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Editorial

În cãutarea unei scale de
securitate1
GHEORGHE CIASCAI

brul de putere. Prezenþa SUA ca putere europeanã ºi factor anti-hegemon, atât în spaþiul
vest-european cât ºi ecuaþia pan-europeanã,
prin intermediul NATO, sprijinã o asemenea
ipotezã. Însã acest joc al echilibrului de putere, este departe de a fi la îndemâna statelor
slabe2 rãmase în zonele gri sau negre dintre
NATO ºi Rusia. Or statele central ºi est europene rãmase în afara NATO sunt aproape fãrã
excepþie state slabe, care prezintã deficite de
securitate reale, fie datoritã unei statalitãþi de
datã recentã, fie din cauza lentorii reformelor
politice ºi economice post-comuniste.
Dacã vom þine cont de configuraþia de
securitate descrisã mai sus, îngrijorãrile
exprimate de oficiali din statele pomenitei
categorii sunt explicabile iar cãutarea unui
aranjament de securitate care sã le acopere
deficitul de securitate este un demers perfect
rezonabil. Problema care se pune în acest
context este cea a posibilitãþii emergenþei unei
structuri de securitate în mãsurã sã rãspundã
nevoilor/percepþiilor de securitate apãrute în
statele Europei centrale ºi de est, rãmase în
afara NATO ºi a Uniunii Europene sau a
Tratatului de la Taºkent3.
Deºi, în prezent, starea de securitate a
acestor state nu este atât de gravã, o încetinire a
procesului de extindere al NATO va putea
conduce la accentuarea incertitudinilor ºi chiar

I. CONTEXTUL PROBLEMEI
Studiul de faþã pleacã de la câteva
asumpþii impuse de evoluþia mediului de securitate european în primul deceniu post-rãzboi
rece. Prima dintre acestea este aceea a existenþei unui decalaj de securitate în spaþiul central ºi est european, generat de extinderea limitatã a NATO, decisã cu ocazia summit-ului
din iulie 1997, de la Madrid.
O a doua asumpþie, strâns legatã de
cea precedentã, intenþioneazã sã amendeze un
topos al discursurilor pe teme de securitate
din Europa anilor 90, respectiv teza indivizibilitãþii securitãþii europene. Acest concept
generos, ce pleacã de la postularea existenþei
unui sistem internaþional de securitate eficace,
are o sferã de manifestare mult mai restrânsã,
atât din punct de vedere al diferitelor aspecte
ale securitãþii cât ºi din punct de vedere
geografic. NATO ºi UE sunt de fapt singurele
organizaþii în care conceptul se valideazã.
Admiþând aceastã restrângere, vom
accepta ºi cea de a treia presupoziþie a cercetãrii noastre conform cãreia sistemul general
european de securitate la început de secol
XXI, în ciuda tentativelor idealiste de tip
kantiano-wilsonian (OSCE, EAPC, Consiliul
Europei etc.), este încã unul de tip westfalic,
ce solicitã pentru buna sa funcþionare echili-
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a discriminãrilor în materie de securitate cu care
se confruntã statele menþionate mai sus.
Þinând cont de faptul cã filosofia
lãrgirii Alianþei atlantice, dupã valul Madrid
1997, confuzã ºi adesea contradictoriu formulatã, pare a fi în primul rând una de naturã
neorealistã, iar exigenþele funcþionale economice de tip cost/beneficii vor avea prioritate,
scenariul maximal al unei extinderi generoase a
NATO este puþin probabil sã se realizeze.
Integrarea tuturor statelor candidate din Europa
centralã ºi orientalã în NATO, aºa numita the
bing bang solution, chiar în circumstanþele
internaþionale modificate de evenimentele de la
11 septembrie din SUA, este practic imposibilã.
Prin urmare, chiar dacã împãrtãºim
opinia cu privire la rolul cheie, fundamental ºi
de leadership al NATO pe scena europeanã de
securitate, considerãm cã este obligatorie
investigarea altor opþiuni de securitate care ar
putea fi urmate de statele central ºi est
europene nemembre NATO ºi UE.
Lista acestor scenarii, pe care vom
încerca sã le schiþãm în continuare, nu se
doreºte a fi una originalã4 ºi exhaustivã, ºi,
propunând-o, ne asumãm riscul de a fi
scolastici, în scopul de a nu pierde vreuna din
variantele de ieºire din dilema de securitate
provocatã de incompleta lãrgire a NATO.

doresc sã adere la NATO, iar cealaltã vizeazã
celelalte state din arealul euro-atlantic dornice
sã coopereze cu alianþa.
În ceea ce priveºte opþiunea integrãrii
de noi membri, discursul post-rãzboi rece al
oficialilor NATO ºi din statele membre, noul
concept strategic al alianþei, adoptat în aprilie
99 la Washington, primul val al extinderii din
1997-1999, ºi, în general, filosofia post-rãzboi
rece a NATO, exprimatã în alte documente
oficiale, precum Studiul asupra lãrgirii ºi Planul
de acþiune pentru integrare (PNA/MAP), au
creat un orizont de aºteptare foarte ridicat în
statele aspirante la calitatea de membru al
alianþei. În mod efectiv, statele candidate
considerã cã NATO este unica organizaþie
capabilã sã le acopere deficitul de securitate.
Statele Europei centrale ºi de est neinteresate de accesul în NATO, în special cele exsovietice, au gãsit în reþeaua de aranjamente
pusã la dispoziþie de Alianþã prin intermediul
PpP o formulã suficient de flexibilã în raport cu
interesele lor de securitate.
II.1 MAP ºi continuarea procesului
de extindere
Iniþiativa referitoare la cererea statelor
candidate, aprobatã de ºefii de stat ºi de guvern
din statele membre NATO, la Washington, cu
ocazia summit-ului aniversar din aprilie 1999,
respectiv Planul de acþiune pentru aderare
(Membership Action Plan  MAP), a încercat
într-o manierã mai mult decât prudentã sã
rãspundã presiunilor venite din partea celor
nouã aspiranþi la integrare. De asemenea, noul
program aliat valida principiul politic invocat
adeseori de oficialii aliaþi în privinþa extinderii  principiul porþilor deschise. În ciuda
unei denumiri încurajatoare, PNA/MAP este
clar doar în privinþa lentorii sau chiar a încetinirii procesului de extindere! De vreme ce în
articolul 3 al acestui document se afirmã cã

II. SOLUÞIILE NATO
Alianþa atlanticã, în calitatea de protagonist al jocului european de securitate, a
încercat sã ofere statelor Europei centrale ºi
de est nemembre câteva aranjamente de
creºtere a stabilitãþii ºi securitãþii regionale ºi
implicit sã diminueze deficitele ºi discriminãrile de securitate pe care le percep acestea.
Astfel, dupã cum bine se ºtie, NATO pune la
dispoziþia statelor europene nemembre douã
mari categorii de mecanisme de cooperare.
Prima categorie se adreseazã statelor care
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«La participation au plan daction pour
ladhésion, qui aurait lieu sur la base de
lautodiférenciation, nimplique pas quun
délai soit prévu pour une telle décision et ne
donne pas une garantie dadhésion finale.
Le programme ne peut être considéré comme
une liste de critères dadhésion5, nimic ºi
nimeni nu garanteazã candidatelor cã obiectivul aderãrii este unul accesibil. Se pare cã
regulile prevãzute în mod expres prin MAP,
pe care le citam ceva mai sus, pun statele
angajate în acest program într-o posturã
nefavorabilã. Nefericita formulã pe care se
sprijinã procesul de pregãtire a unei eventuale
aderãri la NATO, în speþã rundele de dialog
«19+1», furnizeazã o mulþime de dificultãþi
strategilor ºi planificatorilor în materie de
securitate ºi apãrare din statele candidate la
aderare. Cine poate garanta cã la finalul
discuþiilor din cadrul PNA/MAP, în formula
«19+1», aspiranþii vor fi invitaþi sã înceapã
negocierile de aderare? Probabil cã nimeni
sau, eventual, dupã procedura instituitã în
timpul primei runde a extinderii, primus inter
pares, în ocurenþã Statele Unite, ºi, poate, un
alt aliat important, Germania6.
Dacã summit-ul NATO din toamna
anului viitor de la Praga va lua decizia de a
lansa noi invitaþii de aderare, multe din
problemele de securitate ale Europei centrale
ºi de est vor persista. Fatalmente, unele state
candidate vor rãmâne în afara Alianþei,
fiindcã în caz contrar, organizaþia transatlanticã riscã sã fie vidatã7 de conþinutul sãu cel
mai important: beneficiile rezultate din
eficacitatea dispozitivului politic ºi militar de
apãrare colectivã8.
Prin urmare, deficitul de securitate al
þãrilor excluse va trebui acoperit prin alte
aranjamente de securitate, pentru cã un
eventual insucces în demersul de integrare în
NATO ar putea provoca acutizarea percepþiilor de insecuritate ºi încurajarea redeschi-

S.P. nr. 99/2001

derii unui cerc vicios de tipul «cheltuieli
militare exagerate  militarizarea economiei 
acutizarea autarhiei regionale  ameninþãri la
adresa securitãþii regionale», conform modelului experimentat de cãtre d-nii Miloºevici,
Tudjman sau Meciar.
Anumite mecanisme speciale de preaderare, având un orizont temporal relativ
bine precizat, create, eventual, prin analogie
cu cele instituite de cãtre UE, ar putea fi propuse candidaþilor care îndeplinesc condiþiile
de aderare în 2002. Dacã NATO doreºte sã
ofere o ancorã de siguranþã fiecãrei þãri care
doreºte sã i se alãture, este necesar ca organizaþia sã facã mai clar actualul MAP, pãstrând
desigur cele cinci capitole actuale ale programului.
Chiar în aceste circumstanþe, alte state
ne-candidate, precum Moldova, Ucraina sau
cele ex-iugoslave vor rãmâne în afara cadrului de securitate al NATO, fie ºi în cazul unei
extinderi foarte largi.
În concluzie, în cazul unui asemenea
scenariu, cea mai dificilã situaþie este cea a
þãrilor care vor lipsi de pe lista viitorilor invitaþi ºi/sau a celor care nu dispun ºi nu vor gãsi
alternative de securitate eficace. Pentru moment este poate prea devreme ºi destul de
greu de a le enumera, dar cu excepþia Sloveniei ºi, poate, a Slovaciei, care sunt menþionate ca viitori membri ai NATO, în numeroase estimãri, toate celelalte se pot înscrie în
aceastã categorie.
II.2 Un cadru euro-atlantic alternativ:
PpP-CPEA, CCP OTAN-Rusia,
Charta NATO-Ucraina
Organizaþia atlanticã oferã o reþea de
cooperare în materie de securitate mai largã
decât MAP, care cuprinde practic toate þãrile
Europei, inclusiv pe cele ale Europei centrale ºi
de est, pe care s-ar putea edifica arhitectura de
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securitate la scara întregului areal euroatlantic.
Consiliul Parteneriatului Euroatlantic,
Parteneriatul pentru Pace ºi cele douã acorduri convenite cu Federaþia Rusã ºi Ucraina
pot constitui premisele instituþionale ale unui
scenariu optimist cât priveºte dificultãþile de
securitate ale þãrilor Europei centrale ºi de est
nemembre ale NATO. Însã atuul acestor
aranjamente  acoperirea întregului spaþiu
euroatlantic  constituie, concomitent, ºi o
slãbiciune adeseori greu de acoperit.
La o analizã riguroasã, se va putea
releva cã aranjamentele de acest tip corespund unei viziuni wilsoniene asupra relaþiilor
internaþionale, împãrtãºitã de fosta administraþie americanã, ºi sunt, cel puþin în parte, în
contradicþie cu principiul-cheie al NATO,
respectiv apãrarea colectivã.
În fapt, dacã aranjamentele de acest
gen se dezvoltã pânã la ultimele lor scopuri,
consecinþe ºi implicaþii, NATO va deveni o
organizaþie clasicã de securitate colectivã,
altfel spus un soi de OSCE. Cu siguranþã,
posibilitatea oferitã partenerilor de a se consulta în cadrul CPEA cu NATO ºi membrii sãi,
atunci când securitatea lor este ameninþatã,
respectiv accesul la reglementarea prevãzutã la
art. 4 din Tratatul de la Washington, reprezintã
un câºtig real. Totuºi, între consultãrile ºi
cooperarea oferite de NATO, pe de-o parte, ºi
nevoile de securitate din unele state central
europene, pe de altã parte  cele excluse din
procesul de lãrgire  existã ºi va exista
întotdeauna un obstacol imposibil de surmontat prin prevederile CPEA. Filosofia actualã a
Alianþei nu permite depãºirea acestui clivaj.
Cele douã înþelegeri convenite separat
cu Rusia ºi Ucraina, în ciuda contribuþiei lor
la stabilitatea ºi la consolidarea încrederii în
spaþiul european, au reuºit sã creeze o
diferenþã de statut între cele douã þãri ºi restul
statelor din Europa centralã ºi de est. Probabil
cã intenþia oficialilor aliaþi, de altfel de

înþeles, era de a include cei doi importanþi
actori în reþeaua de securitate creatã de NATO
în anii post-rãzboi rece, încercând sã le
menajeze sensibilitatea ºi orgoliul de mare
putere, în cazul Rusiei, sau sã consolideze
independenþa ºi statutul internaþional al tânãrului stat ucrainean. Cu toate acestea, chiar
dacã s-ar admite aceste ultime raþiuni, trebuie
sã constatãm cã Actul fundamental al relaþiilor NATO-Rusia ºi Charta NATO-Ucraina
ar putea fi privite, la o evaluare mai severã,
drept modalitãþi de discriminare în raport cu
alte state central ºi est europene.
III. SOLUÞII ALTERNATIVE LA
«REÞEAUA NATO»
Lista opþiunilor de securitate complementare ar putea mai lungã, dar am optat
pentru examinarea celor care par a fi cele mai
eficace prin raportare la nevoile þãrilor
spaþiului central ºi est european. Am preferat
sã renunþãm la analiza soluþiei OSCE pentru
cã aceastã organizaþie creatã în anii de
destindere ai rãzboiului rece n-a putut nici sã
previnã nici sã soluþioneze cel mai grav
conflict european izbucnit dupã cãderea
cortinei de fier  e vorba, evident, de rãzboiul
din fosta Iugoslavie. Chiar dacã noul concept
al securitãþii prin cooperare a gãsit un excelent loc de manifestare în cadrul acestui for
internaþional, viziunile adesea divergente ale
membrilor sãi ºi mecanismele sale prea
greoaie au paralizat adesea acþiunea eficace a
organizaþiei. Cu siguranþã OSCE va rãmâne
un forum esenþial în care statele Europei,
Americii de Nord ºi Asiei centrale ex-sovietice se reunesc ºi dezbat probleme referitoare la
propria securitate ºi la cea general europeanã,
dar efectele limitate ale acþiunii sale relativ la
deficitele acute de securitate din Europa centralã ºi orientalã precum ºi o certã duplicare
faþã de mecanismele NATO (CPEA ºi PpP) au
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justificat neintroducerea pe lista de soluþii
alternative.
Consiliul Europei este absent dat fiind
faptul cã preocuparea sa fundamentalã pentru
ceea ce se numeºte securitatea democraticã9
nu-i permite sã ia în considerare toate provocãrile la adresa securitãþii din statele Europei
centrale ºi de est.
De asemenea am evitat investigarea
unor situaþii specifice, precum cea a BosnieiHerþegovina, care este de fapt un fel de protectorat NATO sub mandatul ONU. O astfel
de investigaþie ar cere o cercetare separatã
care de altfel a ºi fost fãcutã de numeroºi
autori.

În ceea ce priveºte «acquis-ul de securitate non-convenþionalã» pe care-l dobândesc odatã cu integrarea în UE statele din
Europa centralã ºi de est sunt de menþionat
câºtigurile certe în domeniile economic, de
mediu ºi societal, graþie îndeplinirii la un
nivel acceptabil a criteriilor de integrare.
Practic, þãrile central ºi est europene
candidate la aderarea la UE sunt aceleaºi cu
cele pentru NATO, cu excepþia Albaniei ºi
FYROM. Aceastã suprapunere indicã în mod
cert cã nici UE nu este în mãsurã sã rãspundã
la întreaga gamã de sfidãri la adresa securitãþii
în Europa centralã ºi orientalã, de vreme ce
negocierile de aderare au lãsat de o parte
unele din statele regiunii. Linii de demarcaþie,
mai mult sau mai puþin vizibile, vor separa în
viitorul apropiat ºi mediu þãrile baltice, statele
Grupului Viºegrad sau România, pe de-o
parte, Belarus, Ucraina ºi Moldova, pe de altã
parte. Ori România, Bulgaria ºi Slovenia, pe
de-o parte, ºi celelalte state ex-comuniste din
Balcani, pe de altã parte. În prezent, chiar
între România ºi alþi candidaþi la integrare în
UE existã o diferenþã de tratament, prin menþinerea vizei pentru cetãþenii români care vor
sã cãlãtoreascã în spaþiul Schengen.
De fapt, în momentul în care se pune
problema linilor de demarcaþie trebuie
cercetatã chestiunea frontierelor orientale ale
Uniunii Europene. Însã acesta este un dosar
delicat atât din perspectiva politicã, cât ºi din
cea strategicã ºi geopoliticã, cãruia trebuie sã-i
dea rãspuns înalþi responsabili de la Bruxelles
ºi din capitalele statelor membre10.

III.1. Varianta europeanã: integrarea
în UE

În general, din punct de vedere al
securitãþii, aderarea la UE este, adesea,
consideratã ca un proces complementar celui
de integrare în NATO. Cu toate acestea,
natura specificã economicã ºi politicã a UE,
ºi, dupã decizia luatã la summit-ul de la
Helsinki în decembrie 2001, de securitate,
cere o manierã specificã de abordare a
problemei integrãrii în UE.
Þinând cont de aceste diferenþe,
responsabili europeni de la Bruxelles ºi,
bineînþeles, cei din capitalele statelor membre, au propus un program mai raþional destinat candidaþilor din Europa centralã ºi de
est. «Criteriile de la Copenhaga» au permis
UE sã ia decizia de a invita toate statele
aspirante la integrare sã înceapã negocierile
de aderare. Procesul de negociere, mai
III.2. Parteneriatele strategice:
elaborat ºi mai amplu decât cel cu NATO,
modelul «parrainage»-ului
datã fiind ºi extensiunea mult mai mare a
acquis-ului comunitar ce depãºeºte cu mult
O modalitate specificã de diminuare a
cadrul juridic al Alianþei atlantice, a oferit deficitelor de securitate, în spaþiul central ºi
aspiranþilor central ºi est europeni orizonturi est european, ºi nu numai, bine cunoscutã în
temporale relativ precise.
practica relaþiilor internaþionale din ultimii
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ani, o constituie relaþia bilateralã sau trilateralã privilegiatã între doi sau trei parteneri,
departajaþi prin potenþialul lor strategic,
respectiv militar, politic ºi economic. Caracteristica principalã a acestei relaþii este asimetria de putere între cele douã pãrþi. În general,
partenerul mai puternic este o mare putere, un
actor internaþional influent care poate oferi o
anumitã marjã de siguranþã partenerului mai
slab. Datã fiind aceastã caracteristicã, parteneriatul strategic poate fi considerat ca o
relaþie de parrainage. Între acest nou tip de
raport inter-statal ºi vechea noþiune a sferei de
influenþã existã unele similitudini, dar o adaptare conceptualã ºi terminologicã s-a impus,
în circumstanþele noii globalizãri a relaþiilor
internaþionale care a urmat sfârºitului rãzboiului rece.
Unui asemenea model de comportament internaþional s-au conformat þãrile baltice atunci când au încheiat o Cartã de parteneriat strategic cu SUA în februarie 1998 sau
Belarus, care a semnat Tratatul de Uniune cu
Federaþia Rusã. În ciuda numelui sãu ºi a unei
retorici implicite, aranjamentul ruso-belarus
poate fi inclus în categoria parteneriatelor
strategice, având în plus, ºi caracteristicile
unei alianþe bilaterale clasice. De asemenea,
trilaterala de la Weimar, respectiv PoloniaFranþa-Germania, un fel de ménage à trois
strategic, ar putea fi încadrat printre parteneriatele strategice. ªi alte state din Europa
centralã ºi de est întreþin relaþii privilegiate cu
marile puteri. Sprijinul strategic consistent
oferit de cãtre SUA Ucrainei, chiar indirect,
prin semnarea Cartei NATO-Ucraina sau prin
creditele financiare acordate prin intermediul
FMI ºi Bãncii Mondiale, în ciuda unor reforme ºi performanþe economice discutabile,
poate fi înscris în categoria parteneriatelor
strategice, chiar dacã nu s-a semnat un acord
bilateral direct SUA-Ucraina. Bulgaria dezvoltã o relaþie de un asemenea tip cu

Germania. Aceastã þarã balcanicã a decis în
1997, dupã colapsul economiei sale, sã
instituie Consiliul monetar, pe lângã Banca
Centralã a Bulgariei. Prin intermediul acestui
consiliu cursul de schimb ºi emisiunile de
monedã naþionalã bulgarã  leva  au fost
legate de cele ale mãrcii germane. România la
rândul ei a încercat sã stabileascã câteva
parteneriate strategice respectiv cu SUA,
Franþa ºi Italia.
Deºi au o serie de avantaje, printre
care se pot enumera abordarea dimensiunilor
economice ºi politice ale securitãþii, aceste
aranjamente ar putea antrena apariþia anumitor linii de clivaj între cuplurile sau triunghiurile strategice apãrute în Europa centralã
ºi de est. Prin urmare problema decalajului de
securitate din regiunea Europei centrale ºi
orientale rãmâne deschisã.
III.3 Modelul «Viºegrad»
Prin aceastã formulã sunt desemnate
aranjamentele de cooperare subregionalã care
reunesc mai multe state având scopuri
strategice compatibile, nivele de dezvoltare
apropiate ºi care împãrtãºesc valori relativ
similare. Altfel spus, nota specificã acestor
proiecte subregionale este datã de relativa
omogenitate a participanþilor. Funcþia principalã a acestor iniþiative, dincolo de cel explicit vizând întãrirea cooperãrii sau promovarea
bunei vecinãtãþi, este acela de pasarelã cãtre
alte organizaþii mai bine structurate, mai
puternice ºi mai eficace, inclusiv în ceea ce
priveºte securitatea. Grupul de la Viºegrad a
reprezentat prima iniþiativã de acest tip în
regiunea central europeanã. Grupul þãrilor
baltice reprezintã un alt aranjament constituit
pe acelaºi pattern. Analiza numeroaselor
proiecte comune, printre care cele din sfera
securitãþii, precum batalionul baltic, unitatea
navalã comunã sau Colegiul de apãrare baltic,
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dovedeºte utilitatea aranjamentului.
Deºi neînþelegerile mediatice din
cursul acestei veri ar putea infirma o asemenea ipotezã, nu este exclus sã asistãm la o
apropiere între Bulgaria ºi România, douã þãri
având practic aceleaºi þinte strategice ºi multe
caracteristici interne asemãnãtoare. O asociere formalã între aceste douã state, în ciuda
reticenþelor afiºate în unele cercuri de la
Sofia, ar putea avea un impact favorabil
asupra eforturilor politice, diplomatice ºi economice de apropiere de NATO ºi UE. De
asemenea, în jurul Pactului de stabilitate în
Europa de sud-est ar putea sã se dezvolte o
organizaþie având drept vocaþie «europenizarea» ºi apropierea de UE a Balcanilor. De
altfel, însãºi miza acestei iniþiative comunitare o reprezintã acoperirea, în mãsura în
care este posibil, decalajului de modernizare
ce separã lumea balcanicã de Europa.
În general, aranjamentele gen Viºegrad
au un statut tranzitoriu, rolul lor fiind de a
purta statele membre în organizaþiile þintã. De
exemplu, dupã succesul obþinut la summit-ul
NATO de la Madrid, Grupul Viºegrad a fost
practic inactiv fiind resuscitat doar în scopul
de a sprijini Slovacia guvernului post-Meciar
în demersurile sale de recuperarea a întârzierii
în materie de reforme ºi integrare europeanã.
În aceeaºi manierã vor funcþiona ºi celelalte
formule subregionale de cooperare ce au
drept obiectiv susþinerea integrãrii în organizaþiile occidentale. Asociaþia central europeanã de liber schimb (ACELS/CEFTA) este
un alt exemplu edificator. Pe mãsurã ce
membrii organizaþiei vor adera la UE, aceasta
se va dizolva în cadrul Uniunii.
Rãmâne de urmãrit în cazul acestui
scenariu, raporturile ce se vor institui între
þãrile ce aparþin acestor grupuri ºi statele
neutre ale noii Europe orientale11, având o
certã vocaþie europeanã, în ocurenþã Ucraina
ºi Moldova.
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III.4 Finlandizarea
Cu siguranþã, evocarea modelului
finlandez din timpul rãzboiului rece nu are
intenþia sã pledeze în favoarea unei întoarceri
la circumstanþele anilor 47-89. Rostul este
unul de naturã metodologicã ºi euristicã.
Aceastã modalitate de rezolvare a necesitãþilor de securitate din þãrile Europei centrale
ºi de est neintegrate ºi/sau neintegrabile,
adaptatã ºi modelatã conform noului context
securitar european, ar putea face obiectul unei
reflecþii mai profunde din partea experþilor ºi
politicienilor din UE, NATO, Rusia ºi din
statele vizate. Unul din semnalele de debut ale
reflecþiei a fost dat de un studiu asupra
problemei realizat de un grup de autori coordonaþi de cãtre eminentul specialist francez
Michel Foucher12. Chiar dacã dl. Foucher nu
foloseºte decât cu mare circumspecþie termenul de finlandizare, se poate identifica referinþa la acesta, printr-un alt concept interpus,
respectiv termenul de marcã. Efectiv,
dezbaterea deschisã de cãtre dl. Foucher trebuie
sã fie continuatã întrucât un aranjament de
securitate potrivit pentru þãrile ce vor rãmâne în
zona gri dintre Rusia ºi organizaþiile occidentale, chiar în noile circumstanþe de dupã
atentatele teroriste din SUA, este necesar sã fie
instituit.
III.5 Soluþia paradoxalã: întoarcerea
la echilibrul de putere clasic
Atunci când am optat pentru luarea în
calcul a acestui scenariu n-am avut în vedere,
evident, o simplã restabilire a relaþiilor forjate
de-a lungul rãzboiului rece, ci o configuraþie
mai largã din punct de vedere geografic ºi
geopolitic. Primi paºi ai regimului Putin ºi ai
noii administraþii americane conduse de
preºedintele George W. Bush, precum ºi
reacþiile colerice iniþiale de le Beijing ºi de la
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Moscova faþã de iniþiativa privind apãrarea
anti-rachetã lansatã de administraþia Bush jr.,
pãreau sã susþinã o mai veche ipotezã, lansatã
la jumãtatea anilor 90 de Z. Brzezsinski,
referitoare la constituirea într-un viitor nu
foarte îndepãrtat a unui bloc al puterilor continentale eurasiatice, respectiv Rusia ºi China,
împotriva superputerii americane. Într-un asemenea context, partea orientalã a Europei centrale ºi de est urma sã se alãture noii alianþe.
Victoria electoralã a Partidului Comuniºtilor în
Moldova ºi cãderea guvernului reformist ucrainean condus de dl. Yurtchenko precum ºi deriva
autoritarã ºi anti-democraticã a d-lui Kucima
de la începutul anului 2001 indicau o anumitã
sustenabilitate a unei asemenea evoluþii. Atentatele teroriste din 11 septembrie din SUA au
introdus variabile profund modificate în
ecuaþia strategicã SUA-Rusia-China.
În acest nou cadru de cooperare global
anti-terorist, rãmâne de vãzut unde vor fi
ataºate statele Europei centrale ºi de est
rãmase în afara NATO ºi UE. Tranziþia lor
mai lentã spre democraþie, însã certã, ºi
vocaþia occidentalã manifestã, chiar dacã pare
discutabilã privitã dinspre Occident, reclamã
o atitudine mai hotãrâtã ºi angajantã din
partea comunitãþii euro-atlantice.
În caz contrar, o eventualã inserþie a
acestora în arealul strãinãtãþii apropiate
Rusiei va pãrea doar o inocentã concesie în
relaþia complexã a SUA ºi aliaþilor sãi cu noul
aliat strategic de la Moscova.
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Relaþiile dintre România ºi
Republica Moldova
ALEXANDRU PURCÃRUª
Relaþiile dintre Bucureºti ºi Chiºinãu
sunt, la zece ani de la declararea independenþei de
stat a Republicii Moldova, contradictorii ºi greu
de evaluat, dincolo de optimismul autoritãþilor
române care le caracterizeazã constant prin
înºiruirea stereotipicã a epitetelor speciale,
privilegiate ºi pragmatice.
În prezent, Republica Moldova este
singurul stat vecin cu care România nu are
încheiat un tratat de bazã care sã reglementeze
cadrul general al raporturilor bilaterale, deºi, în
perspectiva summit-ului de la Praga de anul
viitor, rezolvarea acestui aspect ar mãri ºansele
þãrii noastre de a fi acceptatã în NATO.
Dacã în domeniul economic, cel care
construieºte lent dar concret ºi pe termen lung
fundamentul relaþiilor dintre cele douã state s-a
putut constata o evoluþie pozitivã (schimburile
comerciale cu Republica Moldova au înregistrat o
uºoarã dinamizare, astfel încât România a fost în
anul 2000 principalul exportator în Republica
Moldova, înaintea Federaþiei Ruse ºi Ucrainei), nu
acelaºi lucru se poate afirma despre planul politic.
Impasul resimþit în contactele oficiale
dupã venirea la putere a comuniºtilor la Chiºinãu
a atins punctul culminant la începutul lunii
octombrie 2001, când discursul în legãturã cu
aºa-zisul expansionism românesc rostit de
ministrul Justiþiei al Republicii Moldova, Ion
Morei, la Curtea Europeanã pentru Drepturile
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Omului de la Strasbourg, în procesul intentat
guvernului de la Chiºinãu de Mitropolia Basarabiei, a dus la anularea unei vizite oficiale a
premierului român Adrian Nãstase. Acuzaþia
demnitarului de la Chiºinãu a stârnit iritarea
autoritãþilor din România care au solicitat la
unison scuze ºi explicaþii. Astfel, preºedintele Ion
Iliescu a caracterizat gestul oficialului basarabean
drept neelegant, iar ºeful executivului de la
Bucureºti a sugerat chiar, într-o scrisoare adresatã
preºedintelui Republicii Moldova, Vladimir
Voronin, ca acesta sã renunþe la colaborarea cu
Ion Morei. Din rândul opoziþiei, Radu F.
Alexandru, liderul grupului PNL din Senat, a
afirmat cã a lãsa o cortinã de fier între Bucureºti
ºi Chiºinãu înseamnã a arunca în neant dezideratul sfânt al reunificãrii.
La scurt timp dupã acest episod,
preºedinþia Republicii Moldova a anunþat cã a
elaborat tezele unei noi concepþii a politicii
externe în cadrul cãreia relaþiile cu România
trebuie reevaluate, astfel încât sã se treacã peste
atitudinea Bucureºtiului, care vede în Republica
Moldova un al doilea stat românesc. Mai mult,
la începutul lunii noiembrie, premierul Moldovei,
Vasile Tarlev, a afirmat cã nu va lãsa în voia
soartei problema eventualei reveniri la grafia
chirilicã, o decizie în acest sens urmând sã fie luatã
civilizat ºi fãrã certuri. În legãturã cu pericolul
românizãrii societãþii, Tarlev a susþinut cã nu va
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admite nici un fel de unionism, naþionalism sau
românism sã influenþeze situaþia din þarã.
Trebuie spus cã declaraþii similare au mai
fost fãcute de-a lungul timpului de cãtre oamenii
politici din stânga Prutului, ceea ce demonstreazã
cã recentele accente nu sunt numai rezultatul
tensionãrii relaþiilor bilaterale, ci reprezintã o
constantã în discursul oficial al Chiºinãului.
Astfel, la 20 iulie 1994, în cadrul reuniunii
Comitetului Interministerial pentru relaþiile dintre
România ºi Republica Moldova, premierul de
atunci, Andrei Sangheli a exprimat un punct de
vedere la fel de tranºant asupra raporturilor
româno-moldoveneºti. El condiþiona o realã
colaborare de acceptarea faptului cã România ºi
Moldova sunt doar douã state ºi nu douã state
româneºti sintagmã folositã în mod curent de
autoritãþile de la Bucureºti. Mai mult, lipsa unor
relaþii bilaterale normale era explicatã de
Sangheli prin faptul cã, în România, Republica
Moldova era consideratã provincie, judeþ
aluzie la perioada interbelicã ºi la punctul de
vedere potrivit cãruia teritoriul republicii este un
vechi pãmânt românesc.
Sintagma Republica Moldova, al doilea
stat românesc  atât de obsesiv folositã de cãtre
oamenii politici de la vest de Prut, indiferent de
culoarea lor politicã  exprimã poate cel mai bine
caracterul paradoxal ºi ambiguu al modului în
care demnitarii români au abordat ºi au
fundamentat ab initio relaþiile cu Chiºinãul.
Fapt bine cunoscut, România a fost prima
þarã care a recunoscut Republica Moldova, la
numai câteva ore dupã declararea independenþei
de stat faþã de URSS, la 27 august 1991. Relaþiile
diplomatice la nivel de ambasadã au fost stabilite
ºi ele în mod rapid la 29 august 1991.
Procesul de emancipare a Republicii
Moldova de sub tutela Moscovei, care a culminat
cu trecerea la alfabetul latin ºi decretarea limbii
române ca limbã oficialã (31 august 1989), introducerea tricolorului românesc ca drapel de
stat (27 aprilie 1990) ºi adoptarea stemei de

stat (3 noiembrie 1990), a fost perceput de cãtre
Bucureºti drept un indicator al aspiraþiilor cetãþenilor fostei republici sovietice de a reveni la
patria-mamã. Dupã cum recunoºtea de curând
Adrian Severin, Românii au crezut sincer  ºi
autorul prezentelor rânduri s-a aflat ºi el în
aceeaºi tristã eroare  cã lupta locuitorilor RSS
Moldoveneºti din anii 80 ai secolului trecut
pentru limba în grafia latinã ºi, în general, pentru
recunoaºterea unei identitãþi culturale neslave era
convergentã cu discursul oficial românesc
privind caracterul nelegitim al rãpirii Basarabiei
din trupul României de cãtre URSS.
Aceastã reprezentare deformatã era, într-o
anumitã mãsurã, justificatã ºi întreþinutã atât de
tradiþie ºi de existenþa unui patern istoric (se spera
în reeditarea unirii din 1918) cât ºi de anumite
gesturi ale oficialilor ºi populaþiei de la Chiºinãu
care au fost interpretate cu exaltare ca susþinând
viziunea Bucureºtiului. Astfel, sãrbãtoarea podurilor de flori sau cuvintele (Sã ne þinem de neamuri!) cu care preºedintele Mircea Snegur ºi-a
încheiat discursul din februarie 1991 þinut în
Parlamentul României au trezit entuziasmul
spontan ºi iluzia cã o eventualã unire este posibilã
într-un viitor mai mult sau mai puþin îndepãrtat
sau previzibil. În plus, nu puteau fi ignorate nici
sentimentele majoritãþii românilor pentru care
unirea ar fi reprezentat repararea unei nedreptãþi
istorice, iar abandonarea expresã a acestui deziderat naþional ar fi fost aspru sancþionatã electoral.
Debutul promiþãtor al relaþiilor dintre
România ºi tânãrul stat independent din stânga
Prutului nu a fost urmat însã de o evoluþie pe
aceeaºi linie din motive de ordin istoric
ideologic politic economic ºi strategic. Odatã
depãºitã etapa romanticã a raporturilor bilaterale, identitatea de limbã ºi culturã, originile
comune ºi tradiþia istoricã s-au transformat treptat
ºi imperceptibil din atuuri ale unor legãturi
privilegiate în subiecte de polemici oficiale ºi
surse de tensiune. Un exemplu de perspective
istorice diferite este ilustrat de o declaraþie a
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premierului moldovean Andrei Sangheli, care
afirma la 29 noiembrie 1995: Þin sã amintesc cã
statul moldovenesc a apãrut cu aproape 500 de
ani în urmã, deci mult mai devreme decât statul
român, care a fost creat în secolul trecut.
Evenimentele anului 1994 au marcat, în
mod evident, sfârºitul acestei prime perioade. În
primul rând, rezultatele sondajului sociologic La
sfat cu poporul, organizat în Republica Moldova
în conformitate cu decretul preºedintelui Mircea
Snegur, au arãtat fãrã echivoc faptul cã
majoritatea populaþiei din stânga Prutului nu
agreeazã ideea unirii cu România. Peste 90%
dintre cetãþenii cu drept de opþiune politicã,
prezenþi la urne în ziua de 6 martie, au rãspuns
afirmativ la întrebarea: Sunteþi pentru ca
Republica Moldova sã se dezvolte ca stat
independent, unitar ºi indivizibil, în frontierele de
la data proclamãrii suveranitãþii ei, 23 iunie 1990,
care sã promoveze o politicã de neutralitate, sã
întreþinã relaþii de colaborare reciproc avantajoase
cu toate þãrile lumii, sã garanteze tuturor
cetãþenilor sãi drepturi egale în conformitate cu
normele de drept internaþional?. Al doilea eveniment notabil a fost intrarea în vigoare, la 27 august
1994, a Constituþiei Republicii Moldova. Noul act
fundamental prevedea la articolul 13 cã limba de
stat a Republicii Moldova este limba moldoveneascã, funcþionând pe baza grafiei latine.
Ambele decizii ale Chiºinãului au fost
criticate dur de cãtre Bucureºti. La 1 august 1994,
Guvernul României a emis o Declaraþie cu privire
la votarea în Parlamentul Moldovei ºi promulgarea prin decret prezidenþial, la 29 iulie 1994, a
noii Constituþii a statului moldovean. Declaraþia
Guvernului României atrãgea atenþia asupra
faptului cã erodarea caracterului de limbã
naþionalã poate avea consecinþe grave asupra
independenþei Republicii Moldova.
În mod normal, evenimentele anului
1994 ar fi trebuit sã reprezinte pentru diplomaþia
româneascã ºi pentru oamenii politici de la
Bucureºti semnalul unei schimbãri în atitudinea
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faþã de relaþiile cu statul vecin. Recunoaºterea
independenþei Republicii Moldova, încã din anul
1991, fãrã ca aceasta sã fie însoþitã mãcar de
contestarea numelui sãu (cum a fãcut-o Grecia cu
ocazia recunoaºterii ca stat a Macedoniei provenite din destrãmarea Iugoslaviei), obliga deja
România ca, în formularea raporturilor cu
Moldova, sã þinã cont de aceastã realitate, oricât
de dureroasã ºi de nedreaptã ar fi fost ea. În
România însã, referirile oficiale la necesitatea
eliminãrii consecinþelor Pactului RibbentropMolotov ºi la revenirea Basarabiei la patriamamã au devenit dupã 1991 un loc comun, perpetuându-se pânã în prezent. La 19 octombrie
1999, Adrian Nãstase (în acel moment prim-vicepreºedintele PDSR) susþinea cã încheierea unui
tratat cu Republica Moldova ºi recunoaºterea
unui stat moldovean ar însemna sã fie consacratã
o separare perpetuã a douã teritorii româneºti.
În situaþia în care fragilul stat din stânga
Prutului încerca sã promoveze drept prioritãþi în
politica sa externã consolidarea independenþei ºi
suveranitãþii þãrii, atitudinea României cu greu
poate fi caracterizatã ca fiind una de bunã
vecinãtate ºi nu a fãcut decât sã sporeascã suspiciunea Chiºinãului, confruntat cu multiplele
miºcãri separatiste care foloseau între altele drept
justificare ºi motivaþie tocmai eventuala unire a
Republicii Moldova cu România. Astfel, teritoriul locuit de gãgãuzi este considerat, în virtutea
legii organice asupra statutului juridic al
Gãgãuziei (Gagauz-Yeri), drept entitate autonomã pe plan administrativ ºi teritorial. Aceeaºi
lege organicã stipuleazã cã, în cazul în care
Moldova îºi va schimba statutul de stat independent, Gãgãuzia va cãpãta automat dreptul de
auto-determinare externã. Raportul asupra
Moldovei, elaborat de Lordul Columberg ºi
prezentat în 1995 Adunãrii Parlamentare înainte
de examinarea cererii de aderare la Consiliul
Europei a Republicii Moldova, susþinea cã este
clar cã în anii care au urmat declaraþiei de
independenþã, existenþa ºi integritatea teritorialã a
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Moldovei a fost expusã unui dublu risc: pe de o
parte  riscul reunificãrii cu România, pe de altã
parte  riscul secesiunii. Mai mult, în raport se
cerea ca o eventuala aderare a Moldovei sã fie
însoþitã de lansarea unui program de monitorizare
asupra României, pentru înregistrarea unor
ipotetice pretenþii teritoriale ale acesteia asupra
Moldovei.
Ignorarea susceptibilitãþilor Chiºinãului
de cãtre oficialitãþile din România nu puteau
atrage decât o reacþie de respingere ºi de contestare. În plus, atitudinea Bucureºtiului prezenta
ºi o dozã importantã de gratuitate, în condiþiile în
care ipoteza realizãrii unei ipotetice uniri, dupã
modelul unificãrii Germaniei, model agreat de
Bucureºti, era lipsitã de consistenþã. În primul
rând, în cazul german, unificarea era doritã de toþi
germanii, care s-au exprimat în acest sens. În al
doilea rând, România nu ar fi fost capabilã sã
susþinã economic imensele costuri ale integrãrii.
Perspectiva unirii rãmâne ºi azi mai degrabã
utopicã, dincolo de sentimente sau de istorie, în
condiþiile în care România ºi-a asumat drept
obiective esenþiale ale agendei externe accelerarea integrãrii în structurile politice, economice
ºi strategice europene ºi euroatlantice.
În mod paradoxal, teza celor douã state
româneºti a împiedicat formularea ºi urmãrirea
clarã ºi fãrã echivoc a intereselor României în
Republica Moldova. Dincolo de chestiunile economice, principalul interes al României constã în
existenþa unei semnificative minoritãþi româneºti.
În aceastã chestiune, statul român a adoptat o
poziþie paradoxalã. În anul 1995, preºedintele
Camerei Deputaþilor, Adrian Nãstase, susþinea cã
în Republica Moldova românii sunt majoritari, ei
nu reprezintã o minoritate ºi nu trebuie susþinuþi
în modul în care statul român sprijinã grupurile
minoritate.
Aceastã poziþie este menþinutã ºi azi.
Astfel, pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor
Externe din România se poate citi: Întãrirea
legãturilor cu comunitãþile româneºti din afara

frontierelor þãrii în scopul pãstrãrii, dezvoltãrii ºi
exprimãrii identitãþii lor etnice, culturale, lingvistice ºi religioase, constituie o obligaþie a statului,
prevãzutã la articolul 7 din Constituþia României,
asumatã în Programul de Guvernare ºi în Strategia
de Siguranþã Naþionalã a României. ( ) O atenþie
specialã se acordã relaþiilor cu românii sau etnicii
români care trãiesc în vecinãtatea apropiatã
(Republica Moldova - 3.400.000)...
Cum întreaga populaþie a republicii
Moldova este de 4.200.000 de locuitori,
înseamnã cã Guvernul României îºi asumã
sprijinirea cetãþenilor unui stat suveran (care se
considerã ºi se declarã în cea mai mare parte drept
moldoveni, iar nu români) care formeazã
populaþia majoritarã a acelui stat. În felul acesta,
Guvernul României se implicã într-un domeniu
care þine exclusiv de deciziile interne ale
Republicii Moldova, iar pe de altã parte îºi refuzã
privilegiul de a cere respectarea drepturilor
minoritãþii române pe care o priveazã astfel de
protecþia la care ar fi îndreptãþitã în virtutea
reglementãrilor internaþionale privitoare la
minoritãþi. Unul dintre motivele care ar putea
explica conduita statului român þine de divergenþele privitoare la statutul minoritãþii maghiare din
România.
Este evident cã raporturile bilaterale au
fost condiþionate atât de evoluþia internã a fiecãrei
pãrþi, cât ºi de orientarea diferitã în planul politicii
externe. Dupã cum se exprima în 1994, ministrul
de externe al României, Teodor Meleºcanu,
rãspunzând întrebãrii dacã politica României faþã
de Republica Moldova poate fi consideratã drept
un eºec important al diplomaþiei: E greu de dat
aici o sentinþã definitivã, pentru cã relaþia dintre
România ºi Moldova, la fel ca ºi tangoul, se
danseazã în doi.
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Relaþiile româno-bulgare
DANIEL CAIN

Bulgaria ºi România par condamnate
sã parcurgã împreunã lungul drum al aderãrii
în structurile europene ºi euroatlantice, în ciuda
faptului cã guvernanþii de la Sofia ºi Bucureºti
nu au pierdut nici un prilej favorabil pentru a-ºi
pune reciproc piedicã.
Studierea amãnunþitã a scenei politice
din România ºi Bulgaria de dupã 1989 scoate
la ivealã mult mai multe elemente comune
decât s-ar crede la o primã vedere. O simplã
trecere în revistã a realitãþilor survenite în
societatea bulgarã ºi cea româneascã, de
exemplu, scoate în evidenþã existenþa multor
similitudini dar ºi, în acelaºi timp, a unei
discrepanþe între vitezele cu care s-au derulat
procesele democratice din cele douã þãri
vecine.
Forþele democratice din Bulgaria au
câºtigat pentru prima datã puterea în toamna
lui 1991. Guvernul format de Uniunea Forþelor
Democratice (UFD), condus de liderul acestei
formaþiuni politice, Filip Dimitrov, nu a
supravieþuit decât 11 luni din cauza pierderii
sprijinului parlamentar acordat de partenerii de
coaliþie. UFD a avut nevoie de patru ani pentru
a reveni la putere.
Venirea forþelor democratice la putere
în toamna lui 1996 a fost receptatã în România
ca un moment de cotiturã în evoluþia postcomunistã a þãrii. Noii guvernanþi au promis o
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rupturã definitivã cu trecutul, în favoarea unei
rapide integrãri a României în structurile
europene. Au fost necesare doar câteva luni
pentru a se vedea cã aceste intenþii generoase
nu pot fi puse în practicã numai prin sublinierea faptului cã eºti democrat. Lipsa unui
program coerent de guvernare, diferenþele
foarte mari de opinii între partidele din cadrul
coaliþiei guvernamentale au dus la prãbuºirea
þãrii într-o gravã crizã economicã ºi socialã. Se
poate face o paralelã între guvernul lui Filip
Dimitrov ºi guvernul Ciorbea, de exemplu, ºi
se va vedea aceeaºi încãpãþânare de a te rãzboi
cu trecutul în dauna viitorului. Este evidentã
aceeaºi abilitate de a distruge totul, dublatã de
incapacitatea de a oferi o alternativã coerentã.
Singura mare diferenþã dintre guvernele Filip
Dimitrov ºi Victor Ciorbea constã în faptul cã
în Bulgaria forþele democrate au avut nevoie de
doar doi ani pentru a lua puterea.
Reprezentanþii fostei guvernãri din
România ar fi putut sã-ºi pregãteascã retragerea de la guvernare ºi sã încerce sã înveþe din
greºelile fãcute, pentru a putea sã preia din nou
puterea. În loc de aceasta, ei s-au încãpãþânat
sã-ºi pãstreze poziþiile cu orice preþ ºi sã facã
aceleaºi greºeli ca guvernul socialist condus de
Jan Videnov. Dupã ce au cucerit majoritatea
parlamentarã în decembrie 1994, socialiºtii
bulgari au fost nevoiþi, dupã doi ani, sã
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pãrãseascã în mod ruºinos structurile puterii.
Guvernarea Videnov a provocat o crizã economicã ºi politicã fãrã precedent ºi a fost la un
pas de a arunca Bulgaria într-un rãzboi civil.
Drept consecinþã a pierderii puterii în 1997,
socialiºtii bulgari par incapabili ºi în acest
moment sã se gândeascã la o revenire la putere.
Alãturi de o anumitã ciclicitate a evenimentelor care s-au derulat în procesul de
tranziþie înregistrat în cele douã þãri, se poate
observa o situaþie asemãnãtoare ºi în încercarea
de obþinere a unor dividende politice sau economice, folosindu-se de neputinþa celuilalt.
Sofia ºi Bucureºtiul ºi-au schimbat, în ultimii
ani, poziþiile. Astãzi, Bulgaria este mai bine creditatã, în detrimentul României care dintotdeauna a dorit sã joace rolul de lider în Peninsula
Balcanicã.
Bulgaria a stabilit relaþii diplomatice cu
România la 18 septembrie 1879, la scurt timp
dupã apariþia statului bulgar modern. Relaþiile
diplomatice dintre cele douã þãri au fost
întrerupte în douã rânduri, în 1913 ºi 1916,
când cele douã state s-au aflat în conflict direct.
Singura problemã serioasã aflatã în litigiu în
perioada interbelicã a constituit-o chestiunea
Cadrilaterului, care a fost reglementatã prin
Tratatul de la Craiova, din septembrie 1940. În
perioada comunistã, nivelul de dezvoltare al
relaþiilor bulgaro-române a fost determinat de
faptul cã cele douã þãri au fost singurele state
din Balcani membre ale Pactului de la Varºovia
ºi ale CAER. Relaþiile bilaterale au fost
marcate ºi de existenþa unor controverse în
privinþa poluãrii transfrontaliere. Nu întâmplãtor, nucleul iniþial al miºcãrii disidente din
Bulgaria a fost oraºul Ruse. Autoritãþile
bulgare au fost puse în dificultate în 1987, când
pe strãzile oraºului de pe malul Dunãrii s-a
desfãºurat o demonstraþie de protest. Protestul
nu a fost îndreptat deschis împotriva regimului
Todor Jivkov, ci împotriva continuei poluãri a
oraºului Ruse de cãtre combinatul chimic de la

Giurgiu. În luna martie 1988, pictorul Svetelin
Rusev  la acea datã preºedinte al Uniunii
Pictorilor din Bulgaria ºi membru în CC al
PCB  pune bazele, împreunã cu un grup de
intelectuali, unui Comitet pentru protecþia
oraºului Ruse. Iniþiatorii acestei miºcãri au
redactat un manifest în care acuzau Partidul
Comunist Român ºi Partidul Comunist Bulgar,
inclusiv pe Nicolae Ceauºescu ºi Todor Jivkov,
de indiferenþã în rezolvarea problemei poluãrii
cu clor a oraºului Ruse de cãtre combinatul de
la Giurgiu. Problema poluãrii transfrontaliere
nu a fost rezolvatã de regimul comunist bulgar
ºi român ºi continuã sã tensioneze relaþiile
dintre Sofia ºi Bucureºti.
Prãbuºirea blocului comunist a limitat
la minimum relaþiile româno-bulgare, care au
fost scutite, într-o primã etapã, de existenþa
unor surse vizibile de tensiune. Cel mai important eveniment în istoria relaþiilor bulgaroromâne de la începutul anilor 90 a constat în
semnarea, la 27 ianuarie 1992, a Tratatului de
prietenie ºi bunã vecinãtate dintre cele douã
þãri. De asemenea, în timpul întrevederilor pe
care preºedinþii Iliescu ºi Jelev le-au avut în
aceastã perioadã au fost examinate o serie de
probleme legate de colaborarea economicã,
mai exact din domeniul transporturilor, comerþului ºi turismului. Un loc aparte în timpul
acestor discuþii l-au ocupat mãsurile bilaterale
ºi proiectele comune transfrontaliere de rezolvare a problemelor ecologice. Aceste întâlniri
prezidenþiale nu s-au soldat, însã, cu rezultate
concrete. În primii ani ai deceniului nouã, s-a
observat o încetinire serioasã a ritmului colaborãrii dintre cele douã þãri în toate domeniile
iar în unele din acestea, cum ar fi protecþia
mediului, chiar o stare temporarã de tensiune.
Controversa care a caracterizat relaþiile
românã-bulgare în a doua jumãtate a anilor 90
a reprezentat-o locul de amplasare al celui de-al
doilea pod peste Dunãre. Pe fundalul crizei din
Kosovo, autoritãþile de la Sofia au scos la
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bãtaie, cu destul succes, problema construirii
unui nou pod peste Dunãre, pentru a obþine
capital politic. Guvernanþii bulgari s-au folosit
de declanºarea crizei din Kosovo pentru a
sugera existenþa unei legãturi directe între noul
pod peste Dunãre ºi securitatea europeanã,
politizând, astfel, o problemã pur economicã.
Premierul bulgar Ivan Kostov declara,
în mai 1999, în plenul Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei, cã cel de-al doilea pod
peste Dunãre este una dintre cele mai scurte
modalitãþi de depãºire a crizei din Kosovo.
Autoritãþile de la Sofia susþineau cã dacã acest
pod ar fi fost construit pânã atunci, guvernanþii
sârbi ar fi fost mult mai receptivi în ceea ce
priveºte detensionarea situaþiei din regiune.
Rezultã, indirect, cã Bucureºtiul ar fi fost
vinovat de intransigenþa regimului Milosevic.
Autoritãþile bulgare au ignorat faptul cã situaþia
din regiune se putea schimba radical pânã când
va fi finalizatã aceastã construcþie.
Proiectul construirii unui nou pod peste
Dunãre a stagnat mai mulþi ani, din cauza
divergenþelor existente între România ºi
Bulgaria în privinþa amplasamentului acestuia.
Sofia susþinea variantele Vidin-Calafat ºi LomRastu, în timp ce Bucureºtiul dorea ca amplasamentul noii construcþii sã fie mai spre est,
varianta cea mai amintitã fiind Nicopole-Turnu
Mãgurele.
În decursul acestor ani, presa bulgarã a
încercat sã justifice refuzul României de amplasare a podului în zona vesticã a graniþei
comune prin enunþarea unor argumente mai
mult sau mai puþin apropiate de realitate. Au
fost lansate ipoteze cel puþin hilare, cum ar fi
dorinþa Bucureºtiului de a face în ciudã
Sofiei sau prejudecata cã cel de-al doilea pod
va lega Bulgaria de teritoriile unde locuiesc
peste 250.000 de bulgari bãnãþeni.
În presa bulgarã au apãrut, totuºi, ºi
articole în care era recunoscut dreptul justificat
al României de a nu fi de acord cu amplasa-
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mentele Vidin-Calafat ºi Lom-Rastu. Pânã la
începutul lui 2000, autoritãþile române nu au
fost de acord cu amplasarea noului pod în
partea vesticã a fluviului, deoarece acest lucru
contravenea intereselor sale economice ºi geostrategice. Unul dintre argumentele României
era cã printr-un astfel de amplasament se va
reduce drastic dimensiunea tronsoanelor tranzitate pe teritoriul României, ceea ce însemna
ºi reducerea veniturilor obþinute prin încasarea
taxelor de tranzit. Argumentul cel mai important era de ordin geostrategic. România doreºte
sã reorienteze traficul din Europa Occidentalã
ºi Centralã cãtre Orientul Apropiat ºi Asia
Centralã prin teritoriul sãu. În acest scop,
România are mai degrabã nevoie de o magistralã care sã lege Budapesta de portul
Constanþa, ºi nu de un al doilea pod peste
Dunãre. Un alt obstacol invocat l-a constituit
problema fondurilor necesare, atât pentru
construirea celui de-al doilea pod peste
Dunãre, cât ºi pentru dezvoltarea infrastructurii
necesare. Chiar dacã s-ar fi cãzut de acord în
privinþa amplasãrii noului pod peste Dunãre ºi
s-ar fi obþinut creditele necesare, nimeni nu
putea garanta, în acel moment, celor douã þãri
cã traficul de mãrfuri va fi suficient de mare
pentru a permite achitarea la timp a împrumuturilor obþinute ºi a dobânzilor aferente.
Rãzboiul declaraþiilor dintre Bucureºti
ºi Sofia s-a intensificat în 1999, când s-a ajuns
la adevãrate campanii mass-media legate de
problema celui de-al doilea pod peste Dunãre.
Campionul declaraþiilor belicoase s-a dovedit a
fi ministrul român al Transporturilor, Traian
Bãsescu. Ministrul român a fãcut propuneri cel
puþin ciudate, de genul construirii în locul
podului a unui baraj peste Dunãre, care ar
putea fi un motiv pentru închiderea centralei
nucleare de la Kozlodui, care ameninþã în
mod egal ºi România ºi Bulgaria. În replicã,
presa de la Sofia afirma cã România s-a
transformat într-una dintre cele mai mari
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probleme ale Bulgariei în Balcani.
Pe acest fundal, în noiembrie 1999,
preºedintele Emil Constantinescu a avansat
ideea acordãrii unor compensaþii þãrii ce va fi
dezavantajatã de viitorul amplasament al
podului peste Dunãre. Dupã o întrevedere cu
omologul sãu bulgar, Petãr Stoianov, Constantinescu a precizat cã aceste compensaþii ar putea
consta în creditarea unei alte infrastructuri de
care sã beneficieze partea dezavantajatã de
amplasamentul viitorului pod.
În mod oarecum neaºteptat, ministrul
român al Transporturilor, Traian Bãsescu,
declara, la 27 ianuarie 2000, la Sofia, cã
România ºi Bulgaria trebuie sã depãºeascã, în
maximum trei luni, toate problemele în
suspensie pe care le au în plan economic pentru
a avea poziþii comune pe durata negocierilor de
aderare la Uniunea Europeanã. Bãsescu
susþinea cã, pentru reuºita negocierilor de aderare în unele domenii mai dificile, autoritãþile
bulgare ºi cele române trebuie sã vorbeascã
aceeaºi limbã. Ministrul Transporturilor
declara cã pe fundalul începerii negocierilor de
aderare la UE în domeniul unor sectoare cu
probleme, precum cel energetic ºi cel al transporturilor, ar fi o greºealã ca cele douã þãri sã
înceapã aceste negocieri fãrã sã ajungã la o
poziþie comunã în privinþa chestiunilor divergente în planul relaþiilor bilaterale. Bãsescu a
propus omologului sãu bulgar, Antoni
Slavinski, abordarea cu mai mult pragmatism a
chestiunilor divergente ºi a susþinut cã Bucureºtiul ºi Sofia trebuie sã facã o echipã comunã
pentru negocierile de aderare ºi nu trebuie sã se
afle în competiþie.
Ministrul român al Transporturilor a
identificat mai multe domenii economice în
care punctele de vedere ale celor douã pãrþi
diferã: costul tranzitului gazului natural din
Rusia prin România cãtre Bulgaria, posibilitatea ca România sã exporte energie electricã
în Grecia ºi Turcia, prin Bulgaria, necesitatea

Bulgariei de a tranzita prin teritoriul României
deºeurile nucleare de la Kozlodui ºi cel de-al
doilea pod peste Dunãre. Din pãcate, cele douã
guverne nu au fost capabile sã lege problema
celui de-al doilea pod peste Dunãre de cea a
exporturilor româneºti de energie în Grecia ºi
Turcia. Cred cã a venit vremea sã legãm
aceste douã probleme ºi sã le rezolvãm, declara Bãsescu.
La trei sãptãmâni dupã aceste declaraþii, România ºi Bulgaria au convenit, printr-un
memorandum semnat la Bruxelles, ca realizarea proiectului privind construcþia unui al
doilea pod peste Dunãre sã fie susþinutã exclusiv din sursele financiare ale Bulgariei. România
a fost de acord cu construcþia celui de-al doilea
pod peste Dunãre, în condiþiile în care oficialii
bulgari prezenþi la Bruxelles au afirmat capacitatea Bulgariei de a susþine financiar un proiect
de asemenea anvergurã. Cât timp ni se face
cadou un pod, n-avem de ce sã nu-l luãm,
afirma Bãsescu. Ministrul a precizat cã în
documentul semnat se subliniazã faptul cã realizarea podului se va face exclusiv din banii
Bulgariei, fãrã ca România sã aibã vreo contribuþie financiarã din surse proprii ºi nici din
sursele atrase de la Uniunea Europeanã prin
programul ISPA, destinat unor proiecte de
transport ºi mediu.
Premierul român, Mugur Isãrescu ºi
omologul sãu bulgar, Ivan Kostov, au semnat,
pe 27 martie 2000, la Bucureºti, o Declaraþie
comunã privind construirea podului în zona
Vidin-Calafat. Isãrescu afirma cã proiectul
construcþiei podului peste Dunãre va duce la
crearea a câtorva mii de locuri de muncã în
Valea Jiului ºi, ulterior, prin atragerea investiþiilor, va duce ºi la reluarea unei activitãþi
economice fructuoase.
Noul pod va fi construit la 5 kilometri
de oraºul Vidin ºi, respectiv, la nord de Calafat,
în dreptul kilometrului 796 al Dunãrii. În
aceastã porþiune malul românesc este mai înalt
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ºi existã spaþiul necesar construirii infrastructurii aferente noului pod peste Dunãre.
Aceastã variantã prevede un pod mixt, rutier ºi
feroviar, care va avea o lungime de 1.275
metri. Costul total al construcþiei se ridicã la
160 milioane de euro, sumã care acoperã ºi
construirea infrastructurii aferente de pe cele
douã maluri ale fluviului. Potrivit calculelor
fãcute de experþii bulgari, costurile ridicãrii
infrastructurii pe malul românesc al Dunãrii se
ridicã la 8,6 milioane euro. La aceasta sumã se
adaugã alte 4,5 milioane euro necesari construirii punctului de trecere al frontierei pe
porþiunea româneascã a noului pod.
Presa bulgarã susþinea cã România a
dat Bulgariei o lecþie de diplomaþie în privinþa
celui de-al doilea pod peste Dunãre. Întradevãr, ºi noi am primit ceea ce doream 
podul sã fie la Vidin. România a obþinut, în
schimbul acordului pentru un pod nedorit,
promisiunea Europei ca magistrala care leagã
aceastã construcþie sã treacã pe traseul indicat
de Bucureºti. Aºa cã, nu ºi fãrã acordul nostru,
România este pe cale sã rezolve ºi una din
problemele sale serioase legate de conflictele
sociale declanºate de minerii sãi nemulþumiþi,
relata cotidianul Novinar. Proiectul celui de-al
doilea pod peste Dunãre vine ca o mãnuºã
autoritãþilor de la Bucureºti, care se gãsesc într-un
an electoral, afirma sursa citatã. Prin acest
proiect ele vor putea sã întreprindã paºi
importanþi împotriva ºomajului ºi pentru
atragerea investiþiilor strãine. ªi, în acelaºi
timp, au dat un exemplu diplomaþiei bulgare
cum anume se pot câºtiga bani buni ºi poziþii
privilegiate, concluziona Novinar. Bulgaria
va face un pod ciudat cu România, susþinea, la
rândul sãu, cotidianul bulgar 24 ceasa.
Bulgaria va construi podul la Vidin-Calafat iar
România îl va împinge abil înspre est, astfel
încât drumul spre Europa, prin România, se va
prelungi cu 120 de km, se arãta într-un
comentariu apãrut în 24 ceasa. Acest traseu
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este similar cu cel care ar fi rezultat prin
amplasarea noului pod la Oreahovo-Bechet.
Banii care sunt necesari construirii unei magistrale ºi a unei linii ferate pe Valea Jiului vor
ajunge la suma fantasticã de un miliard de
dolari. România sperã sã primeascã mãcar 300
de milioane de dolari prin Pactul de Stabilitate.
Dacã aceºti bani vor fi alocaþi ce se va întâmpla
cu restul proiectelor propuse de þãrile din
regiune?, se întreabã retoric cotidianul bulgar
24 ceasa.
O anumitã ciclicitate s-a manifestat ºi
în privinþa abordãrii relaþiilor bilaterale prin
prisma negocierilor de aderare la Uniunea
Europeanã ºi NATO. Poziþia Sofiei ºi a Bucureºtiului a alternat, de la cãutarea abordãrii într-un
singur pachet a candidaturii celor douã þãri, la
respingerea virulentã a unei asemenea idei.
Un studiu redactat în vara lui 1999 de
un grup de experþi din MAE român preciza cã
România ar fi dezavantajatã evident în cazul în
care þãrile din sud-estul Europei ar fi tratate ca
un bloc omogen din punctul de vedere al
integrãrii în Uniunea Europeanã. Documentul
pleda pentru susþinerea de cãtre România a
principiului admiterii pe propriile merite, în
condiþiile unei mai strânse cooperãri regionale.
Studiul era publicat în momentul în care revista
britanicã The Economist considera cã
Bulgaria a fãcut progrese considerabile în
stabilizarea economiei, în reducerea inflaþiei ºi
în echilibrarea bugetului, depãºind astfel net
România care, iniþial, se afla într-o poziþie mai
bunã în cursa pentru integrarea în structurile
euro-atlantice. Aderarea la NATO ºi la UE
depinde de îndeplinirea unor criterii riguroase,
pe care atât România cât ºi Bulgaria sunt încã
departe de a le fi atins. Serviciile lor publice
sunt suprapopulate, corupte ºi lipsite de mijloace financiare, economia naþionalã este
foarte slabã pentru a face faþã concurenþei din
UE, iar sistemul lor legislativ este defectuos ºi
subordonat politic. ªi totuºi, a pune România
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pe acelaºi taler al balanþei cu Bulgaria ar fi o
eroare, pentru cã lucrurile s-au schimbat mult
în ultima vreme, Bulgaria prezentându-se de
departe mai bine, considera The Economist.
În octombrie 2000, pe fundalul campaniei electorale din România ºi a apropiatelor
legislative bulgare, premierul Ivan Kostov a
solicitat Uniunii Europene ca aderarea Bulgariei la structurile europene sã nu mai fie
analizatã într-un pachet comun cu cea a
României. Premierul bulgar a criticat o
declaraþie anterioarã a comisarului european
pentru extinderea UE, Günter Verheugen, care
afirmase cã România ºi Bulgaria sunt singurele
þãri candidate care nu respectã criteriile economice necesare aderãrii. Ivan Kostov susþinea cã
aceastã apreciere diferã de cea conþinutã în
documentul de invitare a Bulgariei, în decembrie 1999, pentru începerea negocierilor de
aderare.
Presa bulgarã a momentului considerã
cã Executivul de la Sofia are ºansa de a arãta
Occidentului succesele guvernãrii sale, pe
fondul colapsului economic al României ºi al
scenei politice exotice de la Bucureºti. Solicitarea premierului Ivan Kostov ca în ceea ce
priveºte aderarea în structurile europene candidatura Bulgariei sã nu mai fie analizatã într-un
pachet comun cu cea a României pare a fi fost
fãcutã la timp. De acum înainte, Occidentul va
urmãri foarte atent ceea ce se întâmplã în
România ºi va sfãtui Bucureºtiul sã urmeze
exemplul bun al Sofiei, susþinea cotidianul
Sega în ediþia sa din 29 noiembrie 2000.
Problema obligativitãþii vizelor pentru
cetãþenii români ºi bulgari a fost tratatã diferit
de miniºtrii de Interne ºi ai Justiþiei din statele
UE. Iniþial, s-a vehiculat ideea cã þãrile Uniunii
Europene înclinã spre adoptarea unei soluþii de
compromis în ceea ce priveºte circulaþia
cetãþenilor români ºi bulgari fãrã vize, prin
introducerea unei perioade de probã. Totuºi,
miniºtrii de Interne ºi ai Justiþiei din statele UE

au decis, la 1 decembrie 2000, ridicarea necondiþionatã a vizelor doar pentru Bulgaria, urmând ca în cazul României vizele sã fie ridicate dupã ce Bucureºtiul va rãspunde la
anumite chestionare. Bulgariei i s-a recunoscut
avansul faþã de România la capitolul securizarea frontierelor ºi, în consecinþã, începând cu
luna aprilie 2001, cetãþenii bulgari pot cãlãtori
fãrã vize în spaþiul UE. Decizia de ridicare
necondiþionatã a vizelor numai pentru cetãþenii
bulgari a provocat satisfacþie la Sofia ºi
deziluzie la Bucureºti. Consilierul prezidenþial
Zoe Petre considera cã, dacã nu ar fi existat
probleme dificile în perioada campaniei
electorale în legãturã cu viitorul relaþiilor þãrii
noastre cu Uniunea Europeanã, România ar fi
beneficiat de acelaºi tratament ca ºi Bulgaria în
privinþa sistemului vizelor. Zoe Petre declara,
la 1 decembrie 2000, cã opinia multor þãri
membre ale Uniunii Europene era de a pãstra
Bulgaria ºi România în aceeaºi categorie de
tratament.
Necesitatea colaborãrii în domeniul
integrãrii europene a fãcut posibilã rezolvarea
altor probleme controversate în cadrul relaþiilor
bilaterale. Premierul Mugur Isãrescu ºi omologul sãu bulgar, Ivan Kostov, au semnat, la 11
februarie 2000, o declaraþie comunã privind
cooperarea în domeniul securitãþii ºi apãrãrii.
Isãrescu a arãtat cã acest document reprezintã
o dovadã a þelului comun al României ºi
Bulgariei în vederea integrãrii în structurile
euro-atlantice. Premierul bulgar declara cã
acest document reprezintã intensificarea
acþiunilor comune în vederea integrãrii în UE
ºi NATO ºi importanþa dezvoltãrii colaborãrii
în domeniul militar.
România ºi Bulgaria au semnat, la 27
martie 2000, un protocol de reglare a datoriilor
reciproce care datau de pe vremea fostului
CAER. Protocolul a fost semnat de premierul
român Mugur Isãrescu ºi de omologul sãu
bulgar, Ivan Kostov, cu ocazia discuþiilor
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privind construcþia unui nou pod peste Dunãre.
Valoarea creanþelor pe care România le va
recupera se ridicã la 201.000 dolari. Mugur
Isãrescu a precizat cã protocolul reglementeazã
situaþia creanþelor reciproce. Premierul român
susþinea cã prin semnarea acestui protocol s-a
fãcut un pas înainte, deoarece discuþiile pe
aceastã temã stagnau de mai bine de zece ani.
Bulgaria ºi România au semnat, la 23
iunie 2000, un acord care eliminã orice
probleme create de emigraþia ilegalã, atât a
propriilor cetãþeni cât ºi a terþilor, între cele
douã þãri. Acordul de readmisie este în folosul
ambelor þãri, fiind un punct important în
drumul comun spre Europa.
La 16 septembrie 1999, era redeschis
Liceul român din Sofia, dupã o perioadã de 51
de ani, singura instituþie de învãþãmânt din
Bulgaria cu predare în limba românã. Decizia
redeschiderii Liceului Român din Sofia a fost
luatã în toamna lui 1998, când autoritãþile
bulgare ºi române au convenit ca, pe bazã de
reciprocitate, sã fie deschis, la Bucureºti, ºi un
liceu cu predare în limba bulgarã. Deºi existã
destule probleme legate de modalitatea ºi
lãcaºul de funcþionare a celor douã instituþii de
învãþãmânt, gestul de redeschidere a Liceului
Român din Sofia ºi a Liceului din Bucureºti cu
predare în limba bulgarã reprezintã un gest de
normalizare a relaþii bilaterale în domeniul
minoritãþilor din cele douã þãri.
Noii guvernanþi de la Bucureºti ºi Sofia
încearcã sã aibã o atitudine mult mai pragmaticã în domeniul relaþiilor bilaterale ºi sã
renunþe la ambiþiile de lider regional. Semnificativ poate fi faptul cã premierul Adrian
Nãstase a fost primul ºef de guvern care a
vizitat Bulgaria imediat dupã ce la putere a
venit fostul rege, Simeon de Saxa CoburgGotha. În timpul întâlnirii cu omologul sãu
bulgar, desfãºuratã la 14 august, în staþiunea
montanã Boroveþ, Nãstase a lansat ideea unui
tandem între Bulgaria ºi România în cazul
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negocierilor pentru aderarea în structurile
europene ºi euroatlantice. La începutul lui
2001, într-o întâlnire cu ziariºtii bulgari,
premierul Adrian Nãstase a acuzat cabinetul
UFD, condus de premierul Ivan Kostov, cã
încearcã sã se apropie de Occident punând
piedici Bucureºtiului. Cabinetul Kostov nu a
ezitat sã-ºi ponegreascã adversarii în cursa de
aderare la UE iar drept rãspuns Bucureºtiul a
lãsat sã se înþeleagã cã nu va mai colabora cu
guvernanþii UFD. Stilul neconflictual al noului
premier bulgar ºi includerea în cabinetul sãu a
doi reprezentanþi ai foºtilor comuniºti
bulgari au modificat în întregime situaþia existentã. Premierul Nãstase nu a vorbit, întâmplãtor, la Boroveþ, de un nou start, de deblocarea relaþiilor în toate domeniile ºi de un
tandem în privinþa aderãrii în NATO ºi UE. În
mod paradoxal, declaraþia sa a stârnit controverse în Bulgaria ºi România.
Premierul Adrian Nãstase a declarat,
dupã întrevederea cu omologul sãu bulgar,
Simeon de Saxa Coburg-Gotha, cã tandemul
Sofia-Bucureºti este cea mai bunã modalitate
de realizare a scopurilor comune ale celor douã
þãri  aderarea la structurile europene ºi
euroatlantice. Afirmaþia lui Nãstase a stârnit
comentarii în presa bulgarã, care considerã cã
un asemenea tandem ar fi în detrimentul
Bulgariei.
Negociatorul ºef al Bulgariei pentru
aderarea la Uniunea Europeanã, Meglena
Kuneva, a declarat, ulterior, cã nici un politician bulgar nu a pomenit despre existenþa unui
tandem între Bulgaria ºi România. ªi purtãtorul de cuvânt al Ministerului bulgar de
Externe, Elena Poptodorova, a declarat cã
Bulgaria nu acceptã formula tandem cu
România pentru aderarea în NATO. Poptodorova susþine cã Bulgaria insistã ca fiecare
þarã sã fie evaluatã în conformitate cu progresele proprii înregistrate ºi sã aibã o pistã
proprie în eforturile de integrare în structurile
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euro-atlantice.
Interesul NATO de a primi noi membri
din cadrul þãrilor aflate în Sud-Estul Europei
depinde de capacitatea acestor state de a
furniza stabilitatea zonalã necesarã, a replicat
prim-ministrul Adrian Nãstase. El a precizat cã
formula de tandem între România ºi Bulgaria,
propusã în procesul de integrare euro-atlanticã,
a fost consideratã utilã pentru evidenþierea pe
plan intern ºi extern a eforturilor pe care cele
douã þãri le depun pentru îndeplinirea obiectivelor majore de politicã externã. Premierul
român a arãtat cã cele douã þãri au fost deja
luate în calcul împreunã în ceea ce priveºte
eliminarea obligativitãþii vizelor ºi cã decizia
finalã adoptatã în acest caz de comunitatea
europeanã a fost determinatã de evaluarea unor
alþi factori. Nãstase a reamintit, totodatã, cã
þãrile aparþinând grupului de la Viºegrad au
acþionat în comun în procesul de aderare la
NATO ºi a arãtat cã România, Bulgaria, Turcia
ºi Grecia pot asigura la rândul lor stabilitatea
unei zone geografice extrem de agitate.
Preºedintele PNL, Valeriu Stoica, a
calificat drept o gafã celebrã faptul cã
premierul Adrian Nãstase a anunþat un tandem
România-Bulgaria fãrã a avea în prealabil
acordul pãrþii bulgare. Liderii þãrãniºti considerã, de asemenea, cã tandemul cu Bulgaria
prezentat de Guvernul Nãstase pentru integrarea în UE, fãrã a se consulta cu reprezentanþii de la Sofia, a adus prejudicii României.
În replicã, preºedintele Ion Iliescu a apreciat ca
neelegantã reacþia unor politicieni bulgari
faþã de propunerea premierului Adrian Nãstase
de a se realiza un tandem România-Bulgaria în
perspectiva integrãrii euro-atlantice a celor
douã þãri.
Principala problemã a relaþiilor româno-bulgare constã în scãderea schimburilor
comerciale. Volumul schimbului de mãrfuri a
scãzut, în 1997, pânã la cifra record de 120 de
milioane de dolari. În anul 1999, volumul

schimburilor comerciale româno-bulgare a fost
de 191,62 mil. USD, din care 136,67 mil. la
export ºi 54,95 mil. la import. În urmãtorul an
s-a realizat un volum de 308,95 mil. USD, din
care 244,02 mil. la export ºi 64,93 mil. la
import. Aceastã creºtere trebuie pusã însã pe
seama exporturilor ocazionale de produse
petroliere româneºti.
Dupã o perioadã de apatie, relaþiile
bulgaro-române au cunoscut, în ultimii ani, o
vizibilã revigorare, concretizatã prin semnarea
a numeroase acorduri bilaterale. Intensificarea
relaþiilor politice la cel mai înalt nivel nu poate
fi decât în beneficiul celor douã þãri, în special
prin prisma negocierilor de aderare la structurile europene ºi euroatlantice. Însã relaþiile
bilaterale vor cãpãta consistenþã abia dupã ce
intensificarea contactelor la nivel politic va fi
însoþitã ºi de creºterea adecvatã a schimburilor
comerciale între Bulgaria ºi România.
[Þinând cont de ultimele evenimente ce au avut loc în
Bulgaria ºi de faptul cã textul de mai sus fusese trimis
redacþiei noastre înainte ca acestea sã aibã loc, l-am
rugat pe domnul Daniel Cain sã adauge câteva rânduri
pentru a reflecta ce efect poate avea noua situaþie din
þara vecinã României.
Sfera]

Alegeri prezidenþiale în Bulgaria
Alegerile prezidenþiale din Bulgaria
aratã cã electoratul bulgar rãmâne la fel de
imprevizibil. La doar câteva luni dupã ce au
desfiinþat, practic, sistemul politic instaurat
dupã 1989, bulgarii au anulat, la 18 noiembrie,
într-o mare mãsurã, însemnãtatea scrutinului
parlamentar din aceastã varã. Bulgaria pare, în
acest moment, o þarã plinã de paradoxuri, cu
un fost rege devenit premier ºi un fost
comunist în fruntea statului. Iar lucrurile nu
par a se opri aici.
Dupã o sutã de zile de guvernare a
fostului rege, Simeon de Saxa Coburg-Gotha,
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controversele legate de noul cabinet bulgar
persistã. În aceastã perioadã, fostul rege a
realizat cã este mult mai uºor sã câºtigi niºte
alegeri parlamentare decât sã guvernezi o þarã
sãracã, care aºteaptã de la el un miracol.
Primul ministru bulgar a fost obligat sã adopte
mãsuri nepopulare pentru a-ºi atinge obiectivul declarat, creºterea nivelului de trai pânã
în 800 de zile. Intenþiile de guvernare ale
cabinetului bulgar au fost date peste cap de
atentatele din Statele Unite. Pentru a face faþã
acestei situaþii, premierul Simeon de Saxa
Coburg-Gotha a redus nivelul creºterii economice pe 2002, de la 5% la 4%, a mãrit preþurile
la electricitate ºi încãlzire cu 10% ºi a indexat
salariul minim cu 17 procente. Promisiunea
electoralã a creºterii imediate a pensiilor,
care-i intereseazã pe mai mult de un sfert
dintre bulgari nu a fost, încã, îndeplinitã. În
schimb, din 2002 va fi aplicatã o taxã pe
valoarea adãugatã de 20% la medicamente iar
preþul carburanþilor, telefonului, þigãrilor ºi
berii va creºte.
Observatorii politici bulgari criticã
mecanismul greoi de luare a deciziilor ºi
disensiunile dintre miniºtri. Presa localã a
descris cele trei luni de guvernare Saxa
Coburg-Gotha drept 100 de zile de haos.
Aceeaºi inconsecvenþã s-a manifestat ºi în
cazul alegerilor prezidenþiale. Premierul bulgar
a anunþat cã formaþiunea sa nu va desemna un
candidat propriu ºi îl va sprijini pe actualul
preºedinte, Petãr Stoianov. Decizia lui Simeon
de Saxa Coburg-Gotha a decepþionat o partea
a electoratului sãu, care a perceput aceastã
mãsurã ca o dovadã a lipsei de cadre în rîndul
actualilor guvernanþi.
Iniþial, victoria lui Stoianov pãrea
sigurã din primul tur iar decizia premierului
pãrea a avea logicã. Însã la finalul campaniei
electorale Stoianov a fãcut o gravã greºealã,
când l-a atacat dur pe fostul sãu consilier,
Bogomil Bonev, considerat principalul sãu
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contracandidat. Stoianov a prezentat într-o
dezbatere televizatã un document al serviciilor
secrete care îl încrimina pe Bonev, fost
ministru de Interne, de legãturi cu structuri
mafiote. Gestul lui Stoianov, de a renunþa la
tonul tolerant, schimbãrile de strategie
electoralã ºi teatralitatea gesturilor sale i-au
dezgustat pe bulgari. Un preºedinte o face pe
poliþistul iar un poliþist o face pe preºedintele,
comenta presa bulgarã confruntarea dintre
Stoianov ºi Bonev. Stoianov a avut de suferit
ºi de pe urma sprijinului cu jumãtate de gurã ºi
nematerializat din partea actualilor guvernanþi.
Premierul bulgar a anunþat, la 18 noiembrie, cã
nu intenþioneazã sã se prezinte la urne ºi a
stârnit reacþii contradictorii care l-au obligat,
totuºi, sã se ducã la vot.
În acest context, se poate afirma cã
sprijinul acordat de premierul bulgar candidaturii lui Petãr Stoianov a avut, cu siguranþã,
un efect negativ. Promisiunile din sfera
socialã, pe care cabinetul nu a reuºit sã le punã
în practicã, au provocat o pierdere a capitalului politic deþinut de guvernul Saxa CoburgGotha, care a afectat potenþialul electorat al
preºedintelui Stoianov. În consecinþã, electoratul nu a avut de unde alege ºi a preferat sã-l
taxeze pe Stoianov, chiar dacã a avut de votat
în favoarea unui politician care nu este
considerat fãcut pentru funcþia de preºedinte al
þãrii.
Victoria liderului socialist Gheorghi
Pãrvanov pare cu atât mai surprinzãtoare, cu
cât atunci când a decis sã candideze la
prezidenþiale nimeni nu-i acorda prea multe
ºanse, gestul sãu fiind considerat o încercare
de mascare a lipsei unui candidat puternic la
funcþia de preºedinte. Gheorghi Pãrvanov a
obþinut conducerea Partidului Socialist Bulgar
(PSB) într-un moment extrem de critic, în
decembrie 1996, fiind considerat o figurã de
compromis acceptabilã pentru numeroasele
grupuri de interese din rîndul socialiºtilor.
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Profesor de istorie, în vârstã de 44 de ani,
Pãrvanov duce o existenþã modestã, locuind de
mai mulþi ani într-un apartament dintr-un
cartier mãrginaº al Sofiei. Lipsit de carismã ºi
considerat un adversar politic facil, liderul
socialist a declanºat un proces de modernizare
a partidului sãu, impunând renunþarea în public la apelativul tovarãºe ºi modificându-ºi
radical poziþia faþã de integrarea în NATO.
Noul preºedinte a declarat cã va
acþiona pentru accelerarea procesului de aderare a Bulgariei la Uniunea Europeanã ºi
NATO. Pãrvanov nu exclude posibilitatea
organizãrii unui referendum în privinþa
aderãrii þãrii în structurile Alianþei NordAtlantice, aºa cum solicitã formaþiunea sa
politicã. Liderul socialist afirmã cã problema
aderãrii Bulgariei la NATO va fi rezolvatã, la
momentul potrivit, de toate instituþiile ºi
forþele parlamentare bulgare. Colegul sãu,
noul vicepreºedinte ales al Bulgariei, gen.
(rez.) Anghel Marin, a fost trecut în rezervã de
preºedintele Stoianov, în 1999, în urma unor
dispute publice legate de planul de reformã al
armatei bulgare, în conformitate cu standardele NATO.
Pãrvanov a exclus posibilitatea ca PSB
sã convoace alegeri legislative anticipate,
pentru a îndepãrta de la putere formaþiunea
fostului rege bulgar, Simeon de Saxa CoburgGotha. Contez pe un dialog între instituþii, a
subliniat acesta. Oricum, potrivit prevederilor
constituþionale, preºedintele nu poate dizolva
Adunarea Naþionalã. Mai mult, PSB este
reprezentat în structura cabinetului Saxa
Coburg-Gotha, având doi miniºtri în funcþii
importante, e drept invitaþi de premier în
calitate de experþi.
Constituþia bulgarã nu acordã mari
prerogative funcþiei prezidenþiale, ea fiind
definitã ca întruchipare a unitãþii naþiunii.
Preºedintele este comandantul forþelor armate
ºi este cel care conduce Consiliul Naþional de

Securitate, din care fac parte premierul, câþiva
miniºtri, ºefii grupurilor parlamentare ºi directorii serviciilor speciale. Celelalte atribuþiuni
ale preºedintelui sunt reprezentative, Bulgaria
fiind o republicã parlamentarã.
Alegerea lui Pãrvanov complicã evoluþia scenei politice din Bulgaria. Dupã ce
alegerile parlamentare au fost câºtigate, în
iunie, la scor, de fostul rege Simeon al II-lea,
electoratul a preferat sã aleagã, pentru prima
datã dupã 1990, un preºedinte socialist.
Scrutinul din varã a fost un vot de protest
împotriva principalelor forþe politice iar
efectele rezultatului alegerilor prezidenþiale
sînt greu de prognozat. Dupã apariþia formaþiunii fostului rege, electoratul bulgar a obþinut
posibilitatea de a vota împotriva partidelor.
Bulgarul a putut alege nu numai între foºtii
comuniºti ºi anticomuniºti, între stânga ºi
dreapta, între partidul la putere ºi partidul din
opoziþie, ci ºi între partidele politice ºi altceva,
ceva nou, neclar, necunoscut ºi nedefinit din
punct de vedere politic. Sprijinul acordat lui
Pãrvanov este simbolic ºi, într-o anumitã
mãsurã, reprezintã o respingere a tot ceea ce
bulgarul doreºte ºi sperã sã obþinã  o economie realã de piaþã, un nivel ridicat de trai, o
bunã educaþie, prestigiu internaþional, integrare europeanã ºi euro-atlanticã. Rezultatele
scrutinului din 18 noiembrie reprezintã încã
un act democratic extrem prin care electoratul
îºi manifestã protestul faþã de lipsa unei forþe
politice responsabile, care sã-i reprezinte
interesele.
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Situaþia cooperãrii regionale
româno-maghiare  2000
ERIKA TÖRZSÖK

I.

În volumul Dezechilibrul lumii Gustave
le Bon constata încã din 1923: Nu independenþa ci colaborarea statelor naþionale aflate în competiþie constituie ideea
modernã pe care se poate construi o
nouã ordine internaþionalã.

Nu este întâmplãtor, deci, cã pe
parcursul cooperãrii dintre statele membre ale
Uniunii Europene regionalismul a devenit
factorul determinant ºi dinamizator al dezvoltãrii politice ºi economice. Obiectivele ºi
mijloacele politicii regionale sunt expuse în
articolul 130.a. al Tratatului Uniunii Europene, din anul 1992:
 diminuarea deosebirilor dintre diferitele
regiuni, a diferenþelor de ºanse datorate
dezvoltãrii tardive;
 crearea unor instrumente structurale ºi de
politicã economicã naþionale ºi comunitare
coordonate pentru eliminarea disproporþionalitãþilor regionale izbitoare;
 coordonarea diferitelor resurse financiare
ale Comunitãþii în interesul realizãrii unei
politici regionale eficiente.
Uniunea Europeanã de azi este rezultatul unui proces de integrare de aproape o
jumãtate de secol. În anul 1957 au semnat 6
state membre fondatoare, în timp ce Tratatul
de la Amsterdam a fost semnat în 1997 deja
de 15 state membre.
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În iunie 1993, la Copenhaga, Consiliul
European a luat o decizie de principiu privitor
la integrarea în viitor a 10 state central ºi esteuropene, dacã acestea îndeplinesc urmãtoarele criterii:
 stabilitatea instituþiilor, ceea ce garanteazã democraþia, legalitatea, drepturile
omului ºi protecþia minoritãþilor;
 economie de piaþã funcþionalã, þara respectivã sã facã faþã competiþiei cu producãtorii comunitari;
 sã îndeplineascã cerinþele politice, economice ºi financiare, ce decurg din statutul
de membru al UE.
În decembrie 1997, la Luxemburg 5
state central ºi est-europene au fost invitate la
negocierile de aderare, începute în martie
1998: Polonia, Ungaria, Estonia, Republica
Cehã, Slovenia (ºi Cipru).
În decembrie 1999, la Helsinki s-a
decis ca alte 5 state sã înceapã negocierile de
aderare UE, acestea fiind Bulgaria, România,
Letonia, Lituania, Slovacia (ºi Turcia).
Putem vorbi de o politicã comunitarã,
regionalã funcþionalã cu începere din 1975. Iar
reforma sistemului de sprijin al politicii regionale a demarat, în esenþã, în 1988, ultima ei fazã
constituind-o prevederile Agendei 2000. S-au
lãrgit resursele financiare, reglementãrile juridice sunt mai clare, lipsite de echivoc etc.
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Între 2000 ºi 2006 statele membre UE
pot beneficia de 4 tipuri de asistenþã structuralã ºi de coeziune! O astfel de asistenþã o
constituie sfera programelor iniþiate la nivel
comunitar. Pentru perioada 2000-2006 au fost
aprobate 4 asemenea programe. Pentru tema
lucrãrii de faþã dintre acestea are interes programul INTERREG: cooperarea transnaþionalã ºi interregionalã de frontierã, care are
ca scop dezvoltarea armonioasã, echilibratã ºi
durabilã a ansamblului teritoriului comunitar
(cu finanþare de la UE de 4,875 miliarde).
În statele membre UE numãrul total al
regiunilor de nivel mediu este de 206. În
România au fost create 8 asemenea regiuni, în
Ungaria 7. În principiu graniþele acestor regiuni sunt în concordanþã cu sarcinile legate de
comunitãþile teritoriale în cauzã, cu numãrul
de locuitori capabili a face faþã eficient ºi economic acestor sarcini, precum ºi cu factori de
ordin istoric, cultural ºi de altã naturã.
Legea 151/1998, referitoare la dezvoltarea regionalã, a dispus crearea a 8 regiuni
din cele 42 de judeþe ale României, prin
unirea a 4-7 judeþe. Acestea constituie nivelul
de bazã al politicii de dezvoltare regionalã.
Înfiinþarea regiunilor se datoreazã în mare
mãsurã voinþei politice centrale, la luarea
acestei decizii neþinându-se cont în primul
rând de legãturile organice de dezvoltare
dintre judeþele componente. În Ungaria dezbaterile privind graniþele regiunilor administrative continuã ºi în ziua de azi.
Începând cu 1998 Comisia Europeanã
publicã din trei în trei ani un raport despre
situaþia ºi dezvoltarea economico-socialã ale
regiunilor administrative ale þãrilor membre.
*
Cred cã meritã sã reflectãm, evocând
trecutul apropiat  deºi este bine cunoscut
chiar ºi celor care acum 10 ani încã nu erau
implicaþi în viaþa economicã , asupra
faptului cã înainte de 1990 nici nu putea fi

vorba de nici un fel de regionalism, de
investiþii reciproce în þãri strãine, de agenþi
economici independenþi, de cooperãri. În
cadrul CAER nici nu s-a pus aceastã problemã. Tocmai de aceea nu putem spune
despre evoluþiile perioadei 1990-2000 cã nu
s-a întâmplat nimic, chiar dacã procesele
economice ºi sociale au avut uneori un curs
paradoxal. Trebuie sã facem faþã faptului cã
dupã 1989 sãrãcirea populaþiei este continuã,
ºi în societate intoleranþa ia amploare. Acest
fapt reiese din rãspunsurile date la întrebarea
pe cine aþi accepta cu plãcere ca vecin din
cadrul unui sondaj efectuat în noiembrie
2000: 34% din subiecþii români au rãspuns cã
nu ar accepta un ungur, 35% cu un evreu, ºi
75% au refuzat vecinãtatea þiganilor.
Cu toate cã am fost, fireºte, mulþi care
am crezut cã imensul capital extern de încredere, acordat României de douã ori în
decursul ultimilor 10 ani, va impulsiona
schimbarea efectivã de regim, democratizarea. E drept, economia naþionalã era în
ruine în 1990, þara nu avea însã datorii
externe, iar balanþa pãrea sã încline în favoarea democratizãrii. Occidentul promitea cu un
entuziasm uriaº un ajutor imediat. Bucuria s-a
dovedit însã prematurã. Din cauza activitãþii
guvernului, investitorii strãini s-au împotmolit la graniþã. A doua mare ºansã a apãrut
în 1996, când din mâna stângii, care guvernase în asociere cu forþele extremiste, puterea
a fost preluatã de coaliþia de centru-dreapta,
iar preºedinte al statului devenise democratul
Emil Constantinescu. Programul noului guvern prezenta detaliat felul în care va intenþiona sã rezolve pe termen scurt cele mai
arzãtoare probleme ale populaþiei, ºi sã
implementeze reformele dureroase dar inevitabile. Interesele de partid însã s-au dovedit a
fi mai puternice. Încercãrile Guvernului
Victor Ciorbea au fost subminate, Ciorbea a
cãzut, a urmat Radu Vasile, apoi Isãrescu. Iar
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România a ajuns doar acum în stadiul în care
poate prezenta rezultate macroeconomice cât
de cât încurajatoare, în timp ce populaþia se
confruntã în viaþa de zi cu zi cu probleme
grave. În regiune numãrul celor care trãiesc
sub pragul minim de existenþã este mai mare
doar în Rusia. În momentul actual balanþa
înclinã iar spre naþionalism.
Procesele trebuie, deci, interpretate în
paradigma democratism-antidemocratism, ºi
 deºi raþionamentul este simplificat  trebuie
sã luãm act de faptul cã în faþa iraþionalismului politicii raþionalismul economiei a
pierdut de multe ori, chiar dacã în ultimii 10
ani cooperarea economicã de frontierã dintre
cele douã þãri a decurs ºi sub semnul raþionalismului economic. Chiar dacã încet ºi cu
precauþie, investitorii strãini s-au apropiat de
România. Aceastã precauþie explicã de ce în
perioada 1990-1999 valoarea totalã a investiþiilor n-a depãºit 4,6 miliarde de dolari.
Ungaria
Agenda 2000  care reflectã opinia
Comisiei Europene despre candidatura Ungariei
la UE  constatã cã în anul 1995 PIB pe cap de
locuitor în Ungaria era 32% din media UE. La
Budapesta era dublul mediei pe þarã, în timp ce
în partea de Est a Ungariei ajungea doar la o
treime a acesteia. UE sprijinã întãrirea coeziunii,
în special prin Fondurile Structurale. Agenda
2000 a constatat cã Ungaria va fi capabilã sã
aplice normele Uniunii ºi sã dirijeze eficient
fondurile politice structurale ale UE. Dupã cum
se ºtie, dupã apariþia Agendei 2000 au început
negocierile de aderare între UE ºi Ungaria, care
probabil vor fi încheiate pânã la 1 ianuarie 2002.
UE a acordat asistenþã guvernului Ungariei
începând cu 1992 în construcþia structurii de
dezvoltare regionalã. În legãturã cu sistemul de
dezvoltare regionalã, printre principalele
obiective ale Primului Program PHARE de
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Dezvoltare Teritorialã s-a numãrat ºi crearea
structurilor de dezvoltare teritorialã la nivel de
judeþ, precum ºi demararea unor acþiuni pilot în
judeþele cele mai înapoiate.
Perioada de tranziþie a luat sfârºit o datã
cu intrarea în vigoare a legii XXI/1996 privind
dezvoltarea ºi amenajarea teritorialã. Pe baza
acestei legi se creeazã sistemul instituþional de
nivel mediu pentru dezvoltare teritorialã. Programul PHARE de dezvoltare teritorialã a ajutat
Ungaria sã poatã aplica experienþa europeanã în
politica sa de dezvoltare teritorialã. Ca efect al
politicii regionale ºi dupã aderarea Ungariei la
UE, partea de Est a þãrii va beneficia de un
sprijin serios din fondurile structurale ale UE. O
regiune în curs de dezvoltare îºi va intensifica
cooperarea cu regiunea vecinã. Va avea interesul
sã construiascã rapid autostrãzi, ceea ce va
influenþa interesul investitorilor strãini în regiunile de graniþã. Conform scenariului pozitiv,
tocmai din aceastã cauzã, una dintre sarcinile
cele mai importante ale politicii regionale va fi
deschiderea cât mai multor puncte de trecere a
frontierei la graniþa româno-ungarã. Menþionez
aici cã în timp ce la graniþa ungaro-austriacã la
fiecare 9 km se gãseºte câte un punct de trecere
a frontierei, la graniþa româno-ungarã  de
exemplu între Satu Mare ºi Oradea  pe o
distanþã mai mare de 100 de km nu existã nici
unul. Amintesc aici de asemenea ºi faptul cã
experienþa din Ungaria de Vest aratã cã
fondurile UE nu se opresc la Burgenland  trec
deja ºi în Ungaria.
II. Pe scurt despre relaþiile
economice româno-ungare
Din datele statistice puse în circulaþie de
cãtre Banca Naþionalã a României se ºtie cã
prezenþa capitalului unguresc în România nu
este însemnatã comparativ cu investiþiile provenind din alte state. Din punctul de vedere al
evoluþiei capitalului strãin activ, între 1990-1998
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Ungaria se situeazã pe locul 11 (dupã Olanda,
Germania, Italia, Franþa, SUA, Coreea de Sud,
Turcia, Austria, Regatul Unit, Luxemburg), cu
85,8 milioane de dolari.
În 1996 exporturile Ungariei în România
au însumat 42,4 miliarde de forinþi, în timp ce
importurile 22,4 miliarde de forinþi, ceea ce
reprezintã 2,1% din exportul ungar de capital,
respectiv 0,8% din importul de capital. În anul
1998 se observã o creºtere semnificativã atât a
exportului, cât ºi a importului, dar raporturile
amintite în esenþã nu s-au modificat.
25-30% dintre întreprinderile fondate de
unguri au fost înfiinþate în România, cu un
capital relativ mic, deoarece acesta reprezintã
doar 8% din totalul capitalului investit de
unguri. Caracterul contradictoriu al interesului
manifestat de unguri este semnalat ºi de faptul
cã 3,4% din întreprinderile mixte înregistrate au
avut participare ungarã, dar capitalul ungar din
România constituie numai 2,4% din totalul
investiþiilor strãine de capital.
Din aceste câteva date se poate vedea:
cooperarea româno-ungarã este sub aºteptãri ºi
nu reflectã faptul cã avem o graniþã comunã de
453 km ºi, într-un anumit sens, un trecut istoric
comun.
Conform datelor româneºti pânã la
sfârºitul anului 1998 investiþia ungarã de capital
din România a însumat 85 milioane de dolari, la
care se adaugã investiþiile aflate în curs de
desfãºurare, a cãror valoare nu poate fi evaluatã.
Numãrul întreprinderilor ungureºti depãºeºte
2500, dintre care însã numai 12 au efectuat
investiþii de peste 1 milion de dolari. Cei mai
importanþi investitori sunt: MOL, Dunapack,
Zalakerámia, Caola, Richter ºi Pannonplast.
În ultimii 10 ani unele firme strãine care
au fãcut investiþii în Ungaria ºi-au adus capitalul
în Ungaria tocmai în ideea cã la momentul
potrivit de aici se pot extinde mai uºor. ªi de aici
reiese cã firmele strãine încã mai considerã prea
riscante investiþiile directe în România, apre-

ciind însã pozitiv dacã firme ungureºti construiesc poziþii de cap de pod în România.
Imensul avantaj al expansiunii capitalului
unguresc  pe lângã eliminarea dificultãþilor de
limbã  constã în oportunitãþile oferite de extinderea spre Est ºi Balcani, ºi de relaþiile comerciale. Prin înfiinþarea întreprinderilor mixte cu
sediul în România se pot eluda ºi taxele de
salvgardare impuse þãrii noastre în 1997 de cãtre
Ucraina ºi Rusia, pentru cã România se aflã practic în uniune vamalã cu Republica Moldova.
Republica Moldova însã la rândul sãu este în
uniune vamalã cu statele CSI (între care Ucraina
ºi Rusia). Deci, de fapt, printr-o filierã transilvãneanã sau de frontierã se poate cuceri piaþa esticã.
III. Întreprinderi mixte de cele douã
pãrþi ale graniþei româno-ungare
În cele ce urmeazã voi prezenta datele
cele mai importante ale unei investigaþii
efectuate în lunile septembrie-octombrie 2000.
Investigaþia a fost efectuatã în rândul întreprinderilor de frontierã, înregistrate cu capital
român ºi ungar. S-a avut în vedere evaluarea
corelaþiilor dintre prejudecãþile naþional-etnice
ºi strategiile de investiþii economice, mai ales
sub raportul extinderii UE în cazul în care
Ungaria va avea ºanse de integrare înaintea
României. În cursul investigaþiei am analizat
urmãtoarele:
 caracteristicile întreprinderilor mixte transfrontaliere româno-ungare;
 problematica alegerii partenerului ºi prejudecãþilor naþionale;
 limbile folosite în cadrul negocierilor;
 în ce mãsurã li s-au îndeplinit aºteptãrile de
pânã acum, ºi cum vor evolua acestea în
viitor, dacã Ungaria va deveni membrã UE
înaintea României.
Investigaþia a fost efectuatã în rândul
întreprinderilor mixte româno-ungare din câte
patru judeþe limitrofe graniþei româno-ungare.
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De partea românã judeþele Arad ºi
Timiº aparþin regiunii de Vest, iar judeþele Bihor
ºi Satu Mare regiunii de Nord-Vest. În prima
Produsul Intern Brut pe cap de locuitor în 1997
a fost de 4.556 dolari SUA, iar în cea de-a doua
de 3.563 dolari SUA.
De partea maghiarã am lucrat cu
eºantioane alese din întreprinderile mixte ale
judeþelor Békés, Csongrád, Szabolcs-Szatmár,
Hajdú-Bihar.
De la bun început ne-a izbit marea
diferenþã numericã dintre întreprinderile înregistrate de cele douã pãrþi ale frontierei. De
partea românã a frontierei au fost înfiinþate de
aproape 2,5 ori mai multe întreprinderi mixte
româno-ungare, decât de cea ungarã. Subiecþii
au explicat acest fapt prin resursele limitate ale
întreprinzãtorilor români, respectiv prin lipsa
facilitãþilor ºi a creditelor bancare cu care se
confruntã aceºtia.
Ungaria este partenerul central-european cel mai important al României, indicele
analizat aratã însã cã în anii trecuþi din partea
Ungariei s-a manifestat o disponibilitate mai
accentuatã pentru iniþierea unor investiþii,
pentru înfiinþarea în România a unor întreprinderi mixte lângã frontierã, decât invers. Pe
parcursul analizãrii chestionarelor s-a constatat
cã de ambele pãrþi 40% dintre întreprinderile
mixte înregistrate sunt întreprinderi mici,
individuale, fãrã angajaþi. Sediul ºi domeniul de
activitate în multe cazuri nici nu a corespuns
datelor înregistrate, sau multe nu desfãºurau nici
un fel de activitate economicã. De partea
ungarã unii considerã despre firmele care nu
funcþioneazã cã nu au fost înfiinþate atât pentru
desfãºurarea unei activitãþi economici, ci mai
ales pentru cã astfel partenerii români obþineau
permis de ºedere în Ungaria.
Din eºantionul analizat se poate constata
cã de partea ungarã a frontierei 70% dintre
întreprinderi funcþioneazã cu 1-5 angajaþi, 10%
cu 6-10 angajaþi, ºi numai 2% cu 100-200 de
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angajaþi. Dupã forma juridicã a firmelor 52%
sunt societãþi în comanditã, 46% societãþi cu
responsabilitate limitatã ºi 2% cooperative.
Dupã provenienþa regionalã 40% din proprietarii strãini sunt originari din judeþele de
frontierã ale României, 16% din Secuime, ºi
36% din alte zone ale României.
De partea românã a frontierei 40%
dintre întreprinderi funcþioneazã cu 1-5 angajaþi,
30% cu 11-20, 2% cu peste 100 de angajaþi.
Dupã forma juridicã de aceastã parte a frontierei
90% dintre firme sunt SRL-uri ºi 10% societãþi
în comanditã. Din punctul de vedere al locului
de origine 56% dintre proprietarii strãini provin
din zonele de frontierã ale Ungariei, 28% de la
Budapesta ºi 16% din alte pãrþi ale Ungariei.
De partea ungarã 70% dintre subiecþi
au rãspuns cã nu au angajaþi strãini, 28% cã au
angajaþi persoane de naþionalitate maghiarã
stabilite în Ungaria, iar 2% cetãþeni români de
naþionalitate maghiarã.
De partea românã dintre subiecþi nimeni nu are angajaþi strãini.
În analiza integrãrii în UE ºi a întreprinderilor mixte româno-ungare am pornit de la
ipoteza cã, dupã evaluãrile economice ºi politice
internaþionale, Ungaria va putea adera la UE
probabil mai devreme decât România. Acest
fapt are impact asupra întreprinderilor românoungare din mai multe puncte de vedere:
 se modificã impermeabilitatea frontierelor;
 cursurile de schimb stabilite în relaþie euro
pot implica eventual un risc de curs de
schimb  pot interveni schimbãri ºi în cadrul
sistemului de relaþii politice;
 pot apãrea diferenþe în criteriile privind
forþa de muncã ºi politica resurselor umane;
 regulile privind protecþia mediului influenþeazã întreprinderile transfrontaliere din
regiune.
În timp ce activitatea economicã transfrontalierã este consideratã în momentul de faþã
în esenþã posibilã într-o pondere foarte mare de
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ambele pãrþi (94%  partea ungarã, 96% 
partea românã), în cazul integrãrii Ungariei în
UE înaintea României, de partea ungarã deja
numai 48% continuã sã considere în esenþã
posibilã activitatea întreprinderilor mixte cu
România, în timp ce a crescut de trei ori ponderea celor care nu considerã posibilã continuarea funcþionãrii întreprinderii mixte, iar 34%
nu au o pãrere în aceastã problemã.
De partea românã se considerã în
continuare posibilã funcþionarea întreprinderilor
mixte în cazul integrãrii Ungariei în UE înaintea
României.
Este deosebit de izbitor cât de micã este
încrederea de partea ungarã legat de asistenþã.
Peste 50% rãspund cã nu ºtiu ºi 14% cã nu
considerã posibilã menþinerea legãturilor nici
mãcar cu sprijin.
În partea oralã a investigaþiei mai mulþi
subiecþi au declarat, de ambele pãrþi, cã nu
cunosc programele PHARE, n-au cunoºtinþã de
faptul cã ar putea solicita asistenþã internaþionalã ºi nu au acces la formularele de completat
ale Fundaþiei Noua Strângere de Mânã sau ale
altor fundaþii publice de asistenþã. Astfel ei nu
conteazã decât pe ei înºiºi ºi pe partenerii din
þara vecinã, dar se tem cã dupã integrarea în UE
nu vor putea face faþã competiþiei cu firmele
multinaþionale.
Concluzii:
 În anii trecuþi din partea Ungariei s-a manifestat o disponibilitate mai mare de investiþie, de
iniþiativã de a înfiinþa întreprinderi de frontierã
în România, decât invers. Majoritatea acestora
sunt întreprinderi mici ºi mijlocii.
 În pofida faptului cã majoritatea au declarat cã
la înfiinþarea întreprinderii mixte nu are importanþã naþionalitatea partenerului, sondajele au
evidenþiat cã aspectele naþional-etnice influenþeazã semnificativ nu numai formarea relaþiilor
de parteneriat economic, ci ºi evoluþia lor ulterioarã. Acest fapt va avea o importanþã deosebit

de mare în momentul în care Ungaria se
integreazã cu succes în UE ºi vor spori deosebirile privind reglementãrile economice, sociale,
de protecþia mediului ºi de dreptul muncii din cele
douã þãri, respectiv va intra în vigoare acordul
Schengen, care introduce obligativitatea vizelor
pentru partenerii din România.
 Deºi imaginea generalã este de departe pozitivã, deoarece este foarte mare diferenþa dintre
ponderea acelora care nu ar schimba partenerul
în caz cã ar afla cã este de altã naþionalitate decât
crezuserã iniþial, ºi respectiv a celor care s-ar
retrage sau sunt nehotãrâþi în aceastã privinþã,
totuºi este demn de remarcat cã se manifestã
anumite prejudecãþi naþional-etnice în rândul
conducãtorilor economici ai întreprinderilor
mixte româno-ungare ºi, mai mult, este destul
de mare procentul respondenþilor nehotãrâþi. Ei
pot fi pe de o parte influenþaþi de mediul politic,
social, economic ºi de mass-media, pe de altã
parte prejudecãþile lor naþionale pot fi
amplificate sau reduse ºi de succesul sau eºecul
economic propriu.
 De ambele pãrþi cea mai mare nesiguranþã se
manifestã în privinþa rromilor, ºi anume de
partea românã într-un numãr mai mare (60%)
decât de cea ungarã (38%). De partea ungarã
rromii sunt urmaþi de sârbi, chinezi ºi turci în
rândul acelor naþionalitãþi cu ai cãror reprezentanþi realizarea unei legãturi economice ar fi
incertã din cauza prejudecãþilor. De partea
românã rromii sunt urmaþi de chinezi, de arabi ºi
de croaþi pe scara incertitudinii, ca fiind cei cu
care subiecþii nu ºtiu sigur dacã ar coopera sau nu.
 Întrucât, conform investigaþiei, în cadrul tratativelor economice ale întreprinderilor transfrontaliere româno-ungare în majoritatea cazurilor se folosesc ambele limbi (româna ºi
maghiara) ºi o pondere foarte importantã considerã ca fiind importantã cunoaºterea limbii ºi
culturii poporului vecin, aceste întreprinderi
mixte pot deveni factori eficienþi ai diminuãrii
tensiunilor naþionale dintre cele douã þãri.
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 De partea ungarã a frontierei în prezent se
manifestã mai multã precauþie faþã de partenerul român decât înainte. La întrebarea mai
devreme aþi avut reþineri faþã de ei?, 12% dintre
subiecþi au rãspuns afirmativ ºi 8% nu s-au putut
decide, în timp ce azi deja 14% au reþineri ºi a
crescut la 20% procentul nehotãrâþilor.
 De partea românã procentul precauþilor faþã
de întreprinzãtorii ungari a fost anterior de douã
ori mai mare (22%), dar aceastã situaþie prezintã
o tendinþã descrescãtoare. În acelaºi timp
ponderea nehotãrâþilor a crescut de la 12% la
22%, dar a scãzut de la 66% la 58% ºi proporþia
acelora care afirmã hotãrât cã nu se tem de
partenerii ungari.
 Înainte de începerea parteneriatului de partea
ungarã nimeni nu i-a considerat duºmani pe cei
care trãiesc de partea românã a graniþei, în timp
ce de partea românã 2% au presupus despre cei
de aici cã sunt ostili faþã de ei, iar 14% nu s-au
putut decide dacã cei de pe partea ungarã vor fi
sau nu ostili faþã de ei.
 De partea românã 38% dintre subiecþi înaintea
realizãrii relaþiei de parteneriat i-au supraevaluat pe partenerii unguri, în momentul
actual acest procent a scãzut, mai mult, 4% au o
pãrere mai proastã despre parteneri decât
despre sine, ºi 22% nu au o pãrere prea bunã
despre partenerii din Ungaria.
 De partea ungarã a crescut de la 10% la 14%
ponderea acelora care subevalueazã partenerul
român.
 În timp ce activitatea economicã transfrontalierã la ora actualã este consideratã de ambele
pãrþi într-o proporþie foarte mare în esenþã
posibilã (94% de partea ungarã, 96% de partea
românã), în cazul în care Ungaria devine
membrã UE mai devreme, de partea ungarã
deja numai 48% considerã ca fiind în esenþã
posibilã ºi în continuare funcþionarea întreprinderii sale mixte cu România, în timp ce a crescut
de trei ori procentul acelora care nu considerã ca
fiind posibilã continuarea funcþionãrii, iar un
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procent destul de mare (34%) nu poate formula
o pãrere despre aceastã problemã.
 Deºi de partea românã activitatea întreprinderii mixte se considerã posibilã (94%) în
caz cã Ungaria va deveni membrã UE înaintea
României, este deosebit de important cât de
puþinã încredere au în ajutoarele de stat ºi
internaþionale. De partea ungarã peste 50% nu
ºtiu ºi 14% nu considerã realistã menþinerea
relaþiilor nici chiar în cazul existenþei ajutoarelor. De partea românã, chiar dacã ajutoarele
sunt considerate mult mai posibile (46%), totuºi
24% nu ºtiu ºi 30% nu considerã realistã primirea unor ajutoare pentru continuarea activitãþii
economice transfrontaliere în cazul în care
Ungaria devine membrã UE înaintea României.
 De partea ungarã teama cea mai pronunþatã se
leagã de riscul cursului de schimb (66%), de
sporirea birocraþiei (58%), de modificarea situaþiei muncii, sociale ºi din alte domenii juridice în
þara vecinã (56%), de nivelul necorespunzãtor al
infrastructurii (50%), respectiv de creºterea
dificultãþilor de vamã ºi de trecerea frontierei
(44%). Se considerã ca fiind de importanþã
medie diferenþele de nivel din domeniul
protecþiei mediului (66%), care vor îngreuna
fabricarea ºi vânzarea produselor, respectiv se
tem de evoluþia negativã a situaþiei economice a
þãrii partenere (52%).
 De partea românã cea mai mare importanþã se
atribuie eventualei creºteri a cheltuielilor salariale (84%), dificultãþilor de vamã ºi de trecere a
frontierei (54%), se tem de sporirea birocraþiei
(54%), de riscul de curs de schimb ºi de diferenþele în privinþa nivelului infrastructurii (52%).
84% dintre partenerii români considerã ca fiind
de importanþã medie faptul cã dupã aderare în
Ungaria eventual va creºte numãrul problemelor
legate de condiþiile de muncã, sociale ºi juridice.
52% se tem de modificarea situaþiei politice din
Ungaria, care va cauza eventual dificultãþi
pentru activitatea de aici a întreprinzãtorilor
români. În schimb nu acordã nici o importanþã
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diferenþelor manifestate în privinþa nivelului de
pregãtire a forþei de muncã (44%), sau în
privinþa diferenþelor de mentalitate economicã,
de investitor (44%), respectiv în domeniul
protecþiei mediului (44%).
Cu toate cã statutul de membru UE
conform aºteptãrilor va aduce partea ungarã
într-o situaþie mai avantajatã, partea românã
priveºte cu mai multã încredere spre perioada în
care Ungaria va face parte din UE, decât întreprinzãtorii pãrþii ungare. De aici putem concluziona cã în rândul conducãtorilor întreprinderilor mixte ungaro-române neîncrederea
reciprocã aratã o tendinþã de creºtere de ambele
pãrþi ale frontierei.
Nu se impune doar ca cele douã guverne
sã elaboreze un sistem mai ferm ºi mai accesibil
de sprijin, ci este nevoie totodatã de un serviciu
mult mai eficient de popularizare, de intermediere, pentru ca proiectele economice transfrontaliere comune româno-ungare  apte sã reducã
tensiunile etnice-naþionale  sã fie accesibile
actorilor vieþii economice, contribuind la o
dezvoltare mai armonioasã a regiunilor, la
diminuarea prejudecãþilor etnice.
Cunoscând rezultatele alegerilor din
România considerãm cele amintite ºi mai necesare. În cele ce urmeazã va avea, evident, o
importanþã decisivã continuarea procesului de
privatizare din România ºi în general atragerea
de capital în economie, respectiv demolarea
barierelor protecþioniste ºi birocratice care
frâneazã tranzacþiile transfrontaliere.
IV. Cooperare în Partium (judeþele
Bihor ºi Satu Mare)
Aproximativ un sfert dintre întreprinderile mixte înfiinþate se gãsesc în judeþele
româneºti de frontierã care au fost studiate. Se
poate constata cã întreprinderile mixte au fost
înfiinþate deosebit de concentrat din punct de

vedere teritorial, aproape exclusiv în oraºele
mari, reºedinþã de judeþ. Cauza o constituie în
mod evident lipsa, în localitãþile mai mici, a
infrastructurii ºi profesionalismului necesare.
În România, pe teritoriile mai apropiate
de graniþa de stat, elementul etnic, respectiv
caracterul personal al relaþiilor sunt de o mai
micã însemnãtate decât în Secuime, fãrã a fi însã
neglijabile nici aici.
În spaþiile de la graniþã elaborarea
formelor noi de colaborare, realizarea ºi cultivarea relaþiilor de comerþ exterior, înfiinþarea
firmelor mixte, gãsirea ºi desfãºurarea tranzacþiilor de export-import depind în mod fundamental de întreprinderi, de spiritul întreprinzãtor. În cazul economiilor de piaþã aflate în
tranziþie repartizarea teritorialã, înfiinþarea ºi
lichidarea organizaþiilor economice, structura lor
în funcþie de formele de gestionare nu oglindesc
doar situaþia actualã, ci proiecteazã ºi viitoarele
posibilitãþi de cooperare. Aderarea noastrã la UE
poate fi facilitatã de crearea unor microregiuni
transfrontaliere, importante ºi din punct de vedere
internaþional. Este generalizat ºi în þãrile Uniunii
faptul cã de ambele pãrþi ale graniþei se gãsesc
spaþii rãmase în urmã faþã de gradul de dezvoltare
economicã a þãrii date, de aceea politica regionalã
a UE acordã o atenþie specialã dezvoltãrii sincronizate a spaþiilor de la frontierã.
PHARE CBC slujeºte colaborãrii transfrontaliere a þãrilor din cadrul ºi din afara UE, cu
scopul de a diminua decalajele ºi de a contribui
la alinierea tehnicã a þãrilor care aderã mai târziu
la Uniune.
Pentru a folosi pe deplin posibilitãþile
viitoare meritã sã fie remarcat modul în care
sunt apreciate în prezent întreprinderile mixte.
În rândurile întreprinzãtorilor din
Partium, din Transilvania, aprecierea investitorilor din Ungaria este ambivalentã din punct
de vedere structural. Se poate evidenþia un refuz
normativ (opinie negativã despre întreprinzãtorul ungar), totodatã la nivelul relaþiilor perso-
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nale se poate observa o raportare dominant
pozitivã. Cele douã raportãri coexistã. Cele douã
comportamente sunt complementare, în sensul
cã într-o anumitã situaþie este valabilã doar una
dintre conduite, iar pentru validarea celeilalte
este nevoie de crearea unei situaþii noi.
Acest comportament ambivalent se
regãseºte ºi în aprecierea întreprinderilor mixte
româno-ungare.
Circa un sfert dintre întreprinzãtori au
exprimat o opinie favorabilã despre întreprinderile mixte româno-ungare. O bunã parte dintre
aceºtia nu a pus accentul pe relaþia personalã, ci a
formulat generalitãþi. Leit-motivul fundamental
este cã Ungaria se aflã mai la occident, este mai
dezvoltatã, de la partenerul ungar se poate învãþa,
pot fi aflate tehnologii mai avansate etc. Numãrul
opiniilor negative este, din pãcate, mult mai mare.
Despre întreprinzãtorii din Ungaria se afirmã
adesea cã sunt speculanþi, necinstiþi, aventurieri,
profitori, ne trag în piept, ne induc în eroare etc.
Dupã pãrerea subiecþilor partenerii unguri vor un
câºtig rapid, vor sã obþinã profit mare cu investiþie
micã, sunt încrezuþi, sosesc cu gura mare ºi
bãtându-se în piept, crezând cã aici existã doar
teren neexplorat ºi oameni proºti.
În schimb, pe lângã aceste constatãri
negative se recunoaºte cã adesea nu reuºesc sã
devinã parteneri corespunzãtori, nu cunosc
îndeajuns regulile jocului, legile, metodele de
funcþionare ale întreprinderii comune. Alãturi de
opinia negativã predominantã sunt deosebit de
apreciate exemplele de succes cunoscute de ei.
Aprecierea negativã dateazã mai ales din perioada
primului val de înfiinþãri de întreprinderi (19911995). Din timpul celui de-al doilea val existã mai
multã experienþã pozitivã. Imaginea negativã cu
caracter colectiv îi plaseazã pe întreprinzãtorii
unguri faþã de întreprinzãtorii veniþi din alte þãri 
din punctul de vedere al aprecierii  într-o situaþie
dezavantajatã.
Opinia negativã transformatã în cunoaºtere colectivã creeazã un mediu neprimitor pentru
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nou-sositul partener ungar. Aceasta înseamnã cã
în caz cã nu reuºeºte sã stabileascã unele relaþii
personale, el va avea puþine ºanse sã fie considerat
drept partener. În spatele ospitalitãþii ºi politeþii
manifestate la suprafaþã, din partea localnicilor
existã adesea o atitudine de retragere, de expectativã. Raportarea negativã provine în primul rând
din experienþele negative personale, dar contribuie
ºi factorul cã cele douã lumi, lumea întreprinzãtorilor din Ungaria ºi aceea a celor din România,
sunt strãine una pentru cealaltã.
Existã vreo ieºire?
În perioada 1996-2000 guvernul român a
scãpat o foarte mare ocazie. În loc ca  în
conformitate cu propria sa strategie declaratã  sã
fi dus pânã la capãt transformãrile, s-a mulþumit
cu paºi demonstrativi, a tãrãgãnat rezolvarea
problemelor, pierzând în acelaºi timp ºi încrederea
populaþiei. O altã problemã care se pune este dacã
existã pentru România vreo ieºire din aceastã
situaþie, ºi dacã da, care ar fi aceasta?
În ultima vreme la nivelul macroeconomiei  dupã cum am mai amintit  s-au înregistrat ºi unele progrese. Agenþia internaþionalã de
evaluare financiarã Fitch a clasificat datoria pe
termen lung a României în zona inferioarã a
categoriei medii. De la numirea ca prim-ministru
a fostului director al Bãncii Naþionale, Mugur
Isãrescu, au început sã se arate rezultatele politicii
financiare ºi bugetare mai stricte. În urma
spectaculoasei deprecieri a leului deficitul balanþei
de plãþi curente a scãzut de-abia la jumãtate, la 1,3
miliarde de dolari  3,8% din PIB , iar rezervele
bancare au cunoscut o creºtere considerabilã. La
sfârºitul anului 2000, în comparaþie cu anul
anterior, analiºtii independenþi prevedeau o
creºtere de 1,2% a PIB. Mai mult chiar, în caz cã
tendinþa actualã nu se frânge, creºterea poate
atinge în anul urmãtor 3%, iar în continuare se
poate intensifica ºi mai mult.
Numai cã, din cauza anilor pierduþi,
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populaþia simte deocamdatã prea puþine din toate
acestea. Imensul capital de încredere al strãinãtãþii
nu a fost suficient nici în decembrie 1989, nici
dupã alegerile din 1996 pentru o urnire susþinutã,
esenþialã, ireversibilã din punctul mort.
V. Consecinþa provocãrilor epocii de
postprivatizare în Ungaria ºi România
În ultimii zece ani diferenþa între dezvoltarea economicã din cele douã þãri se manifestã
ºi în aceea cã în timp ce în economia româneascã
privatizarea, restructurarea economiei, nu au fost
duse pânã la capãt nici pânã în ziua de azi, la
sfârºitul mileniului economia ungarã a ajuns sub
mai multe aspecte la un punct de cotiturã.
Dezvoltarea economicã a celor douã þãri se
gãseºte în faze diferite. Structurarea internã a
regiunilor  ca o nouã resursã din ce în ce mai
importantã  are un rol deosebit de important în
cadrul proceselor actuale de transformare a
economiei ungare.
 Ungaria pãºeºte în zilele noastre în era de
postprivatizare a atragerii capitalului. În timp
ce în prima parte a deceniului 1990 majoritatea
capitalului extern a fost atras în mod decisiv de
privatizare, iar în cea de a doua jumãtate  pe
lângã privatizare  de investiþiile greenfields, în
zilele noastre în prim-planul investiþiilor
strãine ajunge din ce în ce mai mult lãrgirea ºi
adâncirea bazelor de producþie ºi ale
cooperãrilor întreprinderilor deja instalate.
 Cealaltã provocare importantã o constituie
structura dualã a economiei ungare, datoratã
existenþei pe de o parte a sectorului marilor
întreprinderi, orientate în primul rând spre
export ºi aflate în marea lor majoritate în
proprietate strãinã, ºi pe de alta a sectorului
întreprinderilor mici ºi mijlocii, producãtor
pentru piaþa internã, aflat în mod covârºitor în
proprietate internã. Sarcina politicii economice
este de a gãsi acele mijloace care pot lega între
ele aceste douã sectoare ºi creeazã condiþiile

necesare pentru consolidarea ºi alinierea
întreprinderilor mici ºi mijlocii din þarã.
 În zilele noastre modelul de dezvoltare economicã ungarã din anii 90  care prin utilizarea
forþei de muncã ieftine din þarã ºi atragerea
puternicului capital extern a fãcut ca în
majoritatea domeniilor sã predomine producþia
modernizatã de consum  îºi lasã locul din ce în
ce mai mult noului model de dezvoltare
economicã, bazat deopotrivã pe forþa de muncã
creativã, bine pregãtitã profesional, pe
atragerea capitalului extern ºi pe inovaþii.
 În sfârºit, ca o nouã provocare economicã globalã a sfârºitului de mileniu, a apãrut faptul cã
informatica, precum ºi noile tehnologii ºi mijloace info-comunicaþionale câºtigã rapid teren.
Aceste noi provocãri reevalueazã semnificativ nivelele teritoriale ale dezvoltãrii economice. În anii 90 dezvoltarea economicã s-a
sprijinit în bunã parte pe activitatea celor peste
3000 de autoguvernãri locale, de vreme ce
principalele elemente ale modelului de dezvoltare
economicã a deceniului respectiv  forþa de
muncã ieftinã ºi atragerea capitalului strãin  au
putut fi organizate în cele mai multe cazuri ºi la
acest nivel. În schimb adâncirea bazei de
producþie a marilor întreprinderi instalate, legarea
celor douã sectoare principale ale economiei,
inovaþia ºi construcþia de reþele precum ºi
economia informaþionalã nu mai pot fi organizate
doar la nivelul localitãþilor. În acest scop este
nevoie de un nivel superior de organizare
teritorialã, dacã este posibil de implicarea regiunii.
De aici consider cã decurg ºi viitoarele
posibilitãþi de cooperare regionalã românoungarã.
Budapesta, 29 noiembrie 2000
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Dimensiunea naþionalã a
Banatului
EUGEN NAGY

Încep aceste rânduri, poate puþin surprinzãtor, cu o dimensiune personalã. De ce?
Întrucât fiecare dimensiune naþionalã este,
mai întâi de toate, personalã: identitatea naþionalã este în mine, înainte de toate.
Confesiunea unui ungur
Deºi voi adresa acum câteva chestiuni
legate de condiþia de a fi maghiar, articolul nu
îºi propune de fapt sã dezbatã aceastã
problemã. Mã voi folosi de aceste consideraþii
iniþiale pentru a ajunge, pornind de la o
dimensiune etnicã, la definirea unei anumite
identitãþi naþionale. Din întâmplare sunt
maghiar, deci va trebui sã mã folosesc de
aceastã experienþã specificã, deºi aº fi putut la
fel de bine sã vorbesc despre a fi rrom, a fi
german sau a fi sârb.
Unu. Unul din cele mai interesante
exerciþii de auto-cunoaºtere  sau de cunoaºtere reciprocã  pe care le-am jucat vreodatã
este un exerciþiu despre identitate. Pe scurt:
eºti rugat sã înºiri, în ordine, primele cinci
cuvinte pe care le-ai spune dacã cineva, de pe
o altã planetã sã zicem (deci care nu ºtie nimic
despre tine), te-ar întreba: cine eºti tu? ªi tu
trebuie sã-l lãmureºti, de fapt trebuie sã te
explici, în cinci cuvinte, enunþate în ordinea
importanþei. Nu mai þin minte exact ordinea
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cuvintelor pe care le-am spus, dar mai þin
minte cuvintele. Ceea ce este important este
cã am avut o scurtã zbatere privind ordinea în
care sã enunþ douã dintre determinãrile mele
importante: timiºorean ºi maghiar. Cred
cã timiºorean a rãmas primul.
O a doua idee: citind cartea Alinei
Mungiu-Pippidi (Transilvania subiectivã,
Humanitas, Bucureºti, 1999) ºi încercând sã
scriu ceva despre aceasta, m-am confruntat cu
o sumã de date inedite, date care þin însã, se
pare, de un identitar maghiar (dupã cum
rezultã din rãspunsurile primite din partea
focus-grupurilor formate din maghiari din
Ardeal). Aºa ar fi, de exemplu, istoria
paralelã a maghiarilor, faþã în faþã cu o altã
naraþiune istoricã, a românilor. Ceea ce m-a
ºocat, un pic, este cã eu nu ºtiam prea multe
lucruri despre aceastã naraþiune paralelã a
maghiarilor: am descoperit cã nu cunoºteam
lucrurile enumerate acolo, cã nu cunoºteam
aceastã naraþiune, de fapt. Iar aceastã istorie
paralelã este chiar una din diferenþele specifice, unul din elementele culturale importante
ale clivajului pe linie etnicã, în Transilvania.
Familia mea însã, de unguri veritabili, nu
m-a învãþat asta: nu mi s-a citit, nu mi s-a
povestit etc. E posibil cã ei o cunoºteau,
mãcar parþial, cãci despre existenþa a douã
naraþiuni diferite am auzit, dar mie nu mi-au
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transmis-o. Oare sunt astfel mai puþin
maghiar?
Trei. Maghiar fiind, în România, ai
toate ºansele sã nu te simþi în largul tãu. De
ce? Dincolo de anumite amintiri din copilãrie
 cum ar fi episodul când, spre sfârºitul
regimului Ceauºescu, a fost expulzat ambasadorul maghiar, pe motivul cã ar fi rãspândit
manifeste contra regimului; atunci, intrând
dimineaþa în sala de clasã (oare eram în clasa
a ºaptea?...), i-am gãsit pe colegii mei pe
bãnci, discutând despre un posibil rãzboi cu
Ungaria. Dincolo deci de anumite amintiri din
copilãrie, sporadice, dar... care rãmân, a fi
maghiar, în mod public, se leagã, în ultimii
ani, parcã fãrã oprire, de o serie de subiecte
sensibile, aflate în dezbatere publicã. O
amintire de acest fel  momentul în care m-am
despãrþit de Ion Iliescu  provine din 1990,
pe când aveam vreo 15 ani, ºi este momentul
Târgu-Mureº. Oribilitatea ºi absurdul
poziþiei puterii de atunci mi-a apãrut clar în
faþa ochilor: Iliescu ºi mulþi alþii din sfera
publicã, adoptaserã poziþii contra ungurilor.
Eu sunt ungur, deci ei erau aºezaþi pe o poziþie
care era contra mea. Contra mea? Dar acest
lucru n-are nici un sens! Ca sã fie mai clarã
aceastã poziþie ingratã: acum câteva luni, în
cadrul unei emisiuni televizate la care era
invitat ºi dl. Iliescu, moderatorul emisiunii i-a
adresat acestuia urmãtoarea întrebare (în
contextul subiectelor legate de Legea statutului maghiarilor): Existã un pericol maghiar în România?. Un pericol maghiar? În
România? Dintr-o datã, doar aflându-mã, din
întâmplare, la acea orã, în faþa televizorului ºi
a emisiunii respective, în faþa acelor vorbe,
am fost situat, categorisit, însemnat preventiv
ºi stigmatizat.
Patru. Nici unul dintre dumneavoastrã
nu cred cã ºi-ar imagina, sincer, un maghiar
ales la urmãtoarele alegeri preºedinte al
României. Sigur cã da, poate candida, e OK,

cã doar e cetãþean român, e politically correct
sã îi dãm o ºansã, dar... ºtim cã nu se poate, de
fapt, cel puþin nu atâta timp cât românii sunt
majoritari în þara asta. Dar, dacã acesta este
motivul principal, un criteriu etnic, atunci ne
aflãm în plin naþionalism etnic. Candidaþii
sunt preselectaþi mai întâi pe criteriul etnic,
apoi se poate alege unul bun (de-al nostru).
O ultimã consideraþie. Sunt maghiarii
din Timiºoara, respectiv Banat, altfel decât
cei din Transilvania? Adicã, au ei un alt ethos,
diferit de al celor din Transilvania? Nu ºtiu
sigur, dar este posibil, chiar dacã unii dintre
membrii de frunte ai filialei UDMR locale
sunt reprezentanþii aripii dure a Uniunii
(dar ºtiu cã aceºtia nu mã reprezintã). Ceea ce
ºtiu, este cã nu am reuºit niciodatã sã fiu de
acord cu accentul care se pune pe apartenenþa
etnicã, atât printre maghiarii cât ºi printre
românii din Transilvania. Asta ca sã nu mai
vorbim de alte regiuni, unde, totuºi, nici nu
putem vorbi despre unguri sau nemþi, fiindcã
mulþi n-au vãzut niciodatã vreunul. De ce
calitatea de maghiar sau român este criteriul prim de diferenþiere, aºa cum am observat cã este în rândul studenþilor maghiari din
Ardeal, ce studiazã la Timiºoara? Explicaþii,
cum ar fi sentimentul de cetate asediatã etc.,
existã. În minte îmi apar însã ocaziile în care
eu ºi alþi prieteni (maghiari) din Timiºoara
purtam dispute cu aceºtia, tocmai pe aceastã
temã. Noi nu reuºeam sã rezonãm  ºi nu
rezonãm nici acum  cu poziþiile acestea
puternic etnicizate; cu toate acestea nu
suntem mai puþin maghiari. S-a nãscut în
mine astfel sentimentul cã noi, maghiarii din
Timiºoara, vedem lucrurile poate un pic
diferit faþã de cei din Ardeal.
Dar pânã aici cu sentimentele ºi
amintirile mele. Ele sunt relevante în mãsura
în care constituie un bagaj comun, de
credinþe, trãiri ºi atitudini, ale maghiarilor din
aceastã zonã, unde trãiesc. ªi am bãnuiala cã
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aºa este: toate aceste memorii minore fac
parte, probabil, dintr-o linie comunã, ce ar
putea fi regãsitã într-o istorie oralã a
maghiarilor de aici.1
Despre naþiune
Dacã apartenenþa etnicã desemneazã
asemãnare, înrudire, mai ales în termeni
genetici sau biologici, naþiunea este de obicei
definitã ca un grup de oameni care au
strãmoºi, istorie, culturã ºi limbã comune,
acestea fiind obiecte ale loialitãþii ºi
afecþiunii2.
Existã numeroase definiþii ale naþiunii, dar, chiar ºi folosind-o pe cea enunþatã,
apropiatã de definiþia etnicitãþii, vedem cã
naþiunea ºi etnicitatea nu sunt lucruri identice.
În aceastã regiune, cu toate acestea, definirea
naþiunii s-a fãcut mai ales pe criterii etnice.
Dacã însã aici criteriul etnic a fost astfel un
instrument de construcþie a naþiunii ºi, prin
aceasta, a statului, în alte cazuri, statul a fost
instrumentul determinãrii naþionale (cazul
Franþei e arhicunoscut), fiind preexistent
naþiunii.
Naþiunea americanã ar putea însã
reprezenta un alt tip de construcþie naþionalã.
Ceea ce te face sã fii american, în primul rând
(dincolo de glumele posibile legate de
strãbunicii cui au coborât  descãlecat?... 
primii de pe vasul Mayflower), este împãrtãºirea unor valori comune. Iar rodul acestui
lucru este ceea ce eu aº numi o naþiune
civicã. Cineva spunea recent, în cursul unui
interviu, cã, deºi se aflã în SUA de zeci de ani
deja, el nu este american, copiii lui sunt pe
jumãtate americani, însã nepoþii sãi vor fi în
întregime americani; ei nu vor fi americani
neapãrat datoritã cãsãtoriilor mixte ale
pãrinþilor, ci prin inculturaþie. Preluarea
esenþei de a fi american... ce o fi însemnând
aceasta? Acest spirit american poate se
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regãseºte, în esenþã, în principalele documente care descriu filosofia Statelor Unite ale
Americii3: Declaraþia de independenþã, Constituþia, Bill of rights. We hold these truths to
be self-evident, that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator with
certain unalienable rights, that among these
are life, liberty and the pursuit of happiness.4
 viaþã, libertate, egalitate în drepturi, dreptul
de a-þi cãuta fericirea, toate acestea fac parte,
pentru un american, din datul ontologic,
general uman. Iar, în muntele Rushmore,
feþele sculptate a patru preºedinþi exprimã de
fapt acest spirit american.
D-lui Iosif Constantin Drãgan, poate
pe acest model, i s-a îngãduit sã finanþeze ºi
sã demareze cioplirea unui gigantic chip al lui
Decebal, pe malul românesc al Dunãrii, la
Cazane. Probabil pentru cã Decebal reprezintã o esenþã a lui a fi român. Astfel, acest
discurs etnocentric postuleazã o esenþã
dacicã, care este necesarã, chiar indispensabilã, adevãratei identitãþi naþionale de
român. Dacã avem în vedere informaþia
istoricã a nenumãrate valuri de populaþii
(începând chiar cu romanii) care au trecut ºi
au rãmas aici, care s-au amestecat cu cei deja
veniþi sau în trecere, care au format, la urmã,
poporul român actual, cine se poate numi
dac? Dacã Decebal reprezintã esenþa naþiunii
române, cine nu este strãin acestei naþiuni?
Aceastã naþiune al unei presupuse apartenenþe
de sânge comune adevãraþilor români, nu
este decât exclusivã. Subliniez aici faptul cã
mã refer la identitatea naþionalã, ºi nu la cea
etnicã: distincþia este esenþialã. Deºi, pânã ºi
din punct de vedere etnic, având în vedere
istoria atât de încãrcatã a acestor locuri, nu
ºtiu cine poate afirma cu siguranþã cã este de
origine dacã.
Pe de altã parte, însã, dacã ne întoarcem un pic la cele prezentate anterior, vedem
cã oricine poate fi american. Astfel, conducã-
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torii Statelor Unite pot fi americani ºi pot fi ºi
emigranþi, în acelaºi timp (de alt sânge...).
Madeleine Albright, cea care a avut frâiele
politicii externe ale Statelor Unite în mânã,
pânã nu demult, era un simplu emigrant.
Diferenþa specificã, pe care doresc s-o
subliniez, este cã naþiunea americanã este
definitã civic. Ceea ce îi uneºte pe americani,
înainte de toate, sunt anumite valori civice
comune: libertate, egalitatea ºanselor, dreptul
la a-þi cãuta fericirea, înscrise în actele
identitare ale SUA, respectiv tot ceea ce
decurge din acestea  libera iniþiativã, caracterul sacru al proprietãþii etc.
Pornind de la David Brown5, aº
compara definirea naþionalã pe linie etnicã, cu
o relaþie de filiaþie, asumatã ca ºi înnãscutã ºi
inerentã, iar definirea pe linie civicã, cu o
relaþie de mariaj, adicã o alegere pornitã din
sentimente dar fiind ºi o afiliere la valori ºi
þeluri comune. Mariajul este astfel o expresie
a maturitãþii, care nu neagã filiaþia ci o trãieºte
în plan secund, este o expresie a libertãþii de
a-þi construi fericirea ºi este o etapã naturalã ºi
inerentã a omului (mariaj cu om sau mariaj cu
Dumnezeu, deopotrivã).
Pe scena politicã româneascã actualã
 apropo de subiectele aflate în dezbatere,
printre care se aflã (întotdeauna?) ºi subiecte
de facturã etnicã  se discutã actualmente
aprig Legea statutului maghiarilor de pretutindeni. Critica adusã de numeroºi actori
publici, politici ºi nu numai (printre care ºi un
partid liberal...), se referã la definirea etnicã
pe care Guvernul maghiar actual o foloseºte
în legãturã cu naþiunea. Se spune cã prin
aceasta Guvernul maghiar revine la o definire
desuetã, etnocentricã, a naþiunii. Critica este
motivatã: într-adevãr, definiþia în cauzã este
etnicã. Capcana în care se aflã însã aceºti
critici, precum ºi cei care au preluat acest fel
de criticã, este cã o susþin tot de pe poziþii

etnice. Nici una din criticile aduse (repet,
juste) nu a fost argumentatã (ca sã nu mai
vorbim de practicã) printr-o altfel de abordare
a problemei în cauzã. În continuu, se
menþioneazã cã este vorba de românii ºi
maghiarii din România, ceea ce de fapt
ilustreazã faptul cã este vorba de obiºnuita
demagogie, sau poate de o lipsã de cunoºtinþe
privind conceptele vehiculate, sau de o lipsã
de curaj în a propune o alternativã, pe care
poate cã mulþi nu ar înþelege-o (ºi pe care mi-e
teamã cã nu o înþeleg nici cei care ar putea-o
propune). Poate cã aceastã criticã îºi doreºte
sã vinã de pe poziþiile definirii pe model
francez a naþiunii. Precum am arãtat însã,
devenirea istoricã a fost acolo diferitã. O
asemenea abordare, implicând preeminenþa
Statului faþã de etnic, este în Franþa rezultatul
unui proces istoric. Acolo etnicul este definit
prin apartenenþa la un stat, pe când regiunea
noastrã a creat statul pornind de la criteriul
apartenenþei etnice. Deosebirea este fundamentalã. Statul nostru naþional nu este statul
lor naþional. Încercând sã reluãm un astfel de
proces istoric, ajungem foarte aproape de
Miloseviæ.
Am spus cã respectiva criticã a fost
adusã tot de pe poziþii etnice. Care ar fi însã
alternativa? Alternativa ºi poziþia criticã legitimã, în acest caz, ar fi fost cea a unei definiri
naþionale pe criterii civice. Atunci, am fi
putut arãta cu degetul; acum, ne arãtãm pe noi
înºine.
La nivelul întregii Românii nu existã
însã, spre deosebire de Statele Unite ale
Americii, valorile civice comune care sã facã
posibilã, acum, o astfel de definire. În timp ce
în SUA temele centrale ale discuþiei politice
ºi publice în general, sunt legate de drepturile
ºi libertãþile fundamentale ale omului, în
România aceleaºi teme centrale se leagã de
foarte multe ori de apartenenþe ºi interese
etnice. Etnicitatea fiind prin definiþie exclu-
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sivã, rezultã în mod necesar o permanentã
stare de conflictualitate. Este foarte clar:
niciodatã, aici, nu va putea exista o naþiune
coezivã, pe criterii etnice. Singura soluþie
pentru a avea o astfel de naþiune ar fi cea a
purificãrii etnice.
Aº dori sã adresez aici problema
definirii fericirii. Dacã în epoca în care s-a
construit statul naþional modern, adicã epoca
de glorie a naþionalismelor, soluþia laicã a
fericirii era identificatã în obþinerea independenþei ºi suveranitãþii pe bazã naþionalã
(noi cu noi vom fi fericiþi ºi bine), aceastã
tendinþã continuând ºi pânã la sfârºitul
secolului trecut (XX) ºi trecând umanitatea
prin bãi succesive de sânge, acum ne putem
opri ºi putem vedea cã definiþia fericirii s-a
schimbat. Naþionalismul a creat, în trecut,
statele naþionale, dar dacã cel civic a produs
prosperitate ºi pace, cel etnic a produs nenumãrate rãzboaie. Enunþul definirii fericirii
pare a se fi schimbat, mai ales în þãrile în care
problemele identitare ale definirii naþiunii s-au
încheiat. Definiþia fericirii este, la ora actualã,
una fãcutã în termenii valorilor civice  poate
chiar în termenii valorilor democratice pentru
care se pare cã luptã o coaliþie mondialã, ºi la
care se pare cã dorim sã ne alãturãm. Nu ºtiu
însã în ce mãsurã suntem pregãtiþi pentru o
asemenea luptã.
Timiºoara, Banat, România
Dupã cum spuneam la început, atunci
când am fost îndemnat sã enunþ determinãrile
importante ale identitãþii mele, am ales-o,
înaintea celei de maghiar, pe cea de timiºorean.
De ce am putut sã acord întâietate unei
identitãþi, distincte de cea etnicã, dar care nu
o exclude pe aceasta, ci mai degrabã o
înglobeazã? Banatul este un loc în care, în
decursul ultimilor 300 de ani, a înflorit ºi s-a
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dezvoltat o societate puternic interculturalã6.
Pânã la 20 de naþionalitãþi au trãit ºi mai
trãiesc aici, în Banat, fie cã este vorba de
partea românã sau de partea iugoslavã a
acestei regiuni: de la români, germani,
maghiari, sârbi, croaþi, cehi, bulgari, slovaci,
rromi, ucraineni, etc. la francezi ºi italieni.
Majoritatea familiilor, cele înstãrite în mod
obligatoriu, vorbeau cel puþin încã una-douã
limbi, a grupurilor etnice cu care convieþuiau,
pe lângã cea maternã. O politicã imperialã
inteligentã a stimulat dezvoltarea paºnicã a
dimensiunii coexistenþei ºi schimburilor interculturale în zonã; un exemplu relevant este cã
bisericile ortodoxã ºi catolicã se bucurau de
drepturi egale, lucru rar în acea epocã. La
aceastã orã, numeroase denominaþiuni creºtine (ortodocºi, catolici de ambele rituri, reformaþi, evanghelici/luterani, baptiºti, penticostali, adventiºti etc.) ºi nu numai (cultul
mozaic, musulman) sunt prezente ºi sunt
active în aceastã zonã, una din caracteristicile
deosebite ale zonei fiind ºi o viaþã ecumenicã
exemplarã7. A existat ºi existã o dimensiune
civicã relevantã: acum 150 de ani fiecare sat
avea o fanfarã sau un cor; la aceastã orã,
numeroase fundaþii sau organizaþii din zonã
îºi dedicã mãcar o parte din activitate dimensiunii de colaborare ºi dialog între diferitele
grupuri etnoculturale (la nivelul Banatului sau
transfrontalier)8. La un moment dat, rata de
alfabetizare era, în aceastã regiune, superioarã
celei a regiunii Vienei. Locuitorii Banatului
îºi trimiteau copiii sã studieze la Biserica
Albã (azi în Iugoslavia)  aceºtia cãlãtoreau
prin satele Banatului, populate de nemþi,
unguri, slovaci, bulgari, etc. Puternicele licee
din zonã, fie cel Piarist în trecut (de limbã
maghiarã), fie Liceul N. Lenau în ultimii ani
(de limbã germanã), au atras copii ce proveneau din familii de diferite naþionalitãþi. Educaþia s-a desfãºurat ºi se desfãºoarã încã în
numeroase limbi ale grupurilor etnice din
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zonã. Prin toate acestea, schimbul cultural a
devenit o parte integrantã a culturii ºi ethosului acestei regiuni, ba mai mult chiar, o
valoare în sine. Aceastã comunicare bogatã a
crescut, în acelaºi timp, sentimentul de
coeziune în jurul unor valori ce transcend
simpla identificare etnicã: valori culturale ºi
civilizaþionale. S-a spus de multe ori cã
aceastã zonã a fost întotdeauna caracterizatã
de o dezvoltare economicã mai viguroasã
decât a celorlalte zone, inclusiv în timpul
regimului comunist. Unul din motive ar putea
fi existenþa unui spirit întreprinzãtor mai
dezvoltat, a considerãrii bunãstãrii (spiritului
gospodar) ca valoare în sine.
Sintetizând, poate, aceastã imagine,
descrisã sumar, dar despre care existã un
bogat material bibliografic9, aº spune cã
existã anumite valori civice care descriu cu
acurateþe acest specific al locului: coexistenþa
paºnicã, libertatea, bunãstarea, simþul gospodar, deschiderea cãtre diversitate ºi cãtre valorile civilizaþiei, o culturã a dialogului.
Ca sã nu fiu acuzat de o imagine
idealizatã, amintesc faptul cã existã ºi zone de
penumbrã ale acestei realitãþi. Aspectele bune
 ºi de fapt acest spirit local  nu sunt lucruri
întâmplãtoare ºi în nici un caz rezultatul
existenþei vreunei gene bãnãþene. Ele îºi au
originea într-o experienþã istoricã comunã.
Am putea spune, în acest sens, cã, dupã
terminarea ocupaþiei otomane, când diferite
grupuri etnice au (re)venit în zonã, populaþia
acestei regiuni s-a nãscut multiculturalã.
Poate de aceea, schimbãrile negative induse
de exemplu de politicile de maghiarizare ale
anilor 1900 sau cele provocate de anii regimului comunist, deºi au lãsat urme, nu au
putut distruge în totalitate aceastã culturã
specificã. O astfel de schimbare negativã a
fost plecarea în masã a germanilor (îndrãznesc sã spun: o tragedie istoricã a României),
sau am putea aminti rezultatele nefericite ale

unor proaste politici de migraþie internã.
Putem însã concluziona cã dorinþa locuitorilor
de a pãstra ceea ce este bun din aceastã
alcãtuire ºi mod de funcþionare, a fãcut ca
aceasta sã nu se piardã, cu toate greutãþile
timpurilor istorice trecute ºi prezente. Iar
acest spirit al locului, pe care l-am descris
succint, rezultat al istoriei specifice ºi menþinut prin educaþie ºi inculturaþie, este cãutat ºi
valorificat din nou, de cei care se identificã cu
el ºi care simt cã au nevoie de aceste valori.
Fãcând paralela cu dimensiunea de
naþiune civicã a Statelor Unite, vedem cã
ambele populaþii au o istorie recentã, cã au
fost caracterizate de diversitate etnoculturalã
de la bun început, ºi vedem cã principalele
conflicte au fost cauzate nu de diferitele apartenenþe etnice, cât de diferenþe civilizaþionale.10
Se propune, astfel, ca model, o identitate naþionalã construitã pe existenþa unui
spirit bazat pe valori civice comune (un
mariaj din dragoste ºi orientat spre viitor),
una din aceste valori fiind ºi respectul apartenenþei etnoculturale (dimensiunea de filiaþie
 pe care însã nu o absolutizeazã dar nici nu o
demonizeazã). Aceasta este aºa numita
dimensiune naþionalã a Banatului: o dimensiune a unei naþionalitãþi civice, care mã face
sã o pot asuma mândru, ca român, maghiar,
sârb, german sau rrom sau de oricare naþionalitate aº fi, cãreia sunt predispus sã îi acord
prioritate faþã de dimensiunea mea etnicã. Nu
este însã vorba, în nici un fel, de negarea
sentimentului de siguranþã ºi apartenenþã dat
de identitatea etnoculturalã, ci de o acceptare
ºi valorificare a acestor diferenþe, fãrã intenþia
de a crea un melting-pot.
Acest model de naþiune civicã este
ceea ce lipseºte, cred, la dimensiunea României.
A fi român, nu ca o definiþie etnicã. Bucuria ºi
mândria de a fi român, fiind etnic român,
maghiar, german, turc, rrom etc., respectiv
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românitatea ca definire a unor valori care întradevãr ar putea uni pe toþi locuitorii acestei
þãri. Din pãcate, precum spuneam, nu cred cã
suntem pregãtiþi pentru aceasta. Oare ne e
teamã cã ne pierdem, dacã trãim în dialog? În
afara alternativei continuãrii situaþiei conflictuale, aceasta pare a fi însã singura soluþie de
viitor. Iar aceastã soluþie este ºi a fost experimentatã, informal sau formal, în diferite pãrþi
ale lumii, dintre care douã, Statele Unite ale
Americii ºi Banatul, au fost prezentate aici.
Fie cã se întâmplã la nivelul României,
fie cã se întâmplã la nivelul integrãrii Europene (Europa este, în primul rând, o realitate
culturalã), naºterea sau construirea naþiunii
civice, plecând de la valori general umane,
pare a fi singura alternativã viabilã la etnocentrism. Asumarea apartenenþei la o zonã a unor
valori civice comune, concomitentã cu libera
manifestare a propriei tale identitãþi etnoculturale, este deci o soluþie deja experimentatã
în Banat, cu relativ succes. Desigur, este doar
o propunere, care ar putea fi studiatã în detaliu  dar este o propunere viabilã, ºi dovada
suntem noi, cei care o trãim (cu mare plãcere).

Vezi concluziile seminarului Dialog religios. Modelul
Timiºoara din cadrul conferinþei Valori democratice
ale unei societãþi multiculturale de cãtre Centrul
Euroregional pentru Democraþie, în iulie 2001. Mai
multe informaþii sunt disponibile la adresa de Internet
www.regionalnet.org.
8
Activitatea Centrului Euroregional pentru Democraþie
este dedicatã construcþiei democraþiei la nivelul
colaborãrii transfrontaliere ºi regionale. Târgul Regional al ONG, deja la ediþia a doua, a reunit recent peste
200 de organizaþii din Europa Centralã ºi de Est. O altã
fundaþie activã în acest domeniu este Institutul
Intercultural din Timiºoara.
9
Pentru mai multe informaþii vã stau la dispoziþie
numeroasele lucrãri ale cercetãtorilor afiliaþi grupului
A Treia Europã: zeci de cercetãtori implicaþi, peste
treizeci de cãrþi editate, zeci sau sute de articole, vã
stau la dispoziþie. Deºi obiectul cercetãrii este Europa
Centralã, Banatului, spaþiu ilustrativ al acesteia, i s-au
consacrat multe lucrãri.
10
S-a dat exemplul unei reacþii negative faþã de unii
dintre cei care au venit din alte regiuni ale României ºi
au colonizat casele pãrãsite datoritã emigraþiei în masã
a germanilor, mai ales în cursul ultimului deceniu al
regimului comunist. Reacþiile negative nu au fost însã,
niciodatã, de facturã etnicã, cât civilizaþionalã, datorate
unui eºec al acomodãrii culturale, la valorile ºi modul
de viaþã al zonei. Dacã existã reacþii negative de facturã
etnicã, astãzi, însã cu o componentã civilizaþionalã,
acestea se referã din pãcate la etnia rromã.
7

NOTE
Grupul de istorie oralã condus de doamna Smaranda
Vultur, din cadrul fundaþiei A Treia Europã din
Timiºoara, a fãcut enorm de mult pentru cercetarea ºi
cunoaºterea amintirilor germanilor, evreilor, a diferite
populaþii din Banat. Poate ar fi o idee bunã sã se
abordeze ºi populaþia maghiarã; sper sã nu pierdem
acele informaþii unice, care le aparþin bãtrânilor din
Iozefin (un cartier vechi al Timiºoarei), de exemplu.
2
Andrew Vincent, Modern Political Ideologies,
Blackwell Publishers Ltd., 1995.
3
Pentru o colecþie de astfel de documente, puteþi vizita
http://ahp.gatech.edu/hisdocs.htm.
4
The Unanimous Declaration of the Thirteen United
States of America.
5
David Brown, Contemporary Nationalism. Civic,
Etnocultural & Multicultural Politics, Routledge,
2000.
6
Victor Neumann, Identitãþi multiple în Europa
regiunilor. Interculturalitatea Banatului, Editura
Hestia, Timiºoara, 1997.
1

S.P. nr. 99/2001

40

EUGEN NAGY  licenþiat în asistenþã socialã,
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Reprezentarea socialã a democraþiei
 studiu regional 

SORIN VLAD PREDESCU

Una din marile probleme ale schimbãrii de regim politic o constituie componentele mesajului politic. Pentru cetãþenii care
se trezesc dimineaþa într-un nou sistem de
valori schimbarea rapidã a cadrului conceptual
este nãucitoare. Peste tot apar termeni noi cu
semnificaþie incertã sau termeni ce pãreau
cunoscuþi dar care au alte semnificaþi. Cãutarea
noilor sensuri ale acestor concepte devine una
din cele mai importante preocupãri ºi unul din
cele mai frecvente subiecte de conversaþie sau
de disputã. Aceastã perioadã de gol conceptual
genereazã definiþii populare a ceea ce sistemul
de educaþie sau mesajul politic nu reuºesc sã
explice convingãtor.
Psihologii sociali au fost întotdeauna
preocupaþi de disjuncþia între mesajul pe care
emiþãtorul încearcã sã îl transmitã ºi ceea ce
receptorul înþelege1. Faptul cã aceste disjuncþii
reprezintã cele mai mari probleme în actul de
comunicare este un lucru bine ºtiut, comunicarea devenind cu atât mai complicatã cu cât
conceptele vehiculate sunt mai greu de definit.
Pornind de la aceastã constatare am
propus CED2 o cercetare de psihologie socialã
bazatã pe teoria reprezentãrilor sociale, prin
care sã aflãm cum definesc tinerii de pe cele
douã pãrþi ale graniþei româno-iugoslave
termenul DEMOCRAÞIE.
Deºi cu o experienþã bogatã în

colaborarea regionalã, mai ales în susþinerea
societãþii civile din statele fostei Iugoslavii,
CED din Timiºoara are puþinã experienþã în
activitatea de cercetare. Proiectul, metaforic
intitulat OGLINZILE DEMOCRAÞIEI, a
constituit din acest punct de vedere o provocare. Studiul termenului de democraþie, aºa
cum este el perceput de tinerii din douã þãri esteuropene, a devenit pentru toþi cei implicaþi în
acest proiect un subiect fascinant ºi o sursã
permanentã de surprize dar ºi de locuri
comune. Foarte importantã a fost gãsirea unui
partener pentru partea iugoslavã, care, dupã
aplicaþii ºi selecþii, a fost sã fie Savez Mladih
Krug, o organizaþie de tineri din Melenci, un
sat de undeva dintre Zrenjanin ºi Kikinda. La
prima întâlnire cu cei care au fost operatorii de
teren din Iugoslavia a trebuit sã rãspund la
câteva întrebãri.
DE CE ROMÂNIA ºI IUGOSLAVIA?
România ºi Iugoslavia sunt douã
excepþii politice în spaþiul ex-comunist european, fiind, înainte de 1989, douã capete ale
unei scale pe care s-ar putea aprecia duritatea
discursului ºi practicii antidemocratice. Totodatã, România ºi Iugoslavia sunt douã þãri
vecine care prezintã într-o mare mãsurã
asemãnãri în evoluþia lor istoricã ºi culturalã.
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În ultimii zece ani, România a trecut
încet de la statutul de excepþie spre cel de
normalitate, în timp ce Iugoslavia a fost cap de
afiº al tuturor ºtirilor internaþionale, parcurgând, în istoria contemporanã, un periplu unic
de evenimente politice, militare ºi sociale.
Anul 2001 în Iugoslavia este o oportunitate pentru cercetãtorul social care doreºte
sã surprindã la cald procesul de schimbare
socialã. Datelor cantitative li se adaugã astfel
date calitative care pot duce la un alt nivel de
înþelegere a fenomenelor sociale.
DE CE BANATUL?
Dupã ce treci graniþa din Jimbolia
singura diferenþã vizibilã rãmân indicatoarele
rutiere. Ca timiºorean senzaþia de acasã nu
dispare nici când treci prin oraºe, nici când te
uiþi la oameni pe stradã, nici dacã ajungi cumva
la masa de prânz a unei familii din banatul
sârbesc. Nu este un lucru nou faptul cã
bãnãþenii au o puternicã identitate comunã,
asumatã aproape la fel de puternic ca ºi identitatea naþionalã. Banatul este, de altfel, unul
dintre cele mai fascinante teritorii din Europa,
fiind rezultatul unei ample construcþii sociale.
Teritoriu colonial prin excelenþã, Banatul este
în esenþa sa pragmatic, tolerant, departe de orice
discurs extremist. Deºi dupã 1919 a fost
împãrþit pe criterii naþionale, cele douã pãrþi
prezintã o evoluþie asemãnãtoare  ambele sunt
recunoscute în þãrile din care fac parte ca
regiuni bogate, mândre, loiale ºi prestigioase.
Pentru România, ca ºi pentru Iugoslavia,
Banatul este un spaþiu marginal, dar totodatã
spaþiul cel mai european, constituind pentru
acestea avangardã ºi exemplu3. Aceastã identitate comunã reprezintã punctul de pornire al
studiului nostru, pentru cã asemãnarea între
cele douã teritorii prezintã similaritãþi care
permit eliminarea factorului cultural tradiþional,
unul dintre factorii cel mai dificil de controlat.
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DE CE DEMOCRAÞIE?
Democraþia este prin excelenþã obiect
de reprezentare socialã. Deºi nu este un termen
nou în discursul politic ºi social al celor douã
þãri incluse în studiu, este clar cã trecerea de la
democraþia popularã la democraþia pe sistem
occidental a suscitat un mare numãr de
discursuri sociale legate de noþiunea ºi practica
acestei democraþii. Creatorul teoriei reprezentãrilor sociale, Serge Moscovici, spunea, în
cartea sa Psihologia socialã sau maºina de
fabricat zei, cã noþiunea de democraþie poate fi
obiect al reprezentãrii sociale doar în societãþile în care acest termen nu este consensual,
respectiv în societãþile în care democraþia este
subiect de discuþie privatã ºi publicã4. De altfel,
atât în România cât ºi în Iugoslavia, existã o
mare problemã de definire a termenului de
democraþie, acesta având în discursul politic ºi
administrativ valenþe complet diferite. Principalul obiectiv al acestei cercetãri a fost de altfel
sã aflãm în ce mod a intrat termenul democraþie în conºtiinþa publicã, respectiv cum este
definitã democraþia.
STRUCTURA STUDIULUI
Eºantion
Volumul eºantionului  800 de persoane cu
vârste cuprinse între 18 ºi 29 de ani.
Tipul eºantionului  eºantion stratificat, probabilist, tri-stadial.
Criterii de stratificare  naþionalitate (sârbiromâni), mediul rezidenþial (urban-rural).
Eºantionare  selecþie probabilisticã a localitãþilor (20 pentru fiecare þarã), cu excepþia
oraºelor mari (4, 2 pentru fiecare þarã), incluse
în totalitate în studiu. În Timiºoara (considerabil mai mare decât toate celelalte localitãþi), s-a efectuat o selecþie probabilisticã a
punctelor de eºantionare.
La aplicarea pe teren a probelor au

42

Cooperare regionalã
participat 20 de operatori, câte 10 pentru
fiecare þarã. Traducerea în sârbã a chestionarului, ca ºi traducerea în românã a rezultatelor, a fost asiguratã de cãtre organizatorii
proiectului. Instrucþia operatorilor s-a efectuat
în cursul unui training desfãºurat la Timiºoara
pentru cele douã echipe de operatori înainte de
începutul fazei de teren.
Metodologie
Formularea ipotezelor studiului de faþã
porneºte de la asumpþia cã reprezentãrile
sociale reprezintã o interfaþã generatoare de
atitudini conectând individul ºi sistemul social.
Simpla definire scolasticã a noþiunii de democraþie nu are un impact predictiv asupra
practicii sociale, internalizarea noþiunii fiind de
asemenea determinantã în explicarea fenomenului social. În aceastã ordine de idei, ipotezele de lucru ale studiului sunt:
I1 noþiunea de democraþie are aceleaºi
dimensiuni pentru ambele eºantioane;
I2 experienþele istorice ºi sociale specifice
fac ca internalizarea noþiunii sã prezinte
diferenþe notabile pentru cele douã eºantioane;
I3 reacþia individului faþã de sistem este
diferitã, fiind mai puternic legatã de
sistemul idiosincratic dezvoltat printr-o
plajã experienþialã diferitã.
Studiul democraþiei pune, din punctul
de vedere al impactului asupra individului, o
serie de probleme care vor fi detaliate în cele ce
urmeazã din punct de vedere metodologic.
Clarificarea acestor probleme a dus în final la
alegerea a trei probe distincte care au fost
utilizate în cercetare. Analiza propusã de noi,
care a generat în final ºi opþiunea psihometricã,
este centratã pe trei nivele  unul noþional, altul
al asumãrii idiosincratice ºi altul al percepþiei
instituþionale în perspectivã pragmaticã.
Nivelul noþional  noþiunea de democraþie, aºa cum este ea vehiculatã în discursul

public, fie în mediile politice, în mass-media
sau în cele academice, pare sã dovedeascã o
stabilitate ºi o cristalizare generatã de experienþa îndelungatã a sistemelor real democratice. Noþiunea a dobândit de-a lungul timpului un statut de ghid referenþial pentru
practica socialã, reprezentând însã, în viziunea
noastrã, mai degrabã o medie conceptualã
decât o ancorã atitudinalã realã  în acest sens,
relaþia între noþiune ºi practica socialã a
democraþiei este puternic mediatã de internalizarea idiosincraticã a democraþiei de cãtre
individ. Aprecierea nivelului noþional a fost
concretizat în cadrul studiului prin elaborarea
scalei OD.
Scala OD este un instrument construit
pe douã dimensiuni (colectiv-individual ºi
stabilitate-instabilitate). Scala constã în 10 subscale de tip Likert cu 7 gradaþii, termenii antonimi fiind puºi la fiecare capãt al acestei scale.
Aceºti termeni sunt noþiunile cele mai frecvent
vehiculate în discursul conex conceptului de
democraþie (de exemplu termenii individualcolectiv; dependenþã-autonomie; inegalitateegalitate etc.). Acest tip de scalã este utilizat
des în psihologia socialã pentru a contura
nodul central al reprezentãrii unei noþiuni.
Utilizarea acestui instrument a permis verificarea ipotezei de cercetare I1.
Nivelul asumãrii idiosincratice 
indiferent de configuraþia unui teritoriu (fie
acesta noþional sau obiectual), harta fiecãrui
individ în parte asupra acestuia va aproxima
mai mult sau mai puþin exact configuraþia
realã. Internalizarea valenþelor unei noþiuni
depinde de plaja experienþialã (experiential
background) a fiecãrui individ în parte. Tocmai
datoritã acestei plaje experienþiale, dependentã
în mare mãsurã de context, se poate presupune
cã asociaþiile generate de individul confruntat
cu o noþiune generalã (în cazul studiului de
faþã, cea de democraþie), vor genera un câmp
semantic extrem de vast. Proba care a fost
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consideratã adecvatã pentru aceastã investigare
a fost o hartã asociativã având drept cuvîntþintã noþiunea însãºi de democraþie.
Harta asociativã este un instrument
frecvent utilizat în psihologie5. În ultimii cinci
ani hãrþile asociative au intrat în forþã în
metodologia de cercetare bazatã pe reprezentãrile sociale. Aceastã hartã are un design
novator, bazat pe harta asociativã tip Aubrich
ºi este constituitã din urmãtoarele elemente 
un cuvânt-noþiune care constituie ºi obiectul de
studiu ºi care este definit de cãtre cercetãtor;
patru cuvinte de rangul 1, care sunt generate de
subiect. Într-o fazã ulterioarã acestuia i se cere
sã asocieze alte trei cuvinte (cuvinte de rangul 2)
fiecãrui cuvânt generat anterior. Ultima etapã
constã în raportarea pozitivã, negativã sau
neutrã la termenii generaþi. Una dintre
interpretãrile hãrþii asociative, prezentã ºi în
studiu, se bazeazã pe frecvenþa cu care apar
anumite cuvinte-noþiuni, raportat la eºantionul
general. Aceastã probã este una de maximã
dificultate, atât pentru subiecþii intervievaþi,
care sunt supuºi unui proces de generare de
asociaþii, cât ºi pentru cercetãtor, obligat sã
opereze cu un numãr foarte mare de cuvinte ºi
sintagme. Astfel, la acest eºantion, au fost
generate 12.800 de cuvinte ºi sintagme. Dupã
cunoºtinþele noastre, este ºi cel mai mare
eºantion la care s-a aplicat un asemenea
instrument. Utilizarea acestui instrument
permite verificarea ipotezelor I2 ºi I3.
Percepþia instituþionalã  încrederea
persoanei în instituþiile statului ºi în rolul sãu în
decizia politicã, depinde în mare mãsurã de
percepþia acestor instituþii, mai precis, de
percepþia acþiunilor politice ale acestora.
Aceastã experienþã particularã a individului
raportatã la instituþiile naþionale sau locale îºi
are originea în percepþia personalã asupra
felului în care fiecare dintre aceste instituþii îºi
îndeplineºte rolul atribuit de cãtre stat. Aprecierea percepþiei instituþionale ºi a încrederii
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persoanei în instituþii s-a efectuat prin elaborarea unui chestionar, cea de-a treia probã utilizatã în studiu.
Chestionarul O.D. este un chestionar
de opinie care cuprinde 15 întrebãri ºi 38 de
itemi. O parte dintre aceste întrebãri au fost
preluate din Barometrul de Opinie Publicã al
Fundaþiei pentru o Societate Deschise. Au fost
alese acele întrebãri care corespundeau
scopului cercetãrii (6 întrebãri ºi 18 itemi)6. O
parte din întrebãri au fost adaptate. Prelucrarea
datelor a fost fãcutã de cãtre o echipã constituitã din colaboratori ai CED.
CE A IEºIT?
Atât în timpul prelucrãrii datelor cât ºi
la ºcoala de varã care a fost dedicatã acestui
studiu, ceea ce a surprins în analiza comparativã a datelor a fost surprinzãtoarea similaritate a rezultatelor la toate cele trei probe.
Desigur, tentaþia de a expune detaliat rezultatele studiului existã dar, pe de o parte, spaþiul
nu ne-o permite (harta asociativã având un
design experimental exploziv, cantitatea de
date obþinutã este foarte mare) ºi pe de altã
parte un raport al acestui studiu va apãrea în
curând7. Câteva din aceste rezultate credem cã
pot fi totuºi teme de reflecþie:
Democraþia ºi asumare
Rezultatele hãrþii asociative constituie
frecvenþa primelor cuvinte asociate cuvântului
DEMOCRAÞIE. Fiecare dintre cei 800 de
subiecþi (400 fiecare eºantion naþional) a asociat patru cuvinte.
Harta asociativã pentru primele patru cuvinte
asociate democraþiei (frecvenþã)  eºantion Yu:
libertate
172
egalitate
74
popor
74
drepturi
57
politicã
35
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muncã
viaþã
dreptate
mass-media
pace
putere de stat
schimbãri

29
27
24
24
24
24
20

Harta asociativã  primele patru cuvinte
asociate democraþiei  eºantion Ro:
libertate
264
libertate de exprimare 67
drepturi
41
egalitate
33
bunãstare
35
bani
32
economie
22
distracþie
21
corupþie
20
libertatea de circulaþie 20
Ceea ce frapeazã la o primã analizã a
acestor frecvenþe este puternica asociere a
democraþiei cu libertatea, sensibil cea mai
importantã componentã a nodului central al
democraþiei. Diferenþa dintre eºantionul Ro ºi
eºantionul Yu este evidentã, la eºantionul
românesc termenul libertate având mai mult
de douã treimi din alegeri, urmãtorul termen
fiind libertatea de exprimare ca principalã
trãsãturã a democraþiei. În eºantionul iugoslav
surprind doi termeni prin frecvenþa mare cu
care apar în asociere cu democraþia, respectiv
termenul de egalitate ºi cel de popor, termeni
care identificã alt tip de nod central al
democraþiei.
Ceea ce poate constitui un punct de
apropiere este viziunea romanticã ºi încãrcatã
de expectanþe asupra termenului de democraþie, aceasta fiind perceputã în principal drept
concept ºi mai deloc ca sistem social cu valenþe
pragmatice.

Democraþia ca noþiune (Rezultatele
scalei)
Aºa cum am arãtat mai sus au fost
concepute 10 scale, fiecare având douã capete
de scalã antonime. Subiecþii au fost rugaþi sã
indice locul de pe scalã care însemna democraþia. Cu cât cifra este mai micã cu atât este
mai aproape de primul termen ºi cu cât cifra
este mai mare ea se aflã mai aproape de al
doilea termen al scalei. Scala are ºapte intervale. Rezultatele prezentate constituie medii pe
eºantion.
1.Scala Libertate  Constrângere
Eºantion Ro 2.43
Eºantion Yu 2.41
2.Scala Drepturi colective  Drepturi individuale
Eºantion Ro 4.06
Eºantion Yu 4.01
3.Scala Crizã economicã  Prosperitate
Eºantion Ro 5.17
Eºantion Yu 5.26
4.Scala Stabilitate  Instabilitate
Eºantion Ro 2.77
Eºantion Yu 2. 63
5.Scala Dependenþã  Autonomie
Eºantion Ro 4.72
Eºantion Yu 4.78
6.Scala Inegalitate  Egalitate
Eºantion Ro 4.89
Eºantion Yu 5.05
7.Scala Interese publice  Interese private
Eºantion Ro 4.00
Eºantion Yu 4.14
8.Scala Disciplinã  Indisciplinã
Eºantion Ro 2.65
Eºantion Yu 2.73
9.Scala Minoritate  Majoritate
Eºantion Ro 5.24
Eºantion Yu 5.07
10.Scala Posibilitãþi de manifestare colectivã 
Posibilitãþi de manifestare individualã
Eºantion Ro 4.40
Eºantion Yu 4.36
Principala problemã pe care am avut-o
în prezentarea publicã a rezultatelor scalei a
fost faptul cã acestea sunt interschimbabile,
între mediile pe eºantioane cât ºi între distribuþia rãspunsurilor pe scalã neexistând nici o
diferenþã semnificativã statistic. Printre cele
mai bune explicaþii pe care le-am gãsit se aflã
faptul cã definirea democraþiei ca valoare nu
este de datã recentã, ea fiind propagatã mult
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înaintea schimbãrii de regim politic, eºantionul fost arestat Miloºevici, perplexitatea vameºului
de tineri fiind ºi cel mai susceptibil sã inter- la vederea sutelor de chestionare, ºansa de a
nalizeze rapid noile noþiuni.
asista la entuziasmul unei noi copilãrii a
democraþiei ºi de a o surprinde, parþial, în cifre
Democraþia ca sistem
ºi cuvinte. ªi mai ales a rãmas senzaþia cã este
Dimensiunile chestionarului sociologic uneori mai uºor sã lucrezi cu parteneri de aici,
(38 de itemi) nu permit o prezentare exhaustivã de peste frontierã, decât cu cei de acasã, ºi cã
a acestuia, dar ca linii generale se remarcã o este inevitabil mai interesant.
egalã lipsã de încredere în instituþiile statului
însoþitã bineînþeles de nuanþe regionale. Dezamãgirea faþã de cei care ar trebui sã punã în
NOTE
practicã principiile democraþiei este la fel de
1
Alexandre Dorna, Fondements de la psyhologie
mare dupã zece ani sau dupã patru luni. Lipsa
politique, Paris, Presses Universitaires de France,
de încredere este însoþitã de confuzie în ceea ce 1998.
priveºte rolul ºi aria decizionalã a instituþiilor 2 Centrul Euroregional pentru Democraþie este membru
democratice. Dincolo de alte multiple ase- Soros Open Network ºi este condus de doamna Ilona
Mihãieº. Ideea, metodologia ºi coordonarea ºtiinþificã
mãnãri dintre rãspunsurile eºantionului româ- a cercetãrii au fost responsabilitatea autorului.
nesc ºi cel iugoslav ceea ce ne-a surprins este Responsabil de proiect a fost Eugen Nagy. Doresc sã
doamnei Ilona Mihãieº pentru cã a fãcut
respingerea aproape unanimã a activitãþii mulþumesc
posibil acest proiect, precum ºi tuturor celor care m-au
politice ca preocupare dezirabilã pentru tineri; ajutat în realizarea acestuia, dar în special lui Dragoº
ºi asta într-o Iugoslavie care abia trecuse de Sãlãgeanu, Daniel Ciumãgeanu ºi fratelui meu, Mihai
Florin Predescu.
una din cele mai fulminante ºi mai populare 3 Vezi ºi Victor Neumann, Identitãþi multiple în Europa
campanii electorale, care a implicat aproape tot regiunilor, Interculturalitatea Banatului, Timiºoara,
Hestia, 1997.
ce înseamnã societate civilã ºi a cãrei forþã au Ed.
4
Serge Moscovici, Psihologia socialã sau maºina de
fost, ca de obicei, tinerii. Explicaþiile se succed fabricat zei, Iaºi, Ed. Polirom, 1997.
aproape automat, într-o ordine deja ºtiutã pe 5 Vezi pentru mai multe amãnunte Adrian Bangerter,
aici, între dorinþa de recucerire a normalitãþii ºi Katharina Lehmann, Serial reproduction as method for
studying social representations, Paper on social
dezamãgirile post-electorale fireºti.
representations, vol. 7, pag. 141-152, 1997.
Prin preluarea acestor întrebãri se urmãreºte o
comparare a eºantionului regional cu cel naþional.
7
Raportul de cercetare va fi publicat de cãtre Centrul
Euroregional pentru Democraþie.
6

CE A RÃMAS?
A rãmas confirmarea faptului cã de o
parte ºi de alta a graniþei gândim la fel; un
studiu pe rezultatele cãruia vom mai lucra ceva
timp de acum încolo; certitudinea cã dacã vrei
sã faci cercetare socialã gãseºti o cale de a o
face, cu atât mai mult cu cât pe viitor nu cred
cã trebuie sã ne refuzãm tentaþia unei analize
comparative sistematice între România ºi Iugoslavia; precum ºi eventuala extindere a acestui
tip de studii cãtre proiecte de cercetare longitudinalã. A rãmas bucuria scufundãrii în eveniment, sticla de bere ciocnitã la Melenci când a
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Relaþiile româno-maghiare

UDMR ºi coaliþia
guvernamentalã (1996-2000) (II)
ZOLTÁN KÁNTOR
NÁNDOR BÁRDI

Promovarea intereselor
minoritãþilor/ Politica privind
minoritãþile
În domeniul politicii privind minoritãþile, UDMR a formulat pe de o parte prioritãþi
care asigurã drepturile individuale ºi colective
ale minoritãþii maghiare din România, pe de altã
parte a iniþiat mãsuri care vizau întãrirea
sistemului de instituþii maghiare.
Realizarea prioritãþilor guvernamentale
ale UDMR
În acest caz sarcina analistului este aparent uºoarã. Având în faþã documentul Prioritãþile de acþiune ale Uniunii Democrate a Maghiarilor din România în cadrul coaliþiei guvernamentale32, trebuie sã-l confruntãm cu ceea ce
s-a realizat33. Numai cã realizarea marii majoritãþi a celor enumerate în document nu a depins
exclusiv de UDMR, respectiv pentru majoritatea mãsurilor vizate UDMR a elaborat
iniþiative legislative, dar  aºa cum vom arãta
mai târziu  pânã la sfârºitul mandatului guvernamental o bunã parte a acestora n-a ajuns mai
departe de faza dezbaterii parlamentare sau din
comisiile de specialitate.
În planul politicii externe nu s-a realizat
primirea în NATO, eliminarea obligativitãþii
vizelor pentru cetãþenii români în spaþiul UE,

dar s-a reuºit îmbunãtãþirea relaþiilor românoungare, iar în economie înfiinþarea parcurilor
industriale, a sistemului de sprijinire a întreprinderilor mici ºi mijlocii, introducerea impozitului
pe venit. Cea mai importantã realizare a UDMR
poate fi consideratã în acest domeniu reorganizarea Ministerului Turismului. Aceste rezultate
parþiale n-au generat însã o realã schimbare
structuralã în economia României, iar în planul
prioritãþilor sale economice UDMR a obþinut
numai rezultate fragmentare. În privinþa autoguvernãrii nu s-a reuºit confirmarea de cãtre parlament a ordonanþei de urgenþã34. Condiþiile legale
ale gestionãrii bunurilor aparþinând administraþiei locale au fost create de legea privind
finanþele publice, proprietatea obºteascã, statutul drumurilor ºi concesiile locale. S-a reuºit
votarea legii privind referendumul local ºi legea
funcþionarilor publici.35 Deci, în afarã de votarea
ordonanþei de urgenþã în parlament, toate
celelalte obiective au fost atinse. În domeniul
politicii privind minoritãþile, UDMR a convins
puterea sã semneze Charta Europeanã a
Limbilor Regionale ºi Minoritare ºi a elaborat
reglementãrile referitoare la politica de minoritãþi din legile care întãresc autonomia localã.
Dar nu s-a adoptat legea cadru a protecþiei minoritãþilor. În schimb, în august 2000, a luat sfârºit
elaborarea legii de combatere a discriminãrii,
adoptarea ei rãmânând în sarcina guvernului
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PDSR. Cea mai complexã problemã este cea a
restituirii bunurilor comunitare, respectiv bisericeºti. În 1997-98 au fost adoptate mai multe
ordonanþe guvernamentale pe aceastã temã
(21/1997; 13/1998), din cele 22 de imobile nominalizate au fost restituite câteva (între care
Casa de Culturã Petõfi din Bucureºti, ºi Liceul
Brassai din Cluj). Ordonanþa de urgenþã nr.
83/1999 a dispus restituirea a 63 de imobile
aparþinând comunitãþilor minoritare (la care a
fost adãugatã în decembrie o listã cu încã 53 de
imobile). Dintre aceste imobile au fost restituite
28. Numai cã prin ordonanþa de urgenþã lista
imobilelor restituibile este aprobatã de o comisie
specialã, iar o alta analizeazã dacã pot fi restituite
sau nu, în funcþie de utilizarea actualã. Apoi
trecerea în cartea funciarã se face pe cale judiciarã.
Dupã parcurgerea acestei proceduri complicate,
pânã la ora actualã au fost trecute în cartea
funciarã numai 19 imobile aparþinând comunitãþii
maghiare. Dintre acestea numai Casa Petõfi din
Bucureºti ºi Palatul Episcopiei Reformate din
Oradea au fost efectiv luate în proprietate.36
Reforma agrarã din 1921 a expropriat
85% dintre proprietãþile bisericilor maghiare.
Bisericile pot revendica acum doar 15% din
pãmânturile care le-au aparþinut înainte de 1918,
ºi doar þinând cont de restricþiile de suprafaþã
cuprinse în legea 1/2000.
Printre prioritãþi s-a numãrat ºi supravegherea reglementãrilor care interzic asimilarea forþatã ºi modificarea componenþei demografice a teritoriilor locuite de minoritãþi. Cazul
orfelinatului de la Odorheiu-Secuiesc ºi construcþia sistemului instituþional al Bisericii
Ortodoxe în Secuime au arãtat însã cã din partea
coaliþiei guvernamentale nu a existat o suficientã fermitate în respectarea acestei prioritãþi.37
Dintre prioritãþile legate de învãþãmânt
nu s-a reuºit satisfacerea nevoilor ºcolare locale
ale ceangãilor maghiari ºi reînfiinþarea universitãþii maghiare de stat din Cluj. UDMR a obþinut
rezultate serioase în celelalte domenii: reforma
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învãþãmântului, modificarea legii învãþãmântului, creºterea numãrului de ºcoli în care se
poate studia ºi în limba maghiarã, precum ºi
sporirea efectivului de elevi din ºcolile respective.38 Însã învãþãmântul superior în limba
maghiarã a fost problema care a pus cel mai
mult la încercare relaþiile dintre UDMR ºi
ceilalþi parteneri de guvernare, ducând aproape
la ieºirea de la guvernare a UDMR. În acelaºi
timp problema universitãþii independente maghiare a reprezentat ºi în cadrul UDMR unul din
principalele motive de divergenþã. Nu cercetãtorului îi revine rolul sã decidã cum ar fi
trebuit sã procedeze UDMR.39
În viaþa culturalã s-au fãcut progrese
numai în privinþa utilizãrii pe bazã de concurs a
fondurilor Departamentului Minoritãþilor Naþionale. Legile enumerate printre prioritãþi  cu
excepþia statutului cultural al naþionalitãþilor 
au fost elaborate, dar nu ºi adoptate.
Dintre prioritãþile bisericilor s-a reuºit
numai crearea, în cadrul sistemului de învãþãmânt
privat, a instituþiilor de învãþãmânt confesional de
toate profilurile. Nu s-a realizat elaborarea legii
cultelor, retrocedarea bunurilor bisericeºti
amintite, introducerea oficierii în limba maghiarã
a slujbelor bisericeºti pentru ceangãi.
Rezumând: dintre prioritãþile guvernamentale cele mai mari rezultate s-au obþinut în
domeniul administraþiei locale ºi în cel al
învãþãmântului. Dar în cele douã domenii considerate de importanþã cheie, respectiv retrocedarea bunurilor bisericeºti ºi comunitare ºi
reînfiinþarea universitãþii de stat cu limbã de
predare maghiarã, UDMR a obþinut numai
succese parþiale.
Activitatea legislativã
În cadrul activitãþii legislative din cele
douã camere ale parlamentului, unele legi au
fost iniþiate în comun de cãtre coaliþie, iar altele
separat de UDMR. În plus, mai multe mãsuri
importante din punctul de vedere al politicii
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privind minoritãþile au fost promovate eludând
legislativul, prin ordonanþe de urgenþã. Grupurile parlamentare ºi membrii UDMR au iniþiat în
total 89 de proiecte de lege. Privind strict numeric, cele mai multe se referã la extinderea autonomiei locale (19), dar majoritatea acestora (14)
propune modificarea încadrãrii într-o anumitã
clasã de unitate administrativã a câte unei localitãþi. O altã categorie importantã a iniþiativelor se
referea la crearea unui climat favorabil de afaceri
(9), la sprijinirea întreprinderilor mici ºi mijlocii
(4) ºi la privatizarea economicã (6). Între iniþiativele legislative elaborate de UDMR au o proporþie semnificativã ºi cele referitoare la agriculturã ºi silviculturã (8), sau cele din domeniul
muncii ºi asigurãrilor sociale (9). Dar douã treimi
din aceste iniþiative n-au ajuns mai departe de
ordinea de zi a Senatului sau a Camerei Deputaþilor sau de comisiile de specialitate. Numai 13
iniþiative legislative elaborate de cãtre UDMR au
devenit legi. Dintre acestea, din punctul de vedere
al comunitãþii maghiare, douã sunt importante:
procesul ºi reglementarea practicã a retrocedãrii
terenurilor agricole care depãºesc 10 hectare ºi a
pãdurilor care depãºesc 1 hectar, respectiv a
proprietãþilor agricole ale composesoratelor, ale
bisericilor sau comunelor (169/1997), ºi stabilirea nivelului maxim al suprafeþei retrocedabile
la 50 de hectare în cazul terenurilor agricole ºi la
10 hectare în cazul terenurilor forestiere
(1/2000). În privinþa poziþiilor administrative s-a
obþinut numai declararea ca oraº a localitãþii
Târnãveni ºi ca municipiu a oraºului Târgu
Secuiesc (1999/167). Alte trei iniþiative legislative care au avut succes au fost cele referitoare
la crearea parcurilor industriale ºi la sprijinirea
întreprinderilor mici ºi mijlocii. Dintre proiectele legislative ale UDMR doar trei au fost respinse, dintre care numai unul se referea indirect
la politica privind minoritãþile.40
Fãcând o trecere în revistã tematicã a
activitãþii legislative a UDMR, trebuie sã evidenþiem, din punctul de vedere al iniþiativelor

privind drepturile lingvistice, ordonanþa de
urgenþã pentru modificarea legii învãþãmântului,
care asigurã dreptul la învãþãmânt în limba maternã la toate nivelurile, precum ºi ordonanþa de
urgenþã de modificare a legii administraþiei publice locale. Aceasta din urmã asigurã folosirea
oficialã a limbii materne în localitãþile în care o
minoritate depãºeºte 20% din populaþie.41 În privinþa retrocedãrii ºi consolidãrii proprietãþii private, cele mai importante realizãri sunt cele douã
legi deja amintite, iniþiate de UDMR. De importanþã similarã cu cele de mai sus sunt ºi cele care
asigurã condiþiile legale pentru gestionarea independentã a bunurilor de cãtre unitãþile administrative, legile de descentralizare care reglementeazã autodeterminarea politicã a comunitãþilor
locale, deºi în acest domeniu nu au fost încã
adoptate legile fundamentale.42 Chiar ºi în aceste
condiþii au fost extinse semnificativ competenþele
decizionale ale comunitãþilor locale.
Din punctul de vedere al politicii privind
minoritãþile  exceptând reglementãrile privitoare la învãþãmânt ºi la folosirea limbii materne
 s-au obþinut rezultate semnificative la nivelul
comunitãþilor ºi al relaþiilor de proprietate locale. Activitatea parlamentarã mai are douã aspecte mai puþin sesizabile, ceea ce este valabil ºi în
cazul activitãþii guvernamentale. Pe de o parte,
buna pregãtire profesionalã a parlamentarilor
UDMR, idee acceptatã ºi în viaþa politicã
româneascã, ºi imaginea astfel proiectatã despre
maghiari. Celãlalt aspect important, care
înseamnã totodatã ºi depãºirea fazei de politicã
resentimentarã în domeniul apãrãrii minoritãþilor, este urmãtorul: dacã politicianul minoritãþii
este prezent în anumite procese de pregãtire a
deciziilor, nu mai este oportunã aducerea în
discuþie a anumitor teme ºi idei. Un astfel de caz
public a fost luarea de poziþie a conducãtorului
Departamentului pentru Minoritãþi împotriva
proiectului de amplasare a unei statui a mareºalului Antonescu la Cluj43, sau împiedicarea
adoptãrii proiectului legii cultelor în comisia
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parlamentarã de specialitate.44 În interesul
ineludabilei cooperãri, partidele trebuie sã chibzuiascã dacã e bine sã foloseascã, chiar supralicitându-se, retorica antiminoritarã, deoarece în
probleme guvernamentale sau parlamentare de
cu totul altã naturã UDMR se poate revanºa.
Activitatea guvernamentalã
În activitatea guvernamentalã a UDMR
considerãm ca fiind cea mai importantã crearea
structurii guvernamentale care se ocupã cu
problema minoritãþilor. Pe lângã Departamentul
de Protecþie a Minoritãþilor ºi funcþia de
ministru fãrã portofoliu, înfiinþarea birourilor
regionale ºi mai apoi proiectele de acte normative, elaborate în cadrul departamentului, au
asigurat posibilitatea gestionãrii problemelor
specifice.45 Realizarea iniþiativelor legislative ale
departamentului (legea de eliminare a discriminãrii, înfiinþarea Institutului de Cercetare a
Problemei Minoritãþilor ºi prelungirea termenelor de depunere a cererilor pentru persecutaþii
politici) se gãseºte deja în mâinile noului guvern
condus de PDSR. În cadrul Ministerului
Educaþiei a fost înfiinþat Secretariatul de stat
pentru minoritãþi ºi Departamentul pentru
învãþãmântul în limba maghiarã.46 La nivel
judeþean au fost create posturi de inspectori
generali ºi de inspectori specialiºti responsabili
cu învãþãmântul în limba maghiarã. În cadrul
Ministerului Culturii s-a lãrgit Direcþia pentru
minoritãþi ºi, în urma reorganizãrii curatoriilor
de specialitate, au fost implicaþi peste tot ºi
specialiºti maghiari. În acest domeniu considerãm de cea mai mare importanþã trecerea în
subordinea autoritãþilor locale a mai mult de 120
de instituþii culturale, prin care o serie de probleme privind folosirea limbii ºi construcþia de
instituþii au trecut pe plan local unde  în cazul
unei autoguvernãri maghiare  reprezentarea
culturalã maghiarã nu este contestatã.47 În
filialele judeþene ºi teritoriale ale Ministerului
Turismului ºi Fondului Proprietãþii de Stat a fost
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asiguratã reprezentarea maghiarã. Dintre cele 12
regiuni turistice, în cele 3 regiuni locuite de
maghiari conducãtorii reprezentanþelor ministeriale au fost maghiari.48
Un alt domeniu al activitãþii guvernamentale este împãrþirea resurselor. Pe acest plan,
din resursele semnificativ mai mari ale Departamentului de Protecþie a Minoritãþilor, s-a asigurat
o finanþare semnificativã pentru organizaþiile
minoritãþilor (în 1997 6 miliarde de lei, în 2000
62,6 miliarde de lei) ºi pentru diferite programe
destinate pãstrãrii identitãþii naþionale. În cadrul
Ministerului Educaþiei o lãrgire structuralã
semnificativã a reprezentat-o lãrgirea învãþãmântului în limba maghiarã, înfiinþarea de noi
departamente, instituþii, ºi a liniei maghiare din
Universitatea Babeº-Bolyai, ca bazã a viitoarei
secþii maghiare.49 În cazul Ministerului Culturii
un mare salt l-a reprezentat sprijinirea proporþionalã a programelor maghiare (în 1997 au fost
acceptate 67, iar în 2000 un numãr de 300 de
concursuri; în cei patru ani au fost cheltuiþi
aproape 5 miliarde de lei în acest scop). În
domeniul editãrii de carte ºi reviste instituþiile
maghiare au beneficiat de sprijin de la stat pentru
prima oarã în 1997. De asemenea, pentru prima
oarã ministerul a sprijinit ºi amplasarea de statui
maghiare în spaþii publice.50 În domeniul ocrotirii
monumentelor 10% din fondurile ministerului au
fost utilizate pentru restaurarea unor monumente
aparþinând patrimoniului cultural maghiar (în
total este vorba de 32 de proiecte).
În gestionarea problemelor privind minoritãþile au jucat un rol indirect acele mãsuri iniþiate
de politicienii UDMR care aveau ca scop apropierea de UE, consolidarea economiei de piaþã ºi
a proprietãþii private. În final trebuie sã amintim
ºi acea parte a activitãþii guvernamentale care s-a
materializat în acorduri concrete ministeriale
româno-maghiare (ex. omologarea diplomelor
obþinute în Ungaria, cooperarea în domeniul
ocrotirii monumentelor, acordul în domeniul
turismului).51

50

Relaþiile româno-maghiare
Am analizat mai sus realizãrile ºi
insuccesele programului declarativ, în cele ce
urmeazã vom examina efectele participãrii la
guvernare asupra a trei domenii prioritare:
societatea, mobilitatea ºi liniile de clivaj.

interese total diferite decât acolo unde maghiarimea este în minoritate. Programele UDMR,
bagajul de cunoºtinþe de pânã acum al aparatului
sãu, au avut în vedere situaþia din urmã. În
teritoriile cu majoritate maghiarã însã nu
problemele interetnice, ci cele de modernizare
Societatea
sunt esenþiale. La acestea însã UDMR nu a
Prin participarea sa la guvernare UDMR putut propune rezolvãri mai moderne, moduri
a promovat mai eficient interesele minoritãþii, mai eficiente de gestionare decât obiºnuitele
însã  conform criticilor UDMR  a trecut pe rãspunsuri din Romania.52
planul secund construcþia societãþii maghiare
din România. UDMR ca partid a pus accentul pe
Mobilitate socialã
politica centralã, bucureºteanã, ºi a încercat sã
Influenþa exercitatã de guvernare asupra
rezolve problemele generale prin rolul asumat în mobilitãþii, evoluþiei imaginii de viitor, respectiv
procesul legislativ. În cele de mai sus am asupra migraþiei este greu de evaluat. Statisticile
enumerat deja în ce domenii s-a soldat aceastã ºi analizele româneºti nu ne oferã destule date
încercare cu succese sau cu succese parþiale.
cu privire la evoluþia mobilitãþii sociale, ºi avem
Dupã cum am amintit la începutul ºi mai puþine cunoºtinþe despre aspectele etnice
studiului, pe lângã rolul de partid, UDMR ale acesteia. Nici analizele româneºti nu consiîndeplineºte ºi un rol de organizator social. În derã cã reforma ºi reorganizarea economicã s-ar
aceastã calitate UDMR ºi-a propus ca obiectiv fi realizat. Dupã primele semne încurajatoare
crearea ºi consolidarea sistemului instituþional ºi reforma s-a împotmolit, iar societatea se caraca cadrului existenþial al maghiarilor din terizeazã mai degrabã prin sãrãcire. Acest fapt
România. În parte acest lucru s-a realizat de la este indicat ºi de acele date ale sondajelor de
sine dupã schimbarea de regim survenitã în opinie care semnaleazã întoarcerea spre politica
1989, în parte s-a instituþionalizat continuu în antireformistã ºi redistributivã de dinainte de
anii urmãtori datoritã organizaþiilor locale 1996. Acest fapt are impact, evident, ºi asupra
UDMR, respectiv a celor care pot fi considerate maghiarimii din România, ºi nu avem nici un
organizaþii civice maghiare. Prin participarea sa motiv sã presupunem cã aceste procese sunt mai
la guvernare UDMR a putut sprijini acest puþin valabile în cazul maghiarimii.
proces, folosind ºi resursele bugetare.
Referitor la mobilitate avem o oarecare
În domeniul promovãrii intereselor perspectivã numai asupra situaþiei elitei.53
minoritãþilor suntem martorii unei anumite Trebuie sã spunem de la bun început cã UDMR
schimbãri. La ora actualã nu mai trebuie n-a trebuit sã se lupte cu adevãrat pentru
rezolvate situaþii conflictuale interetnice des- resursele necesare funcþionãrii. Acestea au fost
chise, cazuri de discriminare, ci mai degrabã acoperite în parte din finanþãri de stat, dar în mai
dreptul la edificarea ºi la punerea în miºcare mare mãsurã din fonduri ale fundaþiilor publice
independentã a instituþiilor. Aceastã problemã din Ungaria, primite  în primul rând  prin
însã, în foarte multe cazuri, a fost transferatã, intermediul societãþii civile. Cotizaþiile colectate
chiar mulþumitã coaliþiei, în competenþa puterii la nivel local au fost suficiente numai pentru
locale. La acest nivel însã ne confruntãm deja cu acoperirea unei pãrþi a cheltuielilor locale. Elita
o problemã esenþialã, ºi anume cã în localitãþile a depins de fapt de redistribuirea de stat (a douã
cu populaþie majoritarã maghiarã se articuleazã state). (Aceastã constatare este valabilã, desigur,
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doar pentru o parte a elitei politice.) Treptat, în
urma alegerilor parlamentare ºi locale, din ce în
ce mai mulþi reprezentanþi ai UDMR ºi-au
câºtigat existenþa sau ºi-au completat veniturile
din salariul primit de la statul român. Acest venit
explicã în parte faptul cã pãtura intelectualã a
fost treptat exclusã din viaþa politicã de cãtre cea
a oamenilor de afaceri ºi a tehnocraþilor. În
cursul schimbãrii societãþii, dintre parlamentari
ºi reprezentanþii administraþiei locale au mai
putut face faþã cerinþelor doar cei care aveau
cunoºtinþe administrative ºi economice ºi îºi
ºtiau clar interesele. (Aceastã schimbare s-a
manifestat încã de la începutul anilor 90,
participarea la guvernare a UDMR amplificând
doar tendinþa.)
Posibilitãþi de mobilitate au avut în
primul rând cei care fãceau politicã, respectiv
elita economicã. (Printre cei ce fãceau politicã îi
numãrãm ºi pe cei ajunºi în poziþiile delegate de
cãtre UDMR dupã schimbarea de guvern.) Linia
de clivaj deja amintitã este reprodusã de faptul cã
în poziþii ale administraþiei de stat au ajuns în
general apropiaþii actualei conduceri UDMR. De
aceea aceastã pãturã, fireºte, are o atitudine mai
favorabilã cu privire la participarea la guvernare.
Acest grup nu este însã atât de numeros ºi nu are
o atât de mare influenþã ca în cazul Slovaciei,
unde imediat dupã alegeri, Partidul Coaliþiei
Maghiare (în cea mai mare mãsurã foºtii membrii
ai Partidului Civic Maghiar) a prezentat liste
nominale gata întocmite pentru anumite funcþii.
În cazul UDMR acest lucru nu a avut loc din
cauza caracteristicilor vieþii politice româneºti,
construite pe principiul negocierilor personale ºi
nu pe acela al programelor, convenþiilor.
Formarea intelectualilor are loc în primul rând în cadrul universitãþilor ºi, dupã cum
am mai semnalat, în acest domeniu s-au obþinut
rezultate serioase. Deocamdatã însã s-a obþinut
numai o creºtere cantitativã, însã în privinþa
învãþãmântului de calitate se manifestã deficienþe grave. Adevãrata formare a elitei are loc
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în ateliere mici, respectiv în Ungaria. Începând
cu mijlocul anilor 90 numãrul emigrãrilor a
crescut din nou chiar în rândul tinerilor aparþinând clasei de mijloc.54 Majoritatea tinerilor care
îºi continuã studiile în Ungaria nu se mai întorc
în România. Acest fapt însã nu are prea mare
legãturã cu rolul guvernamental al UDMR.
Linii de clivaj
Din punctul de vedere al cercetãtorului
nu se poate decide dacã în cazul unei minoritãþi
naþionale întãrirea sau slãbirea liniilor de clivaj
este sau nu de dorit, dacã sunt sau nu sunt
dezirabile disputele din cadrul elitei sau dintre
elite. Existã douã pãreri în acest sens. Una
considerã cã din punct de vedere politic este oricum de dorit ca partidul minoritar sã-ºi pãstreze
unitatea ºi sã acþioneze în comun pentru a-ºi
promova interesele. Aceastã concepþie se bazeazã pe faptul cã maghiarimea din România are
interese colective, care pot fi promovate mai
uºor unitar ºi totodatã nu se disperseazã (nu se
pierd) voturile. În acest fel intrã mai mulþi
deputaþi în parlament, poziþia de negociator
politic a partidului fiind mai puternicã. Cealaltã
concepþie  care insistã mai puþin asupra
intereselor colective ale maghiarimii 
considerã cã diferitele interese politice regionale
pot fi mai bine reprezentate dacã aceste
concepþii se pot articula. Crearea de platforme a
avut loc cu scopul aplanãrii acestei diferenþe, dar
în lipsa unei structuri corespunzãtoare existã
pericolul rupturii partidului. Iar acest pas nu a
îndrãznit sã-l facã deocamdatã nici una dintre
grupãri.
Pe baza sondajelor se poate considera cã
populaþia maghiarã din România apreciazã într-un
mod destul de unitar participarea guvernamentalã a UDMR ºi cã, totodatã, la nivelul elitei
se separã douã grupuri.
Conform sondajului din februarie 1999 a
CCRIT 85% dintre maghiari considerã cã
UDMR a reprezentat interesele maghiarimii,
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75% este de pãrere cã UDMR a contribuit la
rezolvarea problemelor þãrii ºi apreciazã pozitiv
activitatea sa guvernamentalã. Doar 8% dintre
subiecþi sunt de pãrere cã UDMR nu se ocupã
deloc, sau doar într-o mãsurã redusã (1%,
respectiv 7%) de drepturile maghiarimii din
România. 85% afirmã în schimb cã UDMR se
ocupã exclusiv sau într-o foarte mare mãsurã
(14%, respectiv 71%) de drepturile maghiarilor
din România. Conform sondajului 78,8% dintre
subiecþi sprijinã ideea ca UDMR sã rãmânã în
continuare în guvern, 9% fiind împotrivã. Pe baza
altor întrebãri din cadrul sondajului putem concluziona cã o proporþie mare a maghiarimii din
România apreciazã pozitiv asumarea responsabilitãþii din cadrul coaliþiei, ºi ar dori ca UDMR sã
rãmânã în coaliþie. Obþinem însã o cu totul altã
imagine dacã examinãm popularitatea lui Iliescu
sau a PDSR. Dar, dupã informaþiile noastre,
sondajele comandate de UDMR nu au inclus
aceste probleme.
În schimb, personalitãþile de frunte din
Blocul Reformist, Uniunea Mondialã a Maghiarilor, Iniþiativa Maghiarã din Transilvania au
atacat în repetate rânduri conducerea UDMR
pentru acceptarea rolului guvernamental. Trebuie sã amintim cã aceasta le-a oferit doar o
nouã ocazie de a-ºi formula criticile faþã de
UDMR. În acest sens asumarea responsabilitãþii
guvernamentale de cãtre UDMR n-a fãcut altceva decât sã accentueze liniile de clivaj deja existente. Aceste contradicþii însã se reformuleazã în
general la fiecare nouã decizie mai importantã.
Cazul cel mai caracteristic este acela al disputei
legate de ieºirea de la guvernare în legãturã cu
problema universitãþii, în toamna anului 1998.
Aceste contradicþii au ieºit la ivealã ºi cu ocazia
alegerilor locale, ca ºi legat de problema
proiectului legii statutului/cetãþeniei externe.55
Aceastã opoziþie internã preconizeazã
reîntoarcerea la programul de la Braºov (din
1993), în care s-a conturat strategia referitoare la
autonomia naþionalã care  dupã opinia lor  ar

servi supravieþuirii ºi prosperãrii maghiarimii
din România. Acesta este modelul autoguvernãrii bazate pe pluralism intern. Trebuie remarcat cã în aceastã direcþie s-au fãcut foarte puþini
paºi ºi anterior intrãrii în coaliþie, iar dupã 1996
a ajuns cu totul pe planul al doilea. Explicaþia
constã în faptul cã în perioada 1993-1996 nu au
fost asigurate condiþiile externe pentru promovarea modelului  lipsind de asemenea ºi voinþa
politicã în acest sens , de aceea nu s-a putut
avansa, în timp ce dupã 1996 rolul guvernamental a adus pe prim plan o altã promovare a
intereselor, bazatã pe lupte politice, de partid.
Problema liniilor de clivaj poate fi
analizatã din douã puncte de vedere. Dacã
unitatea este consideratã drept valoare fundamentalã, înseamnã cã participarea la coaliþie a
adâncit ºi mai mult contradicþiile dintre grupuri.
Dacã valoarea este pluralismul intern, atunci
formularea marcantã a contradicþiilor interne
este un fapt pozitiv care continuã o democratizare internã. Este greu de spus care dintre ele
este mai aptã sã asigure supravieþuirea ºi
întãrirea maghiarimii din România  acceptatã
de noi ca punct de pornire. Problema cheie este
aceea a stabilitãþii. Dacã politica naþionalã
românã are de ales între mai mulþi parteneri de
discuþie maghiari, poziþia de negociere a
maghiarimii se deterioreazã puternic. Aceasta
este problema fundamentalã a politicii minoritare maghiare din România de la 1920 încoace.
În locul rulãrii categoriei unitãþii s-ar putea porni
mai degrabã de la absenþa capacitãþii de
integrare. Din acest punct de vedere, în ultimii
patru ani, elita politicã a UDMR a slãbit considerabil. Pe mãsurã ce Uniunea se transforma în
partid, dupã 1998, reþelele de grupuri de interese
personale, teritoriale, de generaþie, economice 
scoase la ivealã de cerinþele cotidiene ale participãrii la guvernare  se grupau din ce în ce mai
mult în blocuri. Încercarea anturajului lui Markó
de a înfiinþa un grup de centru a dat greº. La
congresul de la Miercurea-Ciuc a devenit clar cã
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în instituþiile de conducere ale UDMR existã o
opoziþie de 40% faþã de conducerea actualã.56
Ulterior, în perioada alegerilor locale, conducerea n-a mai reuºit sã integreze elitele judeþene
UDMR, grupurile de interese economice nou
apãrute. Mai mult chiar, s-a urmãrit ca, pregãtind poziþia de partid de opoziþie, celãlalt bloc,
devenit sesizabil la Miercurea-Ciuc, sã fie cât
mai diminuat, pentru a nu putea prelua conducerea partidului nici dupã 2000. Dupã aceasta
chiar ºi politicienii mediatori, aparþinând centrului, ca ºi noile elite locale neintegrate s-au
orientat spre Blocul Reformist. Care însã în
prezent nu dispune de nici o personalitate integrativã comparabilã cu Markó, nu are un program marcant de politicã socialã, iar strãdaniile
sale legate de campania semnãturilor în favoarea dublei cetãþenii au fost puse sub semnul
întrebãrii în faþa opiniei publice din România de
actuala conducere prin intermediul Budapestei.57
Tema principalã a BR este, pe lângã modelul
autoguvernãrii, programul federativ/transilvanist, inclus de UDMR în programul sãu electoral la loc de frunte.58
Nu trebuie sã uitãm nici cã cei ajunºi în
anumite poziþii datoritã UDMR nu reprezintã
doar interese maghiare, îndeplinind totodatã ºi
alte funcþii administrative nemaghiare. Cei din
aparat trebuie, pe de o parte, sã ducã la îndeplinire
decizii conforme cu programul de guvernare, pe
de altã parte, în cadrul acestora, sã obþinã
satisfacerea revendicãrilor specific maghiare.
În aceastã activitate reprezentanþii de la
diverse nivele ale UDMR în guvern au câºtigat
o asemenea experienþã profesionalã (pricepere
în munca de guvernare), care poate fi bine
valorificatã ºi într-o situaþie nouã (în afara
guvernãrii), în poziþii constructive, de experþi.
Pentru UDMR participarea la guvernare
a adus în primul rând participarea într-o formã
sau alta la luarea ºi executarea deciziilor, prin
care a reuºit sã aducã câteva decizii favorabile
maghiarimii din România, respectiv s-au putut
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sprijini din resurse bugetare câteva instituþii
maghiare. Pe lângã acestea, cei care au
participat la guvernare au avut de câºtigat ºi din
punctul de vedere al propriului nivel de trai.
Poate fi problematic doar faptul cã participarea
la putere a oferit perspective promiþãtoare, ºi
existã pericolul ca astfel sã sporeascã înclinaþia
spre modificarea pragmaticã a principiilor, de
dragul împãrtãºirii puterii. Prin aceasta se
explicã parþial cã UDMR sprijinã într-o anumitã
formã guvernul actual. Pe de altã parte, a
devenit evident ºi cã participarea la putere, fie în
mod formal, fie informal, poate favoriza
obþinerea unor decizii avantajoase maghiarimii
din România. Întrebarea este când vor ajunge în
contradicþie obiectivele UDMR cu participarea
la putere ºi care sunt compromisurile acceptate
de elitã sau pe care este gata sã le accepte în
viitor?
Dupã cum am mai amintit, funcþia de
organizator social al UDMR a ajuns pe planul
secund. Putem de asemenea afirma cã cele douã
funcþii ale UDMR, de partid ºi de organizaþie
obºteascã, se separã într-un mod din ce în ce mai
pronunþat. Acest lucru se abate de obiectivele
iniþiale, în schimb din punctul de vedere al
cercetãtorului este greu de stabilit dacã pe termen
lung este un fapt mai degrabã pozitiv sau mai
degrabã negativ. Se pune problema: în ce mãsurã
trebuie sã participe UDMR la organizarea
socialã? Pe de o parte Uniunea dispune de infrastructura prin care aceasta se poate realiza, pe de
altã parte prin aceastã susþinere poate þine sub
control iniþiativele venite de jos. În schimb, în
lipsa acestei susþineri/acestui control Uniunea ar
slãbi ca partid. Nu se poate exclude posibilitatea
ca în cazul în care UDMR ar pãrãsi organizarea
socialã, opoziþia internã s-ar auto-organiza în
mod corespunzãtor  dupã cum s-au vãzut exemple la Târgu-Mureº, Odorheiu-Secuiesc ºi Timiºoara  ºi ar prelua puterea din cadrul UDMR.
În cadrul evaluãrii trebuie sã departajãm
schimbãrile pozitive de preþul plãtit pentru ele, ca
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ºi de consecinþele lor. Situaþia analistului este
îngreunatã de faptul cã, dupã toate probabilitãþile,
consecinþele îºi fac simþite efectele doar pe
termen lung. Deocamdatã problemele relevante
le putem semnala doar la nivelul unor ipoteze.
Concluzii
1. Pe baza analizei putem concluziona cã
participarea UDMR la guvernare a adus
maghiarimii din România schimbãri mai mult
favorabile decât negative. Sprijinind guvernul
doar din exterior probabil nu s-ar fi putut obþine
aceste schimbãri. Putem estima cã în comparaþie
cu situaþia dinainte de 1996 soarta maghiarimii ar
fi evoluat mai favorabil chiar ºi dacã UDMR ar fi
susþinut guvernul din exterior. Dar pentru UDMR
a fost deosebit de important sã obþinã pentru
câþiva dintre politicienii sãi poziþii în cadrul
administraþiei de stat. A putut astfel dispune de
mai multe informaþii ºi a putut influenþa luarea
deciziilor. Deteriorarea situaþiei economice generale, nerealizarea reformelor economice afecteazã
maghiarimea din România în aceeaºi mãsurã ca
ºi pe ceilalþi locuitori ai þãrii, însã acestea au
depins într-o mãsurã infimã de UDMR. Exista
pericolul ca electoratul din România sã
învinovãþeascã UDMR pentru eventualele
eºecuri, datoritã prezenþei acesteia în guvern. Nu
s-a întâmplat aºa ºi nici alegãtorii maghiari nu au
sancþionat UDMR din acest motiv.
2. Putem constata cã în probleme centrale
pentru UDMR s-a fãcut un progres neînsemnat.
În privinþa unor subiecte ca întãrirea societãþii
minoritare, asigurarea reproducerii culturale,
auto-conducerea comunitãþii nu s-au fãcut paºi
înainte. Pentru acestea ar fi fost nevoie de crearea
unei autonomii de un anumit tip ºi de un sistem
instituþional de sine stãtãtor. Cu titlu de explicaþie
subsidiarã trebuie sã adãugãm cã asigurarea ºi
obþinerea acestor deziderate sunt diametral opuse
proiectului român de construcþie a naþiunii. Pânã
în anul 1996 nici mãcar nu s-a pus problema

susþinerii româneºti a unor asemenea revendicãri.
Nici guvernul din perioada 1996-2000  care s-a
opus cel mai puþin acestor aspiraþii ale UDMR 
nu a fost un partener adevãrat în acest sens. Atât
guvernul, cât ºi fiecare în parte dintre partidele
componente ale coaliþiei guvernamentale ar fi
pierdut, probabil, foarte mult din popularitate dacã
ar fi susþinut revendicãrile udemeriste considerate inacceptabile de electoratul ºi de opinia
publicã româneºti. Conform datelor sondajelor de
opinie, deºi relaþiile româno-maghiare s-au
ameliorat ºi în opinia românilor, cerinþele UDMR
sunt în continuare considerate exagerate.59
3. Fireºte, UDMR a fost conºtientã cã
revendicãrile sale nu se vor bucura de o
susþinere deplinã, de aceea a subliniat cã va face
tot ce-i stã în putinþã, fãrã ruperea coaliþiei.
Acest lucru a avut douã consecinþe importante.
Pe de o parte s-a împotmolit programul de
autoguvernare. Din perspectiva a patru ani se
observã cã UDMR a încercat sã exploateze mai
degrabã posibilitãþile oferite de situaþia de factor
guvernamental, strãduindu-se mai puþin sã
întãreascã structurile interne. Parþial din acest
motiv, maghiarii fãrã funcþii guvernamentale au
atacat din interior conducerea UDMR, sporindu-ºi propria influenþã în anumite domenii.
Dupã cum reiese ºi din analiza lui Zoltán A.
Bíró, societatea de jos nu sprijinã moral participarea UDMR în coaliþie, chiar dacã a avut
beneficii de pe urma ei.60
4. O datã cu participarea UDMR în coaliþia guvernamentalã forurile neguvernamentale
ºi neparlamentare ale Uniunii au ajuns pe planul
al doilea. Aceasta se explicã ºi prin aceea cã
UDMR a devenit din ce în ce mai mult un partid
politic concentrat asuprea alegerilor. Filialele
locale de partid ºi organizarea socialã sunt
domeniile care au avut cel mai mult de suferit de
pe urma participãrii la coaliþie. Aparatul de specialiºti al Preºedinþiei Executive a fost absorbit
de sarcinile guvernamentale. În timp ce conducãtorul Preºedinþiei Executive ºi-a fãcut auzit
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glasul într-un numãr crescând de probleme
politice, ponderea instituþiei a scãzut considerabil în comparaþie cu centrul bucureºtean.61
Conducerea UDMR a descurajat tentativele locale de preluare a puterii pentru cã în caz
contrar ar fi riscat ca la viitoarele alegeri parlamentare sã nu reuºeascã sã-ºi punã oamenii pe
locurile eligibile ale listelor de candidaþi. Ca
urmare a crescut nemulþumirea faþã de UDMR a
unei pãrþi a populaþiei maghiare. Aceasta explicã, în parte, numãrul mare de candidaþi maghiari
de la alegerile locale, în afara listelor UDMR.
5. Participarea la guvernare a influenþat
de asemenea ºi reformularea strategiilor UDMR.
Dupã pãrerea lui Miklós Bakk, începând din
1990 UDMR a formulat  în mod implicit sau
explicit  trei strategii: a autonomiei naþionale,
strategia regionalã transilvanã ºi cea consociativã.62 Aceasta din urmã a devenit actualã odatã
cu asumarea rolului guvernamental, în detrimentul, în primul rând, al strategiei
autonomiste. Este vorba în fond de o strategie de
facto. Un regim politic consociativ se creeazã în
cazurile în care pe liniile de clivaj 
confesionale, lingvistice, etnice  se constituie
douã sau mai multe subculturi. O asemenea
situaþie tipicã este cazul societãþilor
multinaþionale, cum este ºi România. Vorbim
despre subculturi, formele instituþionale ale
acestora, piloane sau coloane, atunci când mai
multe linii de clivaj se suprapun. Astfel partea
sociologicã a modelului i se poate aplica
României, fãcând distincþia între subculturile
românã ºi maghiarã, constituite pe bazã
naþionalã.63 Obiectul analizei noastre în
continuare îl constituie partea sociologicã a modelului, care aºeazã în centru democraþia consociativã. Dintre trãsãturile caracteristice ale
democraþiei consociative face parte ºi marea
coaliþie în care sunt reprezentate grupuri lingvistice ºi religioase, autonomia ºi reprezentarea
proporþionalã a acestor grupuri, precum ºi
dreptul de veto al minoritãþii în problemele care
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o privesc. Includem între condiþiile favorizante
ale creãrii democraþiei consociative dimensiunea cvasi egalã a subculturilor, intenþia de
cooperare a elitelor, tradiþiile anterioare de colaborare, absenþa pericolelor externe, precum ºi
concentrarea geograficã a grupurilor. Aplicarea
la cazul României a modelului clasic pare exageratã ºi în nici un caz nu putem vorbi de o
democraþie consociativã. În schimb, la nivel
descriptiv, putem vorbi de practicã consociativã,
în sensul cã negocierile privind relaþiile dintre
români ºi maghiari sunt purtate, în numele
propriei subculturi, de elite. Înþelegerile se fac la
nivel superior, cu neglijarea subculturii proprii,
presupunând într-un fel cã opiniile subculturii
sunt reprezentate de grupurile de elitã.
Dupã Lijphart, în vederea consociaþiei
este nevoie de îndeplinirea a douã condiþii
principale. Pe de o parte, sã existe voinþa de
cooperare ºi disponibilitatea pentru compromisuri ale elitelor, pe de alta aceºti conducãtori
trebuie sã-ºi asigure susþinerea propriului lor
grup.64 În România cel mai mare obstacol este
cã se poate vorbi de douã grupuri ducând o
politicã de construcþie naþionalã, iar realizarea
înþelegerii ar împiedica tocmai realizarea
acestor proiecte. Dupã pãrerea noastrã  fiind
vorba de probleme identitare  consensul este
imposibil. Mai ales în cazul în care unul dintre
grupuri este numeric mult mai mare decât
celãlalt, ºi nu prea este interesat în realizarea
unor înþelegeri neavantajoase pentru el, respectiv prin vot majoritar îºi poate impune voinþa în
mod democratic. Practica consociativã a putut
funcþiona, pentru cã spre exterior a fost nevoie
de participarea la guvernare a minoritãþii.
În România subculturile se constituie pe
lângã liniile de clivaj. În acelaºi timp existã linii
de clivaj ºi în interiorul subculturii. La sfârºitul
anului 2000 pãrea cã linia de clivaj din interiorul maghiarimii din România s-ar fi instituþionalizat, fiind definitã de contradicþia dintre
actuala conducere UDMR ºi opoziþia sa internã.

56

Relaþiile româno-maghiare
Contradicþia regionalã, catolico-protestantã nu
este semnificativã, iar conflictul dintre generaþii
a ajuns pe planul al doilea. Conflictul, caracterizat în presã drept contradicþia dintre moderaþi ºi radicali, poate fi descris din punct de
vedere sociologic ºi ca existenþa unor concepþii
diverse privind integrarea. Actuala conducere a
UDMR pune pe prim plan în primul rând
integrarea indivizilor maghiari din România în
societatea româneascã, în timp ce opoziþia sa pe
aceea a integrãrii maghiarimii din România ca
societate de sine stãtãtoare. Tocmai acesta este
motivul pentru care opoziþia actualei conduceri
a UDMR considerã drept nocivã participarea la
guvernare pentru formarea ºi consolidarea
societãþii maghiare din România. Pentru gestionarea acestei contradicþii dintre interesele sociale ºi de partid este nevoie de mecanisme de control social (opinia publicã, controlul autoguvernãrii, grupuri concurente, critica organizaþiilor).
Felul în care elita maghiarã din România
va putea asigura funcþionarea mecanismelor de
mai sus va putea deveni problema cheie a
politicii identitare a urmãtorilor câþiva ani.

namental poate fi calificatã clar pozitivã, în cel
de-al doilea însã se poate afirma cã UDMR a
renunþat  cel puþin temporar  la cerinþe esenþiale
pentru maghiarimea din România.
În acest din urmã caz opozanþii participãrii la guvernare pot avea totalã dreptate, dar
nu se ºtie dacã în rol ne-guvernamental UDMR
ar fi avansat într-adevãr pe calea formãrii
structurii de autoguvernare, dacã ar fi reuºit întradevãr sã facã progrese în privinþa autonomiei,
sau dacã s-ar fi ocupat mai bine de organizarea
socialã. Dupã cum se ºtie, UDMR nu a respectat
nici înainte de 1996 programul congresului din
1993 de la Braºov, ca atare poate cã explicaþia
nu þine de participarea la guvernare.
Însã trebuie sã se punã întrebarea: cauzele
sunt structurale, sau li se pot imputa conducãtorilor? Putem interpreta situaþia UDMR drept
traiectorie forþatã, sau putem considera responsabile modul de a face politicã ºi atitudinea
conducerii actuale? Din punctul de vedere al
cercetãtorului la aceastã întrebare  ca la multe
altele  nu se poate da un rãspuns tranºant.

Nu putem ocoli întrebarea: ce impact a
NOTE
avut asumarea rolului guvernamental de patru ani
32
RMDSZ Közlöny (Buletinul Informativ UDMR) 27
asupra intereselor pe termen lung ale maghiarimii
noiembrie 1997. 20-24
din România? Nu este o problemã explicit 33 Am confruntat prioritãþile cu capitolele respective
ºtiinþificã, dar analistul uneori nu reuºeºte sã din publicaþia Mérlegen. Din aceastã cauzã menþionãm
sursa doar unde este nevoie.
reziste tentaþiei de a-ºi expune opinia.
34
Ordonanþa de Urgenþã nr. 22/1997 de modificare ºi
Pe de o parte putem considera cã în
România, încetul cu încetul, se formeazã societatea multiculturalã, graþie globalizãrii identitatea
naþionalã devine secundarã, respectiv tensiunile
naþionale vor putea fi rezolvate într-un anume
cadru. Pe de altã parte, punând accentul pe
construcþia naþionalã, putem considera contradicþia de esenþã dintre cele douã comunitãþi ca
fiind nesoluþionabilã, ºi nu existã nici o
posibilitate de atenuare a tensiunilor. În primul
caz asumarea de cãtre UDMR a rolului guver-

completare a legii administraþiei publice locale nr.
69/1991 garanta: în acele unitãþi teritorial-administrative, în care numãrul persoanelor aparþinând unei
minoritãþi naþionale depãºeºte 20%, ordinea de zi a
ºedinþelor consiliilor locale respectiv judeþene trebuie
publicatã ºi în limba minoritãþii respective; în acele
consilii în care numãrul consilierilor aparþinând unei
minoritãþi naþionale ajunge la o treime din totalul
consilierilor, în ºedinþe se poate folosi ºi limba maternã
a consilierilor respectivi; în acele unitãþi administrative
în care numãrul persoanelor aparþinând unei minoritãþi
naþionale depãºeºte 20%, un numãr suficient din
personalul care asigurã în scris sau verbal relaþiile cu
publicul, trebuie sã cunoascã ºi limba comunitãþii
respective; în acele unitãþi administrative în care
numãrul persoanelor aparþinând unei minoritãþi naþio-

57

S.P. nr. 99/2001

Relaþiile româno-maghiare
nale depãºeºte 20%, aceste persoane se pot adresa
oficialitãþilor  în scris sau verbal  în limba lor
maternã, ºi primesc rãspuns în aceastã limbã. În cazul
în care reprezentantul sau salariatul autoritãþii locale nu
cunoaºte limba respectivã, primãria este obligatã sã
asigure ºi traducerea oficialã. Totodatã în aceste localitãþi autoritãþile locale asigurã inscripþiile ºi în limba
maternã a comunitãþii respective.
Aceastã ordonanþã de urgenþã n-a putut fi ridicatã la
putere de lege din cauza primei crize a coaliþiei, ºi 
mai apoi  a deciziei Curþii Constituþionale (decizia din
19 mai 1998.)
35
Mérlegen, op.cit, 46-48.
36
Departamentul de Protecþie a Minoritãþilor, conform
informãrii lui Attila Markó.
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Un vizionar al post-comunismului
în perioada stalinistã: Anton
Golopenþia *
Graþie pietãþii filiale
asociatã cu o exemplarã
rigoare ºtiinþificã a doamnei
profesor dr. Sanda Golopenþia,
opera pãrintelui ei, Anton
Golopenþia, revine în actualitatea ºtiinþificã româneascã.
Dupã volumul consacrat
scrierilor de statisticã, demografie ºi geopoliticã1, Domnia
Sa a tipãrit acum un masiv
tom de acte provenite din
Arhiva SRI, privind ancheta
la care a fost supus Anton
Golopenþia, arestat în cazul
Pãtrãºcanu, în ianuarie 1950.
Acoperit de o uitare
desãvârºitã în anii regimului
comunist, Anton Golopenþia
(19091951) a fost unul
dintre tinerii intelectuali de
mare strãlucire, care s-au
fãcut remarcaþi în perioada
interbelicã. Henri H. Stahl a
lãsat, poate, cel mai fidel
portret al lui Anton Golopenþia: Îl consider ºi astãzi
(în 1981  n.n.) ca pe cel mai
dotat sociolog din câþi au luat
parte la campanile noastre
monografice( ) Golopenþia
* Anton Golopenþia, Ultima
carte. Textul integral al declaraþiilor în anchetã ale lui Anton
Golopenþia aflate în Arhivele
SRI, Bucureºti, Ed. Enciclopedicã, 2001, 870 p. + 5 facsimile.

era însã o sintezã a mai
multora dintre noi: filosof tot
atât cât era Mircea Vulcãnescu, erudit ºi profesor tot
atât cât Traian Herseni, investigator deopotrivã cu mine ºi
organizator tot atât de abil ca
ºi Octavian Neamþu.2
Acestui specialist de
mare clasã i s-a frânt cariera
în anii terorii staliniste. Intrat
la Institutul Central de Statisticã în 1940, el a devenit,
scurt timp dupã aceea, director al Oficiului de Studii ºi
Publicaþii al acestui institut
(1942-1947) apoi director
general delegat al aceluiaºi
institut. Când, prin funcþia sa,
Golopenþia ar fi putut deveni
îndrumãtorul cercetãrilor de
statisticã ºi demografie, instaurarea regimului comunist l-a
obligat sã demisioneze, la 7
septembrie 1948, deºi participase ca expert în delegaþia
românã de la Conferinþa de
Pace de la Paris, în 1946.
Anton Golopenþia a
fost arestat în ianuarie 1950,
în cadrul anchetei întreprinsã
în cazul Pãtrãºcanu.3 Dupã
cum se ºtie, în cadrul acestei
investigaþii, Securitatea a
arestat un grup de funcþionari
de la Institutul Central de
Statisticã (Nicolae Betea,

59

Anton Raþiu, George Retegan). Cea mai catastrofalã, s-ar
putea spune, legãturã a lui
Anton Golopenþia cu colegii
sãi de la Institutul Central de
Statisticã a fost cea cu
Nicolae Betea, care i-a propus lui Pãtrãºcanu sã fugã din
þarã. Era evident cã în aceste
condiþii organele Securitãþii
s-au concentrat asupra raporturilor dintre Anton Golopenþia, Nicolae Betea ºi
Lucreþiu Pãtrãºcanu pentru a
strânge materiale compromiþãtoare împotriva celui din
urmã. Încã înainte de a fi
arestat, Pãtrãºcanu însuºi
avea sã recunoascã în faþa
Biroului Politic al CC al PCR
cã cea mai mare greºealã a sa
o constituie discuþia cu Nicolae Betea, pe care a tãinuit-o
apoi faþã de conducerea de
partid.
Ultima carte oferã
cercetãtorilor un material documentar pe cât de abundent
pe atât de concludent privind
desfãºurarea unei anchete de
Securitate. În cazul de faþã,
obiectivul principal  prãbuºirea psihicã a anchetatului
pentru a-l face sã declare ceea
ce doreau sã audã anchetatorii  a fost înlesnitã de
extraordinara onestitate intelectualã a anchetatului. Ideea
cã ar putea fi bãnuit cã ar fi
ascuns adevãrul în declaraþiile sale, l-a fãcut sã dezvãluie anchetatorilor un text
care scãpase vigilenþei aces-
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tora la efectuarea percheziþiei: M-am frãmântat cu
aceastã idee ºi m-am hotãrât
sã aºtept întâia chemare în
cancelaria anchetatorilor ºi sã
mã recunosc învins ºi adus
acolo unde era nevoie( )
Azi dupã prânz, nervii mei
încercaþi de frãmântarea
continuã, de izolare, de faptul
cã n-am mai cetit o paginã de
45 zile, erau pe punctul de a-mi
scãpa. Am cerut hârtie ºi
cernealã, pentru cã nu vedeam cum aº putea ajunge
seara altminteri. Mã sufocam,
aveam sentimentul cã zidurile
mã strâng ºi strivesc, fiecare
clipã o veºnicie. (p. 86)
Textul (redactat în
1949) a cãrui existenþã a
dezvãluit-o Anton Golopenþia
cuprindea sugestii pentru programul de guvernare al regimului postcomunist. Credem cã acest text este nu
numai cel mai valoros din
volum, dar reprezintã ºi un
adevãrat monument al gândirii politice româneºti. În
prima parte a sa, autorul
subliniazã ca prim obiectiv
Adaptarea din vreme la
cerinþele pãcii americane:
Pacea americanã va avea
cerinþe pe care statele mici
vor trebui sã le accepte de
voie sau de nevoie. Guvernele care le vor prevedea ºi-ºi
vor acomoda din vreme
programele la ele vor obþine
avantagii pentru popoarele
lor ºi vor evita crize interne
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(p. 89). Trãsãturile caracteristice ale perioadei postcomuniste îi apãreau lui
Anton Golopenþia a fi: libertatea investiþiilor americane
ºi occidentale, stabilitatea
internã prin instaurarea unui
regim de democraþie efectivã
ºi crearea de federaþii, în
primul rând pe considerente
economice. Meritã a fi semnalatã, de asemenea, opinia
autorului în chestiunea naþionalã: Problema naþionalitãþilor va trebui tratatã în
cadrul pãcii americane în aºa
fel încât sã nu stânjeneascã
coordonarea economicã a
þãrilor din Europa de Est.
Epoca autoritãþii necontestate
a principiului naþionalitãþilor
pare a fi trecut( ) Dacã
guvernul român va adopta o
politicã conciliantã faþã de
naþionalitatea maghiarã, e
puþin probabil ca echilibrul
economic sã fie tulburat de
schimbãri de frontierã în
Transilvania. Asentimentul
statului maghiar e probabil sã
vinã tot ca o exigenþã a pãcii
americane. (p. 90)
Anton Golopenþia nu
idealiza câtuºi de puþin regimul din România interbelicã:
Prezenþa unor minoritãþi
cãrora nu le lipseau temeiurile de nemulþumire [a]
fãcut cu putinþã ultimatumul
Molotov, arbitrajul de la
Viena, tratatul de la Craiova.
Lipsa de interes eficient între
cele douã rãzboaie ºi pentru
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condiþiile de viaþã ale muncitorimii din suburbanele oraºelor ºi pentru þãrãnime, mãrginirea la ºtampilarea buletinului de vot a participãrii lor
la viaþa politicã, împiedecarea vieþii politice locale prin
centralism excesiv ºi numirea
printre partizani a primarilor
ºi consilierilor comunali,
lipsa unei vieþi sindicale efective a muncitorimii a[u] fãcut
cu putinþã ziua de 6 martie ºi
evoluþia din anii care i-au
urmat. (p. 92)
În cadrul mãsurilor de
reconstrucþie intelectualã ºi
moralã el enumera un ºir de
lucrãri în fruntea cãrora aºeza
pe L. von Mises, Socialismul,
F.A. Hayek, Drumul spre
servitute.
În finalul textului sãu
Anton Golopenþia discuta
mãsurile de desovietizare.
Fãcând distincþia între ºefi ºi
simpli înscriºi (în partid), el
cere în cazul celor dintâi
arestarea, judecare ºi executarea pedepsei. În cazul
simplilor membri, completarea unei declaraþii îndatã
dupã constituirea autoritãþilor, condamnare în bloc la
câteva tipuri de pedepse
(dupã data înscrierii, funcþii
deþinute) a cãror executare ar
fi socotitã suspendatã, pânã la
o primã infracþiune politicã.
Chiar neexecutatã, condamnarea ar pune oarecare frâu
oportuniºtilor, þinându-i departe în primii ani. Va putea fi
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evitat ºi valul intervenþiilor,
care ar fi mare, în cazul cã s-ar
recurge la procedura judiciarã. (p. 98)
Acest text a agravat
considerabil situaþia lui Anton
Golopenþia în faþa anchetatorilor, dar el ne apare astãzi
ca un model de analizã lucidã
ºi profundã, analizã care a
lipsit cu desãvârºire partidelor politice în perioada
postdecembristã. De l-ar citi
mãcar acum!

Laurenþiu

CONSTANTINIU
NOTE

Anton Golopenþia, Opere complete, vol. II, Statisticã, demografie
ºi geopoliticã, Bucureºti, Ed.
Enciclopedicã ºi Ed. Univers
Enciclopedic, f.a.
2
Henri H. Stahl, Amintiri ºi gânduri
din vechea ºcoalã a monografiilor
sociologice, Bucureºti, Ed.
Minerva, 1981, p. 292, apaud
ibidem, p. 9.
3
Lavinia Betea, Lucreþiu Pãtrãºcanu. Moartea unui lider comunist.
Studiu de caz, Bucureºti, Ed.
Humanitas, 2001.
1

Genitiv:
Chinurile disperãrii mele *
Ecaterina Bãlãcioiu,
mama Monicãi Lovinescu ºi
fosta soþie a lui Eugen
Lovinescu, este personajul
principal al cãrþii apãrute la
Editura Humanitas, în colecþia Procesul Comunismului.
La 23 mai 1958 este arestatã
ºi apoi condamnatã pentru
infracþiunea de a fi ascultat
permanent emisiunile postului de Radio Paris unde funcþiona în calitate de crainic
pentru emisiunile în limba
românã fiica sa, Lovinescu
Monica, soþia legionarului
Ierunca Virgil, iar ºtirile transmise le comunica ºi altor
persoane, comentându-le în
mod ostil, manifestându-ºi
neîncrederea în trãinicia
regimului nostru ºi propovãduind instaurarea regimului capitalist (Sentinþa din
12 februarie 1959 a Tribunalului militar teritorial II,
Bucureºti; p. 221), fiind judecatã în acelaºi lot cu Dumitru
Banu, Stelian Diaconescu
(poetul Ion Caraion), Adrian
Hamzea, Ecaterina Jecu,
Valentina ªestopali ºi Grigore
* Doina Jela, Aceastã dragoste
care ne leagã  Reconstituirea unui asasinat, Editura
Humanitas, Bucureºti, 1998,
343 pagini.
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Popescu. Este condamnatã la
18 ani de temniþã grea ºi
confiscarea tuturor bunurilor
ºi lãsatã apoi sã moarã în
închisoare. Suferea de dropicã ºi, fãrã îngrijirea medicalã necesarã, Ecaterina Bãlãcioiu se stinge repede, înconjuratã (aºa cum aflãm mai
degrabã din cercetãrile Monicãi
Lovinescu înseºi decât ale
autoarei, vezi pag. 49-53) de
femei care o apreciau. Circumstanþele morþii ei sunt
neclare, martorii, credibili
sau nu, oferind variante
diferite.
Oricum, încercãrile
Securitãþii de a o face sã-ºi
vândã fiica dau greº. Mama
îi transmite acesteia, prin
codeþinute, cuvintele: Il ny
a pas de quoi rougir, ma
petite. Cinismului statului
român de a bãga în închisoare
o femeie la 70 de ani,
interzicându-i-se apoi în mod
special îngrijirea medicalã, îi
rãspunde aºadar dragostea
unei mame care nu se lasã
învinsã decât de moarte.
De remarcat sunt în
aceastã carte paginile de
jurnal ale Ecaterinei Bãlãcioiu, de fapt niºte note ale
Securitãþii, cu extrase din
scrisorile acesteia, docu-
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Cãrþi ºi autori
mentele neprelucrate ºi necomentate (ceea ce e foarte
bine!) din final ºi convorbirea
cu Monica Lovinescu. Restul
putem lãsa deoparte, deoarece cartea nu e bine scrisã.
Nu e bine articulatã, e plinã
de repetiþii (o rochie din
stofã uºoarã, întotdeauna rochie, niciodatã deux-pièces,
p.7; doamna noastrã cu
rochie de stofã finã, întotdeauna rochie, nu deux-pièces,
p. 152), contraziceri (În 1962,
când le-a scris, Monica
Lovinescu nu putea afla mare
lucru despre proces, afirmã
autoarea la pagina 53  e
vorba despre încercãrile
Monicãi Lovinescu de a
reconstitui firul evenimentelor care au dus la moartea
mamei sale , pentru ca, la
pagina 62, sã scrie dintr-o
datã: Cum se vede, în 1962,
fiica ei ºtia cam tot), fraze
fãrã sens ºi fãrã legãturã. În
general, stil prolix, stupid,
plin de sentimentalisme (Ce
placã memorialã poate fi
piciorul lipsã al lui Adrian
Hamzea? Placã în memoria
cui? A securiºtilor? Pentru cã
urmeazã o listã a celor care
au reuºit s-o ducã pe Ecaterina Bãlãcioiu la moarte! 
vezi capitolul Epilog, p.
282), tocmai ce-ar trebui sã-i
lipseascã cãrþii dacã ar fi fost
scrisã de Monica Lovinescu.
Stil limpede, ideile care
rãzbat la suprafaþã fãrã efort,
pentru cã sunt gândite ºi
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simþite. ªi nu hai sã ne facem
cã-nþelegem ºi sã scoatem ºi
bani din asta.
Ceea ce este însã
impresionant în carte este
dragostea, sentimentul cã
mama a fãcut totul pentru fiicã
ºi invers. Mama, nu pentru cã
era anticomunistã, cã submina
puterea poporului prin discuþiile ei ajunge în închisorile
comuniste, ci pentru cã n-a
cedat în faþa ºantajului, din
dragoste pentru fiicã. Monica
Lovinescu, nu pentru cã a vrut
sã se rãzbune a devenit atât de
rea de gurã, expunându-se
atacurilor Securitãþii, ci pentru
mamã. A iubit-o, a vrut s-o
salveze ºi n-a reuºit. ªi-a
continuat viaþa. Cu sentimentul, probabil, cã se aflã pe
baricada adevãrului ºi a
dreptãþii. Mama are o frazã
foarte frumoasã în convorbirea ascultatã ºi foarte bine
povestitã de securist: Cu
orice preþ, eu fac sacrificiul,
eu vreau sã ºtiu cã, dacã tu
rãmâi la Paris, nu mori de
foame!; n-o intereseazã pânã
la urmã ce face fata  nu se
poate sã se astâmpere, las-o
sã-ºi facã viaþa ei , poate sã
fie textul venit de la comuniºti
sau socialiºti, important e ca
fata ei sã nu moarã de foame!
Din jurnal, documente  dar nu ºi din pasajele
autoarei  refaci o viaþã a
unei mame pierdute cu totul
în fiinþa fetei ei, care nu mai
ºtie de ea  din documentele
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Securitãþii reiese uneori cã
obiectivul n-a ieºit din casã
zile întregi, de unde-ºi procura oare pâinea? O mamã
care nu trãieºte decât prin
fiica ei, cãreia-i povesteºte
toate nimicurile tocmai pentru a le retrãi împreunã cu ea.
Poate uneori descoperã cã au
fãcut, în unele momente,
aceleaºi gesturi, s-au gândit la
aceleaºi lucruri.
Iarãºi, din documentele brute nu ne rãsare în faþã
o femeie artificialã pânã la
perfecþiune, o fiinþã prea
perfectã ca sã fie adevãratã
(Doina Jela), o femeie serioasã, o statuie, ci o femeie
care simte acut meschinãriile
oamenilor, se ridicã împotriva lor, o femeie blândã ºi
tristã  aºa cum o vezi în
fotografii , îmblânzitã ºi
întristatã de vremurile pe care
le trãieºte. E fericitã uneori,
pentru un cadou, pentru un fel
de mâncare, pentru cã ºi-a
recãpãtat casa, e vigilentã
pentru alþii  în grija pentru
ceilalþi inventeazã parole,
schimbã maºini, dar pare sã
nu se gândeascã cã e ascultatã
în propria casã.
Sentimentul în care
parcã te afunzi de cum deschizi
cartea e tristeþea. O tristeþe
neagrã, a unei mame care se
vrea împreunã cu fata ei. O
mamã care s-a uitat pe sine.

Carmen STOICA

Cãrþi ºi autori

Dicþionarul Partidelor politice
din România *
Recursul la memorie
este o obligaþie de cãpãtâi a unui
istoric. Asumarea acestei condiþii determinã apariþia unor
lucrãri cu caracter ºtiinþific unde
se transpun pe hârtie momente
din istoria umanitãþii. Fiecare
contribuþie în acest domeniu
îmbogãþeºte propria zestre culturalã. Calitatea textului ºi obiectivitatea concluziilor unei lucrãri
de specialitate sunt supuse
ochiului critic al colegilor de
breaslã. Nu de puþine ori spaþiul
politic s-a interferat cu cel ºtiinþific, istoricul fiind influenþat sau
chiar obligat sã facã compromisuri cu propria conºtiinþã ºi sã
determine inventarea unui anumit adevãr cu scopul favorizãrii unei ideologii sau partid
politic. Cu experienþa limitatã a
unui istoric în devenire, autorul
acestei recenzii nu poate sã nu
observe cã în istoriografia româneascã sunt mult prea multe
exemple de acest tip. La aceste
cazuri nefericite s-au adãugat
iniþiative personale care din
dorinþa de a parveni sau pur ºi
simplu din slugãrnicie ºi-au pus
pana în slujba celor care, pentru
a se legitima, au falsificat ade* Stan Stoica, Dicþionarul Partidelor politice din România,
1989-2001, Bucureºti, Editura
Meronia, 2001, preþ 120.000 lei.

vãrul istoric. Aceºtia din urmã
nu pot fi consideraþi, în mod
evident, istorici.
Anul acesta, editura
Meronia a publicat a doua ediþie
a Dicþionarului Partidelor politice din România, 1989-2001.
Autorul, Stan Stoica, este un
tânãr istoric, absolvent al Facultãþii de Istorie din cadrul Universitãþii Bucureºti, promoþia 1997,
cu specializare în Istoria Contemporanã a României.
Sumarul cãrþii este împãrþit în douã capitole precedate
de un argument ºi o listã de abrevieri, fiind încheiat cu o scurtã
cronologie a anului 2000 ºi o
bibliografie.
Primul capitol, intitulat
Partidele ºi Alianþele Politice
din România (1989-2001). Dicþionar A-Z, analizeazã pe scurt,
în ordine alfabeticã, 28 de partide ºi alianþe politice la care se
adaugã un numãr de 12 alianþe
politice ce au avut ca protagoniste partide politice parlamentare din perioada 1990-2001.
Al doilea capitol, intitulat Liste. România 1989-2001,
cuprinde legislaþia electoralã din
perioada 1989-2001, rezultatele
alegerilor legislative, prezidenþiale ºi locale din perioada postdecembristã, biografia ºefilor de
stat ºi de guvern ºi componenþa
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celor douã camere ale Parlamentului României (mai 2001).
În urma parcurgerii primului capitol se observã cã
domnul Stan Stoica evitã cu
succes sã cadã în capcana prozelitismului politic. Partidele
politice ºi alianþele electorale
sunt prezentate dupã urmãtorul
model: numele partidului sau al
alianþei politice, adresa sediului
central, data înfiinþãrii, liderul
partidului (în funcþie de particularitãþile existente), vicepreºedinþi/copreºedinþi, publicaþii
proprii (acolo unde existã),
organele centrale ale partidului
ºi activitatea. Dacã la primele
puncte istoricul nu are cum sã
intervinã fiind preluate date care
nu pot fi contestate de nimeni,
ultimul punct intitulat Activitate face diferenþa dintre o
lucrare care prezintã evenimentele în mod onest ºi o lucrare
comandatã politic. Se observã
totuºi o anumitã lejeritate în
abordarea evoluþiei partidelor
politice. Pentru a exemplifica
aducem în discuþie douã cazuri:
caracterizarea naturii politice a
U.D.M.R-ului ºi evoluþia sinuoasã a Partidului Naþional Liberal. Cu toate acestea, pe ansamblul lucrãrii autorul foloseºte un
ton neutru ºi prezintã evoluþia
fiecãrui actor politic, fãrã a
pãtrunde în culise acolo unde
facþiunile politice se luptã pentru
a cuceri puterea. Aceastã abordare îl determinã pe autorul
recenziei sã considere cã
Dicþionarul Partidelor Politice
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Cãrþi ºi autori
din România, 1990-2001 este o
lucrare care meritã sã fie studiatã
de cititorii interesaþi.
Al doilea capitol este
împãrþit în douã subcapitole, primul dintre acestea oferindu-ne
date despre rezultatele alegerilor
din România, în perioada 19902001. În primul subcapitol
informaþiile sintetizate ºi ordonate în tabele sunt deosebit de
utile oricãrui cititor care are
curiozitatea sã analizeze evoluþia
rezultatelor electorale ale partidelor politice. În al doilea
subcapitol ne este oferitã componenþa Parlamentului României
(mai 2001). Abordarea acestui
subiect este cuprinzãtoare. Cu
toate acestea nu putem sã nu
observãm un dezechilibru la
nivel informaþional. Prezentarea

componenþei actualului Parlament ar fi trebuit precedatã de
prezentarea, în aceeaºi manierã,
a legislaturilor rezultate în urma
alegerilor din 20 mai 1990, 27
septembrie 1992 ºi 26 noiembrie
2000. Astfel, lucrarea ar fi
câºtigat în coerenþã ºi soliditate.
Aceastã lacunã este explicabilã,
totuºi, în condiþiile în care accederea la informaþii publice este
anevoioasã. Totodatã, un întreg
serviciu specializat al Camerei
Deputaþilor a reuºit cu multã dificultate sã ofere publicului larg pe
propriul site informaþii complete
privind legislaturile 1992-1996,
1996-2000 ºi 2000-prezent. Este
de remarcat aici lipsa datelor
privind legislatura 1990-1992.
Din acest motiv, demersul
autorului acestui Dicþionar este

cu atât mai meritoriu în condiþiile
în care resursele personale sunt
reduse în raport cu cele ale
instituþiilor statului.
O ultimã apreciere priveºte anexarea bibliografiei, în
condiþiile în care nu am identificat în text aportul informaþional adus de autorii citaþi.
Ar fi fost de preferat evitarea
acestei erori, în condiþiile în
care valoarea lucrãrii rezidã din
datele statistice prezentate.
Dicþionarul prezentat de
Stan Stoica reprezintã un instrument de lucru util ºi etse o radiografie a celor 11 ani de activitate
politicã într-un regim democratic. Din aceste considerente
vã invit sã îl studiaþi.
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