt eviden iate dup  Charles Jones. Aceste 
ar fi: 

1. Nu  trebuie s  presupunem c  formularea s  se limiteze la un singur 
set de actori, pot exista mai mul i actori sau grupuri care s  înainteze propu-
neri complementare sau concurente. 

2. Formularea poate începe f  o definire clar  a problemei sau f  ca 
cei care sunt angaja i în acest proces s  aib  contact cu grupurile afectate. 
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3. Formularea nu apar ine neap rat unei anumite institu ii, de i adesea 
acesta e obiectul de activitate a agen iilor guvernamentale. 

4. Formularea sau reformularea se pot extinde pe o perioad  lung  de 
timp, f  a fi aduse uneori argumente suficiente în sprijinul vreunei propu-
neri. 

5. Adesea sunt consulta i cei care pierd ca urmare a aplic rii politicii. 
6. Procesul formul rii nu este niciodat  neutru: întodeauna cineva cî ti-
i cineva pierde prin aplicarea politicii80. 
Reprezentarea care rezult  din aceast  caracterizare este aceea c  formu-

larea politicii publice în administrarea public  presupune un proces eterogen, 
complex, care variaz  de la caz la caz. Nuan ele pe care le poate avea formu-
larea politicilor publice în anumite situa ii pot fi sesizate doar prin studii em-
pirice. 

Un astfel de studiu ar putea fi Strategia de Cre tere Economic i Redu-
cere a S ciei (SCERS) pentru anii 2004-2006 care reprezint  un cadru de 
formulare a politicilor în Republica Moldova. În acest document sunt formu-
late principalele politici de cre tere economic i reducere a s ciei aprobat 
de Parlamentul i Guvernul Republicii Moldova. La elaborarea politicilor au 
participat diferite niveluri ale administra iei publice centrale i locale, repre-
zentan i ai sindicatelor, a organiza iilor neguvernamentale, mediilor tiin ifi-
ce, donatorilor, mass-media etc., ce a asigurat o transparen  a procesului de 
formulare i definitivare. 

Astfel, la nivel na ional au avut loc 32 de evenimente (seminare, mese 
rotunde i ateliere de lucru) cu o prezen  a reprezentan elor ministerilor i 
depertamentelor – 18,4% ai institu iilor publice – 23,9% ai ONG na ionale – 
21,2% ai mass-media  - 14,3% ai donatorilor – 11,8% ai administra ie publice 
locale – 3,4% etc.81 

În formularea politicilor alte dou  aspecte sunt importante: 
a) implicarea speciali tilor – acei participan i la procesul de înf ptuire 

a politicilor, care particip  tot mai mult la formularea alternativelor i solu ii-
lor propuse. Ace tia sunt: universitari, cercet tori, consultan i, func ionari pu-
blici de carier , exper i ai institu iilor guvernamentale, exper i parlamentari i 
ai partidelor politice, anali ti care lucreaz  pentru diferite grupuri de interese. 
Ei se grupeaz  în comunit i mai mici, care studiaz  domenii mai specializate 
ale politicilor publice.  
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Ei sunt participan i ascun i în formularea politicilor, pentru c  adesea 
opinia public  nu cunosc exact contribu ia lor. Ei au în comun întotdeauna o 
cunoa tere bun  a domeniului i a tipurilor de politici promovate în cadrul 
acesteia, chiar dac  interesele lor i orient rile lor politice pot fi foarte diver-
se. Ace ti speciali ti particip  la formularea politicilor în modalit i diferite 
lucr ri tiin ifice, rapoarte de evaluare, articole de pres , dezbateri i ateliere 
de lucru, etc.  

Desigur, nu întotdeauna toate propunerile sunt acceptate, deseori multe 
dintre ele sunt respinse, ori pur i simlu neglijate. S  not m i faptul c  aceste 
grupuri de speciali ti particip  la formularea politicilor nu numai în structuri 
formale, ci i prin raporturile informale dintre ei. De exemplu, o politic  este 
propus  nu numai într-o întîlnire a unei comisii constituite de minister, ci i 
la un prînz informal sau recep ie între unii din speciali ti. 

b) activitatea grupurilor politice de presiune, schimb rile din institu iile 
politice i administrative, în legisla ie, etc. Nu numai con inutul sau natura 
problemei reprezint  un factor important în modul în care este configurat  o 
anumit  politic , ci i mediul în care problema este abordat  influen eaz  ese-

ial felul în care va ar ta politica adoptat 82. 
Astfel, procesul de formulare a politicilor în SCERS a fost sarcina repre-

zentan ilor ministerilor care au prezentat con inutul documentelor respective 
i au oferit r spunsuri la întreb rile, criticile i comentariile adresate de parti-

cipan i. inînd cont s  selecteze contribu ii i comentarii de la persoane cu 
competen  profesional  în domeniu, lideri de opinii, medii tiin ifice, organi-
za ii interna ionale, etc., unde s-au pronun at asupra motiv rii i identific rii 
corecte a problemelor în domeniu, asupra formul rii obiectivelor, priorit ilor 
i calit ii indicatorilor de monitorizare. 

În acest sens, potrivit autorului May putem vorbi de politici cu public i 
 public. În cazul politicilor cu public, op iunile, alternativele sunt propu-

se, construite i alese într-un mediu in care sunt implica i membrii publicului, 
fiecare cu interesele i cu resursele sale. Cele f  public constau într-o dez-
voltare limitat  a grupurilor în jurul problemei, de obicei limitat  la comuni-

i tehnice i tiin ifice, conteaz  rolul expertizei tehnocrate i un public re-
dus83. 

În sarcina speciali tilor este nu numai aceea de a propune alternative de 
solu ionare, dar i instrumente de formulare i selectare a acestora. 
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În acest sens, se apeleaz  la criterii de alegere care reprezint  mecanisme 
de a evalua comparativ politicile publice propuse ca solu ii pentru o proble-

. 
De obicei, nu se pot utiliza acelea i criterii pentru a aborda orice proble-

, de fiecare dat , criteriile propuse provin din surse diferite i au justific ri 
proprii. În acest sens, criteriile sunt selectate în contextul formul rii politici-
lor de c tre cei implica i în acest proces, în general se propun acele criterii pe 
care alternativele sau op iunile sus inute de un actor le îndeplinesc mai bine. 

În formularea politicilor, de obicei nu se poate apela la un singur tip de 
criterii, pentru c  utilizarea unui singur criteriu sau a unui singur tip de crite-
rii ar induce dificult i în formularea unor politici, care s  r spund  cît mai 
adecvat cerin elor, exigen ilor diverselor grupuri afectate. De aceea în multe 
cazuri e necesar  o combina ie de criterii. 

De obicei, majoritatea ideilor sunt respinse nu pentru c  nu sunt bune, ci 
pentru c  politicile construite pe baza lor nu sunt suficient de bine elaborate 
sau nu par s  fie aplicabile. De asemenea, atunci cînd o alternativ  nu este 
concordant  cu valorile sus inute de membrii grupurilor interesate, ea nu are 
anse mari s  suprave uiasc .  

Desigur, uneori membrii acestor grupuri au valori defirite. Adesea exist  
un consens general asupra unei valori, în timp ce în cazuri concrete ea este 
interpretat  diferit de ace tea. De exemplu, ideea reducerii m rimii sectorului 
public pare s  exprime o valoare împ rt it  în societatea noastr  de cele mai 
importante grupuri care se manifest  public. Dar în cazuri particulare este re-
spins  cu putere: de exemplu, în privin a privatiz rii unor întreprinderi mari, 
sindicatele i mul i politicieni s-au opus cu for .  

Al treilea moment pe care trebuie s  treac  o alternativ  pentru a supra-
ve ui este acela de a satisface constrîngeri viitoare. 

 În primul rînd, dac  ea implic  cheltuieli ridicate, mai mari decît cele pe 
care deciden ii pot s  le asigure, alternativa are mici anse de a fi promovat . 
Multe dintre alternativele considerate ca bune sau chiar ca necesare în înv -
mînt sau în s tate nu au putut fi men inute i provomate datorit  costurilor 
ridicate pe care le impuneau. 

În al doilea rînd, alternativa trebuie s  se poat  impune ca acceptabil  
public, mai ales pentru cele mai importante grupuri implicate. Uneori acest 
lucru nu e posibil: orice politic  afecteaz  negativ unele grupuri, de aceea, es-
te necesar s  se atrag  un sprijin puternic din partea celorlalte. 

În fine, o alternativ  trebuie s  poat  fi acceptat  de c tre politicieni: mu-
lte alternative bune sunt eliminate pentru c  speciali tii nu g sesc c ile de a le 
face acceptabile de public sau de politicienii ale i sau numi i. Alte sunt inute 
în via  cu gîndul c  în viitor climatul politic se va schimba. Alegerea unei 
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alternative depinde mult de capacitatea de a convinge conducerea unui minis-
ter, a unei prim rii sau jum tate plus unu din membrii unei comisii parlamen-
tare. 

Complexitatea administra iei publice contemporane face ca formularea 
politicilor publice s  fie o component  necesar i important  pentru realita-
tea  social . 

În practica formul rii politicilor  nu e posibil s  facem o distinc ie ferm , 
clar  între stabilirea scopurilor i alegerea mijloacelor. Apoi, cre terea rolului 
guvern rii face ca în formularea alternativelor, în compararea i selectarea 
acestora, în aplicarea politicilor func ionarii publici s  aib  un rol tot mai im-
portant. 

În sfîr it, în profesionalizarea administra iei publice a crescut rolul ex-
pertizei de specialitate în procesul de înf ptuire a politicilor publice, iar o ma-
re parte a acesteia este furnizat  de func ionarii publici. 

Procesul de formulare a politicilor reprezint  unul greu de promovat, mai 
ales cînd administrarea public  este pe calea transform rilor democratice. 

În concluzie putem afirma c  studiile asupra procesului de formulare a 
politicilor ne explic  numeroasele schimbari ce au loc în sistemele administ-
rative, ne eviden iaz  numeroase aspecte în ce prive te promovarea interese-
lor a diverselor grupuri implicate în elaborarea i implementarea politicilor. 
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The article analyses the parliamentary level of the activities of political 

parties in the Republic of the Moldova. The presence of the political parties 
in the legislative is realized through intermediary of fractions.  

The relations between political parties and parliamentary fractions ex-
ists only on a personal level in these conditions the discipline in the frame-
work of fractions plays a significant role. This has two aspects – to ensure 
physical cohesion to ensure the unity in the process of voting. 

The example of the first aspect is a phenomenon of independent deputies. 
In The Republic of Moldova not a single independent candidate vas chosen in 
Parliament during the period of time since 1994 till 2001, each legislative, 
however has independent deputies. The second aspect shows a clear tendency 
of parties to supervise the voting process. The success of this depends on ma-
ny and differs from party to party. 

Regulations of the parliament of the Republic of Moldova, pays great at-
tention to the activities of parliamentary groups. Through the stipulations of 
regulations these groups ere recognized as actors of the Legislative’s activi-
ties and the limits of the implication in the representative forum of the coun-
try are established. These groups participate, in the process of election of 
government. They also participate in the establishing of the parliamentary 
commissions, take part in the parliamentary debates etc. Still fractions don’t 
have the right of the legislative initiative. 

Political parties play a significant role in the functioning of the method 
of exercising the functions of the Parliament of the Republic of Moldova. 
They determine the method of exercising the functions of the Parliament and 
through their potential of making a coalition and dialog, as well as through 
their number establish the efficiency of a representative forum of people. 
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Democra ia reprezentativ  este de neconceput f  partidele politice, cît 
i în afara parlamentului. Aceste institute respectiv au multe interconexiuni în 

care primele sunt subordonate adun rii reprezentative, dar joac  un rol impo-
rtant în activitatea i determin  eficien a acestuia. Legislativul reprezint , pe-
ntru partidele politice unul din scopurile activit ii, de mai pu ine ori idealul, 
dar mai permanent realul. 

Prin prisma func iilor parlamentului partidele politice reprezint  subte-
xtul, materia i mobilul realiz rii func iilor de c tre parlament. Astefel func i-
Ile de reprezentare, de de inere i realizare a puterii, cea legislativ i cea a 
controlului politic, de asigurare a exprim rii libere i cea a legitim rii siste-
mului85 sunt realizate cu aportul considerabil al partidelor. 

Partidele politice sînt prezente în parlament prin intermediul frac iunilor 
parlamentare. Acestea reprezint  uniuni de deputa i apar inînd aceluia i par-
tid sau cu viziuni politice înrudite. În aceast  ordine de idei, rela ia dintre par-
tidele politice i frac iunile parlamentare nu este atît de univoc i simplist  
cum s-ar crede la prima vedere. În termeni legali o astfel de rela ie nu exist . 
Conform Constitu iei Republicii Moldova orice mandat imperativ este nul. 
Deci concurînd la alegeri, adunînd voturile cet enilor, partidele politice legal 
nu sunt reprezentate în parlament. Ele doar sunt cele ce particip  la scrutin 
prin intermediul membrilor s i, cele ce structureaz  spa iul electorala al turi 
de candida ii independen i. 

La prima vedere aceast  situa ie s-ar p rea intolerabil  – deputa ii sunt 
ale i conform listei de partid, aleg torul acord  votul partidelor politice, res-
pectiv mandatele sunt ale forma iunilor politice i nicidecum ale deputa ilor 
lua i în parte. Logica democra iei contravine acest ra ionament superficial – 
parlamentul ca institu ie reprezentativ  a poporului este compus din reprezen-
tan ii poporului. Legislativele sunt compuse din parlamentari, nu din partide. 
Frac iunile parlamentare, legal nu au nici o leg tur  cu partidele, i reprezint  
doar uniuni de deputa i cu acelea i viziuni politice – prin analogie cu rela ia 
dintre partide i popor (rela ia dintre frac iuni i corpul deputa ilor). Putem 
vorbi de frac iuni ca „partide ale deputa ilor”.  

În lipsa unor mecaniseme legale i deci eficiente de a domina i controla 
grupurile „sale” parlamentare, rela ia dintre frac iunile parlamentare i parti-
dele politice cap  o importan  deosebit . Principalul obiectiv al forma iu-
nilor politice const  în asigurarea disciplinei de partid. Cu toate c  disciplina 
de partid se refer  la mai multe tipuri de comportament al parlamentarilor, in-
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dicele principal este unitatea frac iunii, concretizat  în dou  aspecte – unani-
mitatea în timpul vot rii i men inerea fizic  a grupului.  

În experien a interna ional  exist  o abordare neunivoc  a comportame-
ntului membrilor frac iunii din timpul vot rii, în dependen  de particularit -
ile sistemului politic.86 În Republica Moldova partidele tind, totu i, spre sup-

ravegherea total  a deputa ilor în timpul vot rii. Pornind de la modalit ile de 
vot utilizate în Parlamentul Republicii Moldova, cel mai dificil aceast  sarci-

 a conducerii frac iunii poate fi realizat  în timpul vot rii secrete. Posibil 
cel mai remarcabil caz ce pune în eviden  rolul disciplinei de partid a avut 
loc în 2000 în timpul alegerilor preziden iale. Dup  cum men ioneaz  V.Mo -
neaga pentru o eventual  atragerea a cîtorva membri a frac iunii comuni tilor, 
dreapta a introdus în regulamentul alegerii Pre edintelui votul secret, iar co-
muni tii pentru a preîntîmpina scurgerea de voturi au mers la votarea deschi-

 în afara cabinei de vot.87 Practic ordinea de vot i în general disciplina de 
partid presupune, în primul rînd, satisfacerea intereselor i jocului liderilor de 
partid. Este ra ional c  divergen ele pot ap rea atunci cînd ace tea î i pierd 
legitimitatea. Astfel, de exemplu, 4 deputa i din frac iunea PFD la votarea gu-
vernului Ciubuc I au votat contra, ceilal i sau ab inut.  

Nivelul coeziunii interne a frac iunilor parlamentare din Republica Mol-
dova este indicat de fenomenul deputa ilor independen i des întîlnit în Parla-
mentul Republicii Moldova în pofida faptului c  nu exist  candida i indepen-
den i care ar fi ale i. 

În Parlamentul de Legislatura a XIII (1994-1998) fenomenul deputa ilor 
independen i a cunoscut cea mai larg  dezvoltare – V.Mo neaga me ioneaz  

 în rezultatul dezmembr rii frac iunii „Unitatea Socialist ” s-au format 3 
grupuri de deputa i, orienta i c tre PRCM, PCRM i c tre pre edintele P.Lu-
cinschi.88 i spre toamna anului 1997 în afara frac iunilor parlamentare se af-
lau mai mult de o treime de deputa i.89 Cauzele acestui fenomen a fost modi-
ficarea esen ial  a corela iei de for e din cadrul sistemului partidist, în princi-
pal apari ia a dou  noi partide – Partidul Rena terii i Concelierii din Moldo-
va i a Partidului Comuni tilor din Republica Moldova, dar i Pre edintele 
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 // , 2001, nr.10, p.12.  
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 // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). 
Partea XV. – Chi in u, USM, 2001, p.76. 
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Republicii Moldova. „Asupra fragment rii postelectorale a Parlamentului Re-
publicii de legislatura a XIII, scrie V.Bruter, a influien at i pe edintele Luci-
nschi – aproape jum tate din frac iunea majoritar  a PDAM (circa 20 depu-
ta i) anun  ie irea sa din componen a frac iunii i constiuirea unui grup par-
lamentar propreziden ial (compus din circa 25 de deputa i).”90 

În Parlamentul de Legislatura a XIV (1998-2001) acest fenomen este la 
fel de pronun at. C tre noiembrie 1999 existau 8 deputa i independen i des-
prin i din CDM, PFD, MpMDP. În timpul alegerilor preziden iale din decem-
brie 2000 în afara frac iunilor se aflau 21 de deputa i, din care 9 erau organi-
za i într-un grup parlamentar neoficial (PPCD).91 

În Parlamentul de Legislatura a XV (din 2001), ree ind din rezultatele 
alegerilor, situa ia este mai stabil . Frac iunea „Alian a Braghi ” „pierde” cei 
mai mul i deputa i. Din diferite motive aceast  frac iune actualmente num  
11 deputa i fa  de 19 cî i au ajuns în parlament pe listele respectivului bloc 
electoral. Concomitent i frac iunea PCRM în toamna 2004 exclude un de-
putat din componen a sa. 

Din practica parlamentar  a Republicii Moldova cele mai durabile frac i-
uni sunt cele ale comuni tilor i ale PPCD-ului. PPCD nu s-a confruntat nici-
odat , în perioada a trei legislaturi (1994-2004), cu instabilitatea i infideli-
tatea deputa ilor. În respectivul interval de timp doar un singur deputat a fost 
exclus din frac iunea PCRM. Din contra centru d  dovad  de o disciplin  de 
partid cu mult mai slab , accentuat (sau datorit  faptului) c  aici sunt preze-
nte blocurile electorale, care sînt cele mai fluide. Îndeosebi ne referim la Blo-
cul electoral „PMDP” i CDM în legislatura a XIV i Blocul electoral „Alian-
a Braghi ” în legislatura a XV. 

Excluderea deputa ilor din frac iune are implica ii serioase asupra aces-
tora. Aceasta din cauza diferen ei de status dintre frac iunile parlamentare i 
deputa ii care nu au reu it s  se grupeze. Unica remarc  cu referire la aceast  
categorie de deputa i în cadrul Regulamentului este f cut  cu ocazia legilor 
constitu ionale – în dezbaterea în a doua lectur  a proiectului de lege consti-
tu ional  se cere i opinia ace tora. O alt  consecin  se reduce la incapacita-
tea de a mai candida pe listele respectivelor forma iuni politice la viitoarele 
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alegeri, ree ind din caracterul oligarhic al partidelor politice moldovene ti co-
nferite de sistemul electoral existent.92 

Ree ind din consecin e, abandonarea frac iunii sau comportamentul con-
trar intereselor de grup ce presupune excluderea trebuie s  fie condi ionat  de 
factori serio i. Practica Republicii demonstreaz  c  acestea pot fi de diferit 
ordin. Fie de ordin persoanl – neg sirea unui limbaj comun cu conducerea 
sau schimb rile intervenite în rela ia interesele personale – interese de grup. 
Tot în acest cadru se plaseaz i dec derea partidelor politice, consecin  ce 
determin  comportamentul tuturor membrilor forma iunii, inclusiv i din Par-
lament. Fie mizarea pe alt centru de putere (influien ), fie din interiorul par-
lamentului, care se concretizeaz  în aderarea neoficial  la o alt  frac iune 
(„furtul deputa ilor”), fie din exteriorul acestuia. În ultima postur  de cele 
mai dese ori în Republica Moldova se prezenta Pre eden ia. 

Conform Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova frac iunile 
parlamentare se constituie în cel mult 10 zile de la începerea lucrului noului 
parlament. În practica interna ional  se practic  înaintarea a dou  exigen e fa-

 de constituirea uniunilor de deputa i: 1) num rul minimal de deputa i al 
grupului parlamentar i 2) apartenan a la acela i partid. Regulamentul Parla-
mentului Republicii Moldova înainteaz  ambele cerin e – num rul minim al 
frac iunii de cinci deputati i apartenen a la aceea i list  electoral  (ale parti-
delor politice, mi rilor social-politice, blocurilor electorale).93 Ulterior con-
stituirea altor frac iuni i modificarea personal  a componen ei acestora este 
interzis . În practica parlamentar  moldoveneasc  se accept  doar excluderea 
sau ie irea binevol  a deputa ilor din frac iune nu i intrarea lor ulterioar  în 
componen a altei frac iuni.  

De facto relevan a frac iunilor parlamentare este considerabil  în oricare 
parlament din ori ice stat. De jure aceasta poate i s  nu fie consacrat prin ac-
te juridice, ci se poate realiza În baza cutumei. Exist  o serie de state în care 
legisla ia nu stipuleaz  nimic sau aproape nimic despre rolul frac iunilor poli-
tice în organul reprezentativ. În Republica Moldova Regulamentul Parlamen-
tului acord  o aten ie sporit  activit ii grupurilor parlamentare. Aceasta se 
explic  prin calitatea de „democra ie nou ” a statului, în care obiceiul ca nor-

 a vie ii parlamentare nu joac  nici un rol. Regulamentul Parlamentului sti-
puleaz  c  organul legislativ î i desf oar  activitatea în plen, în edin ele co-
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93 Legea Republicii Moldova nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regula-
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misiilor parlamentare i în frac iuni, rezervînd ziua de mar i a fiec rei s pt -
mîni din sesiune (anterior activit ii în cadrul comisiilor i în plen) lucrului 
deputa ilor în cadrul frac iunilor. Astfel se recunoa te oficial importan a i ro-
lul grupurilor parlamentare în activitatea forului reprezentativ al na iunii. 

Rolul frac iunilor parlamentare este scos în eviden  prin prerogativele 
sale. Ele practic se refer  la toate componentele activit ii legislativului. Ast-
fel organele de conducere ale Parlamentului (Pre edintele Parlamentului Re-
publicii Moldova, Vice-pre edin ii i Biroul Permanent al Parlamentului) se 
constituie în baza corela iei de for e din forul legislativ. Asupra candidaturi-
lor în posturile cheie ale parlamentului se decide prin intermediul negocieri-
lor. Totu i practica i legisla ia în Republica Moldova difer . În Parlamentul 
de legislatura a XIII în timpul constituirii organelor de lucru opozi iei nu ia 
revenit nici o fun ie important . Aceea i situa ie s-a repetat, par ial i în 1998 
– postul de pre edinte al Parlamentului a revenit BpMDP, cele de vice-pre e-
din i – FPCD / CDM i PFD. Ini ial se prefigura o izilare total  a comuni ti-
lor, îns  ulterior, peste o s pt mîn  de la începerea lucr rilor parlamentului, 
s-a mers la negocieri cu cea mai numeroas  frac iune prin care ea cap  anu-
mite posturi la nivel de comisii parlamentare.94 Ulterior un post de vice-pre-
edinte i se acord  reprezentantului frac iunii PCRM. 

Presedintele forului se alege pe durata mandatului prin vot secret al ma-
joritatii deputatilor ale i. Frac iunile pot propune doar cîte o singur  candida-
tur . Vicepresedin ii se aleg, la propunerea Presedintelui, dupa consultarea 
fractiunilor - prin votul deschis al majoritatii deputatilor ale i. Astfel în pre-
zent frac iunea majoritar  dispune de func ia de pre edinte i una din vice-
pre edinte, ini ial „Alian a Braghi ” avea reprezentantul s u în conducerea 
parlamentului – o func ie de vice-pre edinte. Dup  devenirea lui M.Kamer-
zan candidat independent ea i-a pierdut acest post important.  

Problema apartenen ei Pre edintelui Parlamentului95 la un partid politic 
este cardinal  în cadrul abord rii rolului partidelor politice în parlament i 
impactul acestora exercit rii func iilor de c tre acestea. În Republica Moldo-
va aceasta pîn  la moment nu a devenit un subiect ce ar atrage aten ia opiniei 
publice sau/ i a for elor politice. Problema const  în faptul c  în cazul în care 
Pre edintele î i p streaz  calitatea de membru al partidului este inexistent un 
arbitru i un moderator între partidele politice din parlament. Aceasta se poa-

                                                
94 . Op.cit., p.39-40. 
95 Pre edintele Parlamentului este numit i speker ceea ce nu este corect. Aceast  de-

numire este prezent  în statele de tradi ie anglo-saxon , în ara noastr  o astfel de 
denumire se utilizeaz  din mîna u oar  a jurnali tilor. Oficial acest post în Repub-
lica Moldova poart  denumirea de Pre edinte al Parlamentului. 
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te r sfrînge negativ asupra activit ii minorit ii i, respectiv, asupra întregu-
lui parlament. 

Frac iunilor parlamentare li se recunoa te dreptul de a cere revocarea 
Pre edintelui Parlamentului propus de respectiva. În procedura demiterii vi-
ce-pre edin ilor este necesar  doar consultatrea frac iunilor. Astfel, în cazul 
în care Pre edintele pierde sus inerea frac iunii sale, el risc  s  fie lipsit i de 
postura sa de lider al parlamentului. În istoria Republicii Moldova astfel de 
cazuri nu au avut loc, to i Pre edin ii se afl  în func ie pe durata întregii le-
gislaturi. Cu excep ia lui P.Lucinschi care în 1996 cî tig  cursa pentru func ia 
de Pre edinte i se dezice de cea de Pre edinte al Parlamentului. 

Biroul permanent se constituie, la fel, luîndu-se în considera ie culoarea 
politic  a parlamentului, prin intermediul formulei propor ionale, identic  cu 
sistemul electoral utilizat la alegerile parlamentare. Frac iunile parlamentare 
numesc i revoc  deputa ii ce vor fi în componen a Biroului permanent. Ast-
fel în organul cu func ii importante în cadrul Parlamentului se asigur  prezen-
a reprezentan ilor tuturor sau majorit ii frac iunilor.  

În acela i mod în constituirea comisiile parlamentare se utilizeaz  repre-
zentarea propor ional  a frac iunilor. Totu i, deseori, capacitatea de influien-
are asupra deputa ilor „s i” din partea frac iunilor este limitat  (sau anulat ) 

de Parlament ca un organ reprezentativ integru. Prin faptul c  frac iunilor li 
se rezerv  doar dreptul de a ini ia, de a propune, iar decizia este luat  „cu vo-
tul majoritatii deputa ilor ale i.” Acesta din urm  serve te i ca arbitru în ca-
zul unor conflicte în privin a nominaliz rilor în cadrul comisiilor parlamen-
tare din cadrul frac iunilor. În cazul comisiilor de anchet  ele pot fi formate i 
la ini iativa unei frac iuni parlamentare, dar sub controlul majorit ii deputa i-
lor. În cadrul comisiilor speciale create cu scopul examin rii unui proiect de 
lege este obligatorie prezen a reprezentan ilor tuturor grupurilor parlamenta-
re. Componen a nominal  a comisiilor permanente se face la confluien a pro-
punerilor frac iunilor i pre edin ilor comisiilor, dar ree ind din practica inte-
rna ional  trebuie s  fie dictat  de preferin ele deputa ilor, statusul lor i de 
competen ele acestora.  

Totodat  dup  frac iunile parlamentare nu sînt recunoscute anumite posi-
bilit i. Astfel ele nu pot ini ia întrunirea parlamentului în sesiuni extraordi-
nare i, cee ce este cel mai important, ele nu sunt recunoscute ca subiec i ai 
ini iativei legislative. Ele î i pot relaiza aceasta doar prin intermediul deputa-
ilor s i prezen i în acest proces în mod particular. Practic aceasta nici într-un 

mod nu influien eaz  eficien a promov rii de c tre partide a politicii sale, do-
ar c  în rela ia cu electoratul i cu opinia public  pot ap rea careva deficien e 
de în elegere corect  a comportamentului legislativ al forma iunilor politice. 
Oportunitatea acestor posibilit i i împuterniciri este dubias , dar ea demon-
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streaz  (permite stabilirea) limitele rolului partidelor politice în Parlametntul 
Republicii Moldova. 

Frac iunile parlametare sunt recunoscute i ca factori de decizie în elabo-
rarea ordinii de zi a edin ii parlamentului. Ordinea de zi reprezint  un com-
ponent esen ial al activit ii parlamentului. Sunt discutate i se iau decizii do-
ar, cu foarte mici excep ii, referitor la subiectele prestabilitie. În Republica 
Moldova, la edin ele care pun în dezbatere problema respectiv  pot participa 
chiar i reprezentan ii frac iunilor ce nu au membrii s i în componen a Biro-
ului permanent. Modificarea ordinar i cea urgent  a ordinii de zi poate fi re-
alizat i la cererea unei frac iuni, îns  sub tutela majorit ii. Acestea reprezi-
nt  o total  dominare a stabilirii priorit ilor de activitate a parlamentului de 

tre partidele politice.  
În cadrul dezbaterilor parlamentare frac iunile sunt tratate pe potriv . 

Conform Art.57(1) „frac iunile parlamentare (în paralel cu deputa ii – P.M.) 
au dreptul s  prezinte în scris amendamente motivate la proiectul de lege.”96 
În Parlamentul Republicii Moldova acestora li se recunoa te dreptul de a in-
terveni la fiecare din cele trei lecturi de adoptare a legii. Aceasta se refer i 
la cele dou  lecturi ale legii constitu ionale, cu men ionarea special  c  luarea 
de cuvînt în cadrul procesului de adoptare în prima lectur  este necesar  par-
ticiparea tuturor frac iunilor. Dup  frac iuni se recunoa te i dreptul de a „ce-
re încheierea dezbaterii unei probleme puse în discu ia parlamentului” i in-
terven ia lor în declararea unor edin e secrete. Reflectarea în mass-media a 
activit ii parlamentului, conform legisla iei, trebue s  fie echitabil  pentru 
toate frac iunile. Totu i nu sunt stipulate criteriiloe clare ale ale reflect rii, l -
sîndu-se pe seama eticii i profesionalismului jurnali tilor fapt ce nu este, în 
condi iile Republicii Moldova, argumentat. 

Frac iunilor parlamentare pentru exercitarea func iilor sale li se acord  
suportul logistic, inclusiv posibilitatea de a între ine un secretariat, cît i auto-
nomia în gestionarea fondurilor alocate din bugetul Parlamentului. 

Structura frac iunilor parlamentare din Republica Moldova nu a cunoscut 
o dezvoltare atît de ampl  ca în SUA, Germania, Marea Britanie etc. Grupuri-
le de deputa i desemneaz  un pre edinte, un vice pre edinte i un secretar. 
Desigur asupra inexisten ei stratific rii în cadrul frac iunii influien eaz i nu-

rul mic de deputa i din parlament, respectiv i cel al frac iunilor.  
Partidele politice joac  un rol semnificativ în func ionarea Parlamentului 

Republicii Moldova. Ele determin  modul de exercitare a func iilor acestuia 
i prin num rul s u i poten ialul de coalizare i dialog stabilesc eficien a fo-

                                                
96 Legea Republicii Moldova nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regula-

mentului Parlamentului // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.59-62. 
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rului reprezentativ al poporului. Republica Moldova fiind o democra ie rece-
nt , legisla ia referitoare la Parlament acord  o importan  mare legifer rii i 
recunoa terii juridice a rolului partidelor în legislativ. 
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L'article vise le rapport qui s’établie entre l’évolution de la societé et le 
développement du secteur médiatique en Republique de Moldova. On détecte 
les signes de la democratisation de la vie social-politique en soulignant que 
l’ouverture démocratique est liée directement avec une vraie liberté d’exp-
ression et un réel pluralisme d’opinion. L’article porte sur l’importance des 
médias dans l’affermissement des valeurs democratiques. On releve que les 
moyens de communication de masse non seulement rappresentent un lieu 
pour la rencontre des divers discours politiques, mais ils assurent aussi la 
viabilité des impulses démocratiques en participant à l’extention du marché 
libre des idées et en soutenant les principes de l’analyse critique de la ré-
alité. Une attention particulière est réservée à l’examen des limites et des 
blocages des médias dans le contexte de la diversité des tendances enregis-
trées, y inclut la proliferation de la presse des parties politiques et le phéno-
mène du partisanat politique des medias. À partir de nombreux exemples, 
puisés dans l’actualité récente, on analyse des mécanismes de l’action mé-
diatique-politique et les particularités de l’activité médiatique impliquée 
dans les confrontations politiques. 
 

Evolu ia proceselor democratice complexe i marcate de controverse înt-
r-o societate post-totalitar  este conjugat  cu dinamica neunivoc  a dezvolt -
rii mass media, care parcurg i ele, la rîndul lor, o cale anevoioas  a debara-

rii de monopolism ideologic-doctrinar, urmînd itinerarul deetatiz rii i al 
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afirm rii libert ii economice i editoriale. Lipsindu-se de tutela statului-par-
tid, mass media, renun  cu greu la deprinderile paternaliste în raport cu sta-
tul, încercînd s  îmbine dou  aspecte antitetice în activitatea cotidian i de 
perspectiv  – cea de independen  editorial i cea de autonomie economico-
financiar . În consecin , în sectorul informa ional-comunica ional autohton 
sînt înregistrate incertitudini i r ciri de pozi ii, institu iile mediatice situîn-
du-se cînd/ori într-o extrem , cînd/ori în alta a spa iului politic, locul de cons-
tituire, afirmare i consolidare a structurilor democratice din ar . 

Configurarea sferei politice în noile condi ii este determinat  de afirma-
rea clasei politice, antrenate în transformarea calitativ  a fostului regim. Ac-
torii politici actuali, purtînd, implicit, însemnele acestuia din urm , reprezint  
fie vechea nomenclatur  comunist , exponent  a cuno tin elor privind meca-
nismele activit ii politice din trecut, dar nu dispune de voin a schimb rii sau 
nu percepe obiectivele schimb rii, fie sînt lideri de forma ie nou , care au co-

tientizat vectorul mi rii societ ii, dar sînt înc  priva i de o experien  po-
litic  semnificativ , manifestîndu-se în via a politic  în calitate, mai degrab , 
de generatori de opinie decît drept organizatori eficien i de ac iuni politice.  

Deschiderea democratic  nu poate avea loc decît în contextul i sub inf-
luen a libert ii de exprimare i a schimbului larg de opinii. Or, valorile de-
mocratice, fapt recunoscut, apar, se con tientizeaz , se constituie, sînt mani-
festate i realizate cu concursul nemijlocit al mijloacelor de comunicare de 
mas . Comunicarea politic  se efectueaz , în mod preponderent, prin inter-
mediul canalelor mediatice, iar odat  cu explozia fenomenului televiziunii, 
efortul orientat spre implicarea cet enilor în procesele politice (sensibilizarea 
i antrenarea popula iei în orbita ac iunii politice) ob ine propor ii covîr itoa-

re. Tocmai prin experien a televiziunii se confirm  faptul c  mass media me-
dia devin chiar „locul, în care se fabric  actualitatea politic , principalul loc 
al politicului”98. Deloc întîmpl toare apare, astfel, grija sporit , manifestat  
de actorii politici, pentru a- i asigura o maxim  vizibilitate în cadrul progra-
melor televizate, disponibilitatea for elor politice pentru investirea resurselor 
financiare anume în elaborarea i difuzarea publicit ii politice televizate. 
Exist  date (destul de defavorabile presei scrise) care atest  c  în campanii 
electorale, de exemplu, cea din anul 1986 în SUA, volumul bugetului rezer-
vat de candida i pentru agita ie electoral  la televiziune poate dep i de patru-
zeci de ori cel prev zut pentru publica ii electorale în presa scris 99.  

Formarea opiniei publice este un proces destul de complex. Individul, lu-
at aparte, poate genera anumite idei, valori, concep ii, teorii, dar ele vor r mî-
                                                
98 Petcu M. Sociologia mass media. – Cluj-Napoca: Dacia, 2002, p.148. 
99 .  // , 2003, N3, 

c.27.  
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ne în afara spa iului public, atîta timp cît nu vor nimeri în vizorul mass me-
dia. În acest context, este important faptul c  opinia, fiind exprimat  public, 
„este orientat  nu numai spre influen area vie ii sociale, ci i spre participare, 
cu alte cuvinte, spre transformarea acestei opinii în politici efective, în 
legi”100. i acest lucru este favorizat de mijloacele de comunicare de mas . 
Astfel, în anii ’90 ai secolului trecut, în condi iile determinate de producerea 
schimb rilor radicale în toate sferele vie ii, mass media au început s  devin  
exponen i ai unor modele de comportament, dar i ai unor modele noi de ati-
tudine. Ele au contribuit la exprimarea i implementarea în con tiin a social  
a unui ir de valori democratice (sistemul pluripartidist, sistemul electoral de-
mocratic, separarea puterilor: legislativ , executiv i judec toreasc , structu-
ra i atribu iile puterii, rela iile de parteneriat cu statele vecine, liberalizarea 
economiei, demonopolizarea i deetatizarea ei, simbolurile na ionale – dra-
pel, imn, stem , ziua na ional  a Republicii Moldova, libertatea de exprimare, 
libertatea mitingurilor i manifest rilor, . a.) care i-au g sit întruchipare înt-
r-un set de acte legislative ale Parlamentului i Guvernului, în proiecte i pro-
grame na ionale strategice. 

Procesele democratice, care au implicat masele largi ale popula iei, de-
monstreaz  o coeziune între faptul comunic rii i cel al realiz rii concrete, 
„comunicarea i influen area formînd aceea i ac iune”101. Astfel, mass media 
nu numai particip  la integrarea societ ii în baza anumitor valori, devenite 
na ionale, dar i genereaz , organizeaz i stimuleaz  aceste procese. Presa, 
respectiv, „nu numai reflect  devenirea, ea îns i se implic  în traiectoria 
evolu iei”102. În consecin , constat  cercet torii, „mass media utilizeaz  me-
sajele inten ionat (s.n.) pentru a influen a ac iunile”103.  

În condi iile afirm rii valorilor democratice, rolul mass media este inco-
mensurabil de mare: ele nu numai ofer  posibilitatea desf ur rii discursu-
rilor politice, dar asigur  cu adev rat extinderea pie ei libere a ideilor. Or, 
concuren a nestingherit  a ideilor, opiniilor, teoriilor, concep iilor nu înseam-

 doar o „r sturnare” a monopolismului unei idei dominante în societate, ci 
ilustreaz i promoveaz  coexisten a, înfruntarea, competi ia mai multor vari-
ante i proiecte de dezvoltare a societ ii, implicarea unui cerc larg de cet -

                                                
100 Bondrea A. Opinia public , democra ia i statul de drept. – Bucure ti: Editura 

Funda iei „România de Mâine”, 1996, p.41. 
101 Mucchielli A. Arta de a influen a. Analiza tehnicilor de manipulare. – Ia i: Poli-

rom, 2002, p.191. 
102 Schwartz Gh. Politica i presa. Reprezint  mass media a patra putere în stat? – 

Ia i: Institutul european, 2001, p.17. 
103 Ro ca A. Comunicarea politic i democratizarea societ ii. – Chi in u: CE USM, 
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eni la toate etapele – elaborare, formulare, definitivare, concretizare, lansare, 
verificare, aplicare, evaluare – în realizarea acestor proiecte. Anume acest lu-
cru i favorizeaz  procesul democratic, în particular, la etapa de tranzi ie a 
societ ii. Împlicîndu-se în mod organic i activ în procesele de mobilizare a 
popula iei, mass media stimuleaz  apari ia unor idei noi i creeaz  posibilit i 
pentru analiza critic i abord ri pertinente atît ale ideilor deja existente, cît i 
ale celor recent ap rute în cîmpurile politic i mediatic. 

O asemenea situa ie, mai ales odat  cu performan ele impun toare ale te-
hnologiilor informa ionale moderne, conduce la posibilitatea substituirii (par-
iale ori depline) a democra iei reprezentative prin cea direct , cînd nu numai 

la procesul de legitimare a autorit ilor publice, dar i la cel de examinare co-
ntinu  a problemelor sociale de interes general ar putea participa întreaga po-
pula ie. Este important, în acest caz, faptul c  viabilitatea impulsurilor demo-
cratice este determinat  nu atît de cei care de in puterea, ci, propriu-zis, de 
cet eni. Prin urmare, simpla verificare a consensului de c tre guvernan i de-
vine substituit  prin afirmarea unui canal comunicativ deschis, prin interme-
diul c ruia cei guverna i au posibilitatea s  comunice în mod continuu prop-
riile exigen e. În orice caz, extinderea ac iunilor democra iei participative 
asupra întregului cîmp politic devine realitate odat  cu evolu ia mass media, 
odat  cu gradul sporit de implicare direct  a acestora în procesele sociale i 
politice. 

Libertatea presei i libertatea de exprimare ca factori constitutivi ai pro-
cesului de democratizare s-au conturat în Republica Moldova, în primul rind, 
prin apari ia i dezvoltarea, pe parcursul perioadei de la proclamarea indepen-
den ei, a presei exponente de pozi ii i atitudini apar inînd diverselor for e po-
litice104. Ea a ap rut ca o proiectare a realiz rii democratice a pluripartidis-
mului i pluralismului de opinii, ca un „protest” împotriva activit ii, deja cu-
noscute, a unui partid i a respectivului ansamblu de mijloace de comunicare, 
antrenate în deservirea ideologiei acestui partid. Reprezentînd, f  îndoial , 
un pas înainte spre afirmarea deschiderii democratice, presa de partid totu i 
(în virtutea limitelor doctrinare ale fiec rei forma iuni politice) nu are drept 
obiectiv exprimarea spectrului larg al pie ei libere de idei din societate.  

Chiar de la începuturile constituirii sale, publica iile de partid s-au mani-
festat în calitate de instrumente de legitimare politic i social  a unor indi-
vizi, drept pîrghii utilizate de un grup (grupuri) de interese cu scopurile clare 
de accedere la putere. Mass media func ioneaz  aici ca „for e, prin intermedi-

                                                
104 Cf.: lucr rile politologilor Gh.Rusnac, V.Mo neaga, V.Moraru, A.Ro ca, G.Stepa-

nov .a. 
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ul c rora, de fapt, sînt reafirmate valori i standarde care, la rîndul lor, sus in 
un status quo politic în societate”105.  

În acest sens, în paginile acestor publica ii („ ara”, „Glasul na iunii”, 
„Flux”, „P mînt i oameni”, „Luceaf rul”, „Dialog”, „Democra ia”, „Tim-
pul”, „De facto”, „Social-Democratul”, „ ”, „ ” .a.) sînt 
promovate anumite persoane i idei, fiind în acela i timp marginalizate alte 
persoane i idei. Constituind, incontestabil, un progres în promovarea valori-
lor democratice, presa de partid, contribuie, în acela i timp, la promovarea 
unui conglomerat de monopoluri, care coexist  în societate, f  îns  a conlu-
cra între ele. Datorit  faptului c  presa de partid nu atît informeaz , dar „mai 
mult interpreteaz i comenteaz ”, mesajele ei duc la „deformarea realit ii 
politice”106. 

Anun area libert ii presei în societatea moldoveneasc  prin apari ia i 
dezvoltarea publica iilor de partid (cu ascensiuni i c deri, cu preten ii la an-
gajamente social-politice na ionale i f  acestea) a constituit, totodat , un 
punct de început pentru fragmentarea valorilor promovate de mass media, di-
socierea, dezintegrarea lor. Acest clivaj mediatic reprezint , neîndoielnic, 
stratificarea mediului politic, conducînd, astfel, i la distorsionarea obiective-
lor na ionale generale în mass media. Jurnali tii care, ini ial, aspirau spre o li-
bertate a presei i o libertate a exprim rii, proprie unei democra ii avansate, 
activînd în presa de partid sau în mijloace de comunicare afiliate unor grupuri 
de interese, nu fac altceva decît s  satisfac  “interesele i preferin ele perso-
anelor ori ale patronilor”107. 

În acest caz, opiniile, constituind judec i de valoare asupra evenimente-
lor, fenomenelor din societate asupra proceselor evolutive ale perioadei de 
tranzi ie, asupra actorilor politici, au anumite limite în promovarea discursu-
lui politic i social, dat fiind faptul, c  “jurnali tii, ca regul , nu v d extreme-
le, deoarece permanent se afl  în una dintre ele”108. De aici i unilateralitatea 
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abord rii realit ii în diferite mass media, lipsa unui cîmp comun de dezbateri 
publice, „surzenia” unor media la mesajele celorlalte, tonul de lupt  agresiv, 
ireconciliabil. Imaginea propriilor forma iuni este doar acea promovat  de 
media respective i ea nu coincide cu cea real , la fel ca imaginea actorilor 
din cîmpul politic. Fiind creat  de mijloace de comunicare partizane, realita-
tea nu predispune la dialog, la consens, la c utarea punctelor de vedere iden-
tice, convergente, apropiate în cadrul dezbaterilor. 

Astfel de raporturi dintre institu iile de pres  de la mijlocul anilor nou -
zeci ai sec. XX sînt acutizate în contextul dihotomiei putere-opozi ie, respec-
tiv, mass media ale puterii i cele ale opozi iei. La prima vedere a unor speci-
ali ti de la noi i exper i ai organismelor interna ionale, o asemenea situa ie ar 
putea fi tratat  drept manifestare elocvent  a avans rii proceselor democra-
tice în Republica Moldova. Drept temei pentru asemenea concluzii servesc, 
indiscutabil, aspectele formale, „de vitrin ” ale democra iei din Republica 
Moldova. Or, procesele democratice într-o societate pot evolua calitativ i 
cantitativ doar în cazul cînd o bun  parte a intereselor majorit ii puterii se 
intersecteaz  cu cele ale minorit ii (opozi iei). În Republica Moldova o ase-
menea intersectare, chiar iluzorie, practic, lipse te, iar presa guvernamental  
difer  în raport cu cea de opozi ie nu atît prin modalit ile, formele, concep i-
ile de abordare a problemelor, propuse pentru dezbaterile publice, cît prin în-
su i con inutul de fond al acestor teme pentru dezbateri. Urm rind presa gu-
vernamental  autohton  („Moldova Suveran ”, „ ”) i 
cea afiliat  ei („Comunistul” – „ ”, „ ” . a.), pro-
gramele posturilor de televiziune Moldova 1, ORT-Moldova, NIT, SunTV, 
.a., pe de o parte, i presa de opozi ie, pe de alta, conchidem c , în mare m -

sur , exist  o diferen  contrastant  nu numai în tematica propus  publicului, 
dar i în prioritatea prezent rii evenimentelor i actorilor politici. Astfel, în 
virtutea intereselor, uneori diametral opuse, a criteriilor i principiilor de eva-
luare a scopurilor curente i obiectivelor strategice de dezvoltare i reforma-
re, inclusiv, de democratizare a societ ii, mass media sînt atrase i implicate 
într-un sistem foarte complicat de discursuri politice, unde nu exist  decît ap-
recieri contrapuse, cu utilizarea termenilor respectivi: „r i - buni”, „patrio i - 
tr tori”, „noi - ei”, „adev r - minciun ”, „putere - popor”, „boga i - s raci”, 
„de tep i - pro ti” etc., etc. 

În cîmpul mediatic autohton, astfel de aprecieri sînt utilizate f  discer-
mînt, fiind „dezgolite” uneori de con inutul lor semantic concret, încît pub-

licul nu ezit  de a accepta drept realitate i termeni gen „patriot mafiot” sau 
„mafiot patriot”, „tr torul nostru” ori „minciun  bun ”. Abordarea linear-
divergent  a mass media din Republica Moldova este proprie i în cazul te-
maticii ce ine de politica extern . Desigur, astfel de abord ri în pres  demon-
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streaz  atît miopia sau interesele înguste, de grup, ale anumitor actori politici 
din Republica Moldova, cît i gradul sc zut al responsabilit ii jurnali tilor, 
creatorilor de „opinie” pentru imaginea democratic  a rii i pentru con inu-
tul transform rilor democratice. Reprezentan ii mass media din Republica 
Moldova, fiind atra i în aceast  confruntare de form i nu de sens, nu rareori 
recurg la procedee metajurnalistice, cînd apeleaz  nu la evenimente, fapte, si-
tua ii, fenomene care au loc cu adev rat în realitate, dar la modul de interpre-
tare a acestora de c tre alte institu ii mediatice, limitîndu-se la comentarea 
unei realit i (cvasirealit i) produse de al i „creatori de imagine”. 

Aceast  disociere, punînd accentul pe extreme, nu las  loc pentru conlu-
crare, pentru discu ii, lipsind procesul democratic de esen a sa – confruntarea 
liber  de idei într-un context f  constrîngeri i restric ii. Esen ialul este ca 
aceste dezbateri publice mediatice s  avanseze individul în sfera politic , s -l 
ridice la postura de subiect al ac iunilor politice, asigurînd, astfel, nu numai o 
diversificare a proiectelor, op iunilor, dar i o diversitate a rezultatelor pe ca-
re le a teapt  întreaga societate. 

Modelele democra iilor avansate, dominate i ele de procesul reproduce-
rii i perfec ion rii, constituie totu i o matrice spre care ar putea tinde atît ac-
torii politici, cît i mass media din Republica Moldova. Urm rind obiectivele 
democratiz rii în continuare a societ ii moldovene ti, mass media pot aduce 
în spa iul public o fuzionare a opiniilor personale ale indivizilor, a opiniilor 
de interes local, ale celor fragmentare, ale grupurilor mai mari sau mai mici 
de interese, în definitiv, opinii sociale i na ionale109. 

Cu toate vicisitudinile economice, financiare, organizatorice, generînd 
anumite restric ii prin care puterea mai încearc  s  limiteze din libert ile edi-
toriale, este actual , în viziunea noastr , problema responsabilit ii mass me-
dia, în contextul reformelor care au loc în Republica Moldova, pentru mode-
lele, stereotipurile, imaginea, pe care o propun zi de zi publicului. Or, aceast  
problem  necesit  nu numai o studiere teoretico-aplicativ  ampl , dar i o 
autoreevaluare a comportamentului deontologic al produc torilor lor. 
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The article is focused mainly on different aspects of adaptation and inte-
gration of Moldovan house-builders into the socio-cultural society of foreign 
countries.   

What is the process of socio - cultural adaptation and integration like, 
what are the conditions and challenges? A qualitative sociological research 
by means of profound individual interviews was conducted to achieve the 
pursued goal and to get the necessary information. 100 Moldovan labor mig-
rants –builders were interviewed, who came back to the Republic of Moldova 
                                                
110  – ,  
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for Easter holiday in 2004. We have realized a comparative analysis “Russia 
– the countries of the European Union” to get a profound insight of the studi-
ed phenomena and processes. 

The results of the research showed that Moldovan labor migrant buil-
ders working abroad face a lot of problems, the resolution of which is conne-
cted with the activity of migrants themselves. The challenges of adaptation 
and integration into the target country are complex, many and varied. The 
processes of adaptation and integration are under the influence of different 
factors of a law, economic, political, socio-psychological and cultural chara-
cter.  

The problems of social adaptation and integration of labor migrants in-
to the labor society depend heavily on the migration policy of the target co-
untry. If a country treats a labor migrant as a temporary employee, a man-fu-
nction, it dooms that person to a corresponding social behavior – labor mig-
rant will behave as a temporary employee who does not strive for integration 
and cooperation with the target country.  

Current parameters on social adaptation and integration testify to the 
fact that it is more profitable, more appealing to work and live in the count-
ries of the European Union than in Russia or other CIS countries. However, 
Russia is of great interest for Moldovan citizens who are involved in the pro-
cess of international labor migration. Moreover, it will be of great interest 
for future Moldovan labor migrants because it has broader (in comparison 
with the West) possibilities of employment caused by visa-less regime, grea-
ter diversification of professions and fields of activity, the possibility to be 
employed as a high qualified employee in the sphere of intellectual labor, the 
diplomas are recognized, etc…    

At the same time we should mention that there are no real attempts from 
the side of Russia to change the present-day situation. While the countries of 
the European Union (first of all Italy, Portugal, Spain) are altering their mi-
gration policy trying to go away from forced prohibitive measures, to favor 
labor migrants whose presence allows the target country to solve different 
socially important problems.  

The conducted research shows that Moldovan state structures need new 
approaches to migration policy, the use of various mechanisms to protect la-
bor migrants, to increase an appeal of the country and its labor market for 
Moldovan people. First of all, it concerns the youth who are in the mood to 
leave the country, to emigrate by means of long-term labor migration. Mass 
realization of similar popular migration strategies and purposes is fraught 
with serious threats to the national security of the Republic of Moldova.   
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If we are able to answer the challenges of the time, to offer an appea-
ling alternative of employment and life it means we will provide a decent 
state and human future of Moldova tomorrow.  
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This article examines the processes of systemic post-communist tran-

sformations during the last decade of the twentieth century – the beginning of 
the twenty first century. First of all is examined the degree of research of the 
above-mentioned problem in the scientific literature of western countries of 
the post communist space, including the Republic of Moldova. The author 
analyses the mechanism ling among the post-communist transformations and 
the interests of the governors and the opposition not only through the prism 
of dialectical examination but also through sinergetic approach. This is the 
exact way to demonstrate the influence of certain unstable political interests, 
with contradictory structures over social reformation in conditions of post 
communist transition.  

The article examines the particularities of social transformation 
through the prism of contradicting interests of the government and the oppo-
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sition in the Republic of Moldova. The article examines the common objective 
points of these forces, as well as the contradictions among them, especially in 
present, close to the parliamentary elections of March 2005. 
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Coalitions are indispensable for plural democratie systems. Coalition is 

a union of political parties aiming at acheiving certain goals. The article 
analizes types of political parties coalitions – political bloc, electoral bloc, 
and the coalition of government regardingpolitical practice of the Republic 
of Moldova. 

Political blocis a union, the elements of which adopt more or less similar 
behavior in what concerns certain evants or political circustances. It evalves 
differently, but in most cases political blocs do not exist for a long time, they 
are „dead from the birth”.  

The goal of electoral bloc ist o unite foces to seize power, at leastarlia-
ment beacause political leaders to institutionaley support their goals. The 
electoral system of 2002 thraugh different electoral threshold puts forward 
serious dmands, specific for electoral blocs. 

Governmental bloc (coalition) is established to exercise power it means 
creation and activity of the government. In the Republic of Moldova, with 
democracy and pronounced tendenies towards majoritarianism, there are 
some cases of coalition government – Ciubuc I, Ciubuc II, Sturza and Bra-
gish. 

The culture of coalitions is not developed wilthin political parties of the 
Republic of Moldova. 
 
                                                
170 Recenzent - doctor în tiin e istorice, profesor Ion SANDU 
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Deseori, actori ai proceselor politice nu sînt partidele politice în parte, 

dar coali iile forma iunilor politice. Definim coali ia ca o uniune de partide 
politice realizate în vederea atingerii anumitor scopuri. În tiin a politic  pro-
blemei coaliz rii partidelor politice i se acord  o aten ie sporit . Rolul capa-
cit ii de a g si limb  comun i da a realiza un consens este important în so-
ciet ile democratice, în special plurale. În opinia noastr , pornind de la reali-

ile Republicii Moldova, putem vorbi de trei tipuri de coali ii – blocul poli-
tic, blocul electoral i coali ia de guvern mînt.171  

Diferen iîndu-se prin form i caracterizîndu-se prin cîteva particularit i 
impuse de nivelul sistemului partidist la care se manifest , esen a forma iuni-
lor r mîne aceea i – unirea for elor. Potrivit teoriei alegerii ra ionale, care a 
contribuit esen ial la evolu ia teriilor coali iilor, partidele politice apeleaz  la 
formarea coali iilor din cauza deficitului de resurse pentru atingerea unui 
scop. „În c utarea noilor resurse participantul (la coali ie – n.n.) încearc , 
scrie S.Artiu in. pe cît este posibil de a mixora „pre ul” i de a m ri benefici-
ul care apare în urma atingerii scopului”.172 

„Situa ia coali ional ” în care se constituie coali iile poate fi diferit . 
V.Karasev i U.Kirienko scot în eviden  stimulii cre rii coali iilor poate fi 
de dou  tipuri – m rirea influien ei politice i pericolul extern. Primul presu-
pune crearea blocurilor între partidele apropiate din punct de vedere ideologic 
i condi ioneaz  tendin a de dominare a componentei mai puternice. În cate-

goria a doua autorii includ institu iile de stat i sistemul electoral, cît i per-
spectivele alegerilor preziden iale.173 

T. macikova consider  c  pentru constituirea coali iei este necesar ca 
componentele s  satisfac  urm toarele cerin e: 1) sînt de acord s  ating  împ-
reun  acela i scop clar definit; 2) s  activeze resurse importante în vederea 
atingerii elului; 3) are loc un schimb con tient de informa ii i mijloace ce 
contribuie la atingerea scopului; 4) au realizat un compromis privitor la repa-
rtizarea beneficiului primit în urma atingerii scopului.174  

                                                
171 Pornind de la faptul c  abordarea secven ial  a coali iilor în conformitate cu tipul 

acestora, respectiv în parte cele politice, electorale i guvernamentale, ar tirbi din 
valoare, vom vorbi, în acest capitol despre problema coalii iilor partidelor de toate 
nivelurile. 

172 .  
 (http://polit.mezhdunarodnik.ru) Extras pe 5 februarie 2005. 

173 ., . : . 
(http://www.igls.com.ua/analytics) Extras pe 5 februarie 2005 

174 . -
 / , 1996, .5, .66. 
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Blocul politic este o forma iune componentele c ruia adopt  o atitudine 
i un comportament mai mult sau mai pu in unic în privin a unor evenimente 

sau circumstan e politice. Scoprile constituirii pot fi diverse – exrtinderea i 
consolidarea pozi iilor unui partid influient (de guvern mînt) prin atragerea 
partidelor mici în orbita s-a de influien , o reac ie la unele ac iuni ale unui 
alt partid (de guvern mînt) care pune în pericol existen a partidelor sau care 
este un du man pentru acestea sau poate fi condi ionat de perspectivele elec-
torale. În acest din urm  caz o perioad  de activitate în comun pîn  la alegeri 
scoate în eviden  poten ialul de lucru împreun , permite cizelarea mecanis-
melor de conlucrare i impunerea noii forma iuni (componentele forma iunii, 
sigla, programul etc.) în rîndul electoratului. 

Evolu ia blocurilor politice este diferit , dar sînt de cele mai dese ori efe-
mere, fiind organiza ii „moarte din na tere.” Tradi ional  este situa ia cînd 
blocurile politice se destram  dup  o perioad  scurt  de existen  caracteriza-

 de o activitate mizer  sau care se reduce doar la rela ii între partidele ce fac 
parte din bloc. În mai 2001 opozitia extraparlamentara a constituit asa-numi-
tul For Democrat din Moldova (FDM) cu scopul de a lua atitudini comune fa-

 de actele guvern rii comuniste. Componentele FDM i-au inceput activita-
tea cu clarificarea locului pe care l-ar avea la urmatoarele alegeri intr-o even-
tuala lista comuna de candidati. La sfirsitul anului 2001 forul se destram .175 
În cazul acestuia, posibil, nu s-a ajuns la un consens privind repartizarea be-
neficiului. 

În martie 2003 zece partide din Republica Moldova au constituit blocul 
politic „Uniunea de centru-stinga” (UCS). Din acesta f ceau parte PCRM, 
PDM, Mi carea „For a Nou ”, PDAM, Partidul Socialist, Uniunea Muncii, 
Partidul Socialistilor, Miscarea profesionistilor „Speran a-Nadejda”, Partidul 
Republican i Partidul Demnita ii Civice.  

Membrii UCS au declarat ca uniunea respectiva nu a fost constituita pen-
tru a participa la viitoarele alegeri locale. Ei au convenit ca pot participa la 
alegeri atit impreuna, cit si separat. „Alegerile constituie o conjunctura, a de-
clarat D.Diacov. Noi, insa, ne-am unit in jurul principalelor idei ale tarii, pe 
care societatea urmeaza sa le realizeze astazi. Noi privim in mod diferit unele 
lucruri. Dar eforturile conducerii noastre, orientate spre consolidarea statului, 
trebuie sprijinite.”176 

În februarie 2003 opt partide de opozitie, în cadrul mitingului de protest 
impotriva politicii promovate de partidul comuni tilor, au anun at constitui-
                                                
175 Opozitia se consolideaza?! (http://www.e-democracy.md/comments/political) Ex-

tras pe 5 februarie 2005. 
176 Zece partide au constituit blocul politic „Uniunea de Centru-Stinga” // 

http://azi.md Extras pe 15 ianuarierie 2005. 
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rea unui bloc politic unic. Din acesta f ceau parte PPCD, PL, P CDM, PSL, 
Partidul National Roman, Partidul Ecologistilor „Alianta Verde”, Noul Partid 
National Moldovenesc, Partidul Reformei. Ele i-au declarat decizia de a par-
ticipa în bloc la alegerile locale din 2003 i la viitorul scrutin parlamentar. 
Aceast  inten ie nu s-a soldat nici cu conferirea denumirii noului bloc politic. 

În februarie 2000 s-a constituit Blocul politic „Uniunea Democratica din 
Moldova” (UDM). Din blocul politic f ceau parte patru formatiuni - misca-
rile social-politice "Plai Natal" si "Speran a-Nadejda", Partidul Republican 
din Moldova i Liga Na ionala a Tineretului din Moldova. Blocul î i propu-
nea crearea unei coalitii largi a fortelor democratice, consolidarea statalitatii 
Republicii Moldova i participarea la alegerile prezidentiale i parlamentare 
cu o lista comuna de candida i. La alegerile din 2001 au ajuns mai pu ine co-
mponente – Mi carea social-politica „Plai Natal” impreuna cu Liga Nationala 
a Tineretului din Moldova au format Blocul Electoral „Plai Natal”. 

Scopul blocului electoral este unirea for elor în vederea ascederii la pu-
tere, sau cel pu in în parlament, fie partidele politice sînt necesare liderilor 
politici pentru un suport institu ional al scopurilor sale. 

Sistemul electoral din 2002 înainteaz  cerin e serioase i specifice pentru 
blocurile electorale. Actualmente în Republica Moldova exist  un prag elec-
toral diferen iat – partidele politice trebuie s  acumuleze cel pu in 6% din 
voturile valabil exprimate, blocurile electorale compuse din 2 partide respec-
tiv 9% i blocurile electorale compuse din 3 sau mai multe forma iuni respec-
tiv 12%. În acest caz ac iunea pericolului extern are un efect contrar facilit rii 
form rii coali iilor i orienteaz  partidele mai mult spre fuziuni. Doar pîn  la 
alegerile parlamentare din 2001 inclusiv se poate vorbi de încearcarea par-
tidelor mici de a i m ri poten ialul ( ansele de a dep i pragul electoral) prin 
intermediul constituirii coali iilor. 

În alegerile parlamentare, pe parcursul existen ei Republicii Moldova, au 
participat 17 blocuri electorale, ce reprezint  circa 1/3 din concuren ii elec-
torali. Ca i în cazul blocurilor politice, în blocuri electorale se unesc par-
tidele ce se afl  pe pozi ii apropiate. Uneori, din cauza efemerit ii compo-
nentelor blocurilor este destul de dificil de a aprecia culoarea lor politic . 

Impactul teritoritoriilor în procesul coaliz rii partidelor politice este evi-
den iat de blocurile electorale constituite pantru participarea în comun la 
alegerile locale. Indiscutabil realizarea acestor coalizii se face la confluien a a 
doi factori – corela ia de for e din raioane i rela iile organiza iilor teritoriale 
(pozi ia lor i atitudinea fa  de poten ialii alia i) i disponibilitatea i capaci-
tatea organelor na ionale ale partidului. Desigur i în cazul blocurilor electo-
rale din alegerile parlamentare este semnificativ  pozi ia i atitudinea organi-
za iilor locale ale partidelor, îns  determinative sînt eforturile elitei na ionale 
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ale partidelor. În 1999 PCRM a format o coalitie de stinga impreuna cu 
PDAM si Partidul Sociali tilor. La alegerile parlamentare din 2001 PCRM 
particip  în mod independent. La alegerile locale PSL i PSDM formeaz  un 
bloc electoral pentru ca la alegerile parlamentare ulterioare primul s  fac  pa-
rte din Blocul electoral „Moldova Democratic ”, iar al doilea s  particip  sin-
gur la scrutin. 

Participarea în comun la alegeri poatet fi o etap  în procesul fuziunii co-
mponentelor blocului. Alianta Social-Democrata din Moldova, Partidul Libe-
ral, Alianta Independentilor din Republica Moldova si Partidul Democrat-Po-
pular din Moldova au participat la scrutinul local din mai-iunie 2003 în com-
ponen a Blocului Electoral „Alianta Social-Liberala „Moldova Noastra”. În 
2003 ele fuzioneaz , ca rezultat pe scena politic  apare partidul „Alian a 
„Moldova Noastr ”.   

Fenomenul coaliz rii de cele mai dese ori se manifest  pe por iunea de 
dreapta al e ichierului politic. În mare parte ea a devenit o metod  de promo-
vare a unui sau altui partid, care în acest mod se pozi ioneaz  ca pivotul drep-
tei, cel mai puternic partid, dar i se aduce dovezi privind sinceritatea partidu-
lui i a faptului c  el con tientizeaz  necesitatea unirii for elor – moment per-
ceput i de electoratul respectivelor forma iuni. Astfel de apeluri se fac de ce-
le mai dese ori în preajma alegerilor.  

Sus inerea în comun a unui candidat la Pre eden ie în alegerile preziden-
iale directe reprezint  la fel o form  a coaliz rii partidelor politice. Mai co-

rect spus avem de a aface cu o semicoali ie deoarece factorul ce cimenteaz  
uniunea este personalitatea, iar rela iile pe orizontal  sînt slab dezvoltate sau 
inexistente cu excep ia intrigelor i conlucr rii pur tehnice în atingerea scopu-
lui – devenirea respectivului candidat pre edinte. 

Coalizarea partidelor politice în parlament (prin intermediul frac iunilor 
parlamentare) reprezint  deja un aspect al urm torului tip de coali ie de parti-
de i nu poate fi tratat  ca o coali ie electoral  în sensul clasic. 

Guvernarea poate fi realizat  fie de un singur partid politic, fie de o coa-
li ie de partide. În primul caz situa ia este clar i cert , în cel de-al doilea 
exist  cîteva nuan e legate de problemele constituirii coali iei majoritare (de 
guvern mînt). Ultimul tip este blocul (coali ia) guvernamental realizat  cu 
scopul exercit rii puterii, adic  a constituirii i activit ii guvernului (-nelor). 
Odat  constituit , majoritatea parlamentar  purcede la numirea Pre edintelui 
Republicii Moldova i la constituirea Guvernului Republicii Moldova. 

Coalizarea partidelor politice reprezint  o necesitate în cazul democra ii-
lor nemajoritare. În Republica Moldova, avînd o democra ie neconsolitat  cu 
tendin e pronun ate de majoritarism avem cîteva cazuri de guverne de coali-
ie. 



 134

În Republica Moldova datorit  istorie democra iei mici i a rezultatelor 
certe a dou  scrutine parlamentare din cele trei au existat destul de pu ine gu-
verne în care s  fie prezente mai multe forma iuni politice sau care s  se ba-
zeze pe o coali ie parlamentar . Guvernului Sangheli II i în general guver-
narea PDAM s-a bucurat de sprijinul BE „Partidul Sociali tilor – Mi carea 
„Unitatea- .” Totu i aceast  poate fi caracterizat  ca o pseudocooa-
li ie. Aceast  sus inere politic i parlamentar  a guvernului ce era sus inut de 
o majoritate, din punct de vedere ra ional este greu explicabil . Ea, posibil, a 
fost dictat  de apropierea ideologic i de anumite interese legate de legile 
constitu ionale. Aceast  situa ie într-o oarecare m sur  se aseam  cu „gu-
vernele minoritare” des prezente în statele scandinave în care guvernul con-
stituit de o minoritate parlamentar  se men ine datorit  sus inerii din parla-
ment a unei forma iuni care nu- i are reprezentan ii s i în acesta. 

Guvernul Ciubuc I votat de un amalgam de frac iuni i grupuri parlamen-
tare177 reprezint  un caz de protocoali ie. Voin a politic  care a unit-o are un 
caracter extern – Pre edintele P.Lucinschi. Respectivul guvern era prezentat 
ca unul provizoriu, care ar guverna „pîn  la alegerile parlamentare.” 

Strict vorbind prima coali ie de guvern mînt a fost ADR, iar primul gu-
vern de coali ie a fost Ciubuc II, constituit dup  alegerile parlamentare din 
1998. Participarea la guvernare a componentelor coali iei a fost stabilit con-
form principiului (algoritmului) 2(BpMDP)+2(Blocul „CDM”)+1(PFD).178  

Conflictul pronun at de interese caracterizeaz  acest  coali ie pe toat  
perioada existen ei sale. Evolu ia ADR este caracterizat  de o dec dere trep-
tat . Aceasta se realiza pe dou  direc ii. Dificultatea dialogului dintre compo-
nentele coali iei, în principal cu grupul FPCD i prin desprinderea de la frac-
iuni a deputa ilor independen i. Ini ial, ADR de inea 61 de mandate. Ulterior, 

num rul deputa ilor scade la 51.  
Cea mai grea încercare pentru ADR a fost votarea guvernului Sturza. O 

component  a ADR – grupul parlamentar PPCD se ab ine de la votare. Criza 
parlamentar  a durat circa dou  luni. Aceasta a fost accentuat i de dec-
lararea de Curtea Constitu ional  a anticonstituonalit ii deciziei Parlamentu-
lui privind alegerea guvernului Sturza cu 51 de voturi. Ea stabile te printr-o 
decizie c  legile organice, inclusiv votarea guvernului se face cu 52 de vo-

                                                
177 No iunea de „grup parlamentar” îl utiliz m pentru a desemna uniunile neoficiale 

ale deputa ilor.  
178 În procesul constituirii guvernului Ciubuc II nu trebuie neglijat nici factorul pre-

ziden ial, care a promovat anumete parsoane „proprii” în noul guvern (vezi: -
. :  

 // -98. -
. – , , 1998). 
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turi.179 Ca rezultat ADR reu ete s  dep easc  criza la 13 martie 1999, la 
ultima, cea de-a treia încercare, sub pericolul dizolv rii Parlamentului, prin 
rezoolvarea problemei „al 52-lea vot”. Acesta este I.Ila cu inut în deten ie de 

tre regimul transnistrean i care printr-un mesaj declar  votul s u în sus i-
nerea noului guvern. Ulterior ADR sfîr te prin perderea „tacit  a majorit -
ii” în urma continu rii celor dou  procese de dezintegrare amintite mai sus. 

Oficial aceasta are loc prin p sirea promt  a coali iei de c tre PPCD în 
noiembrie 1999 i c derea guvernului Sturza. 

Privind ADR-ul prin prisma teoriilor coali iei îl putem clasifica ca o coa-
li ie cî tig toare contigue minime.180 Pornind de la faptul c  PCRM de inea 
40 mandate, „BpMDP” – 24, CDM – 26 (principalele componente PRCM i 
FPCD de ineau cîte 10 mandate fiecare), PFD – 11. În aceast  coali ie domi-

 totu i criteriul num rului deputa ilor, ci apropierea pe e ichierul politic i, 
în ultima instan  num rul minim de deputa i. 

Guvernul Braghi  în opinia public  se trateaz  ca un guvern confuz de 
etichetat, în special datorit  faptului c  a fost votat de extremele e icierului 
politic aflate în parlament. Comportamentul coali ional se înscrie în teoria co-
ali iei de m rime minim .181 În formarea respectivului guvern nu trebuie de 
exclus impactul Pre edintelui. 

Cultura coali iilor este slab dezvoltat  în rîndul partidelor politice din 
Republica Moldova. Datoritit  efemerit ii majorit ii partidelor, lipsei re-
spectului (politic i personal) reciproc, a viziunilor strategice i a necon tien-
tiz rii intereselor de lung  durat , în Republica moldova coali iile partidelor 
politice reprezint  mai degrab  e excep ie, decît o regul i o tendin . 
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Below article analyses the impact of globalization processes on the de-
mocratic transformation from Republic of Moldova. After mentioning both 
the role of the domestic and foreign factors in the process of democratization, 
the author emphasis the importance of external factor on democratic transi-
tion of Newly Independent States, like Moldova. Because of the difficulties 
these states are facing, including the dominant role of Russia on theirs poli-
tics, establishment of new stability and security regional framework, asserti-
on of democratic values and free market economy as main pillars of accep-
ting or rejecting a new state from international community, and finally, the 
enlargement of European Union, the author make reference to three known 
concepts of J.J.Linz and A.Stepan regarding the role of regional hegemon, 
zeitgeist and diffusion as describing the influence of globalization on democ-
ratic evolution of Republic of Moldova. While the Russia was acting like a 
regional hegemon, imposing its interest on this area by producing insecurity 
and tolerating military conflicts, the assertion of democratic values after the 
end of Cold War was seen as a zeitgeist, that multiply and impose new rules 
on international arena, limiting the suveranity of states in case that regards 
preservation of human rights and democratic freedoms in the world. This is 
the case of Moldova too, in each both the Council of Europe, European Uni-
on and OSCE played an important role on promotion and respecting democ-
ratic values and resolution of many major problems of Moldovan transitional 
society. In what regards the diffusion effects, it is mentioned the recent and 

                                                
182 Recenzent -  doctor în tiin e istorice, conferen iar Dinu ILA CIUC  
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upcoming efforts of Moldovan Government in harmonization of domestic le-
gislation to the aquis communitaire European.  

 
Influen a globaliz rii asupra proceselor interne i a suveranit ii na ional 

-statale poate fi analizat  din mai multe puncte de vedere: economic, politic, 
social-cultural, identitar, ecologic .a. În literatura de specialitate, fiecare din 
aceste abord ri are meritul de a fi reliefat aspecte controversate ale procesului 
de globalizare la etapa contemporan . Avînd în vedere specificul complex, 
plurivalent, nefinisat i contradictoriu al tranzi iei democratice din ara noast-

, precum i caracterul s u agro-industrial, subdezvoltat, neomogen i multi-
cultural, analiza problemei în discu ie este deosebit de dificil .  

Examinarea tuturor acestor aspecte în contextul cre terii continue a inte-
rac iunii, interdependen ei globale i a actorilor interna ionali prezint  o com-
plexitate deosebit . Din aceste considerente, în cele ce urmeaz  este luat în 
discu ie impactul politic al proceselor de globalizare asupra transform rilor 
democratice interne, l sînd deoparte astfel de probleme, precum: impactul 
globaliz rii asupra identit ii, rela iilor social-culturale, dezvolt rii economi-
ce i securit ii individuale.  

În încercarea de a reliefa mai clar conota iile semantice ale intercondi io-
rii procesului de democratizare cu cel de globalizare la etapa contempora-
, în cele ce urmeaz  vom face apel la impactul i interac iunea factorilor in-

terni i externi asupra democratiz rii. Desigur, influen a extern  pare mai vi-
zibil  în timpul perioadelor cruciale, a bifurca iei sistemice specifice statelor 
aflate în tranzi ie, în care au loc procese complexe i contradictorii de dezvol-
tare. În acest sens, J.M.Nelson afirm  c , în astfel de condi ii interna ionale, 
„este greu de admis c  vreuna din rile aflate în tranzi ie s-ar putea bucura de 
succes, cel pu in pe latura economic  a reformelor, f  sprijin extern, chiar 
dac  acest sprijin este condi ionat de promovarea reformelor politice”183. 

Un alt punct de vedere este cel împ rt it de politologii americani – 
G.O’Donell, Ph.C.Schmitter, L.Whitehead .a., care consider  c  un rol prin-
cipal în declan area i efectuarea tranzi iei îl au factorii interni, în timp ce ac-
torii interna ionali ar avea o contribu ie secundar 184. De i nu împ rt im înt-
ru totul aceast  concep ie, consider m c  ac iunea factorilor interni în proce-

                                                
183 Nelson J.M. The Politics of Economic Transformation: Is Third World Experience 

Relevant in Eastern Europe? - Mimeo, Overseas Development Council, 1992 (cit. 
dup : Sava I.N. Zece ani de tranzi ie în Europa de Est (1990-2000). - Bucure ti, 
Ed. Funda iei Culturale Române, 2000, p.44). 

184 Frunta  I. Influen a interna ional  asupra procesului de democratizare în Republi-
ca Moldova. // Politica extern  a Republicii Moldova: aspecte ale securit ii i co-
labor rii regionale. / Coord. V.Mo neaga. - Chi in u, 1998, p.134.  
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sul de tranzi ie este mult mai puternic  în perioada consolid rii democratice, 
odat  cu reformarea sectorului public, de stat, dezvoltarea rela iilor comercia-
le i înt rirea institu iilor neguvernamentale. 

Îns  într-adev r, influen a extern  nu este suficient  pentru succesul de-
mocratiz rii interne a statelor în tranzi ie. Rolul acestuia îns  este hot rîtor 
pentru declan area i orientarea tranzi iei, în timp ce al celui intern este fun-
damental în procesul de implementare i consolidare a reformelor democrati-
ce. Din aceste motive, vom examina impactul extern al actorilor interna io-
nali asupra tranzi iei democratice din Republica Moldova din punctul de ve-
dere al contribu iei lor la procesul de democratizare i dezvoltare la nivel na-
ional, atît i prin prisma factorului global al r spîndirii valorilor liberale i 

democratice în lume, cît i (în al doilea rînd) a contextului regional, determi-
nat de dependen a unilateral  a majorit ii republicilor ex-sovietice de Fede-
ra ia Rus , ca succesoare a URSS. În ceea ce prive te primul aspect al prob-
lemei, pornim de la ipoteza enun at  de I.N.Sava, precum c  globalizarea re-
prezint  procesul de expansiune a capitalismului mondial, în rezultatul c ruia 
schimb rile democratice de regim politic din anii ‘89-‘91 din Europa de Est 
(pr bu irea comunismului, dispari ia URSS) reprezint  un „moment” de înce-
put al acestei expansiuni, urmat de alte procese de schimbare (democratic ) 
din aceast  regiune185. 

Referitor la aceasta, politologul american, H. Smith men iona c  „proce-
sul de democratizare interna ional  este parte integrant  a proiectelor de glo-
balizare de la sfîr itul secolului XX”186. A a cum nici una dintre acestea dou  
procese nu reprezint  un fenomen în sine („an a priori good”), ambele ofer , 
deopotriv , perspective progresive i regresive tuturor indivizilor, care locui-
esc în diverse comunit i locale, na ionale i globale187. În cadrul acestui pro-
ces dublu de democratizare i globalizare, un rol esen ial îl au: extinderea 
dreptului de vot, asigurarea libert ii, independen ei i a corectitudinii alege-
rilor. În al doilea rînd, se accentueaz  asupra gradului de libertate a presei, a 
libert ii de exprimare i asociere ca un indice al nivelului de democratizare.  

i abia în ultimul rînd accentul este pus astfel de factori, precum: nivelul 
de dezvoltare economic , liberalizare, descentralizare i demonopolizare a 
structurilor de stat. Desigur, aceasta este doar una din multiplele abord ri ale 

                                                
185 Sava I.N. Zece ani de tranzi ie în Europa de Est (1990-2000). - Bucure ti, Ed. Fun-

da iei Culturale Române, 2000, p.29. 
186 Smith H. Democracy and International Relations: Critical Theories, Problematic 

Practices. - London, Macmillan Press Ltd, 2000, p.4.  
187 Idem. 
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democratiz rii, realizat  din punct de vedere empiric, descriptiv, institu ional 
i procedural asupra statelor aflate în tranzi ie188.  

Punctul de vedere neoliberalist, promovat cu insisten  de reprezentan ii 
institu iilor financiare interna ionale, dimpotriv  sus ine c  dezvoltarea eco-
nomiei de pia  creeaz  premisele necesare liberaliz rii economice i politice 
în statele post-totalitare189. În acest sens, impactul liberaliz rii comer ului 
asupra  statelor  în  curs  de  dezvoltare  („market first”) sau rolul globaliz rii 
asupra cre terii interdependen ei pie elor financiare de capital i influen a po-
liticilor interna ionale asupra economiilor na ionale, precum i impactul 
mondializ rii asupra suveranit ii guvernelor sau a echit ii i inechit ii soci-
ale din aceste state constituie un subiect deosebit de controversat. 

Pe de alt  parte, criticii neoliberalismului sus in c  strategia american  
global  asupra democratiz rii este una eronat , anume prin faptul c  pune pe 
primul loc dezvoltarea economic  a statelor aflate în tranzi ie (dup  principiul 
„democra ia i s cia sînt incompatibile”). Altfel spus, sus inerea economi-

 a regimurilor pseudodemocrate sau semidemocrate din Noile State Indepe-
ndente („development before democratization”), are drept rezultat înt rirea 
unor regimuri autoritare, precum cel din Ucraina, Rusia, republicile din Asia 
Mijlocie .a. Dimpotriv , adoptarea unei politici de stimulare economic  a 
guvernelor ce implementeaz  în mod consecvent reformele democratice („de-
mocratization before development”) ar conduce la o mai mare eficien , tran-
sparen i consolidare democratic  în aceste state190. 

De i prin aceasta se are în vedere mai mult impactul extern asupra trans-
form rilor economice i dezvolt rii na ionale, extinderea acestei abord ri 
asupra proceselor politice ni se pare pe deplin justificat . Din punct de vedere 
politic, procesul de democratizare din rile Europei Centrale i de Est este 
apreciat drept „un fenomen na ional (emanciparea na ional ), generat de un 
fapt de natur  global  (sfîr itul comunismului) i care este dependent de un 
fenomen de regionalizare (regrupare) a rilor din aceast  arie în func ie de 
noi interese i obiective politice (Mitteleuropa, Uniunea European , NATO 
sau CSI)”191.  La  fel  ca  în  celelalte  state  din  Europa  Central i  de  Est,  în  
Republica Moldova tranzi ia democratic  trebuie considerat  drept un rezul-

                                                
188 A se vedea: Schmitter Ph.C., Karl T.L. What Democracy is … and is not. // Journal 

of Democracy, vol. 2, Nr.3, Summer 1991. 
189 A se vedea site-ul B ncii Mondiale i a Fondului Monetar Interna ional: http: 

//econ.worldbank.org/topics/2231/ i www.imf.org/publications.   
190 Siegle J. Why Democracies Excell? // „Foreign Affairs”, New-York, September-

October 2004, pp.57-71. 
191 Sava I.N. Zece ani de tranzi ie în Europa de Est (1990-2000). - Bucure ti, Ed. Fun-

da iei Culturale Române, 2000, p.39. 
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tat al intercondi ion rii a urm torilor factori principiali: factor politic intern 
(Mi carea de Rena tere Na ional  de la 1988-1990), i mai mul i factori ex-
terni: globali (rolul Marilor Puteri i a organiza iilor interna ionale în consoli-
darea statalit ii i afirmarea interna ional , sus inerea financiar i logistic  
extern  a procesului de liberalizare i democratizare i impactul procesului de 
integrare european ) i regionali (rolul vectorului unionist, românesc, i a ve-
ctorului integra ionist, rusesc). 

Astfel, îns i apari ia Mi rii Democratice pentru sus inerea restructu-
rii în RSSM la 3 iunie 1988 poate fi apreciat deopotriv  rodul activit ii in-

telectualit ii progresiste din acea perioad , cît i o consecin  a adopt rii de 
tre cea de-a XIX-a Conferin  Unional  a Consiliului de Deputa i ai URSS 

a Rezolu iei „Cu privire la transparen ”, dup  ce 3 ani mai înainte fuseser  
lansate de c tre Secretarul General al CC al URSS, M.Gorbaciov, reformele 
cu privire la glasnosti (deschidere) i perestroika (restructurare)192. Progra-
mul Mi rii Democratice pentru sus inerea restructur rii reprezint  primul 
document cu caracter na ional ce stipula în capitolul 2 principiile de baz  ale 
democratiz rii statului i a societ ii i f cea trimiterea la suprema ia conven-
iilor interna ionale asupra legisla iei interne. Totodat , pentru justificarea ac-
iunilor sale, îndreptate spre înl turarea monopolului politic, economic i so-

cial-cultural impus de PCM în RSSM, activul Mi rii f cea trimitere la deci-
ziile adoptate de organele unionale de partid, în special la Rezolu ia a XIX-a 
susmen ionat i la Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS de la 28 
iulie 1988 „Despre modul de organizare a adun rilor, întrunirilor, mitinguri-
lor, procesiunilor de strad i a demonstra iilor în URSS”.  

Drept urmare, la 23 noiembrie 1989, Sovietul Suprem al R.S.S.Moldova 
a adoptat noua Lege privind alegerile sovietelor locale de deputa i ai popo-
rului, în baza c reia, pentru prima dat  în istoria Republicii Moldovene ti, 
vor avea loc alegerile locale din 25 februarie 1990, în baza scrutinului majo-
ritar din dou  tururi cu vot uninominal. Num rul de total de candida i înregis-
tra i pentru aceste alegeri a atins cifra de 39.636 persoane193. De asemenea, la 
baza adopt rii la 25 octombrie 1990 a Hot rîrii Biroului CC al PC al RSSM 
referitor la proiectul Legii RSSM „Cu privire la partidele i organiza iile 

                                                
192 Cernencu M., Rusnac Gh., Galben A., Solomon C. Republica Moldova: Istoria po-

litic  (1989-2000). Documente i materiale. Volumul II. – Chi in u, USM, 2000, 
pp.5-6.  

193 Popa V., Munteanu I., Mocanu V. De la centralism spre descentralizare. – Chi i-
u, 1998, p.62. 
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social-politice” s-a aflat decizia Congresului al XXVIII-lea al PCUS privind 
dreptul cet enilor la asociere194. 

Astfel,  putem observa  c ,  la  o  prim  etap ,  –  pîn  la  27  august  1991 –  
procesul de restructurare, transparen i liberalizare a vie ii social-politice i 
economice din fosta RSSM s-a datorat transform rilor sistemice democratice 
ini iate de Kremlin, precum i a succesului revolu iilor (de catifea) din rile 
central i sud-est europene. În special, consider m c  neamestecul Moscovei 
în în bu irea mi rilor populare din Germania, Polonia, Cehoslovacia, Un-
garia, România i Bulgaria a influen at în mod definitiv comportamentul ci-
vic al intelectualit ii de la 1988-1991. Încercarea trupelor sovietice de a în -
bu i prin violen  revolta civil  de la Vilnius, dar i Tallin i Riga, s-a dove-
dit neputincioas  tocmai pentru c  nu mai putea fi st vilit avîntul na ional i 
democratic al maselor largi din republicile sovietice est-europene, dup  victo-
riile ob inute în celelalte state ex-socialiste din Centrul i Sud-Estul Europei.  

De asemenea, asisten a financiar  str in  promis  de cancelariile Marilor 
Puteri occidentale i sprijinul opiniei publice interna ionale au servit drept 
presiuni psihologice puternice asupra leadership-ului de la Moscova în scopul 
adopt rii unei politici elastice în rela ie cu fo tii s i sateli i195. În virtutea pro-
ceselor democratice care au cuprins fosta U.R.S.S a fost posibil  schimbarea 
radical  a legisla iei electorale, ce a condus curînd la o democratizare a spect-
rului politic, inclusiv în R.S.S.M., odat  cu adoptarea la 23 iunie 1990 a Dec-
lara iei cu privire la Suveranitatea R.S.S.M., de c tre Sovietul Suprem al 
R.S.S.M., prin care se garanta dreptul tuturor cet enilor, partidelor politice, 
organiza iilor ob te ti, mi rilor de mas i organiza iilor religioase de a ac-
tiva în mod egal, indiferent de apartenen a partinic , etc. 

Convocarea Marii Adun ri Na ionale i a Parlamentului cu scopul de a 
proclama Moldova ca stat independent prin adoptarea Declara iei despre In-
dependen  de la 27 august 1991 se înscrie de asemenea în contextul acestor 
proceselor regionale de afirmare interna ional . Probabil avînd în vedere eve-
nimentele care au marcat procesul complicat de afirmare a suveranit ii i in-
dependen ei acestor state, K.Kumar consider  c  „niciodat  influen a extern  

                                                
194 Cernencu M., Rusnac Gh., Galben A., Solomon C. Republica Moldova: Istoria po-

litic  (1989-2000). Documente i materiale. Volumul II. – Chi in u, USM, 2000, 
p.17. 

195 În acest sens, J.F. Matlock jr., ultimul ambasador american  în URSS considera c  
“scenariul (acestor transform ri – R.G.) a fost scris la Washington i este pu in 
probabil ca el s  fi fost scris la Moscova, chiar i de un lider atît de ingenios pre-
cum M.Gorbaciov”. Pentru documentare, a se vedea: Sava I.N. Zece ani de tranzi-
ie în Europa de Est (1990-2000). - Bucure ti, Ed. Funda iei Culturale Române, 

2000, pp.25-31.  
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nu a fost mai mare la producerea unor schimb ri esen iale decît este ast zi în 
Europa Central i de Est”196. De aceea, sus ine autorul, aceasta trebuie anali-
zat  ca factor al tranzi iei, chiar dac  este factor extern. Este adev rat c  inf-
luen a factorilor externi nu sînt lega i indispensabil de afirmarea globaliz rii. 
Impactul interna ional asupra proceselor politice interne este posibil i în afa-
ra globaliz rii. Prin ce se deosebe te îns  impactul globaliz rii de ac iunea 
extern  a unor actori interna ionali din trecut?  

O prim  diferen  ar fi c  în timp ce actorii interna ionali ac ioneaz  într-
o direc ie unilateral  asupra proceselor interne dintr-un alt stat, globalizarea 
provoac  consecin e pozitive i negative în cele mai diverse domenii. În acest 
sens, este destul de concludent a urm ri evolu ia impactului Imperiului arist, 
a URSS i a Federa iei Ruse asupra unit ii teritorial-statale dintre Prut i Ni-
stru spre deosebire de influen a liberalismului i democratiz rii interna ionale 
asupra acestui spa iu geo-crono-politic. În al doilea rînd, influen a extern  are 
rolul de promova un anumit model de dezvoltare intern i extern , comple-
mentar rezultatului dorit, în timp ce ac iunea globaliz rii este mult mai comp-
lex i contradictorie, consecin ele sale neputînd fi anticipate decît cu mult  
aproxima ie. De exemplu, influen a SUA asupra Mexicului i altor state din 
America Central  este diferit  de influen a impactul economiei americane 
asupra economiei mondiale.  

În fine, factorul extern are o capacitate totu i limitat  de ac iune asupra 
politicii interne a unui alt stat, spre deosebire de factorii globali, care pot afe-
cta în mod iremediabil îns i natura sistemic  a obiectului pe o perioad  ne-
definit  de timp. Spre exemplu, impactul comunismului asupra statelor-sate-
li i, de i enorm , a luat sfîr it, în timp ce consecin ele agrav rii problemei 
ecologice, HIV-SIDA, terorismului sau a prolifer rii armelor de distrugere în 
mas , etc. sînt incomparabil mai mari.  

De asemenea, între cei doi factori (globalizarea i ac iunea extern ) pu-
tem observa mai multe similarit i. Astfel, în rezultatul impactului puternic 
exercitat de oricare din factorii men iona i asupra proceselor interne, se poate 
modifica îns i esen a statului-na iune, suveranit ii, procesului de tranzi ie i 
afirmare extern , etc. De asemenea, statele nu se pot sustrage ac iunii influen-
ei interna ionale i a globaliz rii decît cu riscul izol rii lor pe arena interna i-

onal  sau a alunec rii lor în na ionalism, separatism, tensiuni interne i conf-
lict civil.  

Atît influen a extern , cît i globalizarea presupune existen a unui subi-
ect i a unui obiect al ac iunii, afla i într-o rela ie de interdependen  recipro-

                                                
196 Kumar K. The 1989 Revolutions and the idea of Europe. // Political Studies, Septe-

mber, 1992, pp.429-461. 
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, astfel încît, odat  cu încetarea influen ei factorului extern, ca i a celui 
globalizant, obiectul ac iunii î i poate modifica comportamentul. Pentru o 
mai bun  în elegere a acestor interconexiuni, în continuare vom face apel la 
unele concepte utilizate în literatura de specialitate de peste hotare privind 
dependen a statelor de ac iunea factorilor regionali i globali, i anume la: po-
litica hegemonului regional, rolul zeitgeist-ului i la efectul difuziunii.  

În acest sens, subversiunea exercitat  de c tre un hegemon regional con-
stituie o modalitate frecvent întîlnit  de influen  asupra procesului de demo-
cratizare197. În dependen  de interesele urm rite i de regimul de guvern -
mînt din statul-hegemon – de regul  o Mare Putere – influen a sa extern  po-
ate avea un rezultat pozitiv sau negativ asupra statelor-satelit aflate în zona sa 
de influen . Conflictul izbucnit în stînga Nistrului la 2 martie 1992, prin ma-
sacrul popula iei civile din Dub sari i Cocieri, este un exemplu clasic de 
subversiune a Federa iei Ruse asupra noului stat independent. Dup  cum se 
tie, conflictul a fost par ial aplanat la 21 iulie 1992 prin semnarea la Mosco-

va a Armisti iului de încetare a focului, cu pre ul renun rii conducerii de la 
Chi in u la ac iunile sale de apropiere de România i a ader rii ulterioare a 
Republicii Moldova la Comunitatea Statelor Independente198.  

Influen a negativ  a Federa iei Ruse asupra democratiz rii Republicii 
Moldova a continuat i mai departe prin sistarea temporar  a livr rilor de 
gaze naturale în scopul influen rii pozitive a conducerii Moldovei în anumite 
probleme; acordarea sus inerii militare, economico-financiare i politice-mo-
rale separati tilor din stînga Nistrului; sus inerea politic  direct i indirect  a 
for elor politice proruse în timpul campaniilor electorale; z rnicirea tentati-
velor conducerilor Republicii Moldova i a comunit ii interna ionale de so-
lu ionare definitiv  a diferendului transnistrean, t narea i refuzul condu-
cerii oficiale de la Moscova de a- i retrage muni iile i militarii disloca i în 
regiunea transnistrean  a Republicii Moldova în pofida deciziilor Sumitului 
OSCE de la Istambul (1999), Porto (2002), i alte cerin e a Consiliului Euro-

                                                
197 Frunta  I. Influen a interna ional  asupra procesului de democratizare în Repub-

lica Moldova. // Politica extern  a Republicii Moldova: aspecte ale securit ii i 
colabor rii regionale. / Coord. V.Mo neaga. - Chi in u, 1998, p.140. 

198 Conform unor opinii, Acordul „Cu privire la principiile reglement rii pa nice a 
conflictului armat din regiunea transnistrean  a Republicii Moldova” din 21 iulie 
1992, cunoscut i drept "Conven ia El in - Snegur", ce a fost încheiat la Moscova, 
în prezen a lui Igor Smirnov, reprezint  un act de capitulare a Pre edintelui Repu-
blicii Moldova în fa a Tiraspolului. Printre condi iile umilitoare impuse Chi in u-
lui în rezultatul semn rii "Conven iei" este i formarea unui guvern de "conciliere" 
în frunte cu A.Sangheli, guvern format cu concursul direct al vicepre edintelui Ru-
siei A.Ru koi. 
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Atlantic al NATO, Consiliului Europei, Cur ii Europene a Drepturilor Omu-
lui, Consiliului Uniunii Europene, a mai multor organiza ii interna ionale ne-
guvernamentale i a opiniei publice na ionale i interna ionale. 

Un alt exemplu de manifestare a influen ei hegemonului regional îl rep-
rezint  factorul informa ional. Avînd în vedere c  în condi iile globaliz rii, 
rol opiniei publice devine tot mai important, formarea acesteia prin interme-
diul Mass media, editate sau finan ate de Rusia (dar i de alte state), reprezin-

 o tr tur  caracteristic  pie ei informa ionale din Republica Moldova. În 
acest sens, s-a constatat c  numai în perioada 1999-2002 Rusia a editat i a 
sponsorizat, sus inînd legal i ilegal aproape 60 de ziare i reviste private i 
de stat, precum i peste 20 de sta ii radio i TV de limb  rus , ce reflectau 
evenimentele din Moldova, dar mai ales cele din Rusia, din punctul de vedere 
politico-ideologic i economic al intereselor Federa iei Ruse în Republica 
Moldova199. 

Asemenea exemple de utilizare a mijloacelor de influen  din partea sta-
telor vecine în defavoarea intereselor na ionale ale Republicii Moldova nu 
sînt singulare în istoria politic  a statului nostru. Impactul regional riscant al 
Ucrainei, României, Turciei i Bulgariei constituie alte exemple invocate în 
acest sens cu diferite ocazii. Dar, spre deosebire de primul caz, în care avem 
de a face cu o imixtiune direct  în afacerile interne ale Moldovei, un atentat 
la adresa suveranit ii i integrit ii teritoriale a unui actor interna ional, în to-
ate celelalte cazuri se are în vedere o implicare a unor state vecine prin care 
se urm re te sus inerea dezvolt rii lingvistice, culturale, economice, etc. a di-
asporelor respective. Implicarea diplomatic i financiar  a statelor respective 
în finan area procesului de deschidere a institu iilor de înv mînt în limbile 
minorit ilor na ionale, înfiin rii de întreprinderi mixte i cu capital str in, 
dezvolt rii unor proiecte investi ionale transfrontaliere i a unor zone econo-
mice libere, etc. constituie un rezultat normal al proceselor de democratizare 
intern i globalizare interna ional .  

Cooperarea economic , politic i cultural  a unor regiuni transfrontalie-
re cu specific istoric comun reprezint  un proces local al fenomenului inter-
na ional de integrare, regionalizare i federalizare. Pe de alt  parte, interven-
ia interna ional  a unor actori regionali i globali, precum OSCE, Consiliul 

Europei, Uniunea European , NATO, ONU, institu iile financiare interna io-

                                                
199 Moraru A. Tr turile specifice ale tranzi iei democratice în Republica Moldova. 
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nale, etc. poate avea o ac iune pozitiv  de stimulare i sus inere a proceselor 
democratice în plan intern200.  

În acest sens, se poate observa c  democratizarea de mai departe a socie-
ii moldovene ti a fost posibil  gra ie ader rii noului stat independent la o 

serie de organiza ii interna ionale pe parcursul anilor 1992-1994. Odat  cu în-
treprinderea unor pa i hot râ i pe calea integr rii în comunitatea mondial , s-
au creat condi ii prielnice de exercitare a pluralismului politic ca o garan ie a 
ireversibilit ii proceselor democratice din societate. În vederea ajust rii legi-
sla iei electorale na ionale la rigorile democratice interna ionale, la 17 septe-
mbrie 1991 a fost adoptat  într-o variant  nou  Legea privind partidele i alte 
organiza ii social-politice, iar la 7 decembrie 1994 – Legea cu privire la ale-
gerile locale i Legea privind administra ia public  local  (adoptat  la 7 dece-
mbrie 1994)201. 

Cu toate acestea, în pofida faptului c  „presiunile” exercitate de c tre 
majoritatea institu iilor europene asupra celor nou  guverne ce s-au succedat 
la conducere de la 1991 încoace au fost apreciate drept pozitive, contribu ia 
acestora la democratizarea vie ii social-politice, liberalizarea economic i 
consolidarea independen ei, statalit ii i a reformelor interne a l sat mult de 
dorit. Avînd în vedere c  Republica Moldova e un stat slab, ce nu- i poate 
permite luxul de a ignora influen ele exercitate de aceste organiza ii, opune-
rea în anumite perioade de timp, încetineala i inconsecven a manifestat  de 
autorit ile moldovene fa  de reformele cele mai nepopulare i dureroase, ce 
aveau rolul de a afecta propriile lor interese, au diminuat în mod considerabil 
impactul a teptat.  

Astfel, spre deosebire de statele central europene, în care au fost aplicate 
reformele de tip instantaneu, cunoscute i sub numele de „terapia de oc”, gu-
vern rile din Republica Moldova au refuzat s  accepte preceptele consultan-
ilor interna ionali occidentali, mergînd pe cea de-a doua cale – cea a refor-

rii graduale sau a „pa ilor m run i”. Totodat , inconsecven a cu care au 
fost implementate libert ile i reformele democratice în Republica Moldova 
s-a datorat, în mare parte, sprijinului extern al for elor care au venit la guver-
nare. Îns  chiar dac  impactul organiza iilor europene i interna ionale asupra 
liberaliz rii economice, armoniz rii legisla iei la standardele interna ionale i 
democratiz rii social-politice în perioada de tranzi ie a fost destul de sc zut i 

                                                
200 Frunta  I. Influen a interna ional  asupra procesului de democratizare în Republi-

ca Moldova. // Politica extern  a Republicii Moldova: aspecte ale securit ii i co-
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201 Legi i Hot râri adoptate de sesiunea a noua a Parlamentului Republicii Moldova 
de legislatura a treisprezecea. Vol.XXII. Edi ie a Parlamentului Republicii Moldo-
va. - Chi in u, Moldpres, 1998, p.30. 
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întîrziat, meritul acestora este de a fi f cut reformele ireversibile deja c tre 
sfîr itul anului 1993.  

Odat  cu adoptarea Constitu iei Republicii Moldova (de la 29 iulie 1994) 
a început o nou  etap  în procesul de democratizare a acestei republici, în ca-
drul c reia experien a i influen a interna ional  au jucat un rol deosebit de 
important. În aprecierea relevan ei acestui impact, vom face referin  la cel 
de-al doilea concept vehiculat mai înainte – zeitgeist – sau „spiritul timpu-
lui”202.  

Prin acesta se are în vedere rolul dominant avut de o anumit  ideologie 
într-o anumit  epoc  istoric : fascismul, în perioada interbelic ; comunismul, 
în perioada postbelic , i, în fine, democra ia, în perioada contemporan . Pe-
ntru în elegerea rolului zeitgeist-ului asupra procesului tranzi iei democratice 
din Republica Moldova, trebuie s  avem în vedere c  societatea i clasa poli-
tic  moldoveneasc , cu voie sau f  voie, au fost nevoite s  accepte i s  im-
plementeze valorile democratice unanim recunoscute i în via a politic  inter-

.  
Astfel, în conformitate cu standardele democratice i cu sus inerea ex-

per ilor str ini, la data de 13 ianuarie 1995 a fost adoptat i promulgat  „Le-
gea privind statutul juridic special al G uziei (Gagauz-Yeri)”. Gra ie zeit-
geist-ului european, în opinia lui I.Frunta 203, factorii interni de decizie politi-

 au fost obliga i s  acorde popula iei din sudul Moldovei o autonomie cu 
competen e mari, fiind determina i s  solu ioneze în acela i mod i conflictul 
transnistrean. 

Tendin ele na ionaliste, manifestate pe de o parte a spectrului politic, i 
cele radicale, interna ionaliste, pe de alt  parte, nu au putut totu i z rnici 
procesul de stabilire a institu iilor democratice i realizare în practic  a meca-
nismului democratic. Atît e ecul partidelor i mi rilor de extrem  stîng  de 
a legifera limba rus  ca a doua limb  oficial , cît i a eforturilor opozi iei de 
dreapta în vederea recunoa terea limbii române drept limb  de stat pare s  se 
datoreze unui compromis democratic major. În fa a pericolului de dezmemb-
rare statal i a celui de tensionare profund  a vie ii social-politice, necesita-
tea respect rii normelor democratice, impus  de c tre principalele organiza ii 
interna ionale, a condus la promovarea unei politici moderate pe parcursul 
perioadei de tranzi ie. Totodat , ac iunea distructiv  a for elor na ionaliste i 
reac ionare asupra democratiz rii Republicii Moldova a fost apreciat  drept o 

                                                
202 Frunta  I. Influen a interna ional  asupra procesului de democratizare în Republi-
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consecin  a impactului negativ, exercitat de unele for e politice antidemocra-
tice din exterior. 

Avînd în vedere faptul c  globalizarea presupune o anumit  interdepen-
den  între state, este necesar a analiza i gradul de interac iune a proceselor 
interne din Republica Moldova asupra situa iei regionale. În acest sens, poli-
tologul german K.Buscher, f cînd trimitere la concep ia lui B.Buzan despre 

ria statului („state strength”) i impactul acesteia asupra situa iei interna i-
onale, men ioneaz  urm toarele trei elemente de baz  pentru determinarea 
ac iunii inverse a statelor: condi iile fizice, geografice i demografice; struc-
tura institu ional  a aparatului de stat; existen a unei „idei unificatoare” pent-
ru întreaga na iune204. 

Referitor la primul aspect, trebuie de men ionat pericolul major pe care îl 
reprezint  pentru securitatea regional i interna ional  transparen a frontierei 
de est a Republicii Moldova, pe întreg perimetrul Transnistriei. Lipsa contro-
lului asupra acestui teritoriu în cadrul c ruia este stocat, se produce i se vin-
de armament, constituie un risc enorm la adresa stabilit ii i securit ii în 
întreaga regiune205. De asemenea, mobilitatea frontierelor i faptul c  unele 

i ale acestui teritoriu sînt disputate de statele vecine spore te i mai mult 
instabilitatea i amenin  procesul de democratizare. 

În al doilea rînd, lipsa voin ei politice interne în securizarea frontierelor, 
decriminalizarea economic , debirocratizarea aparatului de stat, combaterea 
corup iei, protec ionismului i a sp rilor masive de bani, ca i a traficului de 
fiin e umane, organe, droguri, armament, ig ri i petrol prin intermediul con-
trabandei protejate de înal i func ionari de stat reprezint  un pericol major 
asupra securit ii interne a statului i a func ionalit ii institu iilor sale. Nive-
lul extrem de înalt al s ciei, corup iei i birocratiz rii a paralizat întreaga 
structura a aparatului de stat, ceea ce i-a determinat pe unii exper i str ini s  
catalogheze Republica Moldova, al turi de Albania, drept un „stat al nim -

                                                
204  K. -

: „state strenght” ”. // Moldova, Româ-
nia, Ucraina: bun  vecin tate i colaborare regional . / Coord. V.Mo neaga. – 
Chi in u, 1998, pp. 33-34. 

205 Aleksandr Caraman, vice-pre edintele autoproclamatei republici nistrene, a decla-
rat unei delega ii reprezentînd Consiliul European c  producerea armamentului în 
Transnistria a început odat  cu declan area conflictului" (a se vedea: „Moldova 
suveran ", 1995, 19 ianuarie). Totodat , liderii de la Tiraspol au vîndut mai multe 
piese de artilerie separati tilor abhazieni, osetini, etc. începînd cu anul 1995 (A se 
vedea: Gribincea M. The Russian Policy of Military bases. - Oradea, Editura Cogi-
to, 2001, p.154). 
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nui” („no man’s land”), un „stat slab” (stateness)206 sau un „stat e uat” (fai-
led state)207. Cu toate acestea, mai mul i exper i sînt de acord c  Republica 
Moldova are un sistem pluripartidist mult mai puternic decît a altor state din 
CSI208. În acest sens pot fi aduse drept argumente, schimbarea democratic  a 
guvernelor conduse de A.Sangheli (dup  e ecul PDAM în alegerile parlame-
ntare din 1998), I.Sturza (dup  desfiin area Alian ei pentru Democra ie i 
Reforme) i venirea la conducere a Guvernului Tarlev (în rezultatul votului 
de blam acordat fo tilor guvernan i). 

Cea de-a treia etap  a procesului de transformare democratic  a demarat 
odat  cu intrarea în vigoare a Acordului de Parteneriat i Cooperare între 
Uniunea European i Republica Moldova (1998) semnarea Declara iei cu 
privire la integrarea european  de c tre majoritatea for elor politice din Mol-
dova (1999), urmat  de adoptarea Declara iei comune a frac iunilor partidelor 
parlamentare privind aderarea Moldovei la Uniunea European  (2003), a 
Concep iei integr rii Republicii Moldova în Uniunea European  (2003) i a 
Planului Individual de Ac iuni Uniunea European  - Republica Moldova 
(2004), în care vectorul european pare a fi devenit axa principal  a dezvolt rii 
de mai departe a societ ii. 

Avînd în vedere c  procesul de reconstruire a Europei Unite, este califi-
cat deopotriv  drept o consecin  a globaliz rii i cel mai mare proiect de su-
cces integra ionist la etapa actual , unii autori consider  c rile membre vor 
reu i în cadrul globaliz rii, s  fie mai puternice, s i garanteze independen a, 

i apere propriile valori i s i înt reasc  modelele lor de societate. De 
aceea, avem temeiul s  consider m tendin a de aderare a tot mai multe state 
în ultimele decenii la procesul de integrare european , reprezentat de Uniu-
nea European i Consiliul Europei, un rezultat al efectului de difuziune, în 
cadrul c ruia are loc un proces complex de partajare i transformare a suve-
ranit ii. Spre deosebire de zeitgeist, care poate cuprinde epoci istorice disti-
ncte, efectul difuziunii este legat de l rgirea unei comunit i politice interna-

                                                
206 Linz J.J., Stepan A. Problems of Democratic Tranzitions and Consolidation. – Bal-

timore, Johns Hopkins University Press, 1996, pp.16-37. 
207 „The Economist” a publicat la 13 februarie 2003 un articol - "Europe's failed sta-

te" în care prezenta situa ia dramatic  din Republica Moldova. De men ionat c  
„The Economist” a publicat mai multe articole despre Moldova i numai în primul 
dintre acestea (din martie 1995) Moldova a fost apreciat  ca "laborator al refor-
melor reu ite". 

208  K. -
: „state strenght” ”. // Moldova, România, 

Ucraina: bun  vecin tate i colaborare regional . / Coord. V.Mo neaga. – Chi i-
u, 1998, p.36. 
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ionale pe baza unor elemente comune. Dup  cum sus in J.J.Linz i A.Stepan, 
„cu cît sînt mai strîns legate între ele un anumit grup de state, cu atît mai u or 
procesele ce au loc într-una din ele se vor r sfrînge asupra celorlalte”209. 
Efectul democratic transmis de principalele organiza ii europene prin armoni-
zarea legisla iei la standardele unice (aquis communitaire) tuturor statelor 
candidate i asociate este imens. 

Turnura de 180 grade pe care a realizat-o în perioada 2001-2004 Partidul 
comuni tilor al Republicii Moldova în direc ia democratiz rii i a integr rii 
europene demonstreaz  efectul imens pe care efectul de difuziune european  
îl poate avea. Adoptarea celor dou  Rezolu ii de c tre Adunarea Parlamentar  
a Consiliului Europei pe parcursul anilor 2002, 2003 în ceea ce prive te func-
ionarea institu iilor democratice în Republica Moldova are rolul de a fi cont-

ribuit la democratizarea real  a vie ii social-politice. De i în plan institu ional 
situa ia s-a schimbat foarte pu in, fapt remarcat i de Secretarul General al 
Consiliului Europei210, dialogul putere-opozi ie demarat în cadrul Mesei ro-
tunde cu statut permanent, la care au participat atît reprezentan ii celor trei 
frac iuni parlamentare, cît i a for elor politice extraparlamentare, a reprezen-
tat un prim pas în sensul detension rii situa iei social-politice interne i a re-
venirii pe calea democratiz rii. 

De asemenea, expedierea pentru expertiz  la Consiliul Europei a circa 
26 de proiecte de legi, majoritatea c rora au fost mai apoi adoptate cu reco-
mand rile respective ale exper ilor acestei organiza ii pan-europene a condus 
la o armonizare relativ  a legisla iei na ionale la standardele interna ionale211. 
În acest proces se înscrie i implicarea exper ilor Comisiei de la Vene ia în 
sus inerea autorit ilor moldovene în modificarea Constitu iei de la 2000, prin 
care Republica Moldova a devenit o republic  parlamentar , ca i în redacta-
rea proiectului de revizuire a Constitu iei ini iate de V.Voronin pentru trans-
formarea Republicii Moldova în stat federativ. În fine, rolul Cur ii Europene 

                                                
209 Linz J.J., Stepan A. Problems of Democratic Tranzitions and Consolidation. – Bal-

timore, Johns Hopkins University Press, 1996, p.76. 
210 Intr-un interviu acordat la Chisinau postului de radio "Europa Libera", Walter 

Schwimmer a declarat c  Republica Moldova este pregatit  s  preia pre edin ia 
Comitetului de Mini tri a Consiliului Europei, de i mai are de recuperat definitiv o 
serie de caren e (subl. noastr ), semnalate anterior de observatorii delega i de 
Adunarea Parlamentar  a Consiliului Europei. (Secretarul General al Consiliului 
Europei s-a între inut cu liderul Parlamentului de la Chi in u. // Buletin informati-
onal "BASA-General", GRM1006P, 2003, 11 aprilie). 

211 Secretarul General al Consiliului Europei s-a între inut cu liderul Parlamentului 
de la Chi in u. // Buletin informational "BASA-General", GRM1006P, 2003, 11 
aprilie.  
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a Drepturilor Omului (CEDO) asupra perfec ion rii procesului legislativ din 
ara noastr  este imens. Decizia CEDO în dosarul „I.Ila cu versus Republica 

Moldova i Federa ia Rus ”, ca i în numeroase alte probleme de actualitate 
au meritul de a determina o modificare a opticii guvernelor de la Chi in u 
asupra procesului democratic, a separ rii reale a puterilor în stat i a asigur -
rii independen ei justi iei. 

Pe de alt  parte, refuzul Pre edintelui Voronin de a semna Memorandu-
mul „Kozak”, a survenit în rezultatul adopt rii unei pozi ii intransigente de 

tre cancelariile occidentale i OSCE, concomitent cu solidarizarea întregii 
opozi ii împotriva planului de federalizare propus de Federa ia Rus . De ase-
menea, declara iile Pre edintelui Voronin privind interna ionalizarea proble-
mei transnistrene, ca i cele privind implicarea Uniunii Europene, iar mai re-
cent i a SUA i a României în procesul de negocieri prin schimbarea forma-
tului pentalateral, au fost lansate ca urmare a sc derii definitive a autorit ii 
mecanismelor tradi ionale de negocieri i a rolului garan ilor în solu ionarea 
conflictului transnistrean. În fine, ini iativa Pre edintelui Voronin adresat  la 
1 iunie 2004 Ambasadorilor principalelor cancelarii occidentale ale Uniunii 
Europene, OSCE, SUA, Rusiei i a statelor vecine: România i Ucraina pri-
vind încheierea unui Pact de Stabilitate i Securitate pentru Moldova (apoi, 
Declara ia de Stabilitate i Securitate pentru Republica Moldova) ca o garan-
ie a independen ei, integrit ii i dezvolt rii democratice de mai departe a 

acestui stat trebuie examinat  prin aceia i prism . 
Lansarea de c tre opozi ie la finele anului 2003 i reluarea la începutul 

anului 2004 de c tre societatea civil  a Conceptului Strategiei „3-D” privind 
demilitarizarea, de-criminalizarea i democratizarea raioanelor din partea stî-
ng  a Nistrului ca un mijloc de reglementare a conflictului transnistrean, se 
înscrie în cadrul aceluia i proces de atragere a suportului interna ional în sco-
pul solu ion rii problemelor interne. Ca i în cazul ini iativei Pre edintelui 
Voronin, autorii Startegiei recunosc imposibilitatea solu ion rii conflictului 
transnistrean cu for e proprii, atît timp cît timp regimul de la Tiraspol este su-

inut din exterior i nu sînt respectate normele democratice de baz . 
Caracterizînd aceste evenimente, putem concluziona c  impactul interna-

ional (global) asupra democratiz rii Republicii Moldova a fost în general po-
zitiv, spre deosebire de cel regional, care este cu prec dere negativ. Totodat , 
observ m c  o politic  intern i extern  consecvent  avînd drept obiectiv in-
tegrarea plenar  în comunitatea interna ional  pe filier  european  este în sta-
re s  modifice cel pu in par ial comportamentul actorilor regionali, ceea ce nu 
putem afirma despre tendin ele globalizatorii, care afecteaz  Republica Mol-
dova. Posibilitatea cre rii noii ordini social-politice na ionale este limitat  de 
o serie de factori insurmontabili, în special politici i economici de natur  
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global . În linii mari, guvernele na ionale, i în special cele din statele subde-
zvoltate, cum este i Republica Moldova, sînt destul de neputincioase în fa a 
for elor integra ioniste ale pie ei, nefiind în stare s  solu ioneze de unele sin-
gure noile probleme globale. De aceea, adoptarea unor politici integra ioniste 
europene, inînd cont de specificul na ional, configura ia actual  a sistemului 
interna ional i obiectivul strategic al rii noastre, are rolul de a estompa pro-
voc rile negative la adresa securit ii, stabilit ii i prosperit ii na ionale. 
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The chain of events and developments in Southeastern Europe during 
the 1990s provoked increasingly sophisticated political reactions, political 
approaches and long-term strategies towards the region on part of the Euro-
pean Union. The history of the Southeast European region has no better exa-
mple of a “benign” external engagement than two dialectically interacting 
principles: regionality and conditionality.  

The need for adequate European Union strategies in meeting the chal-
lenges of the Southeast European region stems from two major factors: the 
existence of security risks and instabilities and the necessity of differentiated 
pre-accession of Southeastern Europe. 
                                                
212 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Tudor SPINEI 
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The systemic nature of the main security risks and instabilities, stem-
ming from the structural causes, legacies of the past, the ethnic and religious 
diversity of the area, its heterogeneous social contents and specific individual 
countries policies and political cultures, requires a complex system of inter-
related and interacting European Union strategies with sophisticated mana-
gement of their implementation. 

European Union strategic approaches to Southeastern Europe should 
reflect a vision of over-coming the structural causes of mid- and long-term 
instabilities and security risks. 
 

Lan ul evenimentelor i schimb rilor din Sud-estul Europei din timpul 
anilor ‘90 a provocat reac ii politice, abord ri politice i strategii de lung  du-
rat  destul de sofisticate pentru regiune ca parte a Europei. Necesitatea tolera-

ei etnice i respectarea drepturilor omului constituie un element din irul 
pozi iilor Uniunii Europene fa  de Europa de Sud-est. Începutul gradual al 
procesului de integrare a unor state din regiune în Uniunea European  cons-
tituie o alt  preocupare. La finele anilor ‘90, aceste pozi ii gravitau în jurul a 
dou  principii - regionalitate i condi ionalitate. Aceste principii sînt în parte 
suprapuse i mutual înt rite, dar de asemenea i contradictorii. Aranjamentele 
institu ionale ale acestor dou  principii sînt identificate cu Pactul de Stabilita-
te (iulie 1999), pentru principiul regionalit ii pe de o parte, negocierile de 
aderare i Procesul de Stabilizare i Asociere pentru principiul condi ionalit -
ii pe de alt  parte. 

Istoria regiunii Europei de Sud-est nu are un exemplu mai bun de anga-
jamente externe decît aceste dou  principii ale Uniunii Europene care interac-
ioneaz  dialectic. Oricum, experien a a patru r zboaie din ultima decad  în 

partea de Sud-est a Europei - o pletor  de riscuri continui, instabilit i, dar de 
asemenea i oportunit i - cheam  la regîndirea i îmbun irea principiilor 
strategice i a instrumentelor Uniunii Europene pentru Sud-estul Europei.  

Contînd pe regionalitate i condi ionalitate, Uniunea European  are an-
sa de a dezvolta o strategie cuprinz toare pentru Europa de Sud-est. Aceast  
strategie trebuie s  exploateze cît mai mult posibil poten ialul acestor dou  
principii strategice i expresiile lor institu ionale, în timp ce are loc îmbun -
irea managementului procesului de sus inere a schimb rii din stabilizare pre-

dominant regional i prevenire a conflictelor în procesul de integrare euro-
pean . Con inutul acestui proces de amenajare va fi definit de termenii de 
“pre-aderare diferen iat ”213. În rînd cu dialectica regionalit ii i condi iona-
                                                
213 a se vedea: The Balkans and New European Responsibilities. Strategy paper pre-

sented to the special meeting of “the Club of teh three and Balkans”. - Brussels 29-
30 June 2000, Bertelsmann Foundation, p.24-28 
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lit ii, unele ri din regiune pot conta pe un rol de pioner i s  actioneze ca 
generatori regionali de stabilitate. 

În Europa, procesul de integrare este tendin a dominant i cea mai pu-
ternic  a anilor ‘90 i inceputul secolului XXI. Necesitatea unor strategii ade-
cvate pentru a întimpina provoc rile din regiune reiese din doi factori majori, 
care interfereaz : existen a riscului securit ii i instabilit ii în aceast  parte 
a continentului i necesitatea unei pre-apropieri diferen iate a Sud-estului 
Europei în Uniunea European . 

Cele mai mari i mai periculoase instabilit i în rela iile interna ionale 
sînt tipice pentru perioadele de tranzi ie între vechile i noile structuri ale sis-
temului interna ional la diferite nivele. În aceste circumstan e, chiar i cele 
mai mici schimb ri pot cauza reac ii puternice de transformare a condi iilor 
ini iale. În cazul Europei de Sud-Est instabilit ile sînt provocate de urmatoa-
rele cauze structurale: 

- Tranzi ia de la o lume bipolar  la una nedefinit  înc  a sistemului inte-
rna ional, a condus la apari ia unei tendin e spre unilateralism i transformare 
a arealului în unul de ciocniri globale între interese i state. Aspectul na ional 
a acestui proces în regiune este tendin a unor state de a gravita de la un centru 
de putere global  la altul. Uniunea European  cu dimensiunea euro-atlantic  
este cu siguran  unul dintre aceste centre de putere.  

O alt  consecin  este cea de balcanizare, fragmentarea rela iilor regio-
nale dintre state i polarizarea uluitoare a rela iilor interna ionale în jurul unor 
centre de putere. Dup  R zboiul Rece, Uniunea European , SUA i alte state 
dezvoltate, au generat integrarea european , în timp ce Rusia este ezitant , 
oscilînd între rolul de broker a noilor balan e de putere i dependen a de rile 
balcanice i rolul constructiv de lider mondial din sec. XXI, stimulînd tendin-
ele de constituire regional  ca o expresie organiza ional  a globaliz rii. 

- Schimbarea dureroas  a regiunii dintr-o stare a lipsei unei zone econo-
mice i de comer , într-un spa iu economic mai cooperativ. Aceasta include 
toate divergen ele reale i poten iale ale intereselor economice dintre actorii 
particulari locali i externi în acest proces de evolu ie a noilor oportunit i pe-
ntru prosperitate. 

- Tranzi iile interne sistemice ale unor state din Europa de Sud-Est i 
atitudinile na ionale variate vis-a-vis de omogenitatea social , economic , po-
litic , i strategic , i diferite orient ri ale recentelor centre globale de putere. 

- Diferite modele i nivele de adaptare a unor state din regiune la extin-
derea occidental  a statului democratic sînt bazate pe principiul de „securitate 
comun ” i sistemul economiei de pia  - un proces generat de colapsul soci-
alismului în varianta sa sovietic i iugoslav . 
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- Dezintegrarea predominant destructiv  a Federa iei Iugoslave, patru 
zboaie care au urmat, i apari ia problemelor de construc ie statal  în Euro-

pa de Sud-Est. 
Elaborarea unor instrumente adecvate pentru a duce la bun sfîr it aceas-

 sarcin  înainte i în timpul pre-accesului diferen iat a regiunii a inceput s  
evoluieze spre progres. Abord rile strategice ale Uniunii Europene vis-a-vis 
de regiune în procesul de pre-acces diferen iat în anii urm tori vizînd obiecti-
vele unei realiz ri cu succes a integr rii trebuie s  întruneasc  urm toarele 
cerin e: 

1. Sistemul strategiilor Uniunii Europene trebuie s  reflecte asupra so-
lu ion rii problemelor structurale, cu multitudinea de instabilit i i riscuri 
curente i varia ia lor de la stat la stat. Prin urmare, strategiile specifice ale 
Uniunii Europene, adecvate i comprehensibile relativ la statele din Europa 
de Sud-Est sunt necesare i au consecin e practice pentru rezultatul pre-acce-
sului diferen iat a regiunii. 

2. O cerin  general  a strategiilor Uniunii Europene este preg tirea pe-
ntru a ac iona în combina ie cu cerin a de men inere a costurilor cît mai sc -
zute. Aceasta înseamn  c  Uniunea European  trebuie s  posede un meca-
nism adecvat pentru a decide care sunt priorita ile i unde i pe ce trebuie pus 
accentul. 

3. Strategiile Uniunii Europene trebuie s  reflecte asupra evolu iilor 
posibile i probabile. De asemenea, ele trebuie sus inute de c tre un personal 
adecvat, cu capacitate material i financiar i resurse. Eficien a i performa-

a este obligatorie pentru orice strategie a Uniunii Europene aplicate în Sud-
Estul Europei. 

4. Un mecanism de adoptare a deciziilor, analitic i adecvat trebuie s  
aprecieze succesiunea de evenimente i s  determine perioada de utilizare a 
strategiilor respective, rata de mobilizare a mijloacelor pentru aplicare i du-
rata disponibilita ii instrumentelor aplicabile. 

5. O cerin  nu mai pu in important  este mobilizarea opiniei publice 
europene la nivel na ional i unional. Un public european sus in tor poate de-
cide dac  strategia de pre-acces diferen iat în regiune va fi cu succes sau va 

ua. 
6. Strategiile Uniunii Europene trebuie s  includ  coordonare i leg tu-

 eficient  cu alte institu ii interna ionale sau guverne individuale. Preîntîm-
pinînd duplicitatea eforturilor i risipirea resurselor, se vor fortifica capacit -
ile diferitor organiza ii i mecanisme i trebuie s  fie o component  integral  

a strategiilor Uniunii Europene pentru Europa de Sud-Est. 
Un aspect semnificativ al acestei ultime cerin e este „factorul rus” - cum 

 fie atras i men inut  Russia într-o implicare extern  benign  în Sud-Estul 
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Europei, f  a prejudicia procesul de integrare euro-atlantic  a regiunii. Re-
giunea sud-est european  furnizeaz  oportunit i politice, economice i stra-
tegice pentru Rusia de a adera la procesul de integrare euro-atlantic . Obstru-

ionarea sau „împiedicarea jocului de integrare” va avea consecin e mult mai 
negative pentru Russia decît în cazul unei particip ri constructive sau even-
tual neparticip ri în procesul de integrare euro-atlantic  în sud-estul Europei. 
Imaginea pozitiv  a Rusiei va fi garantat  dac  aceast  putere global  nu va 
împiedica integrarea în NATO i Uniunea European  a statelor din Europa de 
sud-est. Rela iile Uniunea European  – Rusia trebuie totu i s  includ  acest 
aspect al strategiei Uniunea European  în Europa de sud-est. 

Natura sistemic  a principalelor riscuri i instabilit i, provocat  de cau-
ze structurale, mo teniri din trecut, diversitatea etnic i religioas  a spa iului, 
con inutul social eterogen i cultura politic  joas , precum i politicile unor 
state aparte necesit  un sistem complex de strategii inter-rela ionale ale Uniu-
nii Europene cu un sofisticat management de implementare. 

Chiar i un scurt rezumat a factorilor sistemici, constituind riscurile i 
instabilit ile ce sînt caracteristice atît Europei cît i Europei de Sud-Est, inc-
lud urm toarele elemente: 

1. Deficien ele economice, tehnologice i infrastructurale ale Europei de 
Sud-Est în asociere cu economia na ional  intern , crizele sociale i politice. 
Exist  variate antecedente istorice ale moderniz rii economice, tehnologice i 
infrastructurale întîrziate în Europa de Sud-Est. Este suficient s  men ion m 
doar perioada R zboiului Rece cu trei tipuri de state i blocuri care au existat 
la acea perioad : NATO, Organiza ia Tratatului de la Var ovia i cele care nu 
erau aliate. Infrastructura - transportul, comunica iile, rela iile economice, etc 
- au reflectat gîndirea i ac iunile polarizate din timpul R zboiului Rece. Re-
zultatul a fost separarea statelor i pentru c  ele nu erau legate, s-a urm rit o 
distan are ulterioar  a regiunii de alte p i ale lumii care erau adaptate la ce-
rin ele economice, informa ionale, umanitare crescînde.  

O imagine mai larg  a fost întunecat  de dificultatea în care se aflau sta-
tele în tranzi ie (cu excep ia Greciei i Turciei) care au experimentat schim-
barea de la proprietatea de stat i economia planificat  la proprietate privat  
i economie de pia . Administrarea slab  a proceselor de transformare, inc-

luzînd comportamentul aventurier politic i economic în unele state, cazuri 
repetate de privatizare criminal  – toate aceste instabilit i au generat un spe-
ctru întreg de riscuri, ocazional amenin înd continuitatea autorit ii statale în 
diferite state (Albania, România, Bulgaria, Republica Moldova); 

2. Antagonismele etnice si religioase, augumentate de c tre deficien ele 
cognitive, emo ionale i de percep ie i multiplicate de c tre activismul carie-
ri tilor politici. Aceasta este cea mai discutat  surs  de conflicte din ultima 
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decad  din – o surs  de instabilit i de durat , amenin ri regionale i na io-
nale i amenin ri de securitate. Mobilizarea etnic  a croa ilor a atras aten ia 
observatorilor i participan ilor în conflictele din Europa de Sud-Est. Croa i, 
unguri i bulgari se plîng de violarea drepturilor minorit ilor lor de c tre 
autori ile sîrbe. Copiii din Serbia sunt înc  educa i în ur  fa  de na iunile 
vecine, ca „inamici eterni”. Acest stereotip etnic negativ în Serbia este un ob-
iectiv educa ional deschis cu un mesaj negativ de dragul consolid rii interne 
a Serbiei pe baz  na ionalist  destructiv .  

Oricum este doar un singur exemplu de rela ii interetnice care ar putea 
fi clasificat mai mult sau mai pu in în cadrul conceptual al ciocnirii civiliza-
iilor - rela iile dintre serbi i albanezi. Alte diferen e etnice i religioase sunt 

pe t rîmul administr rii politice i a reglement rilor juridice. Escaladarea sau 
rezolvarea lor depinde de voin a politic , resurse i strategii. 

3. Provoc rile de edificare a statului, care se transform  în riscuri de se-
curitate i instabilit i majore pentru întregul regim. Destr marea statelor fe-
derale ale Iugoslaviei, apari ia i dezvoltarea conceptului politic de „proble-

 albanez ” precum i „problema Sîrb ” ca i procesul dificil de trecere de 
la totalitarism, sistem autoritar i cu planificare centralizat  la democra ia 
pluralist i economia de pia  sunt trei determinante a sursei de risc de secu-
ritate i instabilitate în Europa de Sud-Est, cunoscut i ca „Tripla Tranzi-
ie”.214 

Spre deosebire de Republica Cehoslovac i chiar i de Uniunea Sovie-
tic , Federa ia Iugoslav , condus  de c tre carieri ti politici i lideri etnocen-
trici în republic  dominanta fostului stat federal, Serbia, i-a sfîr it existen a 
prea pu in necesar  în cel mai destructiv mod. Edificarea statal  ulterioar  a 
republicilor din fosta federa ie a fost adi ional împov rat  de catre comporta-
mentul agresiv i dogmatic al Serbiei: r zboaiele Serbiei împotriva Sloveniei, 
Croa iei i Bosnia-Her egovina; activitatea continu  de destabilizare dus  de 
Belgrad prin intermediul agen ilor politici în Macedonia; obstruc ionarea cre-
at  de Serbia pentru o organizare social i politic  democratic  a republicii 
Muntenegru în noua federa ie Iugoslav ; tratamentul inadecvat al unor ches-
tiuni complexe a regiunii Kosovo din Serbia de c tre liderii politici din Bel-
grad care a condus la în sprirea problemelor etnice i constitu ionale. 

Problemele de edificare statal  sunt înr ut ite de tranzi ia economic , 
social i probleme politice, pe care cele mai multe din fostele republici iugo-
                                                
214 Beyond EU Enlargement. The Agenda of Stabilization for Southeastern Europe. / 

Ed. W. van Meurs. - Gutrsloh, Bertelsman Foundation Publishers, Vol.I, 2000; 
Beyond EU Enlargement: The Agenda of Stabilization for Southeastern Europe. / 
Ed. W. van Meurs. - Gutersloh, Bertelsman Foundation Publishers, Vol. II, 2001 
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slave i acum state suverane o experimenteaz  acum. Tranzi ia de la „social-
ismul real existent” la democra ii consolidate func ionale au cauzat probleme 
majore stabilit ii institu ionale chiar i în a a state ca Bulgaria i România în 
timpul anilor 1990. Problemele din Albania, Macedonia, Bosnia-Her egovi-
na, Moldova sînt chiar mai grave. 

În fostele republici iugoslave exist  un permanent risc de izbucnire a r -
zboiului. Este un comportament agresiv frecvent al regimului de la Belgrad 
fie ca un ultim resort de a se salva de la presiunea popular  intern  sau din 
cauza situa iei din Kosovo i Bosnia-Her egovina. Atîta timp cît exist  nece-
sitatea pentru stabilitate în Kosovo KFOR/UNMIK i ale sale dimensiuni 
ONU, NATO i Uniunea European  continui  s  fie o necesitate valid  f  
un compromis aparent.  

Nu mai surprinde faptul c  anali tii i politicienii cred c  lupta împotri-
va criminalit ii i riscurile de securitate au devenit un factor integrativ prio-
ritar în Europa. Europa de Sud-Est este bîntuit  de crima organizat , terorism, 
imigra ie clandestin , trafic de droguri, corup ie, sp lare de bani i prolixfera-
rea armelor de calibru mic (chiar i a materialelor radioactive). 

Criminalitatea are r cini specifice na ionale, sociale, economice, cul-
turale i psihologice. Situa ia creat  în Europa de Sud-Est este favorizat  de 
modernizarea întîrziat  a regiunii în termenii dezvolt rii economice, thenolo-
gice, sociale i politice. Deasemenea este important  fragilitatea institu iilor 
de stat în nou formatele state independente, legate de dificult ile edific rii 
statale; situa ia statelor “e uate”; procesele întîrziate de tranzi ie în România 
i Bulgaria si ultimul, dar nu cel din urm  factor metodele criminale de imp-

lementare a proceselor transforma ionale în statele post comuniste din regi-
une cu participarea administra iei corupte 

Abord rile strategice ale Uniunii Europene în tratarea acestui set de ris-
curi de securitate i instabilitate nu trebuie eronate prin a tept rile unei shim-

ri automate de la riscuri de securitate major  la unele neînsemnate. Riscuri-
le mai neînsemnate vor fi cu siguran  reduse cu re inerea riscurilor majore în 
Europa de Sud-Est. Incertitudinile inerente în situa ia curent  în ex-Iugosla-
via i factorul iredentist albanez nu furnizeaz  perspective în ce prive te cînd 
i cum aceste schimb ri vor avea loc. Oricum, odat  ce influien a riscurilor 

de securitate va descre te în Europa Sud-Estic , o aten ie continu  va fi nece-
sar de acordat interac iunii dintre al i factori crescinzi de risc i realizarea 
acestor riscuri. 

Consecin ele economiei socialiste cu planificare centralizat  în combi-
na ie cu poluarea a creat o situa ie fundamental nesatisf toare a mediului în 
ultimele dou  decade. Cazurile de rîuri poluate, inclusiv Dun rea, i degra-
darea continu  a mediului M rii Negre din cauza marilor fluvii ne aminte te 
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despre sarcinile pe care le are Europa de Sud-Est în îmbun irea situa iei 
ecologice din regiune .Poluarea cauzat  de lupta NATO împotriva ex-Iugos-
laviei, în special prin incendiile din rafin riile de petrol, în continuare înr u-

ind situa ia ecologic . În a a fel, Europa de Sud-Est a c tat tr turile 
unei zone de dezastru umanitar i ecologic cu riscul de a transforma Marea 
Neagr  într-o mare moart . 

Un alt aspect, este riscul care provine de la cel mai mare vecin al Euro-
pei de Sud-Est, adic  CSI, zona Marea Neagr  - Marea Caspic , estul Medi-
teranian i Orientul Mijlociu. De fapt, cel mai sigur vecin al acestei zone este 
Uniunea European i statele vecine acesteia din nord i sud. Toate celelalte 
regiuni vecine au poten ial de a genera conflicte, riscuri de securitate si insta-
bilit i de lung  durat . Riscul de proliferare a anumitor tensiuni i instabili-

i în termeni medii ine cel mai probabil de domeniul securit ii. 
Strategiile Uniunii Europene pentru eliminarea acestor riscuri i instabi-

lit i trebuie s  utilizeze oportunit ile existente pentru evolu ia constructiv  a 
celor trei regiuni, a a ca i poten ialul de stabilitate în alte p i ale Europei 
care se învecineaz  direct cu CSI, zona Marea Neagr  - Marea Caspic , Estul 
Mediteranian i Orientul Mijlociu. 

În ciuda predomin rii riscurilor, unii factori pozitivi i instrumente stra-
tegice ale Uniunii Europene acum pot fi enumerate ca contrapuncte: 

- statutul de membru al Uniunii Europene a Greciei: 
- apropierea negocierilor cu Bulgaria, România i Slovenia, ad ugînd 

implementarea Acordurilor europene cu aceste state la mijlocul anilor 1990. 
Un aspect specific al acestor rela ii în domeniul ap rii i securit ii este im-
plementarea gradual  a Politicii Europene Comune pentru Securitate i Ap -
rare (CESDP). Aspectele specifice sud-est europene ale CESDP în combinare 
cu diferite forme ale implic rii NATO în regiune pot produce cele mai clare 
rezultate; 

- discu iile ascendente pentru implementarea Acordului de Stabilizare i 
Asociere cu Croa ia i Macedonia; perspectiva unei eventuale lans ri a unor 
discu ii de stabilizare i negociere cu Republica Moldova i eventual Ucraina; 
i alte programe ale Uniunii Europene de ajutorare. Efectul de motivare, mo-

bilizare i organizare este real în cîteva state, accentuînd asupra stabilit ii i 
cooper rii chiar i la acest stadiu al procesului. 

- Statutul de membru candidat al Uniunii Europene pentru Turcia, al -
turi de statutul de membru în Uniunea Vamal  European ; 

- Pactul de stabilitate pentru Europa de Sud-Est ( iulie 1999); 
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- Crearea unei organiza ii regionale pentru liberul schimb i cooperare 
economic ;215 

- Coordonarea eforturilor Uniunii Europene în Europa de Sud-Est cu 
alte ini iative regionale ca Ini iativa de Cooperare în Europa de Sud-Est 
(SECI), Organiza ia Cooper rii Economice la Marea Neagr , etc. 

Pactul de stabilitate i negocierile cu Bulgaria i România, ca i proce-
sul de stabilizare i apropiere aplicat de c tre Uniunea European  în Europa 
de Sud-Est, accentuiaz  necesitatea unei edific ri regionale, prevenire a con-
flictelor, reconstruc ie post conflictual i reglementarea conflictelor. Princi-
piul regionalit ii al Uniunii Europene reflect  tendin a spre regionalism, sta-
bilitate, cooperare i integrare în Europa i politicile de suport a dezvolt rii 
lor pozitive în Europa de Sud-Est. Pe de alt  parte, el de asemenea reflect  
necesitatea comun  a majorit ii statelor din Europa de Sud-Est i Uniunea 
European  pentru securitate i stabilitate pe o baz  democratic . Edificarea 
regional  este legat  de strategiile de preîntîmpinare a conflictelor, reabilitare 
post-conflict i reglementare a conflictelor. 

Negocierile i Procesul de Asociere i stabilizare a Uniunii Europene cu 
statele din Europa de Sud-Est sînt reflec ii institu ionale ale principiului con-
di ionalit ii. Ultimul reflect , de asemenea, i decalajul dintre structurile fun-
damentale ale unor state, a a ca i diviziunile teritoriale din Europa de Sud-
Est. Iat  de ce schimb rile recomandate de c tre strategile Uniunii Europene 
sunt a tepate s  stimuleze schimb ri pozitive, s  contribuie la neutralizarea 
celor negative i s  promoveze ascensiunea care ar înt ri viziunea Uniunii 
Europene precum i practicile de stabilitate i prosperitate în Europa de Sud-
Est. Rolul de hotar special în raport cu al i vecini ai Uniunii Europene - CSI, 
zona Marea Neagr  - Marea Caspic , Estul Mediteranian i Orientul Mijlociu 
- adaug  substan  la aceast  abordare strategic .  

Este necesar s  se clarifice situa ia în care existentele dar deja învechi-
tele rela ii de tipul r zboiului rece din economie, transport i infrastructura 
comunica iilor din Europa de Sud-Est trebuie s  devin  un component com-
patibil cu toat  infrastructura transporturilor i comunica iilor europene. Poli-
ticile Uniunii Europene trebuie s  fie structurate asupra reducerii fragilit ii 
proceselor de tranzi ie i transformarea statelor în contribuabili ne i ai poten-
ialului economic al Uniunii Europene. Din aceste considerente Uniunea 

European  trebuie s  se concentreze asupra politicilor investi ionale, manage-
mentul eficient al asisten ei financiare interna ionale, reducerea omajului, 
îmbun irea condi iilor de trai al tinerilor i persoanelor în etate. 

 

                                                
215 http://europa.eu.int/comm/enlargenet/report_io_99/composite/50.htm 
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Globalization as a qualitative new phase of development of international 

system and world economy (rapid economic growth; global market of goods, 
services, capital) is one of the most discussed questions in contemporary 
world; it became very popular not only in international relations but also in 
historical, political, socio-economical, ecological and technical sciences. The 
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XXI century is a period of global challenges and responses for human civili-
zation. The role of global problems in the process of the formation of new 
way of thinking is very important, particularly in the context of intensifica-
tion consequences of globalization in the world and Republic of Moldova is 
not exception. New political thinking stands for a process in which we ought 
to recognize each other humanity as we move to solve complex problems dea-
ling with social and political life, economies and global relations.  

The article analyzes the changes in the political thinking and examines 
the impact of globalization on the internal development, national interest, 
and foreign policy. Now, when our country are in the transitional period (re-
building the state, fostering democracy) which include such difficulties as att-
racting foreign investment, inflation, unemployment, influence of global pro-
cess play special role for the future of its population both for a short-term 
and long-term perspectives. New way of thinking, based on the moral impe-
rative, ideology of humanism and spiritual country is a real alternative to ne-
gative consequences of globalization. Contemporary issues present a greater 
challenge to the global interdependence system, and demand cooperation 
among societies and political actors around the world.  
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