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I A R N A

Ovorbã româneascã din bãtrîni spune cã bunul gospodar îºi face iarna cãruþã ºi
vara sanie. Iarna a sosit devreme în Republica Moldova ºi sania nu prea se

vede. Peste stratul de gheaþã ce a acoperit mai toate drumurile nu se vãd decît derapaje
dintre cele mai îngrijorãtoare. Omul de rînd se întreabã, încã o datã, ce au fãcut peste
varã gospodarii pe care i-a investit cu votul lui. Cu atît mai mult, cu cît dacã în plinã iarnã
e greu sã vadã sania în care se miºcã reformele de care are nevoie þara, peste varã nici
cãruþa nu era de vãzut. Altfel, numãrul Mercedesurilor, BMWurilor, Volvourilor ºi altor
bijuterii pe patru roþi în care cãlãtoresc unii gospodari este în creºtere.

Iarna acestui an, spun destui meteorologi, s-ar putea dovedi în regiune cea mai durã
din ultimii treizeci de ani. Dupã cum a început ºi cît de devreme a sosit, s-ar putea ca
previziunea cu pricina sã se adevereascã. Cum se va ieºi din aceastã iarnã � energetic
ºi politic � e greu de prognozat. Energetic, pentru Moldova  iarna a debutat cu un
dezastru ce a trebuit sã fie recunoscut public. Ce se poate face, la ce preþ ºi cît de
repede pentru ca  locuitorii acestei þãri sã nu ajungã în primãvarã cu totul sleiþi este o
întrebare la care rãspunsurile oferite pînã acum de cei în drept nu plesnesc de optimism.

În numãrul pe noiembrie 1998 al revistei U.S.News & World Report, Christian Caryl
se întreabã dacã Rusia de azi nu se aflã cumva în situaþia Germaniei de la începutul

anilor �30, cînd, din ce în ce mai depãºitul
preºedinte Paul von Hindenburg netezea venirea

la putere, în 1933, a lui Adolf Hitler.
Similitudinile între realitãþile Germa-
niei anilor �30 ºi cele ale Rusiei anilor
�90 nu sînt semnalate pentru prima
oarã, ºi chiar dacã astfel de analize
nu pot convinge de identitatea
absolutã a cazurilor de care se ocupã
ele au darul de a pune serios pe
gînduri. Cu atît mai surprinzãtorare
este teoria, susþinutã chiar de lideri
ai presei independente, pledînd
pentru instaurarea unei dictaturi...
cumsecade în Moldova. Amînate
nepermis de mult, reforma admi-
nistrativ-teritorialã ºi existenþa unei
legi potrivite pentru instaurarea, de
facto, a administraþiei publice locale
sînt cauze fundamentale ale impa-
sului în care se aflã astãzi Republica
Moldova. A tergiversa în continuare

aplicarea acestor reforme nu înseamnã nimic altceva decît a împuþina ºansele unei
redresãri autentice. Unde buget local nu e, nimic nu e; cu atît mai puþin democraþie.
Gesturile de filantropie venite din afara þãrii nu pot rezolva criza internã. Iar  îndepãrtarea
omului de rînd de la discutarea ºi înþelegerea reformelor este calea cea mai sigurã spre
acutizarea crizei. Thomas Jefferson nu se înºela deloc cînd credea cã o naþiune nu
poate fi în acelaºi timp ºi liberã ºi ignorantã.

Dorim tuturor cetãþenilor Republicii Moldova ca iarna aceasta sã le fie un sfetnic bun.
Fiindcã altfel, s-ar putea ca urãrile La Mulþi Ani! ºi Sãrbãtori fericite! sã sune mai degrabã
ironic, dacã nu chiar cinic. Cu aºa ceva nu trebuie glumit.�
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Vocea Civicã: Stimate dle.
Urechean, ce însemnãtate au pentru
Moldova Legea cu privire la admi-
nistraþia publicã localã ºi Legea cu
privire la organizarea administrativ-
teritorialã a Republicii Moldova care
au fost adoptate recent de cãtre
Parlament?

Serafim Urechean: Cu pãrere de
rãu, aceste legi au fost adoptate cu
mare întîrziere. A fost necesar ca ele
sã fie adoptate cu cîþiva ani în urmã,
cînd situaþia economicã a þãrii era
mult mai stabilã. Acum e nevoie sã
se elaboreze ºi adopte încã multe alte
legi ºi acte normative care sã creeze
condiþiile adecvate funcþionãrii legilor
menþionate anterior. O funcþionare ce
s-ar solda cu rezultatele pe care le
aºteaptã poporul de la legile
respective.

Cred cã Legea cu privire la admi-
nistraþia publicã localã ºi Legea cu
privire la organizarea administrativ-
teritorialã trebuie sã fie promulgate
cît mai curînd. Noi trebuie sã avem
deja formate  în anul viitor, nu mai
tîrziu de luna martie, organe ale admi-
nistraþiei publice locale la nivel de
judeþ ºi comunã. În caz contrar, mai
pierdem un an de zile, iar noi nu ne
putem permite un asemenea lux în
situaþia în care Moldova traverseazã
o crizã atît de durã. Bineînþeles,
aceste legi ca ºi orice alt act legis-
lativ, au pãrþile lor reuºite ºi respectiv
mai puþin reuºite.

Este foarte important sã se
gãseascã acel model de conlucrare
între prefect, adicã viitorul reprezen-
tant al Guvernului în teritoriu, ºi
organele administraþiei publice loca-
le. Eu nu ºtiu ce-a mai rãmas din
drepturile prefectului în teritoriu
acum, dar în conformitate cu proiectul
de lege, el avea chiar prea multe,
ceea ce îl poate face un fel de dictator
în teritoriu, iar aleºii poporului (adicã

administraþia publicã lo-
calã) ar deveni aproape
ignoraþi. Înþelegem foarte
bine cã aceasta ar fi fost
o alunecare spre dicta-

turã, ceea ce n-ar fi condus spre o
dezvoltare a statului nostru  pe o cale
democraticã, dar cred cã ºi Guver-
nul, ºi Preºedintele þãrii, vor ajunge
la un numitor comun în ceea priveºte
numirea prefecþilor în teritoriu;
numirea unor persoane demne ºi
competente. Sper într-o bunã con-
lucrare cu acest organ al adminis-
traþiei publice locale. Deocamdatã
rãmîne problematicã schema de
dirijare a mai multor servicii publice
din teritoriu. Trebuie de precizat cui
trebuie sã se subordoneze anumite
instituþii publice: ministerelor de
resort/instituþiilor guvernamentale
sau autoritãþilor publice locale? E
vorba aici de poliþia municipalã,
ocrotirea sãnãtãþii, învãþãmîntul
public, serviciile comunale. Sînt
convins cã, în special în cazul
serviciilor comunale, autoritãþile
publice locale trebuiesc investite cu
dreptul de a dirija prestarea lor. Drept
exemplu ar putea servi regiile
�ApãCanal�, �Termocom�, reþelele
electrice etc. Deºi astãzi primarul ºi
primãria sînt responsabili de calitatea
prestãrii acestor servicii în faþa
populaþiei, aceastã calitate depinde,
în realitate, de ministerele ºi
departamente de resort. ªtiþi probabil
de bancul cela cu ºapte moaºe. E
valabil ºi pentru noi. Eu unul cred cã
autoritãþile publice locale trebuie sã
fie acelea care sã conducã toate
aceste procese aºa cum se
procedeazã în toate þãrile civilizate.

VC: Existã opinii care susþin cã
dupã adoptarea legilor menþionate
mai sus este necesar  sã se elabo-
reze ºi adopte un alt set de legi: cu
privire la autonomia financiarã ºi
patrimonialã a unitãþilor administrativ-
teritoriale. Cît de necesare credeþi cã
sînt aceste legi ºi care ar fi
principalele prevederi ce urmeazã a
fi incluse în ele?

SU:  Astãzi nu avem gospodari
adevãraþi sau organe ale admi-
nistraþiei publice locale care ar fi
responsabile personal de ceea ce se
întîmplã în teritoriu.

Necesitatea ºi scopul acestor legi
rezidã în asigurarea echilibrului socio-
economic în teritoriu. Fãrã acest
echilibru ºi fãrã un buget local real
nici nu poate fi vorba de o adminis-
traþie publicã localã eficientã. Din
anul 1995, cînd e vorba de  formarea
bugetelor locale, opinia autoritãþilor
publice locale este completamente
ignoratã, inclusiv în cazul municipi-
ului Chiºinãu care asigurã 52 pro-
cente din bugetul statului. Eu nu ºtiu
din ce motive se întîmplã acest lucru.
Poate din cauza incompetenþei celor
ce alcãtuiesc bugetele respective.
Cert e cã sîntem ignoraþi. Din anul
1995 sîntem puºi în faþa unor cifre
stabilite de Ministerul de finanþe care
nu sînt nici în favoarea autoritãþilor
publice locale, nici în favoarea
populaþiei. Cu pãrere de rãu, mulþi nu
înþeleg acest lucru. Dar, anume din
bugetele locale se finanþeazã ºi
ocrotirea sãnãtãþii, ºi învãþãmîntul
public, ºi instituþiile culturii, ºi poliþia
municipalã, ºi transportul urban în
comun ºi alte cheltuieli. Satisfacerea
directã a necesitãþilor populaþiei din
teritoriu depinde în mod direct de
bugetele locale. De aceea este aºa
de important ca autoritãþile publice
locale sã se bucure de autonomie
financiarã. Pentru ca Legea cu privire
la administraþia publicã localã ºi
Legea cu privire la organizarea admi-
nistrativ-teritorialã a Republicii
Moldova sã funcþioneze cu adevãrat,
bineîneþeles cã e de primã necesitate
adoptarea ºi implementarea rigu-
roasã a legislaþiei privind autonomia
financiarã ºi patrimonialã a unitãþilor
administrativ-teritoriale. O altã
problemã extrem de importantã este
Legea privind patrimoniul municipal.
Ce fel de gospodar poate fi adminis-
traþia publicã localã - ºi primãria

(Continuare în pag. 4)

"Satisfacerea directã a
necesitãþilor populaþiei din
teritoriu depinde în mod direct
de bugetele locale"

Interviu cu S. Urechean
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Vocea Civicã: Stimatã dnã.
Izdebschi, Comisia de certificare a
utilitãþii publice a asociaþiilor obºteºti
îºi desfãºoarã activitatea de mai bine
de un an de zile. Care sînt rezultatele
acestei activitãþi?

Natalia Izdebschi: Într-adevãr,
Comisia de certificare ºi-a început
activitatea în luna septembrie 1997,
dupã ce Parlamentul, Preºedinþia ºi
Guvernul  au numit cîte trei membri
ai comisiei, aºa  cum prevede Legea
cu privire la asociaþiile obºteºti. Dupã
prima întrunire a comisiei a urmat o
perioadã de aproximativ o lunã pe
parcursul cãreia s-a examinat ºi
aprobat regulamentului ei de lucru.   În
urma primelor ºedinþe, ce au avut un
caracter mai mult organizatoric, a
urmat o serie de ºedinþe ordinare care
s-au desfãºurat într-o atmosferã
destul de  productivã. Astfel,  pînã în
prezent au primit certificate de utilitate
publicã 50 de organizaþii obºteºti.

VC: Care sînt principalele  prob-
leme ºi dificultãþi cu care se confruntã
comisia?

NI: Problemele ºi dificultãþile
comisiei sînt caracteristice oricãrei
instituþii noi. Ele þin în primul rînd de
lipsa de experienþã în domeniul
respectiv. Republica Moldova este
pioner în spaþiul postcomunist în ceea
ce priveºte instituirea unei astfel de
proceduri de certificare a utilitãþii
publice a asociaþiilor. Înþelegerea în
mod diferit a rolului comisiei este un
potenþial generator de probleme.
Cred, însã,  cã nu poate fi pusã la
îndoialã necesitatea unei astfel de
proceduri al cãrei scop este identifi-
carea  acelor organizaþii ce ar putea
beneficia de susþinerea statului. Ne-
o demonstreazã ºi experienþa unor

þãri cu un sector negu-
vernamental foarte puter-
nic dezvoltat cum ar fi
Marea Britanie. Deci, ºi în
asemenea þãri cu potenþial
economic foarte înalt
certificarea este folositã

pentru  distribuirea  mai raþionalã a
unor resurse disponibile, dar limitate.
Evident cã e necesar un mecanism
bazat pe criterii bine definite pentru
a-i identifica pe cei capabili de a folosi
aceste resurse limitate în scopul
soluþionãrii unor probleme de interes
public.

Autorii Legii cu privire la asociaþiile
obºteºti au fost foarte prudenþi atunci
cînd au stabilit  atribuþiile comisiei de
certificare ºi modul ei de funcþionare.
E ºi firesc ca la început de cale sã nu
pui piedici care ar descuraja iniþia-
tivele cetãþeneºti. Actualmente, în
urma primei experienþe, am ajuns la
ideea cã, de fapt, existã destul spaþiu
pentru  comisia de certificare în ceea
ce priveºte introducerea anumitor
schimbãri în activitatea sa fãrã a se
încãlca prevederile legii. Voi încerca
sã argumentez cele spuse. Potrivit
articolului 32 (1) al Legii cu privire la
asociaþiile obºteºti, prin certificare se
înþelege procedura de verificare a
utilitãþii publice ºi neprofitabilitãþii
activitãþii lor, precum ºi a neparticipãrii
lor la susþinerea partidelor politice,
organizaþiilor social-politice, blocurilor
ºi candidaþilor independenþi în cadrul
alegerilor autoritãþilor publice.  Punctul
2 al aceluiaºi articol stipuleazã cã
certificarea se efectueazã la cel puþin
jumãtate de an de la înregistrarea
asociaþiei obºteºti, pe baza analizei
documentelor de  constituire, activitãþii
asociaþiei ºi avizului Inspectoratului
Fiscal de Stat. În principiu, acestea
sînt toate �instrumentele�  legale de
care dispun  membrii comisiei.

Problemele au apãrut odatã cu
începerea certificãrii propriu-zise. De
exemplu, avizele Inspectoratului
Fiscal conþin pur ºi simplu  informaþia
cã organizaþiile nu au restanþe faþã de
buget ºi fondul social. Cum poate un
organ consultativ pe lîngã Ministerul

Justiþiei sã aibã certitudinea cã
resursele au fost utilizate în con-
formitate cu obiectivele statutare?
Sau cine poate reprezenta comisia de
certificare în faþa instanþei de judecatã
atunci cînd vreo organizaþie obºtescã
atacã deciziile ei? Un alt exemplu:
dacã o organizaþie obºteascã dupã o
jumãtate de an de la înregistrare nu a
avut nici un fel de activitãþi, oare este
ea atunci  în drept sã obþinã certificatul
de utilitate publicã? Unii membri ai
comisiei sînt de pãrere cã, în principiu,
este,  dacã aceasta face parte din
categoriile de organizaþii de beneficiu
public aºa cum prevede  articolul 2
(2). Oponenþii acestei opinii  cred cã
o astfel de abordare formalistã poate
aduce prejudicii ideii de certificare,
reducînd-o la o simplã acþiune de
ritual.  Efectul ar fi cã lucrul membrilor
comisiei  ºi interesul lor pentru acest
gen de activitate ar scãdea în
intensitate ºi calitate, cu atît mai mult
cu cît aceasta este o activitate de
voluntariat. Deci, dupã cum vedeþi,
comisia se confruntã cu  problema
stabilirii unei relaþii mai strînse între
eficienþa lucrului ºi neadmiterea
descurajãrii  organizaþiilor. Dar,
eficienþa lucrului mai depinde ºi de
domeniul de activitate al membrilor
comisiei. Legea stipuleazã doar cã cel
puþin 3 membri ai comisiei trebuie sã
fie reprezentanþi  ai asociaþiilor obºteºti
(ei, de altfel, sînt cei mai activi) ºi sã
nu fie, în acelaºi timp, funcþionari
publici. Asta lasã cîmp de manevrã
pentru selectarea celorlalþi membri.
Astfel, s-a ajuns la concluzia cã
prezenþa experþilor din ministerele
finanþelor ºi justiþiei este imperios
necesarã. În conformitate cu articolul
42 al legii controlul asupra activitãþii
statutare ºi financiare a asociaþiilor le
revine celor douã instituþii. Deci,
activitatea comisiei poate fi îndreptatã
spre stabilirea unei joncþiuni a
intereselor � pe de o parte a
asociaþiilor care sînt motivate sã
obþinã facilitãþi, iar pe de altã parte a
organelor cu funcþii de control. În

(Continuare în pag. 4)

"... pînã în prezent au primit
certificate de utilitate publicã
50 de organizaþii obºteºti"

Interviu cu N. Izdebschi
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municipiului Chiºinãu nu constituie o
excepþie - cînd noi nu avem un
patrimoniu municipal? Astãzi se
considerã oficial cã acesta este
alcãtuit doar din instituþiile învãþã-
mîntului public ºi ale sistemului de
ocrotire a sãnãtãþii. Celelalte nu
aparþin municipiului. E firesc cã în
aceste condiþii este imposibil sã
asigurãm condiþii optime de existenþe
pentru cetãþenii noºtri. Astfel,
autoritãþile publice locale sînt ignorate
în privinþa chestiunilor þinînd de
problemele privatizãrii. Ce primar ar
fi acceptat privatizarea cinemato-
grafelor din Chiºinãu? Niciodatã. Ce
primar ar fi acceptat privatizarea
magazinelor destinate veteranilor de
rãzboi ºi pensionarilor? Lipsa legii
privind patrimoniul municipal a creat
dezastrul pe care-l avem astãzi. Ce
se întîmplã în realitate? Actualmente
autoritãþile publice locale nu pot
participa direct  la procesul de luare
a deciziilor privind bunurile publice.
Oare de la  Guvern sau cine ºtie de

la ce minister se vede mai bine care
sînt necesitãþile din teritoriu? Dacã
legile recent adoptate de Parlament
nu vor fi însoþite de elaborarea ºi
adoptarea unor acte legislative ºi
normative privind autonomia finan-
ciarã a unitãþilor administrativ-terito-
riale, ele vor fi literã moartã de la bun
început.

VC: Odatã cu formarea judeþului
Chiºinãu organele administraþiei sale
judeþene vor fi amplasate în oraºul
Chiºinãu. Ar putea servi acest lucru
drept o eventualã sursã de conflicte
între organele administraþiei munici-
piului Chiºinãu ºi cele ale judeþului
Chiºinãu?

SU: Judeþul Chiºinãu trebuia sã
aibã probabil o altã denumire, deoa-
rece întotdeauna judeþul ºi municipiul
Chiºinãu vor fi confundate unul cu
altul, deºi cu siguranþã aceasta nu
este una dintre cele mai importante
probleme. Bineînþeles, nu a fost cea
mai bunã schemã acea care pre-
vedea amplasarea organelor de

conducere ale judeþului Chiºinãu pe
teritoriul oraºului Chiºinãu. Ampla-
sarea lor, de exemplu, în oraºul
Ialoveni, ar fi fost mult mai nimeritã,
adicã aici sub coasta Chiºinãului.
Oraºul Ialoverni dispune de toate cele
necesare pentru a asigura buna
funcþionare a conducerii judeþului.

Oricum, eu personal nu cred în po-
sibilitatea unor asemenea conflicte.
Noi nu ne subordonãm unul altuia;
nici sub aspect teritorial, nici sub
aspect legislativ. Dimpotrivã, eu aº
spera mai degrabã într-o colaborare
fructuoasã între cele douã conduceri,
ceea ce ar fi în folosul populaþiei
municipiului ºi a judeþului deopotrivã.
Foarte multe din problemele noastre
ºi serviciile pe care le prestãm sînt
comune, cum ar fi, de exemplu,
distribuirea energiei electrice,
asigurarea populaþiei cu apã potabilã
ºi produse alimentare, îngrijirea
drumurilor, transportul în comun etc.

VC: Vã mulþumim.�

1 decembrie 1998, Chiºinãu.

(Interviu cu S. Urechean, urmare din pag. 2)

(Interviu cu N. Izdebschi, urmare din pag. 3)

aceste condiþii munca celor din urmã
capãtã o dimensiune orientatã, ci nu
aleatorie. Deci, mãcar din acest punct
de vedere activitatea comisiei de
certificare este justificatã.  Existã ºi
un alt domeniu neexplorat încã de
comisie, dar care se aflã deja în
atenþia ei. Mã refer la o colaborare
mai strînsã cu organizaþiile donatoare
din Moldova care ar putea trimite
observatori la ºedinþele comisiei.
Desigur, donatorii sînt cei care
stabilesc criteriile de oferire a
granturilor ºi donaþiilor, dar cunoscînd
mai bine activitatea comisiei, ei ar
putea sã dea preferinþã, în condiþii de
concurs egale, organizaþiilor ce
dispun de certificatul  de utilitate
publicã, asigurîndu-se astfel cã au
îndreptat resursele într-o direcþie
corectã.

VC: Cum percep  asociaþiile
obºteºti  activitatea comisiei?  Care
sînt  aºteptãrile lor legate de efectele
certificãrii?

NI: Ele o percep ca pe ceva
necesar, dacã luãm în consideraþie cã
aproximativ 10% din asociaþiile
reînregistrate au depus cereri de
certificare. Aici lucrurile sînt limpezi:

este în interesul lor sã aibã certificatul
de utilitate publicã. Dar mai existã
ceva ce face activitatea comisiei
importantã inclusiv pentru secþia de
înregistrare a a organizaþiilor obºteºti.
Astfel, printre obligaþiile asociaþiilor,
fixate în articolul 27, se numãrã ºi
informarea anualã a organului de
înregistrare asupra faptului dacã ele
îºi continuã sau nu activitatea. Pînã
la începutul activitãþii comisiei te
prindea mirarea, vãzînd pe cineva din
partea asociaþii lor cã respectã
obligaþia respectivã, chiar dacã
neprezentarea informaþiei date timp
de 2 ani ar fi putut atrage pierderea
calitãþii de persoanã juridicã. Acum
cei mai activi vor veni cel puþin odatã
la 3 ani pentru a-ºi reînoi certificatul
de utilitate publicã, aºa cum prevede
legea. Cred cã ar fi o idee bunã ca
termenele referitoare la durata
certificãrii ºi excluderea din registru
pentru neprezentarea datelor noi sã
coincidã, adicã sã aibã aceeaºi
duratã: fie de 2, fie de 3 ani. Aceasta
ar face multã ordine în registrul
organizaþiilor obºteºti. Mai este un
factor care determinã asociaþiile sã se
adreseze comisiei de certificare. Este
vorba de hotãrîrea Guvernului #489
din 4 mai 1998 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de
confirmare a donaþiilor pentru scopuri

filantropice. Conþinutul regulamentului
se referã la modul în care contri-
buabilii rezidenþi pot oferi donaþii
organizaþiilor necomerciale. Regula-
mentul este în deplinã conformitate
cu prevederile articolelor 52 ºi 53 din
Codul Fiscal care defineºte noþiunea
de organizaþie necomercialã. Prob-
lema este, însã, cã ºi Codul Fiscal  ºI
Regulamentul, se referã la facilitãþile
fiscale pentru toate organizaþiile
necomerciale, cu condiþia ca ele sã
treacã procedura de certificare, iar
Legea cu privire la asociaþiile obºteºti
(art.35(2)) limiteazã extinderea
competenþei comisiei doar la asoci-
aþiile obºteºti. În situaþia datã, membrii
comisiei de certificare refuzã sã
examineze cererile altor organizaþii
necomerciale cum ar fi instituþiile ce
activeazã în sferele ocrotirii sãnãtãþii,
învãþãmîntului, ºtiinþei ºi culturii etc.
Deci, lucrurile trebuie clarificate
pentru a nu  înºela speranþele poten-
þialilor beneficiari de donaþii ce nu fac
parte din categoria asociaþiilor
obºteºti.

VC: Vã  mulþumim.�

4 decembrie 1998, Chiºinãu.
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STANDARDE INTERNAÞIONALE DE  REGLEMENTARE A
ACTIVITÃÞII SECTORULUI NEGUVERNAMENTAL

Australia

Aproximativ 11 000 companii
non-profit din Australia sînt
înregistrate în conformitate cu
Legea cu privire la corporaþiile
naþionale care a fost modificatã în
luna iulie a anului 1998. Modificãrile
respective au avut drept scop
facilitarea înregistrãrii corpo-
raþiilor non-profit chiar dacã
acestea ar avea doar un singur
membru. Noþiunea engle-
zeascã de �memorandum� ºi
anumite articole ce îngreunau
înregistrarea  au fost eliminate
din lege. De asemenea, s-au
operat schimbãri în standar-
dele de contabilitate pe care
companiile non-profit trebuiau
sã le respecte mai ales sub
aspect tehnic.  De îndatã ce
modificãrile au intrat în
vigoare, s-a propus adoptarea
unui alt proiect  legislativ menit
sã schimbe ºi mai mult
standardele de contabilitate în
sectorul trei ºi responsabili-
tãþile directorului companiei
non-profit.

Dupã un an de tãcere
guvernul federal australian a
anunþat la începutul anului
1998 cã intenþioneazã sã
introducã un nou sistem de
impozitare. Adoptarea lui depinde
de faptul dacã acest guvern va fi
reales. Ceea ce urmeazã sã aibã
loc în anul viitor. Pachetul de docu-
mente cu privire la noul sistem de
impozitare presupune un ºir de
reforme la nivel federal ºi de stat,
inclusiv în domeniul protecþiei
sociale. Scopul principal al reformei
este de a introduce o taxã mai mare
pe valoarea adãugatã în cazul
bunurilor ºi serviciilor. Ea urmeazã
sã se numeascã Impozit pe bunuri
ºi servicii (IBS). Mijloacele financi-
are obþinute în urma acestui impozit
urmeazã a fi vãrsate în bugetele
statelor. Acestea la rîndul lor vor fi

obligate sã anuleze un ºir de
impozite indirecte. Iniþial, IBS-ul va
fi de 10%. Guvernul federal are
nevoie de aprobarea guvernelor
statelor ºi de cea a ambelor Camere
ale Parlamentului pentru a putea
mãri IBS-ul.

Unele organizaþii non-profit
religioase ºi filantropice vor fi scutite

de IBS. Deocamdatã nu este clar
unde va fi trasatã linia de
demarcaþie între tranzacþiile ce
presupun plata IBS-ului ºi cele care
vor fi considerate drept scutite de
IBS. Cu toate acestea, guvernul a
accentuat faptul cã servicii le
comerciale prestate de cãtre
organizaþii le non-profit vor fi
impozitate. Pînã în prezent, aceste
servicii nu s-au impozitat. Dacã
reforma propusã de guvernul
federal va fi aprobatã, aceastã
impozitare va avea un impact foarte
puternic  asupra organizaþiilor non-
profit.

De regulã, în cazul  tranzacþiilor
legate de jocurile de noroc nu se

plãteºte IBS-ul. Australia, însã,
urmeazã sã constituie o excepþie.
Dat fiind cã numeroase organizaþii
non-profit sînt implicate în afacerile
cu jocurile de noroc ca sã poatã
finanþa activitãþile  pe care le
defãºoarã, impozitul propus de
guvern ar trebui sã trezeascã o
neliniºte serioasã în rîndurile lor.

Plata pentru chirie ºi alte
tranzacþii f inanciare, de
asemenea, va include achi-
tarea IBS-ului. În cazul
donaþiilor guvernamentale ºi
vînzãrilor bunurilor de mîna
a doua pentru folosinþã
personalã urmeazã a nu se
plãti IBS-ul.

Pînã în prezent salariile
plãtite angajaþilor care se
ocupau de împachetarea
diferitor bunuri de cãtre orga-
nizaþiile non-profit australiene
nu erau impozitate aproape
deloc. Aceasta le-a permis sã
atragã angajaþi de calitate
foarte înaltã.  Guvernul crede
cã acest aspect al sistemului
actual de impozitare consti-
tuie un abuz strigãtor la cer,
dat fiind cã salariul unui
asemenea angajat a ajuns sã
echivaleze preþul unei maºini
cu motor de ºase cilindri.

Dacã reforma va fi adoptatã, ea va
avea un impact deosebit de puternic
asupra angajaþilor ºi programelor
organizaþiilor non-profit, în special
asupra acelor organizaþii ce au
semnat contracte pe termen lung cu
angajaþii lor.

Canada

Anul 1998 a fost unul din cei mai
agitaþi pentru organizaþiile non-profit
ºi filantropice din Canada în ceea
ce priveºte evoluþia cadrului juridic
care le reglementeazã activitatea.

În luna februarie a acestui an
Curtea Supremã a Canadei a avut
bãtaie de cap pentru prima oarã cu
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definiþia termenului �caritate/
filantropie�. E vorba aici de recursul
Societãþii femeilor ºi minoritãþilor
emigrante din Vancouver cãreia i-a
fost refuzatã înregistrarea în
calitate de organizaþie de caritate
în conformitate cu legile de drept
comun. Mãrul discordiei l-a con-
stituit ceea ce pãrþile implicate în
conflict înþelegeau prin �activitãþi
educaþionale�. Societatea nu a
sponsorizat asemenea  activitãþi/
cursuri, ci a oferit prin seminare ºi
conferinþe consultaþii unor astfel de
femei cum sã se descurce în cazul
agenþiilor guvernamentale ºi sã
facã rost de un loc de muncã. În
cele din urmã, Curtea Supremã a
respins recursul ceea ce va avea
de acum încolo consecinþe
importante asupra definiþiei
termenului �caritate/filantropie� în
Canada.

În octombrie 1997 a fost creatã
o comisie de stat, formatã din
reprezentanþi guvernamentali ºi ai
organizaþiilor non-profit, a cãrei
misiune  este de a controla prac-
ticile financiare din sectorul
voluntar, de a dezvolta ºi perfec-
þiona propunerile ºi sugestiile
privind practicile respective ºi de a
oferi consultaþii asupra acestui
subiect. Etapa consultaþiilor publice
a început în primãvara lui 1998 cînd
comisia a publicat o revistã în care
ºi-au gãsit reflectarea diferite
aspecte ale activitãþilor organi-
zaþiilor non-profit, discuþiile pe
marginea definiþiei termenului
�caritate/filantropie� ºi informaþii cu
privire la activitatea comisiei.

În luna ianuarie a anului 1998
Comisia de stat pentru reformã
legislativã din Ontario a publicat un
raport de douã volume asupra
�Legii cu privire la organizaþiile
filantropice�. Acesta este un
document uriaº ca volum care
cuprinde analize foarte detaliate a
legii în cauzã ºi ar putea servi drept
un model de studiu asupra legilor
de drept comun cu privire la
organizaþiile filantropice. Raportul
poate fi gãsit la urmãtoarea adresã
de Internet:

http://www. attorneygeneral.
jus.gov.on.ca/reports.htm

Informaþiile de mai sus reprezintã
doar vîrful gheþarului în ceea ce
priveºte sectorul trei  din Canada.
Existã numeroase cazuri legate de
probleme de caritate asupra cãrora
judecãtoriile canadiene urmeazã sã
se pronunþe. De asemenea, în
Canada este predominantã pãrerea
cã þara respectivã nu þine nici pe de
parte pasul cu dezvoltarea sectorului
neguvernamental din alte þãri
industrializate occidentale. Catalogul
complet de documente privind
legislaþia care reglementeazã
activitatea ONG-urilor din Canada
poate fi gãsit la urmãtoarea adresã
de Internet: www.icnl.org/
namerica/canada. html

Statele Unite ale Americii

Statul Pennsylvania a adoptat în
1997 o lege care prevede anularea
hotãrîrilor judecãtoreºti de limitare a
scutirii organizaþiilor filantropice de
impozite pe proprietate.

În anul 1998 s-a încercat de vreo
cîteva ori în Congres sã se
micºoreze numãrul de impozite
pentru organizaþiile ce desfãºoarã
activitãþi filantropice în vederea
încurajãrii ºi intensificãrii participãrii
directe a cetãþenilor la îmbunãtãþirea
calitãþii serviciilor sociale. Atît în
Camera Reprezentanþilor cît ºi în
Senat pot fi gãsite mai multe proiecte
de legi în acest sens. De asemenea,
concluzia principalã a raportului
Comisiei pentru reînnoire civicã
(Comission on Civic Renewal) este
cã organizaþiile filantropice sã fie
scutite de un numãr suplimentar de
impozite.

În ziua de 30 iulie 1998 Serviciul
intern pentru venituri a dat publicitãþii
propunerile privind acele tranzacþii
pe care organizaþiile filantropice le
pot încheia fãrã a plãti anumite
impozite. Propunerile respective pot
fi citite la urmãtoarea adresã de
Internet: info@pbwt.com

Tot Serviciul intern pentru venituri
a publicat în 1994 un raport statistic
potrivit cãruia numãrul de impozite

plãtite de organizaþiile non-profit
crescuse în 1993. Deºi asemenea
organizaþii sînt scutite de impozitul
pe venit în cazul unor activitãþi
prevãzute de lege,  ele totuºi sînt
obligate sã-l plãteascã cînd e vorba
de anumite activitãþi cu caracter
comercial.  Raportul dezvãluie cã
numãrul acestor organizaþii a
crescut cu 23 procente, iar suma de
bani strînºi de pe urma impozitelor
plãtite de ele a crescut cu 7, 6
procente.

Asia Centralã
(Comunitatea Statelor
Independente)

Dupã prãbuºirea Uniunii
Sovietice, toate þãrile Asiei Centrale
(Kazahstan, Kîrgîzstan,Tadjikistan,
Turkmenistan ºi Uzbekistan) au
adoptat fiecare în parte o Lege cu
privire la  asociaþiile obºteºti. Ele,
de asemenea, au adoptat Coduri
Civile noi ce conþineau prevederi de
reglementare a activitãþii organiza-
þiilor necomerciale. Trebuie de
menþionat cã în toate aceste state
ONG-urile locale depun eforturi
uriaºe pentru a elabora ºi promova
alte legi privind asociaþiile obºteºti,
mai clare ºi mai bune decît cele
existente în toate privinþele. Imple-
mentarea legislaþiei respective
diferã aici de la o þarã la alta: de la
metodele temperate ºi cumpãnite
din Kîrgîzstan  pînã la cele mai
agresive, restrictive ºi represive din
Turkmenistan. Un catalog complet
de documente ºi informaþii supli-
mentare referitoare  la aceastã
regiune poate fi gãsit la urmãtoarea
adresã de Internet: www.icnl.org/
nis.html �

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din capitolele 2
ºi 4  ale revistei International Journal of
Not-For-Profit Law, Volum 1, nr. 1,
septembrie 1998. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)
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LIBERTATEA DE ASOCIERE:
ORGANIZAÞIILE NEGUVERNAMENTALE ªI STATUL

Termenul de ONG (organizaþie
neguvernamentalã) se referã

la foarte multe organizaþii, unele din
ele constituite în mod oficial ºi altele
neoficial, ele caracterizîndu-se în
primul rînd prin  independenþã de
guvern ºi obiective necomerciale,
umanitare ºi de cooperare, strãdu-
indu-se sã promoveze drepturile
omului, sã aline suferinþele, sã
promoveze interesele sãracilor ºi
nevoiaºilor, sã protejeze mediul
ambiant, sã asigure servicii le
sociale de bazã, sã contribuie la
dezvoltarea comunitãþii ºi sã
întreprindã alte activitãþi ce þin de
dimensiunea umanã. Aceste ONG-
uri ce includ asociaþii, societãþi,
fundaþii, trusturi de caritate, corpo-
raþii non-profit ºi alte persoane
juridice, nu au drept obiectiv obþi-
nerea profitului. ONG-urile nu includ
sindicatele, partidele politice,
bisericile ºi cooperativele distribui-
toare de profit (profit-distributing co-
operatives).

O deosebire fundamentalã între
diferite tipuri de ONG-uri care este
relevantã pentru  avantajele ºi
sarcinile lor este dacã o asemenea
organizaþie este iniþial organizatã
pentru beneficiul mutual al unui
grup anume de indivizi (adesea
membrii unei organizaþii), sau
pentru beneficiul public.

Cît priveºte crearea asociaþiilor,
existã trei domenii în care statul se
poate implica: 1) crearea unei aso-
ciaþii fãrã statut de persoanã
juridicã, 2) crearea unei asociaþii
care doreºte sã obþinã statut de
persoanã juridicã ºi 3) scutirea
asociaþiilor de anumite impozite.

În primul rînd, libertatea de aso-
ciere presupune dreptul la asociere
neoficialã ºi garanþia cã nimeni nu
poate fi forþat sã se alãture unei
asociaþii. Legislaþia internaþionalã
cere ca oricine sã aibã dreptul de a
crea o asociaþie cu personalitate
juridicã ºi interzice statului sã
condiþioneze exercitarea libertãþii
cetãþenilor  de a se asocia de
cãpãtarea personalitãþii juridice.  În
unele þãri cãpãtarea statutului de
personalitate juridicã nu oferã mari
avantaje, ci dimpotrivã, presupune
anumite poveri/obligaþii (de exe-

mplu, rapoartele anuale) ce pot
diminua dorinþa asociaþiei de a se
înregistra oficial (cazul Italiei). Drept
rezultat, numeroase asociaþii mici
nu sînt înregistrate oficial.  Cu toate
acestea, alte organizaþii se
înregistreazã în calitate de companii
private, fundaþii, partide politice,
sindicate, sau alte persoane
juridice, dacã aceasta le convine
mai mult. Fiecare formã de organi-
zare îºi are propriile avantaje ºi
dezavantaje, de aceea o organizaþie
urmeazã sã  analizeze minuþios
legislaþia  înainte de a decide care
formã de organizare este cea mai
convenabilã pentru ea.

În al doilea rînd, statul nu trebuie
sã limiteze crearea legalã a
asociaþiilor. Cînd o asociaþie cere sã
fie înregistratã oficial pentru a
cãpãta statutul de personalitate
juridicã, autoritatea de înregistrare
trebuie nu numai sã verifice dacã
asociaþia respectivã a respectat sau
nu procedura stabilitã de lege (de
exemplu, fondatorii trebuiau sã
aleagã un comitet de directori

înainte de a completa cererea de
înregistrare), ci ºi dacã scopurile ei
statutare nu contravin legislaþiei
locale ºi internaþionale.

Atunci cînd cererea de înre-
gistrare a fost aprobatã, iar în mai
multe þãri în acest caz numele
asociaþiei se înscrie imediat într-un
catalog oficial al ONG-urilor,
asociaþia devine automat persoanã
juridicã. Statutul de persoanã
juridicã oferã asociaþiei posibilitatea
de a semna contracte, a avea cont
bancar etc.

Anumite sisteme de drept civil
permit cãpãtarea statutului de
persoanã juridicã fãrã ca asociaþia
sã fie obligatã sã se înregistreze
oficial în cadrul vreunei agenþii
guvernamentale. În Franþa, de
exemplu, o asociaþie poate obþine
statutul de persoanã juridicã,
prezentînd departamentului regio-
nal respectiv o declaraþie în acest
sens ºi publicînd-o în ziarul Journal
Officiel.

În Olanda, nici o agenþie guver-
namentalã nu se implicã în procesul
de creare a asociaþiilor. Legile
acestei þãri stipuleazã pur ºi simplu
mãsurile pe care trebuie sã le între-
prindã o organizaþie pentru a obþine
statutul de persoanã juridicã. Astfel,
o �asociaþie neoficialã� poate fi
creatã fãrã sã fie nevoie de servici-
ile de notariat. În acelaºi timp nimeni
nu verificã prevederile ei statutare
ºi nu-i impune nici un fel de condiþii
privind statutul ei de �asociaþie
neoficialã�. Este suficientã doar o
declaraþie în care  grupul respectiv
de persoane îºi exprima dorinþa de

a desfãºura activitãþi în comun în
cadrul asociaþiei în cauzã. Pe de altã
parte, �asociaþiile oficiale� urmeazã
a fi create printr-un act notarial ºi
înregistrate în cadrul Camerelor de
Comerþ ºi Industrie.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din raportul
Freedom of Association: The Question of
NGO Registration, alcãtuit ºi publicat de
Biroul pentru Instituþii Democratice ºi
Drepturile Omului/OSCE. Varºovia, 1998.
Toate drepturile aparþin editorilor. Traducere
de Gabriel Mumjiev.)
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În scrierile cercetãtorilor,
sociologilor ºi activiºtilor

politici, invocarea societãþii civile
este chiar mai frecventã decît critica
iluminismului. Pe parcursul anilor
�70 ºi �80 criticii regimurilor autoritare
din Europa de Est ºi America Latinã
au folosit noþiunea de societate civilã
în contextul consolidãrii forþelor
democratice. De acum încolo ea a
jucat un rol de seamã în cadrul
discuþiilor privind perspectivele
democratizãrii. În anii �90
sociologii au cãutat semnele
apariþiei ei în acele societãþi unde
s-a presupus cã aceasta nu a
existat acolo pînã atunci.
Formularea oficialã a termenului
respectiv ºi adaptarea lui la noile
realitãþi au constituit obiectul
activitãþii multor fundaþii ºi al unor
acte legislative ce prevedeau o
serie de mãsuri menite sã
stopeze �declinul societãþii civile�
prin sprijinirea familii lor,
bisericilor, comunitãþilor ºi a
asociaþiilor obºteºti. Întocmai ca
ºi în cazul iluminismului, e tot mai
dificil cu trecerea timpului sã
defineºti  înþelesul noþiunii de
�societate civilã�. Acesta se aflã
dincolo de limitele familiei, clanului
ºi localitãþii, dar nici nu le depãºeºte
pe cele ale statului, cuprinzînd:
pieþe, asociaþii voluntare, biserici,
grupuri de interes, sindicate,
organizaþii neguvernamentale.
Deocamdatã rãmîne o întrebare
deschisã dacã este util sã  aduni la
un loc aceste diverse forme de
asociere sub aceeaºi etichetã. Unii
cercetãtori situeazã societatea civilã
între economie ºi stat, argumentînd
cã aceasta se bazeazã mai întîi de
toate pe o sferã intimã (în special
pe familie), pe sfera asociativã (în
special pe asociaþiile voluntare), pe
miºcãrile sociale ºi diferite forme de
comunicare publicã. Se pare cã
discuþiile privind înþelesul termenului
de societate civilã ºi locul ei în cadrul
statului n-au sfîrºit.

Invocarea societãþii civile
seamãnã cu criticismul iluminist.
Oponenþii regimurilor autoritare
folosesc termenul de societate civilã

pentru a indica ceva ce întruchi-
peazã drepturile, libertãþile civile ºi
democraþia liberalã în acelaºi timp.
Democraþii radicali folosesc acest
termen pentru a se referi la cetãþea-
nul ideal care se implicã direct în
procesul de luare a deciziilor
politice. Pentru libertarieni,
societatea civilã înseamnã o
societate de piaþã care este liberã
de coerciþii le politice. Pentru
comunitarieni aceasta evocã

reþeaua asociaþiilor voluntare ºi
virtuþile civice.

�Societatea civilã� pare sã fie o
categorie elasticã, însemnînd prac-
tic ceea ce sociologii considerã a fi
esenþial pentru o viziune articulatã
asupra societãþii.

�Elasticitatea� termenului respec-
tiv poate fi atribuitã în parte faptului
cã, spre deosebire de iluminism,
�societatea civilã� a servit în general
drept un concept teoretic folosit
pentru a desemna mai degrabã o
anumitã formã de asociere decît o
perioadã anume. Astfel, teoreticienii
au mînã liberã în a propune definiþii
noi, adesea fãrã a fi cît de cît fami-
liarizaþi cu formulãrile precedente.

Termenul de �societate civilã� a
apãrut pentru prima oarã ca o
modalitate de traducere a expresiei
koinonia politike, creatã de Aristotel
pentru a descrie mai bine acea
formã de asociere numitã polis. Pînã
la sfîrºitul secolului 18, el a fost
folosit în concordanþã cu paradigma

INVOCAREA SOCIETÃÞII CIVILE
James Schmidt

lui Aristotel, adicã pentru a desemna
acea formã de asociere politicã care
mai e numitã în mod convenþional
drept �stat� sau civitas. Acest model
de folosire a termenului în cauzã a
fost preluat fãrã nici o schimbare de
cãtre teoreticienii dreptului natural.
Însã, la începutul secolului 19, mai
mulþi au început sã-l punã la
îndoialã. Filosofia dreptului de Hegel
fãcea o distincþie între stat ºi
societate civilã ceea ce s-a dovedit

a fi destul de neconvenþional
pentru a-i zãpãci pe primii sãi
critici. Primele versiuni ale
�Democraþiei în America� de
Tocqueville, de asemenea,
prevedeau trei tipuri de societãþi:
�religioasã�, �civilã� ºi �politicã�.
Deci, a vorbi de societatea civilã
ca de ceva deosebit de familie ºi
stat (Hegel), sau deosebit de
formele religioase ºi politice de
asociere (Tocqueville) înseamnã
a sugera cã existã modele de
asociere ce nu au fost explicate
ºi argumentate îndeajuns de
cãtre teoria politicã ºi de drept din
secolul 19. Folosirea termenului
�societate civilã� dintr-o altã

perspectivã a contribuit la apariþia
diferitor ºtiinþe sociale ce s-au lansat
în explorarea domeniilor pe care
acesta le-a trasat.

Nesiguranþa secolului 19  în ceea
ce priveºte hotarele societãþii civile
continuã sã joace un  rol important
în discuþiile actuale legate de urmã-
toarele probleme: putem include sau
nu sfera intimã a familiei în societa-
tea civilã?  Poate fi aceasta redusã
la noþiunea de piaþã? Presupune ea
existenþa statului sau, dimpotrivã, îi
refuzã raþiunea de a fi?�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Civility, Enlightenment and Society:
Conceptual Confusions and Kantian
Remedies. Revista American Political
Science Review, Vol. 92, n. 2, iunie 1998.
Toate drepturile aparþin editorilor. Traducere
de Gabriel Mumjiev.)
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Centrul internaþional pentru legislaþie non-profit (CILN) este o organizaþie neguvernamentalã
a cãrei misiune este de a facilita ºi sprijini dezvoltarea societãþii civile ºi libertatea de asociere în lumea
întreagã. CILN, în cooperare cu alte organizaþii internaþionale, naþionale ºi locale, oferã asistenþã tehnicã
pentru elaborarea ºi îmbunãtãþirea legislaþiei care stimuleazã, încurajeazã ºi reglementeazã sectorul
neguvernamental din toate þãrile. CILN dispune de un centru de documentare care conþine acte legislative,
administrative ºi alte materiale necesare cunoaºterii ºi studierii domeniului respectiv. De asemenea,
centrul organizeazã cursuri de educaþie civicã ºi desfãºoarã cercetãri menite sã contribuie la
perfecþionarea legislaþiei care reglementeazã activitatea organizaþiilor neguvernamentale (ONG-urilor).

Activitatea centrului se bazeazã pe credinþa cã legea poate constitui un instrument
de realizare a unor schimbãri sociale constructive ºi cã existenþa unei societãþi
civile puternice asigurã sprijinul esenþial necesar pluralismului politic, participãrii
civice ºi creºterii economice. Concentrîndu-ºi atenþia asupra eforturilor de oferire
a asistenþei în domeniul îmbunãtãþirii ºi democratizãrii sistemelor juridice care
reglementeazã activitatea sectorului non-profit, centrul contribuie la intensificarea
relaþiilor de cooperare dintre ONG-urile din toatã lumea ºi la întãrirea lor. Pentru a
atinge aceste scopuri el apeleazã la talentele ºi capacitãþile experþilor juridici ºi
cercetãtorilor internaþionali.

Succesul proiectelor centrului a depins de capacitatea lui de a stabili contacte ºi relaþii de cooperare cu
autoritãþile þãrilor unde au fost defãºurate asemenea proiecte,  în special cu parlamentele, ministerele
de justiþie ºi finanþe, personalul judecãtoresc ºi administrativ.  De asemenea, pentru a fi bine informaþi
asupra situaþiei de pe teren, CILN a stabilit relaþii strînse cu ONG-urile, juriºtii ºi savanþii locali.  Membrii
Comitetului internaþional de directori ai centrului, Consiliul lui de consultaþii, precum ºi asociaþii sãi din
multe state, contribuie imens la stabilirea ºi menþinerea acestor relaþii.

Activitãþile centrului includ  urmãtoarele: 1) cursuri de instruire ºi coordonarea eforturilor echipelor de
juriºti ºi experþi, 2) informarea opiniei publice asupra  rezultatelor cercetãrilor prin diverse rapoarte ºi
revista International Journal of Not-for-Profit Law (ele se expediazã fie prin poºta tradiþionalã, fie prin
cea electronicã. Totodatã, ele pot fi gãsite pe pagina de Internet a CILN), 3) menþinerea ºi completarea
permanentã a  unui centru de documentare, a unei biblioteci ºi a unei baze de date, 4) elaborarea ºi
sponsorizarea proiectelor de cercetãri în domeniile legate de reglementarea activitãþilor organizaþiilor
non-profit, 5) instruirea funcþionarilor publici locali, juriºtilor particulari ºi a liderilor de ONG-uri, 6)
organizarea ºi sponsorizarea conferinþelor ºi altor reuniuni consacrate studierii sectorului independent.

Finanþatorii centrului sînt: Charles Mott Foundation, Hitachi Foundation, USAID, Banca Mondialã, National
Endowment for Democracy, InterAmerican Development Bank, Asia Foundation, Rockefeller Brothers
Fund, UNDP, Soros Foundation, Ford Foundation, Non-profit Sector Research Fund, Charities Aid
Foundation, Commonwealth Foundation ºi mulþi donatori particulari anonimi.

În anul 1997 centrul a editat ºi publicat cartea Ghidul practicilor juridice legate de legislaþia care
reglementeazã activitatea organizaþiilor neguvernamentale. Ea a fost tipãritã în limbile englezã, rusã,
arabã ºi spaniolã ºi urmeazã sã aparã în curînd în francezã ºi chinezã. Pe parcursul pregãtirii ºi redactãrii
acestei cãrþi a fost creat un centru unic de documentare care cuprinde legi, regulamente ºi rapoarte din
peste 100 þãri.  Multe din ele pot fi gãsite pe pagina de Internet a centrului: www.icnl.org

De asemenea, CILN a participat alãturi de organizaþia CIVICUS la elaborarea cãrþii Principiile participãrii
cetãþenilor care a fost publicatã în august 1997.

Centrul a sponsorizat numeroase conferinþe regionale în diferite pãrþi ale lumii. Toate  materialele legate
de aceste reuniuni sînt disponibile pentru toþi solicitanþii.�

Profil
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Jefferson a înþeles legãtura
vitalã dintre democraþie ºi

informaþie. El ºtia cã acel experment
nou ºi  radical pe care-l punea la
cale � oferirea puterii politice unui
electorat alcãtuit din cetãþeni
simpli � va fi blestemat ºi va eºua
atunci cînd cetãþenii nu vor avea
acces la informaþia necesarã ca
votul sã fie inteligent. Privatã de idei
ºi informaþie, o democraþie condusã
de cetãþeni simpli ar putea degenera
în confuzie, disperare, sau chiar într-
o tiranie feroce. Acum, în preajma
secolului 21, este important sã ne
întrebãm: care este calitatea
informaþiei politice furnizatã naþiunii
în zilele de astãzi � ºi respectiv
calitatea guvernãrii democratice ? Ar
putea tehnologiile de comunicare sã
îmbunãtãþeascã sistemele democra-
tice de guvernare?

Democraþia interactivã

Democraþia este o formã inter-
activã de guvernare. Actualmente
democraþia existã sub forma
nenumãratelor acte de �comunicare
interactivã� dintre cetãþeni ºi
reprezentanþii lor aleºi. Aceste
interacþiuni trebuie sã fie de o calitate
înaltã sub aspect calitativ, cantitativ
ºi, mai ales, cît priveºte corecti-
tudinea. Ele trebuie sã se bazeze pe
o temelie de încredere reciprocã
pentru a putea fi capabile sã sprijine
un sistem de guvernare democra-
ticã. Duºmanul încrederii este
ignoranþa. Potrivit rezultatelor unui
sondaj de opinie publicate în 1996
în ziarul �Washington Post�,
americanii ce aveau cele mai
sumare ºi incomplete cunoºtinþe
despre guvernare s-au dovedit cei
mai suspicioºi ºi cinici faþã de ea. În
cazul acestor cetãþeni cinici,
ignoranþa s-a transformat în dispreþ.

Din nefericire, neîncrederea,
suspiciunea ºi dezamãgirea cetãþe-
nilor faþã de guvernare sînt în
creºtere. De exemplu, în 1964
aproximativ 62 procente din
americani aveau încredere în
propriul lor guvern. Aproape 30 ani

mai tîrziu, în 1993, doar 14 procente
mai împãrtãºeau aceastã încredere.
În unele state, mai mult de 50
procente din cetãþeni se declarau
convinºi cã parlamentarii iau mitã în
mod regulat. La alegerile preziden-
þiale din 1996 au participat aproxi-
mativ 50 procente din alegãtori ceea
ce constituie cel mai scãzut indicator
de participare din istoria democra-
þiilor industrializate. S-au înregistrat
chiar cazuri cînd la alegerile locale
au participat mai puþin de 10
procente din numãrul total de
alegãtori. Nu ne rãmîne decît sã
menþionãm faimoasa preîntîmpinare
a lui James Madison care mai e încã

valabilã: �O guvernare popularã, fãrã
informaþie publicã, sau mijloacele de
acces la ea, este doar un prolog
pentru o  farsã sau tragedie, sau
probabil pentru ambele.�

Democraþie digitalã?

Este oare o coincidenþã faptul cã
de îndatã ce democraþia afiºeazã
semne importante de arterosclerozã,
imediat îºi fac apariþia noi forme de
comunicare interactivã digitalã
(computere, modeme, Internet etc.)?
În1995, pentru prima datã americanii
au cumpãrat mai multe computere
decît televizoare, au trimis mai multe
scrisori prin poºta electronicã decît
prin poºta tradiþionalã. Internetul,
care a apãrut practic doar cu cîþiva
ani în urmã, este accesat zilnic de

peste 40 milioane de vizitatori ºi se
presepune cã în viitorul apropiat li
se vor adãuga alte 50 milioane.
�America On-line�, cel mai mare
furnizor american de servicii Inter-
net, avea 1 milion de abonaþi în
1994, în 1996 � 5 milioane, iar în
1997 �10 milioane. Se presupune
cã în anul 2000 numãrul lor va
ajunge la 25 milioane. Democraþiile
interactive sînt afectate în perma-
nenþã de noile sisteme interactive de
comunicare. De aceea este
important sã putem rãspunde la
urmãtoarele întrebãri: Internetul ºi
alte forme de comunicare instanta-
nee, digitalã ºi electronicã vor putea

sã restabileascã încrederea cetã-
þenilor în reprezentanþii lor aleºi ºi
sã îmbunãtãþeascã comunicarea cu
ei? Noile tehnologii de comunicare
vor îmbunãtãþi dialogul democratic
sau, dimpotrivã, îl vor vulgariza?
Revoluþia digitalã va transforma oare
sistemul nostru de guvernare de la
unul care se bazeazã pe democraþia
�reprezentativã� spre unul bazat mai
mult pe o democraþie �directã�, unde
influenþarea politicii prin vot direct
este mai semnificativã decît
alegerea candidaþilor politici ca
promotori ai acestor politici?�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea Can
Technology Save Democracy? Revista
National Civic Review, vol.87, n 1, martie-
aprilie 1998. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

AR PUTEA TEHNOLOGIA SALVA DEMOCRAÞIA?
Tracy Westen

"Dacã o naþiune se vrea ignorantã ºi liberã  într-un stat civilizat, atunci ea îºi doreºte ceva ce nu a fost ºi
niciodatã nu va fi...Dacã noi dorim sã ne apãrãm de ignoranþã ºi sã rãmînem liberi, atunci e de datoria
fiecãrui american sã se strãduie sã fie informat."       Thomas Jefferson
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PARTIDELE POLITICE ªI PROCESUL ELECTORAL

Într-un sistem democratic,
distribuirea puterii politice se

efectueazã prin organizarea ºi
desfãºurarea unor alegeri cu
adevãrat l ibere ºi oneste ce
corespund standardelor internaþio-
nale. În primul rînd, posibilitatea
unor astfel de alegeri este condiþio-
natã de existenþa unui consens larg
între principalele forþe politice, atît
parlamentare cît ºi neparlamentare,
asupra cadrului legislativ care
reglementeazã acest proces de
distribuire a puterii. El trebuie sã fie
deschis ºi sã contribuie la crearea
unei atmosfere previzibile ºi stabile
în care toate partidele ar putea
concura pe picior de egalitate ºi
avînd certitudinea cã nu participã la
o farsã organizatã de ochii lumii.
Absenþa consensului asupra
regulilor de distribuire a puterii
poate duce spre boicotarea
alegerilor sau refuzul de a accepta
rezultatele lor.

În al doilea rînd, procesul
electoral trebuie sã fie transparent.
Încrederea alegãtorilor ºi candida-
þilor în integritatea administrãrii lui
depinde de transparenþa etapelor
sale. Aceasta se referã nu numai la
ziua propriu-zisã a alegerilor ºi
respectiv numãrarea, totalizarea ºi
verificarea autencitãþii voturilor, ci ºi
la acþiunile ºi deciziile autoritãþilor
responsabile de administrarea
alegerilor pe parcursul procesului
electoral. De aceea, toate forþele
politice importante urmeazã a fi
incluse în procesul de administrare
a alegerilor. Este foarte puþin
probabil ca partidele politice
învinse, candidaþii independenþi
învinºi sã  accepte niºte rezultate
ce constituie emanaþia unui proces
lipsit de transparenþã.  Cu siguranþã,
neîncrederea nu va contribui la
consolidarea ºi promovarea valo-
rilor democratice.

Un alt element deosebit de
important este uniformitatea
procesului. Funcþionarii electorali
sînt responsabili de aplicarea
uniformã a cadrului legislativ
electoral pe întreg cuprinsul þãrii, de
aceea ei trebuie investiþi cu
autoritatea corespunzãtoare pentru

a putea emite instrucþiuni directe ºi
obligatorii privind procesul electoral.
Acesta este deosebit de complex.
De aceea, nu este surprinzãtor
faptul cã fiecare proces electoral
este într-o anumitã mãsurã imper-
fect ºi uneori nici infracþiunile nu pot
fi evitate cu desãvîrºire. Problema
e dacã imperfecþiunile ºi infracþi-
unile respective sînt într-atît de
grave încît sã punã sub semnul
întrebãrii rezultatele finale ale
alegerilor. Experienþa aratã cã în
þãrile aflate în tranziþie spre o
democraþie autenticã ºi economia
de piaþã calitatea proceselor
electorale se îmbunãtãþeºte.
Bineînþeles, performanþele în acest
domeniu variazã de la o þarã la alta.
Unele þãri ºi-au aliniat procesul
electoral la standardele internaþio-
nale respectînd recomandãrile
OSCE cuprinse în fiecare raport
final al acestei organizaþii în urma
informaþiilor prezentate de cãtre
misiunile ei de observatori. Cu toate
acestea, recomandãrile ar trebui sã
fie respectate cu o consecvenþã mai
mare.

Principiile democratice ºi
limitele lor

Într-un sistem cu adevãrat
democratic fiecare partid trebuie sã
aibã dreptul de a participa la cursa
electoralã în condiþii egale cu
celelalte partide. Practica aratã,
însã, cã partidele mici sînt de cele
mai multe ori defavorizate de
politicile menite sã stimuleze
crearea blocurilor politice, fiecare
din ele (blocuri) urmînd sã repre-
zinte un segment semnificativ al
electoratului. De asemenea, dife-
renþele dintre partidele politice cît
priveºte numãrul de membri,
greutatea politicã ºi posibilitãþile
financiare, le plaseazã de la bun
început pe poziþi i inegale în
competiþia electoralã.

Consens ºi transparenþã

Aºa cum s-a menþionat mai sus,
elaborarea ºi adoptarea unei legi noi
cu privire la alegeri, sau modificarea

legislaþiei electorale existente,
trebuie sã se efectueze în concor-
danþã cu standardele democratice.
Temelia oricãrui proces electoral
este consensul forþelor politice
asupra cadrului juridic care
reglementeazã distribuirea puterii.
Toate schimbãrile trebuiesc fãcute
într-o manierã transparentã. Dacã
unui numãr anumit de partide i se
refuzã posibilitatea de a-ºi face
publice criticile ºi sugestiile, atunci
este pusã sub semnul întrebãrii
capacitatea partidelor de a concura
în condiþi i egale sub aspect
legislativ, iar imparþialitatea autori-
tãþilor  va trezi îndoieli.  Aceasta este
adevãrat mai ales atunci cînd
modificãrile preconizate pot avea
efecte hotãrîtoare  asupra capaci-
tãþii unor sau tuturor partidelor din
opoziþie de a obþine  în procesul
electoral sprijinul necesar prevãzut
de lege.

În general, majoritatea þãrilor
aflate în tranziþie de la regimurile
autoritare spre sistemul democratic
multipartit a adoptat legi foarte
liberale privind înregistrarea
partidelor politice ºi candidaþilor
independenþi. Bineînþeles, o astfel
de legislaþie a avut drept scop
asigurarea pluralismului politic, în
special, pe parcursul epocii primelor
alegeri democratice. Dupã cîteva
campanii electorale, preferinþele
alegãtorilor au devenit mai limpezi
ºi previzibile. În cîteva state atît
partidele cît ºi guvernul au început
sã se îndoiascã de eficienþa unei
legislaþii prea liberale în acest
domeniu, argumentînd cã accesul
partidelor mici în Parlament care nu
au reuºit niciodatã sã treacã  pragul
de trecere, trebuie sã fie limitat. �

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din raportul
Political Parties, editat ºi publicat de Biroul
pentru Instituþii Democratice ºi Drepturile
Omului/OSCE. Varºovia, 1998. Toate
drepturile aparþin editorilor. Traducere de
Gabriel Mumjiev.)
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Negativismul faþã de reflec-
tarea campaniilor electorale în

mijloacele de informare în masã
reduce credibilitatea lor ºi în consecinþã
folosirea lor în acest scop, iar cinismul
faþã de sistemul politic reduce eficaci-
tatea politicã. În pofida neliniºtilor
exprimate de unii cercetãtori ºi jurnaliºti
în legãturã cu impactul negativ al
reflectãrii superficiale a campaniilor
electorale în mass media asupra
participãrii politice, acestea (mass
media) sînt capabile sã prezicã de cele
mai multe ori comportamentul electoral
al alegãtorilor. Mai mult, se pare cã
negativismul faþã de tacticile campaniei
electorale nu este  condiþionat de
participarea politicã.

De regulã, prin  cinism se înþelege
o neîncredere profundã faþã de
sistemul politic, inclusiv faþã de aleºii
poporului ºi instituþiile de bazã ale
statului. Cu toate acestea, negativismul
se referã la sentimentele de dezgust
faþã de tacticile campaniei politice sau
reflectarea ei în mass media.

Rolul mass media în campaniile
politice contemporane a generat
discuþii nenumãrate. În special, existã
suspiciuni ºi neliniºti în privinþa
actualelor tactici de organizare ºi
desfãºurare a campaniei ºi reflectarea
lor în mass media în contextul
negativismului ºi apatiei ce pericli-
teazã, în opinia unora, viabilitatea
însãºi a proceselor democratice. De
obicei, cercetãtorii ºi observatorii politici
învinovãþesc mass media în general ºi

emisiunile informative televizate în
special de o reflectare superficialã ºi
uneori chiar incorectã a alegerilor ceea
ce are darul de a frustra alegãtorii ce
cautã ºtiri sau analize substanþiale. În
mod similar, publicitatea politicã
negativã este dezaprobatã pentru cã
se bazeazã pe atacul la persoanã ºi
jumãtãþi de adevãr ceea ce se presune
cã duce la o nemulþumire ºi apatie
politicã generalã.

Toate acuzaþiile respective tind sã
devinã prea categorice ºi sã ignore
complexitatea participãrii cetãþenilor la
procesul electoral. Relaþiile dintre mass
media, nemulþumirea politicã ºi com-
portamentul electoral al alegãtorilor se
bazeazã pe raporturile complexe dintre
diverse variabile care nu au fost încã
înþelese de cãtre sociologi. De
exemplu, anumiþi cercetãtori au
sugerat cã încrederea în informaþia
electoralã mediatizatã contribuie la
proliferarea unor cunoºtinþe politice
insuficiente ºi de calitate dubioasã ºi
la stîrnirea dezgustului în rîndurile
alegãtorilor. Alþii au ajuns la concluzia
cã urmãrirea selectivã a emisiunilor
informative televizate poate fi asociatã
în mod pozitiv cu o cunoaºtere mai
bunã a treburilor publice ºi sporirea
participãrii politice. Pe cînd numeroºi
cercetãtori considerã nemulþumirea ºi
apatia politicã drept o caracteristicã
generalã, au apãrut studii ce au
încercat sã demonstreze cã diferite
aspecte ale nemulþumirii ºi apatiei au
ca rezultat o varietate de efecte asupra

eficacitãþii politice, comportamentului
ºi opþiunilor electorale.

Una din cauzele inconsistenþei
concluziilor cercetãtorilor pe marginea
subiectului respectiv îl constituie lipsa
de precizie în folosirea termenelor/
variabilelor cheie din procesul politic
de luare a deciziilor. De exemplu,
mediile globale, tratîndu-i pe alegãtori
ca pe niºte consumatori pasivi de infor-
maþie, tind sã-ºi camufleze totodatã
rolul activ  în procesul de luare a
deciziilor politice.

Nemulþumirea politicã pare sã fie
un fenomen complex ºi multilateral ale
cãrui aspecte pot încuraja ori descuraja
participarea alegãtorilor la procesul
electoral. În cele din urmã, numeroase
studii asupra comunicãrii politice
considerã mass media drept o variabilã
independentã care este capabilã sã
prezicã participarea ºi predispoziþiile
politice.

Potrivit perspectivelor asupra
socializãrii ce se bazeazã pe principiul
competenþei, procesul de socializare
reprezintã un proces interactiv prin care
indivizii cautã sã-ºi dezvolte capaci-
tatea de a activa ca membri competenþi
ai societãþii. Astfel, cetãþenii sînt
înclinaþi sã participe la procesul
electoral în mãsura în care ei cred ºi
simt cã participarea lor poate sã
influenþeze ori sã schimbe ceva.
Potrivit acestei perspective asupra
socializãrii, oamenii mai degrabã
interacþioneazã cu mediul înconjurãtor
decît  reacþioneazã pasiv la mesaje.
De aceea, înþelegerea proceselor
motivaþionale ale cetãþenilor devine de
o importanþã majorã, dacã cercetãtorii
vor reuºi sã explice cum se folosesc
indivizii de mass media pentru a
dezvolta competiþia politicã ºi încre-
derea cã eforturile lor pot influenþa
sistemul (adicã eficacitatea politicã).
Cercetãtorii trebuie sã recunoascã
direct sau indirect diversele dimensiuni
ale nemulþumirii politice în rîndurile ale-
gãtorilor.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Relationships Of Media Use and Political
Disaffection To Political Efficacy and Voting
Behavior. Revista Journal Of Broadcasting
and Electronic Media, noiembrie 1998.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

RELAÞIILE DINTRE MASS MEDIA, NEMULÞUMIREA POLITICÃ
ªI COMPORTAMENTUL ELECTORAL

Bruce E. Pinkleton, Erica Weintraub Austin ºi Kristine K. Fortman
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Sistemele europene de pensii
pentru funcþionarii publici

diferã  considerabil unul de celãlalt
din motive economice ºi culturale.
Cu toate acestea, problemele cu
care acestea se confruntã sînt în
general aceleaºi. Dat fiind cã þãrile
aflate în tranziþie au început sã se
preocupe tot mai mult de elaborarea
unor scheme noi de pensii pentru
funcþionarii publici, cred cã experi-
enþa  Europei Occidentale în acest

domeniu ar putea contribui la
identificarea dimensiunilor adevã-
rate ale problemei ºi dezvoltarea
unor posibile strategii.

În majoritatea þãrilor din Europa
de Vest s-au elaborat programe
speciale de pensii pentru funcþionarii
publici. Ele sînt acoperite fie prin
sistemul naþional principal de pensii,
fie prin programe suplimentare.
Problemele actuale  legate de
soliditatea  ºi viabilitatea acestor
programe se aflã în relaþie directã
cu evoluþiile demografice. Potrivit
datelor statistice recente, povara de
a întreþine pensionarii pe care o duce
populaþia activã  se va dubla în
urmãtorii cincizeci ani. De aceea, e
nevoie ca programele actuale de
pensii sã fie regîndite prin prisma
unor metode financiare adecvate
care sã corespundã noilor realitãþi.

Principii cãlãuzitoare

O schemã de pensii pentru
funcþionarii publici nu opereazã într-

SCHEME DE PENSII PENTRU FUNCÞIONARII PUBLICI
Steffan Ekebrand

un vacuum, ci depinde în primul rînd
de o serie de factori ºi condiþii din
þara în cauzã. Cu toate acestea,
putem formula cîteva principii
care � deºi rareori cînd sînt
respectate întru totul � depãºesc
cadrul strict naþional.

Schema idealã este stabilã,
sigurã ºi suficient de flexibilã pentru
a face faþã schimbãrilor de ordin
economic, demografic etc. Ea poate
fi totodatã înþeleasã ºi administratã

cu uºurinþã. Ea este perceputã ca
fiind justã, pentru cã existã o relaþie
clarã între performanþã (mãsuratã
prin venituri/leafã) ºi pensii.
Beneficii le ºi cheltuieli le sînt
rezonabile ºi previzibile.

Ultimul salariu?

Pensia de stat de bazã stabilitã
prin lege ºi pensiile profesionale
derivã amîndouã din sistemul de
pensii profesionale al sectorului
public. Statul a fost primul antrepre-
nor care ºi-a asumat responsa-
bilitatea de a-ºi sprijini angajaþii prin
dezvoltarea unor sisteme pentru cei
în etate, invalizi etc.

Sistemul de pensii pentru
funcþionarii publici s-a dezvoltat în
douã direcþii. În unele sisteme,
pensiile pentru funcþionarii publici au
fost  privite ca niºte venituri (deºi
reduse) ce urmau a fi plãtite din
bugetul naþional tot aºa ca ºi salariile
funcþionarilor publici activi. În altele,
pensiile erau considerate drept

venituri a cãror achitare a  fost
amînatã.

Prefinanþare?

Pînã în prezent nu s-a considerat
drept necesarã achitarea viitoarelor
plãþi de pensie  prin prefinanþare.
Opinia frecventã a antreprenorilor ºi
angajaþilor din sectorul public a fost
cã bugetul naþional va avea grijã de
pensiile lor ºi, în consecinþã, nu
existã vreun motiv pentru tot felul de
neliniºti în acest sens.

Oare funcþionarii publici pot sã
dea crezare promisiunii cã se vor
bucura de pensii atunci cînd nu s-a
investit nici un capital, nici un bãnuþ
pentru plata lor? Rãspunsul depinde
de credibilitatea �contractului social�
pe baza cãruia generaþiile mai tinere
sînt de acord sã-i întreþinã pe cei
vîrstnici ºi neputincioºi în cazul în
care ºi generaþiile urmãtoare le vor
asigura cu aceleaºi beneficii.

Beneficiu sau contribuþie?

Pentru stat, ca antreprenor, chel-
tuielile legate de pensii nu au
aceeaºi prioritate ca în cazul antrep-
renorilor particulari. Resursele eco-
nomice ale statului (mãrimea buge-
tului ºi puterea de a impune ºi
colecta impozite) sînt uriaºe în
comparaþie cu cele ale antrepre-
norilor particulari.

Cu toate acestea,  lucrurile se
schimbã cînd e vorba de beneficii.
Acesta este motivul principal pentru
care pensia pe care o primeºte un
funcþionar public pensionat este
definitã ca beneficiu ºi nu contribuþie.
Mãrimea beneficiului este definitã în
schema de pensii.  Mãrimea contri-
buþiei � preþul pe care trebuie sã-l
plãteascã generaþia activã � este o
simplã consecinþã a beneficiilor
care poate fi cu greu prezisã ºi
controlatã.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Designing A Pension Scheme for Civil
Servants. Revista Public Management
Forum, Vol. III, N 6, 1996. Toate drepturile
aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)
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Scopul sistemului de protecþie
socialã din SUA este de a

oferi asistenþã economicã ºomerilor,
persoanelor cu handicap sau în
etate. Sistemul respectiv  este
finanþat prin impozitele plãtite de
cãtre antreprenori ºi angajaþi. Iniþial
beneficiile protecþiei sociale erau
distribuite doar persoanelor în etate,
ºomerilor ºi sãracilor ce aveau copii
minori. În zilele de astãzi,
sistemul de protecþie socialã
iclude ºi îngrijirea medicalã
gratuitã pentru categoriile
menþionate mai sus.

Originile protecþiei
sociale

Ideea de protecþie socialã
a apãrut destul de tîrziu în
Statele Unite. În 1883, în
Germania a fost elaborat ºi
adoptat pentru prima oarã un
set de legi menite sã-i
despãgubeascã pe muncitori
pentru accidentele suferite la
locul de muncã. Dupã Primul
Rãzboi Mondial, majoritatea
naþiunilor europene a instituit
plata asigurãrilor de bãtrîneþe ºi
asigurãrilor contra invaliditãþii. În
Statele Unite, dimpotrivã, bãtrînii ºi
ºomerii au fost lãsaþi în general pe
seama organizaþiilor particulare ºi
sponsorilor individuali. Deºi  în jurul
anului 1934 28 state desfãºurau
programe de asistenþã pentru
bãtrîni, nici organizaþiile de caritate
particulare, nici puterile locale, nici
eforturile lor conjugate, nu au putut
face faþã ºomajului îndelungat ºi
sãrãciei  prin care s-a caracterizat
Marea Depresie. Toþi au înþeles cã
e nevoie de o politicã naþionalã
pentru soluþionarea unei crize
naþionale.

Prima mãsurã a fost întreprinsã
la 14 august, 1935, cînd Preºedin-
tele Franklin Roosevelt a semnat
Legea privind protecþia socialã
(Social Security Act). Aceastã lege
reprezintã temelia sitemului actual
de protecþie socialã din SUA. Autorii

ei au elaborat trei metode de
abordare a problemei. Prima
metodã oferea asistenþã financiarã
bãtrînilor ºi vãduvelor, iar ºomerilor
- ajutor de ºomaj. A fost creat un
program special în cadrul cãruia se
plãteau indemnizaþii muncitorilor
care au ieºit la pensie pentru ca
aceºtia sã nu ajungã cerºetori ceea
ce trebuia sã serveascã drept un

prag de protecþie împotriva pierderii
salariului/veniturilor. Majoritatea
americanilor asociazã protecþia
socialã cu acest program. Pe lîngã
aceasta, a fost creat un program de
asistenþã pentru ºomeri, finanþat de
cãtre patroni/antreprenori, care
prevedea  ajutor bãnesc pe par-
cursul unei perioade limitate de
timp. De ajutoarele bãneºti respec-
tive beneficiau acei muncitori ce au
fost concediaþi din motive de care
ei nu se fãceau vinovaþi.

Metoda a doua oferea asistenþã
financiarã familiilor nevoiaºe ºi cu
mulþi copii, orbilor ºi (din 1950)
tuturor persoanelor cu handicap.

Metoda a treia oferea îngrijire
medicalã gratuitã prin programe
federale. Beneficiarii ei erau copiii
invalizi ºi orfani, precum ºi adulþii
totalmente infirmi.

Programul de protecþie socialã
pentru bãtrîni este administrat direct

de cãtre guvernul naþional prin
Administraþia Protecþiei Sociale
(Social Security Administration).
Banii destinaþi acestui program se
depun în fondul sãu (fiecare
program de protecþie socialã îºi are
propriul fond aparte) ceea ce
înseamnã cã ei pot fi cheltuiþi doar
pentru a plãti indemnizaþiile ºi alte
beneficii destinate bãtrînilor.

Cetãþenii se pot pensiona ºi la
vîrsa de 62 ani, dar
indemnizaþiile lor vor fi reduse.
Vîrsta la care beneficiile se
plãtesc în întregime se va ridica
la 67 ani dupã anul 2000.
Potrivit opiniei majoritãþii
americanilor,  contribuþiile
fiecãrei persoane la protecþia
socialã sînt �puse la o parte�
pentru perioada de pensionare
ca niºte economii într-un cont
bancar separat. Dar în realitate
sistemul de protecþie socialã nu
opereazã în acest fel. Protecþia
socialã nu este o formã de
economii ºi se bazeazã pe
sistemul complex de impozite.
Cei care muncesc astãzi
(respectiv plãtind impozite) îi

întreþin pe bãtrînii ºi persoanele cu
handicap de astãzi.

Cînd începe un program de
protecþie socialã, el se adreseazã
unui numãr mic de beneficiari ºi se
bazeazã pe contribuþiile unui numãr
mare de persoane. Un program de
acest gen ar putea oferi beneficii
relativ mari chiar atunci cînd
impozitele sînt destul de scãzute. De
exemplu, în 1937, rata impozitelor
era de 1 procent în situaþia în care
fiecãrui grup de 9 persoane
lucrãtoare îi revenea întreþinerea
unui pensionar. �

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea The
Challenge of Democracy. Government in
America. Editura Houghton Mifflin
Company, 1989. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev. )

SISTEMUL DE PROTECÞIE SOCIALÃ DIN
STATELE UNITE ALE AMERICII

Janda, Berry ºi Goldman
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� În ziua de 5 noiembrie, IFES-Moldova ºi Direcþia Juridicã a
Aparatului Parlamentului au organizat o masã rotundã unde
au fost discutate diferite iniþiative ºi sugestii de modificare ºi
îmbunãtãþire a legislaþiei care reglementeazã activitatea
administraþiei publice locale.

� În zilele de 9 ºi 11 noiembrie, reprezentantul IFES-Moldova a
participat la ºedinþele Comisiei de certificare a utilitãþii publice
a asociaþiilor obºteºti de pe lîngã Ministerul de Justiþie.

� Începînd cu 11 noiembrie, postul de radio �Antena C� al
municipiului Chiºinãu difuzeazã emisiunea Vocea Civicã -
ghidul radiofonic al funcþionarului public, realizatã în comun de
IFES-Moldova ºi LADOM. Cei interesaþi de problemele reformei
administrativ-teritoriale a Moldovei, de rolul funcþionarului public
în societate ºi relaþia cetãþean-funcþionar public, de posibilitãþile
de îmbunãtãþire a serviciilor publice în condiþiile actuale ºi rolul
major pe care îl joacã administraþia publicã localã în
soluþionarea problemelor comunitãþilor, pot audia emisiunea
în fiecare miercuri la ora 17:30, pînã la 31 ianuarie 1999.

� În ziua de 17 noiembrie, IFES-Moldova ºi Direcþia Juridicã a
Aparatului Parlamentului au organizat o masã rotundã în cadrul
cãreia au fost discutate propunerile Comisiei Electorale
Centrale privind modificarea unor prevederi ale Codului
Electoral.

� În perioada 21-24 noiembrie la Chiºinãu s-au aflat dnii. Mike
Conway, Coordonator de programe, IFES-Washington, ºi Paul
DeGregorio, expert IFES în legislaþie electoralã. Pe parcursul
vizitei ei au avut o serie de întîlniri cu reprezentanþi ai Preºedinþiei,
sectorului neguvernamental, membri ai Comisiei Electorale
Centrale, Direcþiei Juridice a Aparatului Parlamentului ºi
grupurilor de lucru ale IFES-Moldova.

La sfîrºitul lunii noiembrie a apãrut
broºura Ghidul cetãþeanului, editatã ºi
publicatã de fundaþia Viitorul, care
"mulþumeºte fundaþiei IFES-Moldova
pentru materialele de documentare ºi
sprijinul oferit în perioada pregãtirii
acestei cãrþi".

� La mijlocul lunii noiembrie grupul comun de lucru mass media al IFES-Moldova ºi Comitetului pentru libertatea
presei au încheiat  Studiul privind situaþia accesului la informaþie în Republica Moldova. Acesta a fost conceput
ºi alcãtuit în cadrul unui program comun al IFES-Moldova ºi Comitetului pentru libertatea presei. Studiul
cuprinde o analizã amplã a legislaþiei locale ce reglementeazã accesul la informaþie în Moldova ºi a cazurilor
ce ilustreazã situaþia actualã din acest domeniu. Studiul este însoþit de proiectul unei Legi cu privire la liberul
acces la informaþie, elaborat de acelaºi grup de lucru.

� În ziua de 12 noiembrie, IFES-
Moldova, Liga pentru apãrarea
drepturilor omului din Moldova
(LADOM), Uniunea  jurnaliºtilor din
Moldova ºi Departamentul relaþii cu
publicul al primãriei municipiului
Chiºinãu au organizat seminarul Rolul
funcþionarului public în apãrarea
drepturilor economice ºi sociale ale
cetãþenilor. La seminar au participat
peste 40 participanþi: specialiºti în
problemele tineretului din primãriile
localitãþilor suburbane ale municipiului
Chiºinãu, juriºti, jurnaliºti, reprezen-
tanþi ai sectorului neguvernamental ºi
organizaþiilor internaþionale.

¶ Aspect de la seminarul din 12 noiembrie.
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Programul IFES în Moldova este
finanþat de Agenþia Statelor Unite
pentru Dezvoltare Internaþionalã,

USAID

Asociaþia  DRUGS este o organizaþie neguvernamentalã, non-profit, neafiliatã
politic ºi independentã care a cãpãtat personalitate juridicã în ziua de 8
februarie 1995. În acelaºi  an asociaþia a  fost cooptatã în organizaþia
internaþionalã Health Action International, iar în 1996 devine membrã a
asociaþiei Monitorul Terapeutic al Medicamentelor ºi Toxicologie Clinicã.
Misiunea  principalã a asociaþiei constã în ameliorarea sãnãtãþii locuitorilor
Moldovei prin intermediul elaborãrii ºi aplicãrii unor programe moderne in
domeniile:
• folosirii raþionale a remediilor medicamentoase;
• profilaxiei infecþiilor deosebit de periculoase;
• informãrii populaþiei ºi specialiºtilor asupra diferitor medicamente.

Activitãþi curente:
• crearea unui centru independent de informaþie farmacologicã;
• consolidarea sectorului neguvernamental din Moldova ºi þãrile CSI;
• realizarea programului Diminuarea prejudiciului.
Începînd cu ianuarie 1996, asociaþia editeazã buletinul informativ bilunar
Medexpres al cãrui tiraj este de 1500 exemplare. Abonamentul este gratuit.
Majoritatea beneficiarilor buletinului îl considerã drept unica sursã de
informaþie medicalã.
Asociaþia a desfãºurat pînã în prezent în Chiºinau ºi ºapte raioane ale
Moldovei 34 seminare ºi cursuri de instruire ce s-au axat asupra diferitor
aspecte ale utilizãrii remediilor medicametoase. La aceste reuniuni au
participat în total peste 1575 persoane.
Asociatia colaboreazã cu Centrul de creaþie Counterpart din Ucraina din
anul 1995 ºi participã la realizarea programelor de instruire pentru organizaþiile
neguvernamentale din Ukraina, Belarus, Moldova, Georgia ºi Kîrgîzstan.
Începînd cu februarie 1997, asociaþia a efectuat cu sprijinul  Programului
Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare/PNUD/SIDA  cercetãri de comportament
în mediul persoanelor consumatoare de drog  injectabil din Chiºinãu, Tiraspol
ºi Bãlþi. Rezultatele cercetãrilor respective au servit drept bazã pentru
proiectul Profilaxia HIV/SIDA în mediul persoanelor consumatoare de drog
injectabil din Moldova din cadrul Programului Diminuarea prejudiciului, finanþat
de cãtre PNUD/SIDA ºi Institutul Lindesmith.

Programul Copii ºi medicamente
În primavara anului 1998 asociaþia a chestionat 32 adolescenþi pentru a afla
atitudinea lor faþã de medicamente. Rãspunsurile primite ºi cele Zece principii
fundamentale de instruire a copiilor ºi adolescenþilor în domeniul
medicamentelor, elaborate de organizaþia Farmacopeea Americanã, vor servi
drept bazã pentru programul instructiv al asociaþiei privind utilizarea raþionala
a remediilor medicamentoase de cãtre elevii Moldovei.�

Str. Grenoble 149, Chiºinãu
Tel.: 73 83 48,

E-mail:
natalie@drugs.mldnet.com

Asociaþia  DRUGSAsociaþia  DRUGS
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