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�Sã nu uitãm cã Alianþa pentru Democraþie ºi
Reforme a fost formatã pentru soluþionarea problemelor
 de interes naþional-general�

Dorin Tudoran: Stimate dle. Snegur,
procesul de alcãtuire a Guvernului a fost
unul anevoios ºi lung. Credeþi cã acest lucru
se datoreazã lipsei de experienþã a
partidelor politice moldoveneºti în formarea
coaliþiilor; lipsei unor prevederi constitu-
þionale care sã reglementeze expres astfel
de situaþii, sau altor factori?

Mircea Snegur: Într-adevãr, s-a vorbit
mult cã procesul de alcãtuire a Guvernului
a fost unul anevoios ºi lung. Avînd o naturã
mai mult emotivã, aceste pãreri aveau la
bazã dorinþa populaþiei de a vedea
reformele deblocate ºi de a se trece  de la
vorbe la fapte. Dacã am compara perioada
ºi procesul de formare a Guvernului nostru
de coaliþie cu perioadele ºi procesele de
formare a guvernelor de coaliþie din þãrile
cu democraþii avansate, vom vedea cã
Moldova, la acest capitol, s-a înscris în limitele fireºti, ba chiar a realizat ºi performanþe.

Atît pentru populaþie, cît ºi pentru partidele noastre, perioada ce s-a scurs între alegeri
ºi formarea Guvernului, a constituit un examen serios. Acesta ne-a învãþat cã trebuie sã
fim gata sã lucrãm în coaliþie, cãci un Guvern de coaliþie este ceva nou pentru Moldova, iar
partidele ce au format alianþa de guvernãmînt au demonstrat cã ºtiu sã se conformeze
intereselor naþionale, cã pot mînui asemenea instrumente politice ca dialogul, consensul ºi
compromisul. Perioada de alcãtuire a Guvernului de coaliþie a fost o serioasã ºi necesarã
lecþie de culturã politicã. Pe viitor, necesitatea coalizãrii forþelor politice în numele interesului
naþional poate apãrea din nou, iar experienþa noastrã în acest domeniu se va dovedi cu
siguranþã binevenitã.

DT: În ultima campanie electoralã ºi imediat dupã ea au existat opinii care au susþinut
necesitatea modificãrii Constituþiei, afirmînd cã anumite principii ce stau la baza ei nu asigurã
separarea puterilor în stat, cã împuternicirile unor instituþii ale puterii nu sînt suficiente etc.
Ce credeþi despre aceste opinii?

MS: Da, asemenea opinii se fac auzite la anumite intervale de timp, fiind legate indisolubil
de procesele de democratizare a societãþii ºi reformare a economiei. Nu existã constituþii
ideale. În dependenþã de situaþii concrete, unii ºi aceeaºi oameni se întîmplã sã aibã poziþii
diametral opuse - într-un caz ei afirmã  cã împuternicirile de care se bucurã ramurile puterii
sînt suficiente (chiar prea de tot), iar în altul ei se pronunþã (direct sau indirect) pentru
modificãri constituþionale. Problema  þine, probabil, mai mult de o anumitã  culturã politicã
ºi mai puþin de calitatea Constituþiei.

Noi am adoptat o Constituþie ºi trebuie sã învãþãm sã acþionãm în limitele ei. Dorinþa de
perfecþionare a Constituþiei poate  sã aparã numai din respectul pentru ea. În caz contrar,
la temelia acestei dorinþe vom gãsi motive ce nu au nimic în comun cu politica.
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DT: Mai mulþi lideri politici ºi experþi
au afirmat cã în absenþa unei reîmpãr-
þiri teritorial-administrative reformele
economice ºi sociale din Moldova sînt
sortite fie eºecului, fie unui curs lent ºi
ineficient. Care este punctul dvs. de
vedere în aceastã chestiune?

MS: De fapt, reîmpãrþirea teritorial-
administrativã nu poate fi doar un
instrument de realizare a reformelor.
Ea este chiar o parte componentã a
reformelor ºi urmeazã a fi conceputã
ca una multilateralã ºi atotcuprin-
zãtoare. Astãzi, majoritatea oamenilor
politici ºi de stat nu mai pun la îndoialã
necesitatea schimbãrilor în domeniul
teritorial-administrativ. Este important
sã fim înþeleºi clar - noi nu dorim o
schimbare doar de dragul schimbãrii.

Delegarea împuternicirilor ºi
pîrghiilor puterii centrale cãtre puterea
localã, austeritatea bugetarã, dinami-
zarea proceselor economice ºi sociale
ºi a politicilor vamalã ºi fiscalã - iatã
doar cîteva obiective pe care le
urmãrim în perspectiva reîmpãrþirii
teritorial-administrative a þãrii.

DT: În pofida faptului cã acordul de
constituire a coaliþiei de guvernãmînt
pe care o conduceþi a fost prevãzut
pentru un termen de patru ani, unele
din importantele personalitãþi politice
din cadrul coaliþiei ºi-au exprimat
pãrerea cã ar fi oportun  ca viitoarele
alegeri parlamentare sã fie desfãºu-
rate anticipat, în anul 2000, odatã cu
cele prezidenþiale. Credeþi cã partidele
ce formeazã ADR vor reuºi pînã atunci
sã se prezinte în faþa electoratului cu
realizãri ºi performanþe de naturã sã
le îmbunãtãþeascã poziþiile?

MS: Cum e ºi firesc, dupã fiecare
scrutin electoral oamenii sînt în drept
sã cearã de la aleºii investiþi cu
pîrghiile puterii acþiuni concrete ºi
urgente pentru realizarea celor
promise. Tãrãgãnarea reformelor ne-
a adus într-un impas. Programul de
guvernare cuprinde acþiuni operative
nepopulare ºi necesitã noi sacrificii din
partea populaþiei. Pe cît de dificilã este
promovarea reformelor, pe atît e de
necesarã.

Responsabilitatea pentru guver-
nare este pe cît de onorabilã, pe atît
de riscantã. Ne-am ciocnit de o multi-
tudine de probleme: plata salariilor
cãtre bugetari, a pensiilor ºi indem-
nizaþiilor, achitarea datoriilor externe,
relansarea economiei, reducerea
procentajului de ºomaj ºi multe altele.

În calitatea mea de preºedinte al ADR,
mã vãd obligat sã fac tot ce-mi stã în
putinþã pentru a organiza ºi mobiliza
partenerii de coaliþie în vederea unei
activitãþi constructive ºi reformatoare.

Sînt sigur cã în aceste condiþii
grele, fiind bine informatã despre
acþiunile noastre, societatea va ºti sã
aprecieze la justã valoare maturitatea
fiecãrui partid, inclusiv cea a partidelor
care alcãtuiesc ADR.

Cît priveºte prima parte a întrebãrii:
sînt ºi eu de acord cã acest regim
aproape non-stop de desfãºurare a
alegerilor nu e tocmai binevenit ºi con-
stituie o povarã grea pentru întreaga
þarã. Între alegeri trebuie sã existe, în
mod necesar, o pauzã pentru activitãþi
concrete ºi clarificãri.

 Din pãcate, tributul plãtit politicului
este prea costisitor ºi adesea prea
ineficient pentru societatea noastrã.
Ideal ar fi ca alegerile parlamentare
sã se desfãºoare concomitent cu cele
prezidenþiale pentru ca apoi, la un
interval de doi ani, sã desfãºurãm ºi
alegerile locale. Un asemenea  regim
electoral ne-ar oferi o mai mare
stabilitate politicã ºi noi posibilitãþi de
planificare a activitãþilor pe termen
lung, mediu ºi scurt.

DT: Convenþia Democraticã a
sprijinit ideea de modificare a Legii cu
privire la partide ºi alte organizaþii
social-politice, în special ridicarea
numãrului de membri pînã la 10 000
pentru ca partidul sã poatã fi înre-
gistrat. Existã însã alte opinii care
susþin cã aceasta ar putea sã încalce
dreptul cetãþenilor la asociere  ºi cã e
necesar de a se face o diferenþã între
numãrul de membri de care trebuie sã
dispunã  un partid pentru a fi înregistrat
ºi numãrul de membri pe care acelaºi
partid trebuie sã-l aibã pentru a putea
participa la competiþia electoralã. Care
este punctul dvs. de vedere în aceastã
chestiune?

MS: În democraþie, motivaþia
oricãrui partid este de a participa la
alegeri pentru a obþine mandatul ce
i-ar permite realizarea programului
sãu. Experienþa noastrã demonstreazã
cã doar partidele cu un numãr mare
de membri ºi simpatizanþi au sorþi de
izbîndã în alegeri. Partidele-satelit
sunt de fapt niºte grupuri de influenþã,
create în scopul promovãrii la putere
a unor persoane, ºi mai puþin în scopul
realizãrii unui program de guvernare.
În acest context, acþiunile îndreptate
spre consolidarea partidelor ºi lãrgirea

ariei lor de influenþã mi se par
benefice.

Fireºte, ideea de modificare a Legii
cu privire la partide ºi alte organizaþii
social-politice urmeazã a fi discutatã
pe larg ºi va constitui, la rîndul ei, un
serios examen atît pentru partide, cît
ºi pentru întreaga populaþie.

Oricum, modificãrile propuse sînt
de naturã sã impulsioneze procesele
de democratizare, sã ne aducã în albia
unui pluripartitism real. Ele nu vor leza,
nici pe departe, dreptul cetãþenilor la
asociere - existã Legea cu privire la
organizaþiile obºteºti care reglemen-
teazã aceste chestiuni.

Mai rãmîne de vãzut care ar fi cifra
cea mai potrivitã - 10 000; 8 000; sau
chiar 5 000.

DT: Existã opinii care susþin cã,
dacã în campania pentru alegerile
locale din anul viitor partidele ce
alcãtuiesc actuala coaliþie guverna-
mentalã nu vor forma un bloc electoral
comun ºi vor participa separat la ale-
geri, atunci longevitatea ºi eficienþa
coaliþiei ar fi puse sub semnul între-
bãrii. Ce credeþi despre aceste opinii?

MS: Existã asemenea opinii. Avînd
experienþa a douã scrutine electorale
de înaltã tensiune, societatea noastrã
rãmîne încã extrem de politizatã. Ne
aºteptãm ca în alegerile locale factorul
politic sã domine mai puþin conºtiin-
þele. De obicei, în alegerile locale
conteazã mai puþin apartenenþa
politicã ºi mai mult persoana concretã,
raportatã la o funcþie anume. Sã nu
uitãm cã ADR a fost formatã pentru
soluþionarea problemelor de interes
naþional-general. Longevitatea ºi efici-
enþa coaliþiei noastre nu pot depinde
de tactica membrilor ei în viitoarele
alegeri.  Sensul acestor alegeri constã
în dinamizarea reformelor la nivel
local.

Sunt convins: chiar dacã forþele
politice ce alcãtuiesc ADR vor
participa separat la alegeri, candidaþii
promovaþi de ei vor milita, în linii mari,
pentru actualul program de guvernare.

Deocamdatã ne aflãm la nivelul
supoziþiilor. Forþele politice ce alcã-
tuiesc ADR încã nu s-au pronunþat
asupra tacticii lor în viitoarele alegeri.
Deci, mai bine sã aºteptãm ºi sã nu
ne lãsãm pradã presupunerilor.

DT: Vã mulþumim.�

16 iulie 1998, Chiºinãu.
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�Asistãm la modificãri perpetue
a unor acte legislative ce nu reflectã
condiþiile reale în care se aflã þara
ºi nu au o bazã practicã�
Vocea Civicã: Stimatã dnã. Þurcan,

Legea cu privire la asociaþiile obºteºti
prevede în mod expres cã raza ei de
acþiune nu cuprinde activitatea sindica-
telor. Cum se reflectã în acest caz
absenþa unei Legi cu privire la  sindicate
asupra miºcãrii sindicale din Moldova
în general ºi asupra Federaþiei sindi-
catelor angajaþilor din serviciul public
(SINDASP) pe care o conduceþi, în
particular?

Nina Þurcan: Mai întîi de toate aº
vrea sã fac o precizare: un document
care sã reglementeze activitatea
sindicatelor existã. Mã refer aici la acel
regulament privind drepturile sindica-
telor, adoptat de Prezidiul Sovietului
Suprem al URSS ºi ratificat de Parla-
mentul Moldovei, pare-mi-se, în 1992.
Cu toate acestea, bineînþeles, este
nevoie de o lege nouã care sã reflecte
noile realitãþi ºi sã constituie un
instrument eficace de reglementare a
activitãþii sindicatelor. Asemenea
proiecte de lege au fost elaborate ºi
înaintate Parlamentului. La ora actualã,
baza legislativã din Moldova este foarte
ºubredã. N-aº vrea sã supãr pe nimeni,
dar trebuie sã recunoaºtem cã nu avem
niºte profesioniºti adevãraþi care sã
elaboreze legi ce nu vor trebui sã fie
modificate la infinit. Pe de altã parte,
nici foºtii parlamentari, nici mulþi dintre
cei noi, nu cunosc suficient realitãþile ºi
situaþia de pe teren. De aceea asistãm
la modificãri perpetue a unor acte
legislative ce nu reflectã condiþiile reale
în care se aflã þara ºi nu au o bazã
practicã. Într-un cuvînt, toate aceste legi
nu funcþioneazã. A existat o temere cã
odatã cu adoptarea Legii cu privire la
sindicate, drepturile acestora s-ar putea
sã fie mãrginite. Actualmente putem
spune cã organele puterii de stat au
tendinþa de a limita sub o formã sau
alta drepturile sindicatelor. De exemplu,
odatã cu adoptarea Constituþiei,
parlamentarii legislativului trecut au
privat sindicatele de dreptul la iniþiativã
legislativã. Astfel, ele au trebuit sã se
închine sau Guvernului, sau vreunui
parlamentar, sau preºedintelui Moldovei

care, spre deosebire de noi, se bucurã
cu toþii de acest drept. Drept exemplu
poate servi comisia tripartitã (patronul,
Guvernul ºi sindicatele). Deºi ar trebui
sã fim parteneri cu drepturi egale,
numai Guvernul are dreptul la iniþiativã
legislativã. Despre ce fel de echitate
ºi egalitate în drepturi în cadrul comisiei
respective poate fi vorba? În situaþia
datã sindicatele au fost transformate
în cerºetori. Într-un cuvînt, ele se aflã
mereu în urma trenului. Chiar atunci
cînd e vorba despre elaborarea unor
proiecte ºi altor documente ce þin de
protecþia social-economicã, asupra lor
trebuie sã cadã de acord nu numai
Guvernul, ci ºi sindicatele, aºa cum
prevede contractul colectiv de muncã
la nivel naþional, dar acesta nu se
respectã. Astfel, Guvernul adoptã de
unul singur  hotãrîri de o importanþã
vitalã pentru protecþia social-econo-
micã, fãrã a avea avizul Federaþiei
Generale a Sindicatelor din Moldova.

VC: Ce propuneri de îmbunãtãþire
sau adoptare a anumitor acte legislative
sau administrative a înaintat organizaþia
pe care o conduceþi cãtre organele de
resort?

NÞ: Noi am  fost printre primii care
am insistat asupra elaborãrii unei reþele
tarifare unice de salarizare pentru
evitarea decalajului dintre nivelele de
salarizare a unor categorii similare de
salariaþi. Dacã nivelele respective sînt
diferite, apare migraþia de cadre, iar
ministerele unde se plãteºte mai puþin
rãmîn pur ºi simplu fãrã cadre. Tot noi
am propus o serie de modificãri în Codul
Muncii privitoare la condiþiile de
demitere a salariatului. Adesea existã
factori obiectivi despre care admi-
nistraþia nu are cunoºtinþã cînd vrea sã
demitã un angajat. Pãrerea noastrã este
cã administraþia trebuie sã adopte
decizia de demitere doar avînd
consimþãmîntul comitetului sindical. O
altã propunere a noastrã vizeazã unele
aspecte ale politicii fiscale faþã de
sindicate. Noi considerãm cã este
absolut anormal ºi nejustificat faptul cã

statul impoziteazã cotizaþiile membrilor
de sindicat ce sînt folosite pentru
efectuarea diferitor activitãþi  (repararea
echipamentului tehnic, acordarea de
ajutoare materiale ºi prime etc.)

VC: Aþi menþionat cîteva cazuri în
care, dupã pãrerea dvs., drepturile
sindicatelor au fost lezate. Cine credeþi
cã este interesat de încãlcarea acestor
drepturi?

NÞ: În primul rînd patronul. Sindica-
tele sînt pentru el un fel de þãpuºã. Ele
îi aduc aminte cã existã un colectiv de
muncã care se vrea protejat. Chiar dacã
e vorba de structuri comerciale, existã
legi ºi acte normative, ca de exemplu,
Legea cu privire la salarizare, pe care
patronul trebuie sã le respecte. Acestuia
nu-i convine cînd i se reaminteºte cã
lucrãtorul are nevoie de un concediu de
o duratã prevãzutã de lege. Un capitol
aparte îl constituie condiþiile nocive în
care se vãd nevoiþi sã lucreze angajaþii.
Poate aceºtia au nevoie de anumite
alimente lactate, zile suplimentare de
odihnã, echipament ºi haine speciale.
Toate acestea presupun cheltuieli. Iar
patronul nu vrea sã-ºi cheltuie banii pe
asemenea �mizerii�. Pe el îl intereseazã
doar ca profitul sã fie cît mai mare, iar
cheltuielile legate de forþa de muncã,
cît mai mici. Aceasta nu înseamnã,
bineînþeles, cã noi n-am putea gãsi un
numitor comun fie cu patronii, fie cu
Guvernul.

VC: Vã mulþumim.�

9 iulie 1998, Chiºinãu
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Existã cîþiva factori  care accentu-
eazã rolul deosebit al partidelor

politice în societatea moldoveneascã.
Deºi istoria pluripartidismului în Moldova
numãrã doar aproximativ 8 ani, în cele
douã campanii electorale pentru
alegerea Parlamentului, în 1994 ºi 1998,
partidele politice au avut o dominaþie
absolutã faþã de candidaþii independenþi.
Fãrã îndoialã, acest rol important al
partidelor politice este datorat în mare
mãsurã  sistemului electoral propor-
þional. De fapt, întãrirea partidelor
politice a fost unul din scopurile alegerii
sistemului electoral proporþional pentru
organizarea scrutinului parlamentar.
Acest argument a prevalat ºi în timpul
elaborãrii Codului Electoral în 1997.
Considerentele de fortificare a partidelor
politice sînt  în perfectã conformitate cu
scopurile edificãrii unei societãþi civile, a
cãrei elemente constitutive sînt ºi
partidele. Vom aminti aici afirmaþiile unui
faimos teoretician al dreptului
constituþional, Hans Kelsen �
�Democraþia nu poate sã exite cu
adevãrat decît dacã indivizii se
grupeazã în funcþie de scopurile ºi
afinitãþile lor politice, adicã numai dacã
între individ ºi stat se insereazã aceste
formaþiuni colective, fiecare reprezen-
tînd o anume orientare comunã pentru
membrii sãi, un partid politic. Democra-
þia este deci în mod necesar ºi inevitabil
un stat-de-partide.� Scopul partidelor
este, aºadar, de a reglementa ºi raþiona-
liza modalitãþile de concurenþã politicã.

Pe de altã parte, existã ºi baza
scepticã a unei astfel de abordãri a
rolului partidelor. Ea este susþinutã,
inclusiv,  de celebrul politolog, Maurice
Duverger: �Organizarea partidelor poli-
tice nu este în mod cert conformã
ortodoxiei democratice. Structura lor
interioarã este în mod esenþial autocra-
ticã ºi oligarhicã.� Este greu de contestat
acest lucru, dacã ne amintim cã în toatã
lumea viaþa partidelor politice este
însoþitã de numeroase scandaluri
publice legate de rivalitãþile dintre lideri,
cazuri de finanþare ilegalã a campaniilor
electorale, de întocmire netransparentã
a listelor de candidaþi pentru participarea
în alegeri, etc. Aceste lucruri sînt
caracteristice ºi pentru partidele noastre.
Deci, situaþia de conflict, legatã de rolul
partidelor, iese în evidenþã atunci cînd
descoperim cã, pe de o parte societatea
democraticã presupune controlul
reprezentanþilor de cãtre reprezentaþi, iar

pe de altã parte  aceºtia din urmã pentru
a ajunge sã ne reprezinte trebuie sã
treacã prin structurile autocratice ºi
oligarhice de partid, incompatibile cu
normele democratice. O soluþie pentru
depãºirea acestui conflict este oferitã de
sociologul român Gheorghe Voicu, care
în studiul Sistemele de partid în
democraþiile occidentale susþine cã
democraþia nu rezidã în partide, ci între
partide, adicã în interacþiunea dintre ele
(Revista de cercetãri sociologice nr.1,
1996).

În acest sens, iniþiativele de modi-
ficare a prevederilor Legii privind parti-
dele ºi alte organizaþii social-politice
suscitã un mare interes în rîndurile clasei
politice din Moldova. Evident, aceste
iniþiative sunt susþinute de reprezentanþii
partidelor mari, care opteazã pentru
salubrizarea spectrului politic, ºi
dezaprobate de reprezentanþii partidelor
mici, extraparlamentare. Acestea din
urmã vãd în ele mai degrabã o tendinþã
a partidelor din actuala alianþã de
guvernãmînt de a  exclude rivalitatea
politicã cu cei care deocamdatã nu au
reuºit sã se impunã în faþa electoratului.

 IFES-Moldova a fost  solicitatã de
cãtre reprezentanþi ai partidelor politice,
experþi ai Ministerului Justiþiei ºi Direcþiei
Juridice a Parlamentului sã  participe la
discutarea problemelor legate de aceste
modificãri. În cele ce urmeazã vom
expune punctele de vedere, argu-
mentele atît pro cît ºi contra propunerilor
de modificare a legii menþionate.

Adepþii mãririi numãrului de  membri
de  la  300  pînã  la 10 000  pentru înre-
gistrarea unui partid politc afirmã cã este
un lucru anormal ca într-o þarã cu doar
2,5 milioane de alegãtori sã existe mai
mult de 50 de partide. În opinia lor,
marea majoritate a acestor partide se
constituie în ajunul alegerilor pentru a
încerca accederea la putere. Ele nu
reprezintã pe nimeni afarã de fondatori
ºi rudele acestora. Activitatea lor se
limiteazã la organizarea conferinþelor de
presã în cadrul cãrora se fac declaraþii
incendiare. Mai mult ca atît, ei susþin cã
aceste partide ar fi lansate pe eºichierul
politic în mod special pentru a deruta
electoratul. De aici, zic ei, reiese ºi
necesitatea salubrizãrii spectrului politic.
Aceste puncte de vedere sînt
împãrtãºite, cu mici diferenþe, de cele
mai puternice componente ale Alianþei
pentru Democraþie ºi Reforme (ADR),
ºi sînt rãspîndite pe larg de mass-media.

Pe de altã parte, cei ce se opun
acestor iniþiative vin, la rîndul lor, cu un
ºir de argumente împotriva introducerii
oricãrui criteriu numeric pentru înregis-
trarea partidelor. În opinia lor, a pune
întrebarea aºa cum este ea formulatã
în titlul acestui articol este un nonsens,
rãspunsul fiind evident � Moldova are
nevoie de atîtea partide cîte fondeazã
cetãþenii. Dezvoltarea argumentelor
începe de la punctul de vedere cã
dreptul la asociere este unul funda-
mental ºi nu poate fi îngrãdit din
considerente de salubrizare a spectrului
politic sau de raþionalizare a vieþii politice.
Dreptul la asociere este consacrat prin
articolele 20 al Declaraþiei Universale a
Drepturilor Omului ºi respectiv 11 al
Convenþiei Europene pentru Apãrarea
Drepturilor Omului. Conþinutul acestor
articole scoate în evidenþã faptul cã
libertatea asocierii este unicul mijloc prin
care oamenii pot sã-ºi facã cunoscute
scopurile pe care le urmãresc  în mod
colectiv. Acest drept poate fi îngrãdit de
cãtre guverne numai în cazurile în care
scopurile asociaþiilor  vin în contradicþie
cu alte drepturi fundamentale. Consti-
tuþia Republicii Moldova, prin articolul 41
Libertatea partidelor politice ºi a altor
organizaþii social-politice, la fel ca ºi
constituþiile altor state, se referã în mod
explicit la cazurile în care partidele
politice pot fi puse în afara legii. Nici
vorbã nu poate fi de vreun criteriu
numeric pentru asigurarea  dreptului la
asociere. Faþã de partide ar trebuie sã
fie aplicate aceleaºi cerinþe pe care
Codul Civil le prevede pentru orice
persoanã juridicã ce îºi revendicã
calitatea de subiect colectiv de drept.
Adicã, în principiu, 2 persoane asociate
ar putea sã-ºi revendice dreptul de
persoanã juridicã. Totuºi, ei sunt de
acord cã un criteriu numeric este
necesar a fi luat în consideraþie atunci
cînd vine vorba despre asigurarea
funcþionalitãþii partidelor politice. Însã,
acest criteriu nu se poate extinde mai
departe de asigurarea completãrii
structurilor partidului. Maximum ce poate
cere criteriul numeric este stabilirea
modului de reprezentare a membrilor de
partid în organele sale de conducere.
Funcþionalitatea partidului este dictatã de
structura organelor de conducere ale
acestora, care la rîndul lor sunt
prevãzute de statute. Statutul unui partid
nu este altceva decît o normã cvasi-
juridicã care capãtã valoare juridicã abia

DE CÎTE PARTIDE POLITICE ARE NEVOIE MOLDOVA?
Igor Boþan
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dupã ce este recunoscut de organele
puterii de stat, adicã dupã înregistrare.
Atunci de ce legea trebuie sã fixeze a
priori numãrul de membri necesar pentru
înregistrarea partidului? Numai avînd
calitatea de persoanã juridicã partidul
poate activa, acumulînd resurse, inclusiv
financiare, pentru promovarea ideilor, ºi
respectiv lãrgirea rîndurilor sale. Aceasta
este calea fireascã  pentru ca un partid
politic sã devinã reprezentativ ºi sã
încerce accederea la putere. ªi nu
invers, cum li se impune � de a avea
un anumit numãr de membri, stabilit în
mod arbitrar, înainte de a avea
posibilitatea propagãrii în mod legal a
ideiilor ce ar contribui la atingerea
acestui numãr.  Deci, afirmã asemenea
voci, în situaþia pe care o avem în
Moldova, pentru a evita discuþiile
neproductive, cel mai bun lucru ar fi ca
un criteriu numeric sã fie combinat cu
unul istoric, adicã legea sã fie lãsatã aºa
cum a fost în aceºti opt ani. La urma
urmei, problema cu numãrul prea mare
de partide este una falsã. În ambele
campanii electorale au învins doar 4
formaþiuni din cele 13 ºi respectiv 15 cîte
au participat la alegeri. Deci,  electoratul
se descurcã perfect. În acest context s-

au fãcut referiri la experienþa interna-
þionalã. Astfel, în unele þãri legislaþia
privind partidele nici nu se referã la un
numãr oarecare de membri necesari
pentru înregistrare. În Spania, spre
exemplu, Legea partidelor nr. 54/1978
spune cã partidele politice pot cãpãta
personalitate juridicã prin  înscrierea într-
un registru deþinut în acest scop de cãtre
Ministerul Afacerilor Interne. Pentru
înscriere este necesarã prezentarea
unui act notarial de constituire, a datelor
de identificare a partidului ºi statutul. Nici
un fel de cerinþe referitoare la numãrul
de membri. În schimb, legea se referã

în detalii la probleme legate de modul
de funcþionare democraticã a partidelor
ºi finanþarea acestora. Pe nimeni nu
deranjeazã cã în acest registru sînt
introduse mai mult de o mie de partide,
deºi se cunoaºte foarte bine cã mai mult
de 90% din ele nu au nici o activitate.
Dacã luãm cazul României, Legea 27
din 04/26/96 privind partidele prevede
ca printre actele ce sunt prezentate
Camerei de înregistrare sã fie ºi �actul
de constituire cu lista semnãturilor de
susþinere a cel puþin 10 000 de membri
fondatori domiciliaþi în cel puþin 15 dintre
judeþele þãrii.� Admiþînd cã exemplul
României este unul bun, n-ar trebuie sã
uitãm cã România are  un electorat de
5 ori mai mare ca al nostru.

Probabil cã la mijloc este o confuzie
legatã de  înþelegerea în mod greºit a
dreptului la asociere în partide politice
ºi dreptul de a participa la guvernarea
treburilor publice  care, de fapt, este
scopul principal al oricãrui partid politic.
Participanþii la discuþii au menþionat cã
aceste douã drepturi nu trebuie
confundate din simplu motiv cã au la
bazã douã principii diferite. Primul se
bazeazã pe principiul liberei asocieri a
cetãþenilor ºi nu poate fi îngrãdit în nici

un fel,  iar cel de al doilea pe principiul
reprezentativitãþii. Deci, salubrizarea
trebuie sã vinã nu de la îngrãdirea
dreptului la asociere, ci de la introdu-
cerea unor bariere pentru participarea
partidelor la guvernare, lucru care ar
spori considerabil potenþialul de
coalizare a partidelor mici.  Dar, aceasta
þine de domeniul legislaþiei electorale
care, ce e adevãrat, pune o barierã de
4% pentru ca un partid sã fie reprezentat
în Parlament, în schimb nu pune nici o
barierã pentu participarea la alegeri. În
majoritatea þãrilor astfel de bariere
existã, ºi ele constau în cerinþa de a

colecta semnãturile simpatizanþilor în
numãr de aproximativ 1%  din numãrul
total de electori, aceasta pentru  a
demonstra cã sînt reprezentative. ªi în
cazul nostru s-ar putea gãsi o variantã
de compromis. De exemplu, partidul
care nu are un anumit numãr de membri,
sã zicem 4000 sau 10000, va trebui sã
colecteze  semnãturile susþinãtorilor în
numãr de 20000 pentru a participa în
alegeri, ceea ce reprezintã aproximativ
1% din numãrul total de alegãtori, exact
ca ºi în cazul alegerilor prezidenþiale.
Sau sã fie practicatã altã experienþã,
conform cãreia numai partidele
parlamentare, învingãtoare în ultima
campanie electoralã, sunt scutite de
procedura de colectare a semnãturilor
datoritã faptului cã prezenþa lor în
Parlament este cea mai bunã  dovadã
a reprezentativitãþii. Participanþii la
discuþii  au recunoscut cã verificarea
valabilitãþii semnãturilor este un lucru
anevoios, însã nu este mai puþin
anevoios nici controlul  numãrului  de
membri ai partidului. Þinînd cont de
experienþa ultimilor ani, cînd în plinã
campanie electoralã se produceau
scindãri, sau filiale întregi ale partidelor
fãceau declarþii de desolidarizare de
conducerea de vîrf, trecînd în tabãra
adversarilor, ne putem imagina cîte
cereri de verificare a numãrului de
membri se vor face. De altfel, proiectele
de modificare a legii se referã numai la
numãrul de membri necesar pentru
înregistrarea partidelor ºi nu spun nimic
despre modul de control pe parcursul
timpului. De exemplu, dacã în urma
scindãrii, sau pãrãsirii partidului de cãtre
unii membri,  numãrul total de membrii
scade sub  10 000 va trebui oare partidul
respectiv sã fie lichidat? Nu va fi oare
aceasta o armã de manipulare pentru
concurenþi, mult mai periculoasã decît
pretinsa lansare de partide fantomã?

O altã concluzie care a fost expusã
pe parcursul discuþiilor s-a referit la
influenþa pe care ar avea-o asupra
democratizãrii vieþii interne de partid
sistemul electoral proporþional aplicat în
mai multe circumscripþii electorale.
Aceasta ar permite menþinerea rolului
important al partidelor, dar ar oferi ºi
posibilitãþi pentru afirmarea cu adevãrat
plenarã a membrilor filialelor, încurajînd
competiþia democraticã în interiorul
partidelor.�
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În momentul de faþã, zestrea
instituþionalã a Rusiei în ce

priveºte alegerile parlamentare nu este
nicidecum favorabilã dezvoltãrii unor
partide integrate, iar structurile sale
executive, oricît de adecvate ar fi
menþinerii relaþiilor federale în ramura
executivã, nu fac decît sã exagereze
defectele structurii parlamentare. Deºi
aparent modelat dupã sistemul
german, sistemul electoral folosit
pentru alegerea camerei legislative
inferioare a Rusiei, Duma, nu reuºeºte
sã încurajeze partidele politice funda-
mentate regional care sînt înglobate
într-o organizaþie naþionalã. În ambele
sisteme jumãtate din deputaþi sînt aleºi
în circumscripþiile electorale mono-
membre, iar jumãtate sînt aleºi pe baza
reprezentãrii proporþionale; însã
asemãnarea nu se sfîrºeºte aici. În
Germania, organizaþiile de partid din
fiecare land  îºi propun propriile liste,
iar numãrul celor aleºi de pe fiecare
listã este determinat de procentajul de
voturi întrunit de partid la nivel naþional
ºi la nivelul landului  respectiv. Prin
contrast, în Rusia fiecare partid are o
listã �federalã� (citeºte: moscovitã).
Ordinea în care se succed candidaþii
în lista federalã este stabilitã de partide
sau blocuri electorale. Lista respectivã
este divizatã complet sau parþial dupã
numãrul de grupuri regionale de
candidaþi (dupã numãrul de subiecte
sau grupurile de subiecte ale Federaþiei
Ruse) ºi nu poate cuprinde mai mult
de 12 candidaþi dintr-acei ce nu fac
parte din grupurile regionale. Pînã
acum partidele au alcãtuit ambele liste
la Moscova într-o manierã complet
centralizatã. În plus, spre deosebire de
sistemul german (în care atribuirea
locurilor în reprezentarea proporþionalã
este adaptatã pentru asigurarea unei
proporþionalitãþi complete în tot
Bundestag-ul), sistemul rus separã în
totalitate soarta candidaþilor de pe lista
partidului de cea a candidaþilor care se
aflã în competiþie în districtele
monomembre ºi nu aºteaptã din partea
politicienilor din organizaþiile naþionale
sã asigure altceva decît un vot naþional.
Mai mult, 225 de locuri din Dumã fiind
ocupate prin reprezentare propor-
þionalã dintr-o circumscripþie electoralã

unicã ce cuprinde nouã fuse orare,
mobilizarea alegãtorilor din toate cele
89 de regiuni ale Rusiei este mult mai
costisitoare decît apelarea prin mass
media naþionalã, concentratã în
Moscova, tocmai la aceastã singurã
circumscripþie electoralã deºiratã pe o
fîºie atît de îngustã. Cu un electorat
care nu este individualizat regional ºi
cu improbabilitatea ca voturile vreunei
regiuni anume (cu posibila excepþie a
regiunilor Moscovei ºi St.Petersburg-
ului) sã fie hotãrîtoare în atingerea
pragului de reprezentare în Parlament,
elitele partidelor moscovite au prea
puþinã nevoie sã ofere politicienilor
populari regionali un loc suficient de
important pe listele electorale naþionale
pentru a-i face pe aceºtia parte
itegrantã a unei campanii naþionale.
Circumscripþiile electorale mono-
membre contribuie prea puþin la
încurajarea dezvoltãrii regionale a
partidelor. Funcþiile accesibile prin
alegeri fiind puþine, alegerile pentru
Dumã din circumscripþiile mono-
membre se concentreazã mai degrabã
asupra personalitãþilor decît asupra
siglei de partid. Într-adevãr, majoritatea
candidaþilor intrã în competiþie ca �inde-
pendenþi� reflectînd sentimentele
antimoscovite ale multora dintre
alegãtori ºi trãdînd caracterul litigios al
relaþiilor federale. Candidaþii care nu se
bucurã de o largã recunoaºtere perso-
nalã ºi-ar putea atrage un oarecare
sprijin printr-o siglã de partid, însã
desfãºurarea unei campanii
în favoarea unui partid
nu este în interesul
lor, deoarece într-
o atmosferã de
negocieri litigi-
oase partidele
naþionale au puþine
de oferit candi-
daþilor locali. S-ar
putea susþine cã
partidele cu baza în
Moscova îºi vor
construi în cele din
urmã baza regionalã
de sprijin pe mãsurã ce
instituþiile politice regionale
se vor dezvolta ºi maturiza.
Totuºi, dupã cîte reiese din

campania prezidenþialã din 1996, aceste
impulsuri vor fi, cel mai probabil, întrecute
în greutate de pornirea de a folosi aparatul
administrativ de stat în conducerea
campaniilor naþionale. Cu un executiv
naþional care îºi poate aroga multe din
prerogativele bugetare ale legislativului
ºi care îºi poate exercita direct puterea
asupra administraþiilor regionale, cu o
Comisie Electoralã Centralã aflatã la
Moscova ºi împuternicitã sã reglemen-
teze desfãºurarea  tuturor alegerilor ºi cu
oficialitãþi executive regionale ce nu par
a se deosebi prea mult de boierimea
feudalã, existã stimuli irezistibili de
corupere a procesului electoral de cãtre
o structurã executivã coercitivã. Este de
presupus cã, dacã posibilitatea de
susþinere a procesului democratic nu ar
da motive de îngrijorare sau dacã
dezvoltarea treptatã a unui sistem integrat
de partide ar fi certã, s-ar putea gãsi
anumite structuri executive din Rusia. O
relaþie simbioticã existã într-adevãr între
executivele regionale ºi cel naþional. Însã,
deºi guvernatorii regionali sunt aleºi în
mod direct, prerogativele constituþionale
ale preºedintelui îi fac pe guvernatori ºi
pe preºedinþii republicilor dependenþi de
guvernarea naþionalã în aspectele care
faciliteazã o constrîngere a nivelului
regional, de exemplu, accesul la avuþia
federalã, reducerile de taxe, un loc la
masa negocierilor comerciale interna-
þionale, tolerarea corupþiei locale.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Federalism and Constitutional Design. Revista
Journal of Democracy, ianuarie 1997, Johns
Hopkins University Press, Maryland. Versiunea
românã a textului a apãrut în revista Altera, nr.
7, anul IV, 1998. Toate drepturile asupra
versiunii româneºti aparþin revistei Altera.
Traducere de Doina Baci.)

ELABORARE CONSTITUÞIONALÃ, UN CAZ
  EXPERIMENTAL: RUSIA

Peter C. Ordeshook & Olga Shvetsova
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Condiþii de recunoaºtere

Crearea unui stat nou presupune
nu numai realizarea independenþei
lui, ci ºi recunoaºterea existenþei sale
de cãtre comunitatea internaþionalã.
Aceste douã fenomene nu coincid
întotdeauna în timp.

Comunitatea europeanã, prin
declaraþia din 16 decembrie 1991
a Celor 12 privind �recunoaºterea
noilor state din Europa Orientalã ºi
Uniunea Sovieticã�, a stabilit cinci
condiþii de recunoaºtere a unui stat
nou. Trei din ele se referã la statul
însuºi:

• respectarea prevede-
rilor Cãrþii Naþiunilor Unite ºi
angajamentele cuprinse în
Actul final de la Helsinki ºi
Carta Parisului, în special a
prevederilor privind statul de
drept, democraþia ºi drep-
turile omului;

• garantarea drepturilor
grupurilor etnice, naþionali-
tãþilor ºi minoritãþilor în
conformitate cu angaja-
mentele incluse în actele OSCE;

• respectarea inviolabilitãþii
limitelor teritoriale care nu pot fi
schimbate decît prin mijloace paºnice
ºi de comun acord.

Printr-o declaraþie din aceeaºi zi
privind Iugoslavia, Cei 12 au invitat
toate republicile iugoslave sã declare
oficial, înainte de 23 decembrie 1991,
dacã doresc sã fie recunoscute drept
state independente ºi astfel sã
accepte prevederile cuprinse în
documentele menþionate anterior.

În Iugoslavia, conform rezultatelor
referendumului organizat în Munte-
negru la 1 martie 1992, 94% din
alegãtori (66% din cei înscriºi) s-au
pronunþat în favoarea menþinerii
Iugoslaviei. Însã Slovenia, Croaþia ºi
Bosnia-Herzegovina, dimpotrivã, au
fost recunoscute fãrã ezitãri la
începutul anului 1992, mai întîi de Cei
12, apoi imediat de Statele Unite.

Cei 12 ºi-au reafirmat �sprijinul
pentru principiul integritãþii teritoriale
a Republicii Bosnia-Herzegovina�
(declaraþia din 11 aprilie 1992) ºi au
susþinut �eforturile Guvernului
bosniac de a gãsi o soluþie paºnicã

cît priveºte respectarea drepturilor
tuturor grupurilor etnice ºi naþionale
din aceastã þarã� ºi s-au aºteptat ca
�toate partidele sã continuie fãrã
amînãri negocierile privind viitorul
prevederilor constituþionale, sub egida
Conferinþei de pace� (declaraþia din
16 aprilie 1992).

În ziua de 27 aprilie 1992 a fost
proclamatã Constituþia Republicii
Federale Iugoslavia (Serbia ºi
Muntenegru).

În ziua de 2 mai 1992 Cei 12 au
fãcut o declaraþie comunã privind
vechea republicã iugoslavã Mace-
donia în care se arãtau �gata de a
recunoaºte acest stat drept suveran
ºi independent, în cadrul frontierelor
existente, ºi sub un nume care poate
fi acceptat de cãtre toate pãrþile
interesate�.

În ziua de 1 ianuarie 1993, Ceho-
slovacia s-a  transformat  în douã sta-
te distincte, Republica Cehã ºi
Slovacia. Ele au fost recunoscute
imediat de cãtre comunitatea
internaþionalã.

Transformarea politicã ºi
noile reguli constituþionale

Abandonarea modelului sovietic a
fost realizatã pe cale constituþionalã.
Legislativele nou alese au discutat
timp îndelungat unele modificãri
parþiale sau capitale ale sistemului
socialist. Pomenindu-se dintr-odatã

sub un torent de presiuni din partea
noilor forþe politice, în special în urma
negocierilor între guvern ºi opoziþie,
sau a unor manifestaþii masive de
stradã, legislativele au trebuit sã
cedeze vîntului schimbãrii. Partidul
comunist însuºi a fost constrîns sã
renunþe la rolul sãu de forþã politicã
conducãtoare infailibilã, consacrat

prin constituþie, permiþînd organizarea
ºi desfãºurarea unor alegeri libere.
Uneori, ca în Polonia, Ungaria sau
Cehoslovacia, transformãrile rapide
au constituit rezultatul unui proces
foarte lung; alteori, ca în Republica
Democratã Germanã, România sau
Albania, ele s-au dovedit violente ºi
sîngeroase.

Noile prevederi legale necesare
schimbãrii regimului politic ºi social
au putut fi adoptate fie prin cadrul
juridic în vigoare, fie prin schimbarea
cadrului respectiv. Lituania, de
exemplu, a ales în 1991 soluþia cea
mai semnificativã: restabilirea
constituþiei sale din 1922 ca funda-
ment juridic a sistemului ei politic.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Constitutions d�Europe centrale, orientale
et balte. Editura �La documentation
Francaise�, Paris 1995. Toate drepturile
aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

Michel Lesage

STATELE EUROPEI CENTRALE ªI DE EST
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Conform rezultatelor unui son-
daj sociologic organizat în

octombrie 1994 de cãtre respectabila
revistã de computere �Macworld�,
majoritatea utilizatorilor reþelei
Internet au apreciat votarea electro-
nicã drept una dintre cele mai mari
performanþe ale reþelei. Bineîneþes,
este încã prea devreme sã vorbim
despre alegerea funcþionarilor publici
prin Internet, însã diversele ºi
uimitoarele realizãri tehnologice în
domeniu din ultimul timp au toate
ºansele sã transforme visul în
realitate.Votarea prin Internet este
deja rãspînditã sub diferite forme, mai
mult sau mai puþin serioase.
Deocamdatã Internetul oferã un
sistem care nu asigurã întru totul
securitatea  procesului de votare aºa
încît mai sunt multe lucruri de fãcut
în aceastã direcþie. Atît timp cît nu
vom dispune de un sistem sigur de
securitate, nici nu poate fi vorba
despre alegeri prin Internet.

La ora actualã, chestiunile ce þin
de securitatea ºi caracterul privat al
procedurii de votare prin Internet nu
sînt încã abordate cu toatã seriozita-
tea. De exemplu, diversele referendu-
muri ºi sondaje de opinie on-line pe
care le putem gãsi cu uºurinþã pe
Internet nu satisfac condiþiile procedu-
rale minimale necesare alegerii rep-
rezentanþilor administraþiei publice
locale.

Pentru ca votarea prin Internet sã
fie viabilã, e nevoie de un sistem de
securitate care ar putea satisface
urmãtoarele cerinþe: 1) capacitatea de
a garanta votul secret; 2) capacitatea
de a asigura integritatea alegerilor; 3)
cheltuielile acceptabile necesare
implementãrii sistemului; 4) alegãtorii
trebuie sã aibã acces direct ºi
nestingherit la sistem; 5) o infra-
structurã informaþionalã capabilã de
a sprijini un asemenea sistem.

În viitorul apropiat, orice  formã
electronicã de votare prin Internet va
fi consideratã mai mult ca un adaos
la sistemul tradiþional al secþiilor de
votare. De aceea, sistemele electro-
nice de votare vor trebui concepute
astfel încît sã înglobeze rãmãºiþele

celor vechi. De ase-
menea, este important
sã reþinem cã nici un
sistem de votare nu este
complet apãrat împotri-
va falsificãrilor, iar meto-
dele electronice de vo-
tare nu fac, din neferi-
cire, excepþie.

Cel mai important
lucru pe care vor trebui
sã-l ia în consideraþie cei
ce vor promova votarea
prin Internet, constã în
gãsirea unor modalitãþi
solide de asigurare a
integritãþii alegerilor
desfãºurate prin Internet. Eficienþa
sistemului de securitate a votãrii prin
Internet trebuie sã fie cel puþin la
acelaºi nivel ca ºi în cazul sistemelor
tradiþionale de votare. Dacã aceastã
condiþie primordialã va fi satisfãcutã
� ºi avem toate indiciile la dispoziþie
cã aºa se va întîmpla � avantajele
incontestabile ale votãrii prin Internet
vor deveni evidente pentru toatã
lumea, iar actualele metode de votare
vor dispãrea în negura trecutului.

Cînd se va proceda nemijlocit la
elaborarea unui sistem electronic de
votare, o atenþie specialã trebuie sã
se acorde menþinerii ºi asigurãrii
caracterului secret al votului, precum
ºi preîntîmpinãrii fraudelor electorale
posibile. Trãsãturile pe care un sistem
electronic de votare trebuie sã le aibã
în mod obligatoriu includ ºi carac-
teristicile sistemelor tradiþionale:
1) securitate � votul nu poate fi
schimbat sau substituit; 2) corectitu-
dine � votul valabil nu poate fi
eliminat din numãrarea voturilor; votul
nevalabil nu poate fi numãrat la
numãrarea voturilor; întreg procesul
de numãrare a voturilor trebuie sã fie
desfãºurat cu onestitate; 3) de-
mocraþie; 4) vot secret � nici un
funcþionar electoral sau oricine
altcineva nu poate vota în locul unui
alegãtor dat ºi nu-i poate influenþa
opþiunea în favoarea sau în defa-
voarea vreunui concurent electoral;
5) verificarea legalitãþii alegerilor �
alegãtorii pot verifica în mod inde-

pendent cã voturile lor au fost
numãrate corect; 6) comoditate  �
alegãtorii au posibilitatea sã voteze
rapid, avînd nevoie de deprinderi
tehnice minime în acest sens; 7) flexi-
bilitate � existenþa unor tipuri diferite
de buletine de vot, în funcþie de
tipurile de alegeri; 8) mobilitate � nu
pot exista restricþii, cu excepþia celor
de naturã logisticã, privind locul de
unde alegãtorul urmeazã sã voteze;
9) cheltuieli � cheltuielile legate de
asigurarea alegerilor trebuie sã fie
rezonabile; 10) vitezã � anunþarea
rezultatelor alegerilor nu poate fi
tergiversatã.

Pot fi utilizate diferite metode de
asigurare a caracterului secret al
votãrii ºi de preîntîmpinare a frau-
delor. Aceste aspecte ale sistemelor
electronice tind a fi destul de sofisti-
cate. Numerele Personale de Identifi-
care, PIN � Personal Identification
Number, constituie la ora actualã una
din cele mai eficiente metode de
identificare a alegãtorului ºi au fost
folosite deja în cadrul unor alegeri
electronice (votarea prin telefon).
Alegãtorilor înregistraþi li se oferã PIN-
uri pentru a se putea stabili identitatea
lor ºi a se asigura cã ei vor vota doar
o singurã datã.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea The
Potential Utility of the Internet, 1998. Toate
drepturile aparþin Institutului Internaþional
pentru Democraþie ºi Asistenþã Electoralã.
Traducere de Gabriel  Mumjiev.)

IMPLICAÞIILE ELECTORALE ALE
REÞELEI INTERNET

Mike Connel
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Centrul European de Jurnalism este o organizaþie independentã, neafiliatã politic ºi non-
profit, de instruire a jurnaliºtilor ºi a persoanelor specializate în studierea aspectelor
teoretice ºi practice ale jurnalismului. CEJ oferã jurnaliºtilor din Europa ºi alte continente
posibilitatea de a face cunoºtinþã ºi de a comunica unul cu altul, de a-ºi împãrtãºi viziunile
ºi experienþele profesionale. Centrul este condus de liderii celor mai importante organizaþii

profesionale cu sediul în Europa (Federaþia internaþionalã a jurnaliºtilor, Federaþia internaþionalã a editorilor
de presã scrisã, Uniunea europeanã a lucrãtorilor din sfera audiovizualului). CEJ a cãpãtat personalitate
juridicã în 1992, devenind în scurt timp unul din cele mai importante ºi cunoscute centre de instruire din
Europa.

CEJ nu este pãrtinitor faþã de nici o þarã sau regiune europeanã, iar conducerea ºi personalul ei sînt cu
adevãrat internaþionale.

Unul din scopurile principale ale CEJ este de a anticipa ºi a contribui la dezvoltarea unor forme noi ale
industriei mass media din secolul 21. În cadrul centrului profesorii de jurnalism  vor obþine instruirea de
care au nevoie pentru a pregãti mai bine din punct de vedere profesional ºi etic jurnaliºtii de mîine.

Avînd o unitate organizaþionalã centralã flexibilã, CEJ este capabil sã desfãºoare o multitudine de proiecte.
Experþi ºi jurnaliºti de renume din întreaga Europã sprijinã CEJ în elaborarea ºi realizarea cît mai eficientã
a proiectelor respective.

CEJ foloseºte cele mai moderne metode de instruire: seminare scurte ºi intense care sã le permitã
jurnaliºtilor sã înveþe rapid ºi sã nu lipseascã mult timp de la locul lor de muncã.

CEJ oferã centrelor naþionale de instruire posibilitatea de a participa la proiecte internaþionale de instruire,
cooperînd cu cele peste 60 de ºcoli de jurnalism  ce s-au unit în Asociaþia europeanã de instruire în
jurnalism.

Misiunea ºi funcþiile CEJ sînt urmãtoarele:

� promovarea ideii de integrare europeanã pe piaþa mass media din Europa;

� îmbunãtãþirea calitãþii de reflectare a problemelor ºi chestiunilor de actualitate
din Europa în mass media;

� studierea ºi descrierea evoluþiei mass media din Europa;

� sprijinirea industriei mass media din Europa;

Tipuri de activitãþi:

Reuniuni: 1) mese rotunde cu participarea experþilor ºi a proprietarilor de publicaþii ºi mijloace electronice
de informare  în masã; 2) discuþii profesionale asupra anumitor aspecte ale mass media cu participarea
jurnaliºtilor ºi experþilor.

Instruire: 1) cursuri preliminare ºi avansate privind procesul de integrare europeanã, istoria ºi viitorul
Uniunii Europene, reflectarea procesului de implementare a politicilor principale ale UE ºi surse de informaþie
ale UE pentru jurnaliºti; 2) seminare privind aspectele practice ºi etice ale profesiei de jurnalist; 3) ateliere
de lucru privind tehnologiile moderne folosite în mass media; 4) seminare internaþionale privind probleme
pan-europene: migraþia, crima organizatã ºi degradarea mediului ambiant; 5) seminare privind noile modalitãþi
de a organiza ºi conduce instituþiile mass media: formarea unei noi generaþii de jurnaliºti care sã promoveze
valorile UE; 6) programe pentru jurnaliºtii ce doresc sã-ºi lãrgeascã sfera de cunoºtinþe într-un domeniu
anumit (integrarea europeanã, producerea de ºtiri referitoare la situaþia mediului ambiant, lumea afacerilor
etc.).

Adresa: European Journalism Centre, Boschstraat 60, 6211AX, Maastricht, the Netherlands (Olanda).

Tel.: +31 43 325 40 30,   Fax: + 31 43 321 26 26 , E-mail: secr@ejc.nl
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Reþeaua Internet poate juca un
rol foarte important în dome-

niul administrãrii alegerilor. Ea dispu-
ne, de asemenea, de potenþialul
necesar asigurãrii bunei funcþionãri a
sistemului democratic. Cele patru
domenii unde reþeaua Internet poate
fi de un folos incontestabil sînt
urmãtoarele: 1) Schimbul de infor-
maþii între ºi în cadrul instituþiilor
responsabile de organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor. Aceasta va
contribui la sporirea vitezei de
circulaþie a informaþiei, la asigurarea
accesului la informaþie ºi micºorarea
cheltuielilor legate de obþinerea ºi
difuzarea ei.  2) Asigurarea publicului
cu informaþia necesarã privind
înregistrarea, rezultatele alegerilor ºi
cu accesul la diferite formulare ºi
documente electorale. 3) Înregistrarea
alegãtorilor ºi votarea prin reþeaua
Internet în viitor. 4) Sporirea parti-
cipãrii publice la procesul democratic.

Avantajul imediat ºi semnificativ
al folosirii reþelei Internet în admi-
nistrarea alegerilor constã în faptul cã
odatã cu intensificarea schimbului de
informaþie ºi înlesnirea accesului la
ea sînt îmbunãtãþite metodele de
administrare a alegerilor ºi activitãþile
procedurale. Funcþionarii electorali
pot împãrtãºi prin Internet cunoºtin-
þele ºi experienþele lor, sau solicita
expertiza necesarã de la organizaþii
internaþionale specializate în dome-
niu. Deºi procentajul total al utilizato-
rilor reþelei Internet din lumea întreagã
poate fi încã destul de mic, în raport
cu acesta numãrul utilizatorilor reþelei
Internet din cadrul instituþiilor de
învãþãmînt ºi birourilor guvernamen-
tale este foarte mare. Funcþionarii
electorali ar putea fi printre primii
cetãþeni cu acces potenþial la acest
sistem universal.

Informarea alegãtorilor
Putem distinge trei tipuri de pagini

(sites) de Internet care oferã alegã-
torilor informaþia necesarã: 1) paginile
instituþiilor responsabile de organi-
zarea ºi administrarea ale-gerilor; 2)
paginile organizaþiilor neguverna-
mentale ºi 3) paginile partidelor
politice.

Pe lîngã comunicarea prin poºta
electronicã (E-mail), furnizarea
informaþiei cãtre alegãtori prin
paginile reþelei Internet se bucurã de
o popularitate deosebitã în rîndurile
funcþionarilor electorali. Paginile
Internet ale agenþiilor electorale pot
conþine urmãtoarele: a) informaþii
privind drepturile electorale; b) infor-
maþii privind înregistrarea ºi regulile
ce reglementeazã procesul de votare;
c) copii ale formularelor ºi altor
documente electorale; d) comunicate
de presã; e) rezultatele alegerilor;
f) informaþii privind finanþarea campa-
niilor electorale; g) instrucþiuni privind
comunicarea  prin poºta electronicã
ce ar permite alegãtorilor sã obþinã
mai rapid rãspunsuri la întrebãrile lor
ºi sã trimitã comentarii cãtre agenþiile
electorale. Scopul acestor pagini de
Internet este nu numai de a facilita
accesul publicului la informaþia
electoralã, ci ºi de a asigura totodatã
transparenþa procesului electoral. De
exemplu, paginile de Internet din
Canada legate de alegeri conþin
informaþii destinate nu numai
publicului larg, ci ºi candidaþilor, parti-
delor politice. Cererile privind anumite
genuri de informaþii ºi comentariile se
trimit prin poºta electronicã.

De regulã, paginile oficiale de
Internet ale agenþiilor electorale nu
cuprind informaþii de partizanat politic.
O excepþie a constituit-o pagina
consacratã alegerilor din
Bosnia ºi Herzegovina.
Situaþia care a urmat
imediat sfîrºitului rãz-
boiului din regiunea
respectivã prezenta o
serie de impedimente
grave în calea bunei
desfãºurãri a procesului
electoral. Infrastructura
þãrii era la pãmînt,
alegãtorii potenþiali
erau împrãºtiaþi
în lumea
întreagã ca
r e f u g i a þ i ,
societatea
se afla într-
o crizã pro-

fundã, iar pretutindeni domina o
atmosferã de scepticism ºi dubii în
ceea ce priveºte caracterul
democratic al alegerilor ce urmau sã
aibã loc. OSCE  - care îºi asumase
anterior sarcina de a organiza ºi
desfãºura alegeri democratice în
Bosnia - a pus pagina de Internet a
misiunii sale la dispoziþia alegãtorilor
bosniaci, aceºtia putînd sã obþinã mai
lesne informaþii atît oficiale, cît ºi de
naturã propagandist-electoralã.
Deopotrivã cu alte programe de
educaþie electoralã mai tradiþionale,
pagina de Internet în cauzã a
contribuit ºi ea la difuzarea unor
informaþii de o importanþã vitalã
pentru alegãtorii bosniaci împrãºtiaþi
pe aiurea. Aproape un milion de
alegãtori bosniaci potenþiali s-au
refugiat în mai mult de 55 þãri strãine.
Contactarea lor era evident o sarcinã
de mari proporþii.  Prin publicarea
paginii de Internet menþionate mai
sus,  organizatorii au putut sã îndrepte
atenþia opiniei publice internaþionale
asupra alegerilor din Bosnia.
Utilizatorii reþelei Internet din toatã
lumea au fost rugaþi sã contribuie la
contactarea refugiaþilor bosniaci ºi
diseminarea în rîndurile lor a
informaþiilor privind alegerile din þara
natalã pe care au pãrãsit-o.�

 (Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Utilising the Internet in Electoral
Administration, 1998. Toate drepturile
aparþin Institutului Internaþional pentru
Democraþie ºi Asistenþã Electoralã)

FOLOSIREA REÞELEI INTERNET ÎN
ADMINISTRAREA ALEGERILOR
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În primul rînd, trebuie sã menþio-
nãm cã în textul Legii europene

(acquis communautaire) nu existã
nici o referire privitoare la organi-
zarea generalã a administraþiei
publice. Conform principiului de
subsidiaritate, aceastã chestiune
urmeazã a fi soluþionatã în mod
individual atît de cãtre actualele state
membre ale Uniunii Europene (UE),
cît ºi de cãtre cele ce vor adera
ulterior.

În al doilea rînd, statele membre
se supun unei reguli numite de
avocaþi drept �condiþia performanþei�,
ceea ce înseamnã cã ele trebuie sã
aibã potenþialul necesar pentru a fi
în stare sã implementeze în cadrul
teritoriilor lor legislaþia ºi politicile UE.
În aceastã privinþã ele sunt
interdependente. Buna funcþionare a
UE ca un tot unitar ºi interesele
particulare ale þãrilor membre depind
de capacitatea lor administrativã. UE
este de fapt un lanþ de administraþii
naþionale. Este destul ca o singurã
verigã sã slãbeascã ºi aceasta se
reflectã imediat asupra celorlalte
verigi componente, ca de exemplu
în cazul controlului graniþelor.
Comisia Europeanã (CE) nu pierde
nici o ocazie pentru a sublinia acest
lucru. Pentru prima oarã, capacitatea
administrativã a þãrilor - ce aspirã la
calitatea de membru al UE -  de a
implementa Legea europeanã într-o
perioadã de duratã medie a devenit
un factor decisiv în procesul de
integrare europeanã.

În al treilea rînd, potrivit poziþiei
CE, þãrile-candidat din Europa
Centralã ºi de Est mai au de parcurs
un drum lung ºi sinuos pînã a obþine
aceastã capacitate. Þãrile-candidat
urmeazã sã-ºi alinieze legislaþia la
cea europeanã în domenii care sînt
considerate  drept sectoare de bazã:
competiþie, telecomunicaþii, impozi-
tarea indirectã, protecþia faunei ºi
florei, transporturile, inspectarea
condiþiilor de muncã, protecþia
consumatorului, controlul graniþelor,
cooperarea dintre ministerele naþio-
nale de interne, vãmile, auditul etc.)
Chiar dacã CE încearcã sã nu
impunã un anumit model, pe lîngã
domeniile menþionate anterior existã

ºi altele unde þãrile-candidat au de
înlãturat numeroase obstacole pentru
a facilita implementarea legislaþiei UE.
În primul rînd e vorba de lipsa unui
plan general al reformei administra-

tive, apoi urmeazã legislaþia
imperfectã, lipsa unor cadre profesio-
niste, resurse naturale sãrace,
eºecurile în coordonarea interministe-
rialã ºi proliferarea corupþiei ºi a crimei
organizate.

Luînd în consideraþie toþi aceºti
factori, o evaluare generalã a þãrilor-
candidat trebuie sã fie pe cît de
prudentã, pe atît de calificatã. Dupã
opinia CE, nici una din þãrile care
aspirã la calitatea de membru al UE,
nu este capabilã sã implementeze
deplin  legislaþia UE pe teritoriul lor
pe parcursul unei perioade de duratã
medie. Cu toate acestea, se considerã
cã patru din ele se apropie mult de
standardele impuse în acest sens de
UE, iar alte ºase au ºansa - cel puþin
teoretic - de a satisface într-un viitor
mai mult sau mai puþin îndepãrtat
standardele respective. Toate þãrile-
candidat au fost sfãtuite sã nu-ºi cruþe
eforturile cînd e vorba de reforma
administrativã. În dependenþã de þarã,
aceste eforturi vor trebui sã fie
�substanþiale�, �importante�, �deosebit
de intense�, �susþinute�, �ferme� sau
�semnificative�. Fiecare din þãrile-
candidat vor sesiza cu siguranþã dife-
renþele aproape imperceptibile dintre
adjectivele de mai sus.

Una din cele mai mari probleme
cu care se confruntã þãrile-candidat în

perioada de pre-cooptare se referã la
definirea politicilor lor viitoare. Pentru
a facilita soluþionarea problemei, CE
alcãtuieºte pentru fiecare þarã-
candidat un plan care se mai numeºte

�Parteneriatul de adeziune� (Acces-
sion Partnership). Acesta este
hotãrîtor pentru deschiderea ºi mersul
negocierilor.

Este evident cã þãrile-candidat
trebuie sã demonstreze mai întîi cã
sînt capabile sã controleze evoluþia
reformei administraþiei lor publice. Ele
însele trebuie sã constituie forþa
motrice care sã impulsioneze pregã-
tirile pentru parteneriatele de
adeziune. Aceasta este în deplinã
concordanþã cu principiile ce regle-
menteazã relaþiile dintre þãrile
membre ale UE ºi totodatã o chesti-
une de bun simþ. Reformele pot avea
succes doar dacã se bazeazã pe o
cunoaºtere profundã a realitãþilor din
þara în cauzã ºi dacã cei care o reali-
zeazã sînt cu adevãrat interesaþi de
atingerea scopurilor ei.

Cheia succesului este voinþa
politicã neclintitã care îmbracã forma
unui plan guvernamental coerent de
acþiune ºi a structurilor ce vor controla
implementarea reformelor.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
European Integration and Public
Administration: What Progress Has Been
Made? What Remains To Be Done?
Buletinul informativ Public Management
Forum, Vol.III, Nr.6, 1997. Toate drepturile
aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

Jacques Fournier

INTEGRAREA EUROPEANÃ ªI ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ
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Subiectul condiþiei postmo-
derne ºi relevanþa ei pentru

administraþia publicã se bucurã de o
atenþie tot mai mare a cercetãtorilor.
Ideea centralã a gîndirii postmoderne
se rezumã la faptul cã asistãm la un
declin al credibilitãþii în puterea de a
legitima a marilor mituri ºi povestiri
pe care ne-am obiºnuit sã le spunem
unul altuia cînd discutãm pe marginea
rolului politicii ºi ºtiinþei în societate.
Lyotard caracterizeazã condiþia
postmodernã drept una dominatã de
o �neîncredere faþã de metanaraþiuni�.
Astfel de meta-naraþiuni cuprind, în
opinia lui Lyotard: � emanciparea
progresivã a raþiunii ºi libertãþii,
emanciparea progresivã a forþelor de
muncã,...îmbogãþirea întregii umani-
tãþi prin progresul tehnico-ºtiinþific din
þãrile capitaliste, ºi chiar... mitul
creºtin despre martirajul iubirii�.

Concepþiile privind statutul ce se
apropie mai mult de perspectiva
postmodernã se regãsesc în ideea
asociaþiei civile care a stat la baza
tradiþiei constituþionale occidentale.
Astfel, statul trebuie conceput nu ca
o structurã de guvernare, ci ca un
mod în care indivizii înþeleg sã-ºi
coordoneze acþiunile în raport cu cele
ale guvernanþilor lor într-o comunitate
politicã. Potrivit altei concepþii,  statul
este considerat drept o �asociaþie de
intenþii� (purposive association) în
cadrul cãreia indivizii depind unii de
alþii în realizarea unui set coerent de
interese comune. O asociaþie de
acest fel este cea în care �mai multe
voci vorbesc prin una singurã�, ale
cãrei scopuri reale ºi imaginare

constau în obþinerea unor rezultate
specifice, cum sunt de exemplu:
executarea a ceea ce este privit ca
voinþa unei anumite divinitãþi; promo-
varea unei dezvoltãri economice
totale sau folosirea tuturor resurselor
naturale ºi umane; menþinerea
balanþei ecologice între comunitate ºi
naturã; eradicarea sãrãciei sau
realizarea unei distribuiri mai
echitabile a bunurilor ºi serviciilor
cãtre membrii comunitãþii. Rolul
guvernãrii într-un asemenea stat este
de: 1) a identifica scopurile ºi
interesele comune ale membrilor
comunitãþii, dirijînd acþiunile diferitor
indivizi ºi utilizînd diverse resurse
pentru a realiza scopurile ºi interesele
respective; 2) a determina ºi a alege
modele de activitate, definind �binele
comun� ºi îndreptînd eforturile
indivizilor, cu sau fãrã voia lor, spre
atingerea lui; 3) a  organiza astfel
activitãþile cetãþenilor sãi încît aceºtia
sã-ºi aducã contribuþia la dobîndirea
sau menþinerea acelei condiþii umane
care este consideratã a fi �bunã�.
Scopul oricãrei guvernãri nu constã
în faptul de a guverna, ci  în
prosperitatea ºi belºugul populaþiei,
îmbunãtãþirea condiþiei sale, sporirea
bogãþiei, longevitãþii ºi sãnãtãþii ei etc.
Mai mult decît atît, populaþia nu numai
cã defineºte scopurile guvernãrii în
termenii necesitãþilor ºi aspiraþiilor
sale; ea serveºte, de asemenea, drept
instrument de  atingere a acestor
obiective.

Considerarea statului drept o
asociaþie de intenþii a exercitat o
influenþã considerabilã asupra multor
concepþii privind administraþia publicã,
reflectînd ceea ce se mai numeºte ºi

viziune raþionalistã asupra lumii,
potrivit cãreia guvernarea este privitã
drept un instrument prin care o
comunitate realizeazã în mod
conºtient ºi colectiv exerciþiul raþiunii.
Regãsim lucruri asemãnãtoare în
scrierile timpurii ce alcãtuiesc
rãdãcinele intelectuale ale disciplinei
de administraþie publicã. De exemplu,
White (1927) declara cã �administraþia
publicã este acea folosire a
potenþialului uman ºi natural care sã
conducã la îndeplinirea scopurilor
statului�, iar Simon (1957) susþinea cã
�obiectivul central al  teoriei admi-
nistrative� trebuie sã fie �raþionalitatea
deciziilor, adicã faptul dacã ele sunt
bune sau nu în realizarea unor scopuri
specifice�. Ceva mai recent, Cohen
(1988) afirma cã �una din principalele
motivaþii ale funcþionarilor publici este
dorinþa lor de a se implica în misiuni
critice�, iar în opinia lui Reich liderii
puterii trebuie sã atragã publicul �într-
un dialog direct ºi continuu� în cadrul
cãruia �societatea sã-ºi defineascã ºi
sã-ºi evalueze scopurile colective, sã-
ºi examineze normele ºi credinþele�.
Iar  în procesul de definire a
scopurilor, �societatea devine mai
bine pregãtitã pentru a-ºi mobiliza
resursele în vederea  realizãrii� lor.
Problema de bazã a opiniilor
exprimate mai sus este cã ele
considerã statul drept o unitate sau
totalitate, adicã o entitate organizatã
în jurul unui set unificat de scopuri ºi
intenþii.

Considerarea statului ca pe o
�asociaþie de intenþii� este inadecvatã
ºi periculoasã din cauza diversitãþii
subculturilor politice ºi jocurilor de
limbã caracteristice epocii post-
moderne. Ar fi mai util sã privim statul
ca pe o �asociaþie civilã�, adicã prin
prisma multiplicitãþii ºi diversitãþii.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Public Administration, the State, and the
Postmodern Condition, A Constitutionalist
Perspective. Revista American Behavioral
Scientist, vol.41, nr. 1, septembrie 1997.
Toate drepturile aparþin editurii Sage
Publications, Inc. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ, STATUL ªI CONDIÞIA POSTMODERNÃ -
O PERSPECTIVÃ CONSTITUÞIONALÃ

Michael W. Spicer
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În zilele de astãzi etica admi-
nistraþiei publice este dominatã

de douã elemente distincte. Primul,
etosul birocratic (prin etos înþelegem
un sistem de valori legate de noþiunea
binelui în cadrul administraþiei publice)
care pune accentul pe eficienþã ºi
impune funcþionarilor aleºi o supunere
strictã. Al doilea, etosul democratic
care pune accentul pe ataºamentul la
anumite principii morale înalte,
întruchipate în noþiunea de guvernare
democraticã. Atît etosul birocratic cît
ºi cel democratic se bazeazã pe
cãutarea anumitor principii universale
sau cvasi-universale ce ar implica o
obligaþie moralã din care sã se poatã
deduce ºi  judeca comportamentul
etic. Existã un antagonism  între
aceste douã elemente în ce priveºte
spiritul etic al administraþiei publice.
Fiecare din ele poate oferi un cadru
larg pentru nenumãrate interpretãri ºi
perspective de abordare a problemei.
Cu toate acestea, în etica admi-
nistrativã ambele reprezintã douã
concepþii recunoscute ºi folosite pe
larg.

Potrivit principiilor etosului birocra-
tic, într-o democraþie administratorii
publici sunt obligaþi moral ºi juridic sã
asigure respectarea legilor ºi sã
implementeze politicile promovate de
reprezentanþii aleºi în mod democratic
ai poporului despre care se crede cã
oferã voinþei publice autoritatea
necesarã. Etosul birocratic presupune
o linie directã de comunicare care
porneºte de la popor cãtre reprezen-
tanþii sãi aleºi, apoi coboarã scara
ierarhicã pentru a ajunge la cei
responsabili de administrarea ºi
implementarea politicilor publice.
Legitimitatea acestui etos se bazeazã
pe presupunerea cã într-o democraþie
poporul trebuie sã fie suveran. De
vreme ce acesta ºi-a exprimat voinþa
fie prin alegeri directe, fie prin
reprezentanþii sãi pe care i-a ales
deja, administratorul public nu are nici
un drept moral de a se opune voinþei
respective. Mai mult ca atît, odatã ce
obiectivele birocratice au fost stabilite,
datoria sacrã a administratorului
public este de a realiza voinþa publicã

într-o manierã eficientã, efectivã ºi
neutrã din punct de vedere moral (de
exemplu, fãrã a-ºi injecta propriile
viziuni morale în proces). Bazîndu-se
pe aceste argumente, scriitorii tradiþiei
birocratice au tins sã combine
legitimitatea administrativã cu meri-
tocraþia, profesionalismul, expertiza ºi
eficienþa.  Mai mult ca atît, în opinia
scriitorilor respectivi niºte servicii

publice eficiente ºi neutre sînt
esenþiale pentru legitimitatea admi-
nistrativã, precum este esenþial de a
legitima democraþia însãºi.

Etosul democratic care a apãrut ca
o provocare a celui birocratic mai întîi
în anii �60 ai secolului nostru, prinzînd
un contur mai tîrziu, în anii ce au
urmat scandalului Watergate, este
mai eclectic ºi definit mai puþin
limpede decît celãlalt. Etosul demo-
cratic respinge modelul �superior� de
guvernare democraticã pe care se
bazeazã etosul birocratic. Cu toate cã
susþinãtorii etosului democratic
acceptã ideea cã administrarea ºi
implementarea politicilor publice
trebuie sã reflecte voinþa celor
guvernaþi (cel puþin într-un sens
teoretic fie ºi vag), tot ei sunt aceia
care nu recunosc modelul superior de
democraþie drept o descriere realistã
a guvernãrii democratice. Cu alte
cuvinte, nu existã nici o linie directã

ºi clarã de comunicare care sã por-
neascã de la popor ºi, strãbãtînd
desiºul ierarhiei birocratice, sã ajungã
la reprezentanþii sãi. În practicã,
obiectivele birocratice pot fi identi-
ficate rareori cu uºurinþã în cadrul
procesului politic, iar politicienii de
asemenea sînt rareori capabili sã
exercite vreun control politic efectiv
asupra birocraþiei. În schimb, admi-
nistratorii publici se bucurã de ceea
ce Fox (1989) a numit drept spaþiu
etic. În consecinþã, ei nu pot  fi acei
funcþionari publici neutri atît de
admiraþi de cãtre etosul birocratic.
Luînd în consideraþie existenþa
omniprezentei prudenþe administra-
tive, un etos bazat pe controlul
ierarhic ºi pe supunerea faþã de
superiorii politici nu poate servi drept
ghid etic în luarea unor hotãrîri
administrative. Astfel, susþinãtorii
etosului democratic afirmã cã
administratorii publici trebuie sã-ºi
bazeze hotãrîrile pe un set alternativ
de valori, alcãtuit din principii morale
mai înalte, întruchipate în noþiunea de
guvernare localã. De aceea, admi-
nistraþia eticã este conceputã ca una
care sã ghideze comportamentul
funcþionarului potrivit principiilor
respective. Aceasta nu înseamnã cã
susþinãtorii etosului democratic
disputã aici necesitatea optimizãrii
procesului de administrare a politicilor
publice. Ei sînt mai degrabã  înclinaþi
sã creadã cã raþionalitãþii instru-
mentale i se acordã o atenþie exage-
ratã ºi aceasta ar putea constitui o
ameninþare pentru legitimitatea
administrativã ºi democraticã. Valorile
birocratice - eficienþa, eficacitatea,
responsabilitatea ierarhicã, expertiza
tehnicã ºi raþionalitatea ºtiinþificã -
urmeazã a fi repuse în adevãrata lor
perspectivã astfel încît ele sã nu fie
asociate categoric ºi obligatoriu cu
valorile democratice de bazã.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Public Administration Ethics, a Postmodern
Perspective. Revista American Behavioral
Scientist, vol. 41, nr.1, septembrie 1997.
Toate drepturile aparþin editurii Sage
Publications, Inc. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)

ETICA ADMINISTRAÞIEI PUBLICE - O PERSPECTIVÃ
POSTMODERNÃ

Gary M. Woller & Kelly D. Patterson
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Rolul sectorului non-profit în
crearea ºi menþinerea unei

societãþi civile puternice  se discutã
acum în lumea întreagã. Acesta a
devenit þinta unei atenþii sporite din
partea democraþiilor tinere unde
dictaturile, deopotrivã de stînga ºi de
dreapta, au reprimat cu tenacitate
orice încercare de a exprima nemulþu-
mirea faþã de ideologia ºi
politicile promovate de ele.
Cetãþenii acestor þãri învaþã
acum sã trãiascã în confor-
mitate cu valorile autentice
ale democraþiei ºi sã par-
ticipe activ la viaþa publicã.
În Statele Unite, s-a înre-
gistrat o atenþie sporitã faþã
de sectorul non-profit în
urma încercãrilor din anii 90
de a reforma sistemul de
asigurare socialã.

Toate aceste schimbãri,
adesea dramatice ºi vio-
lente, au provocat nenumã-
rate discuþii pe întreg globul
pãmîntesc: societatea civilã
are nevoie de sectorul non-
profit? Ce rol îndeplineºte
sectorul respectiv în socie-
tate? Cum îl îndeplineºte?
Pentru a da un rãspuns la
aceste întrebãri dintr-o per-
spectivã americanã trebuie
sã aruncãm o privire asupra  rolului
istoric jucat de activitãþile de
voluntariat ºi miºcarea civicã în cadrul
societãþii americane.

În Statele Unite nu a existat nici o
miºcare de schimbare socialã, nu s-a
depus nici un efort de apãrare a
oricãrui segment social, care sã nu-ºi
fi avut rãdãcinele în sectorul non-
profit. Forþa cea mare a sectorului
non-profit american rezidã în
diversitatea sa.

Coloniºtii ce au sosit pe tãrîmurile
americane în secolele 17 ºi 18 în
cãutarea libertãþilor religioase ºi
politice, sau pur ºi simplu a unui viitor
economic mai bun, au devenit primele
modele ale miºcãrii civice. Orice
familie care participa la ridicarea
ºopronului sau hambarului alteia, lãsa
un grup de cãlãtori sã rãmînã la ea
peste noapte, sau ajuta sub diferite
forme familiile mai sãrace, a contribuit

astfel la întemeierea viitoarei miºcãri
civice din America.

Pãrinþii fondatori ai naþiunii ameri-
cane nutreau o repulsie adîncã faþã
de orice guvernare autoritarã ºi
centralizatã, avînd o încredere puter-
nicã în iniþiativa ºi libertatea individu-
alã. Ei considerau eforturile volunta-
rilor drept o mînã de ajutor pentru

guvernanþi ºi în consecinþã au
încurajat înfiinþarea ºi strãduinþele
asociaþiilor libere de a construi ºcoli,
de a stinge incendiile, de a angaja
persoane care sã vegheze asupra
modului în care se executã legile, ºi
de a-i ajuta pe cei nevoiaºi ºi slabi.

Începînd cu acele vremuri, gene-
raþii de americani au întreprins diferite
acþiuni în scopul asigurãrii respectãrii
drepturilor lor civile. De exemplu,
miºcarea aboliþionistã din secolul 19
a cãutat sã armonizeze starea de
lucruri de atunci din þarã cu spiritul
Constituþiei care garanta viaþa tuturor
fiinþelor umane fãrã excepþie. La
începutul secolului 20, femeile au
obþinut dreptul la vot, punîndu-se
astfel bazele unei adevãrate egalitãþi
între bãrbaþi ºi femei. Cîteva decenii
mai tîrziu, afro-americanii au cerut la
rîndul lor suprimarea oricãror
discriminãri ºi opresiuni rasiale, dupã

ce au fost cetãþeni de mîna a doua
timp de un secol dupã emancipare.
Mai recent, au apãrut zeci de mii de
ecologiºti ce au pornit o luptã aprigã
pentru purificarea aerului pe care-l
respirãm ºi a apei potabile. Alte
asociaþii obºteºti au cerut controlul
asupra armelor ºi prevenirea prin
diferite mijloace a accesului copiilor

la droguri, alcool, tutun ºi litera-
tura pornograficã. Structura ºi
cultura multor comunitãþi pre-
supune îngrijirea celor nevoiaºi
ºi nãpãstuiþi, în special în
cazurile cînd statul nu este în
stare sã-i ajute.

Pe lîngã faptul cã activi-
tãþile filantropice au constituit
temelia unui sector non-profit
independent, organizaþiile ºi
persoanele particulare din
cadrul lui au jucat încã un rol,
de asemenea extrem de
important, în dezvoltarea
societãþii ºi a democraþiei.
Sectorul non-profit oferã
posibilitatea de a fi auziþi
acelora care altminteri nu ar fi
avut o asemenea ocazie. El
încearcã sã vorbeascã inclusiv
din partea acelor segmente ale
populaþiei ce nu sînt în stare
sã influenþeze în nici un fel
opinia publicã ºi cursul politi-

cilor promovate de guvernanþi. El
încearcã sã preîntîmpine orice situaþie
în care cei cu bani mai mulþi sau cu
statut social mai avantajos ar face
matrapazlîcuri pe seama celor mai
sãraci ºi slabi. De exemplu, Uniunea
Americanã a Libertãþilor Civile, care
se strãduie sã asigure respectarea
Constituþiei în toate domeniile vieþii
americane, este doar una din
numeroasele grupuri ce luptã ca orice
cetãþean sã fie auzit, iar drepturile sale
sã fie apãrate.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea The
Nonprofit Sector: The Cornerstone of Civil
Society. Editura Centrului pentru
cercetarea societãþii civile al Institutului
pentru studii politice din Baltimore (SUA),
1997. Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

SECTORUL NON-PROFIT: TEMELIA SOCIETÃÞII CIVILE
Sara E. Melendez
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� În ziua de 9 iunie, IFES-Moldova ºi Direcþia
Juridicã a Parlamentului au organizat o masã
rotundã în cadrul cãreia au fost abordate
prevederile controversate ale Codului Electoral.
Au fost discutate, de asemenea, unele materiale
elaborate de IFES-Moldova privind administraþia
publicã ºi sistemele electorale.

� În ziua de 18 iunie, dl. Igor Boþan, Coordonator
principal de programe al IFES-Moldova, a
participat la lucrãrile seminarului �Transparenþa
parlamentarã�, organizat de fundaþia Viitorul ºi
Direcþia Juridicã a Parlamentului. Întrucît
participanþii au discutat în mare parte accesul la
informaþia de interes public, reprezentatntul
IFES-Moldova  le-a sugerat sã studieze
experienþa organizaþiilor neguvernamentale
ecologice în ceea ce priveºte accesul la
informaþia ecologicã, dat  fiind cã ONG-urile
ecologice sînt cele mai dezvoltate în Moldova ºi
cã existã  deja o lege care reglementeazã accesul
la informaþia privind chestiunile ecologice.

� În ziua de 23 iunie, IFES-Moldova ºi Direcþia
Juridicã a Parlamentului au organizat o masã
rotundã în cadrul cãreia au fost discutate
chestiuni ce þin de  modificãrile propuse la Legea
cu privire la partide ºi alte organizaþii social-
politice. Au fost înregistrate douã puncte de
vedere. Primul � ca sã poatã fi înregistrat, un
partid politic ar trebui sã aibã cel puþin 10 000
membri, ceea ce înseamnã mãrirea pragului de
reprezentare. Al doilea � menþinerea actualului
prag de reprezentare pentru înregistrarea
partidelor (300 membri). În schimb, partidele ce
au mai puþin de 10 000 membri ar trebui sã
colecteze 20 000 semnãturi în favoarea lor
pentru a putea participa la alegeri în calitate de
concurenþi electorali.

� Dl. Dorin Tudoran, director de proiect al IFES-
Moldova, a participat la un seminar internaþional
privind relaþiile dintre guvernarea centralã ºi cea
regionalã, organizat de misiunea OSCE din
Moldova în zilele de 1 ºi 2 iulie.

� În ziua de 17 iulie, dl. Igor Boþan a participat la
lucrãrile Comisiei de certificare a utilitãþii publice
a organizaþiilor neguvernamentale de pe lîngã
Ministerul de Justiþie al cãrei membru este.�

La mijlocul lunii iulie a.c. a apãrut compact
discul (pentru sistemul CD-ROM) Moldova,
Elections, 1995 - Local, 1996 - Presidential,
1998 - Parliamentary, editat de IFES-Moldova
în limba englezã. Acesta cuprinde urmãtoarele:

a) rezultatele alegerilor locale (16 aprilie
1995), prezidenþiale (17 noiembrie ºi
1 decembrie 1996) ºi celor parlamentare
(22 martie 1998) din Moldova;

b) legislaþia electoralã, cele mai importante
hotãrîri ale Comisiei Electorale Centrale care
au reglementat organizarea ºi desfãºurarea
alegerilor în Moldova în perioada menþionatã
ºi hotãrîrile Curþii Constituþionale privind
validarea rezultatelor acestor alegeri;

c) ilustraþii ºi informaþii privind istoria,
obiectivele ºi activitãþile IFES ºi ale biroului
sãu în Moldova.

Scopul compact discului este de a înlesni ºi a
asigura într-o mai mare mãsurã accesul  la
legislaþia electoralã ºi rezultatele alegerilor din
Moldova atît a persoanelor ºi instituþiilor din
Moldova, cît ºi din strãinãtate. El a fost
conceput ºi realizat astfel încît sã poatã servi
totodatã drept un instrument eficient ºi comod
de analize electorale ºi politice. Persoanele
interesate de a obþine acest compact disc sînt
rugate sã contacteze IFES-Moldova la
numerele de telefon indicate în cãsuþa tehnicã
de pe ultima paginã a buletinului nostru.

Breviar
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succesele ºi afirmarea tinerelor sînt legate ºi de capacitatea acestora de a
înþelege esenþa noilor relaþii economice ºi de a avea curajul, cunoºtinþele
ºi capacitãþile necesare de a desfãºura o activitate onestã în lumea
afacerilor. JAM activeazã doar în cadrul instituþiilor de învãþãmînt.
Actualmente JAM desfãºoarã programul �Economie Aplicatã� (EA),
destinat claselor de liceu ºi realizat în instituþiile de învãþãmînt din
Moldova cu avizul Ministerului Învãþãmîntului, tineretului ºi sportului din
Moldova. Deocamdatã, programul respectiv este aproape unica
posibilitate realã pentru elevii moldoveni de a studia bazele
antreprenoriatului liber.
JAM pune la dispoziþia elevilor ºi profesorilor douã manuale: unul
cuprinzînd informaþii ample, scheme, tabele etc., iar celãlalt - teste,
exerciþii ºi rebusuri economice. Clasele de economie aplicatã pot
beneficia de asistenþa consultanþilor - oameni de afaceri din partea locului
ce vin periodic sã-ºi împãrtãºeascã experienþa cu viitorii businessmani.
Mai mult ca atît, timp de opt sãptãmîni din anul de studii clasa de
economie aplicatã însuºeºte materialul didactic în cadrul unei firme-
miniaturã improvizate (Compania -elev) unde probeazã toate riscurile ºi
avantajele posibile ale unei afaceri.
JAM îºi asumã responsabilitatea pentru  antrenarea în program a unor noi
instituþii ºi asigurarea elevilor ºi profesorilor cu materialele didactice
necesare.
JAM îºi extinde activitatea ºi în afara orelor de clasã, organizînd în fiecare
an diverse manifestãri cum ar fi concursurile naþionale de cea mai bunã
�companie-elev�. Cu sprijinul JAM, un grup de elevi de la ºcoala medie nr.
32 din Chiºinãu va participa în acest an la o tabãrã de varã internaþionalã,
organizatã de JA-Estonia.
La ora actualã (cu sprijinul financiar al Fundaþiei Eurasia), JAM se aflã în
faza iniþialã a desfãºurãrii unui proiect de traducere, adaptare ºi publicare
a douã programe de învãþãmînt pentru elevii din gimnazii, ceea ce va
duce la lãrgirea rîndurilor beneficiarilor JAM.
Pentru a reuºi sã-ºi extindã ºi diversifice programele de activitate, JAM
intenþioneazã sã organizeze în viitor:

� tîrguri locale de produse ale Companiilor-elev;
� olimpiade economice ºi foruri studenþeºti;
� tabere de varã;
� competiþii ce þin de cunoaºterea ºi folosirea computerilor.

JAM este deschisã solicitãrilor de cooperare ºi asistenþã în domeniul
realizãrilor programelor de învãþãmînt în ºcoli ºi poate fi contactatã la
urmãtoarea adresã unde-ºi are sediul:

Universitatea de Studii Umanistice, cab.120,
str. Grenoble 147-B, Chiºinãu.

Tel.: 72 77 44, E-mail: junior@ja.moldnet.md.
Director executiv: Adela Scutaru.

Junior Achievement Moldova (JAM) este o organizaþie obºteascã non-profit al cãrei scop este de a elabora ºi
a implementa programe de instruire economicã pentru elevii din Moldova, prin crearea unui parteneriat între
lumea afacerilor ºi cea a  învãþãmîntului. JAM face parte integralã din Junior Achievement International, o
organizaþie internaþionalã non-profit care oferã elevilor din circa 100 þãri posibilitatea de a studia minuþios
mecanismele economiei de piaþã.
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