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DEMOCRAÞIILE NU CRESC ÎN COPACI � ELE ÎNCEP CU ALEGERI LIBERE ªI CORECTE!
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TRIPTIC  ESTIVAL

Adoptarea, în ziua de 31 iulie, a Legii cu privire la fundaþii de cãtre Parlamentul
 Republicii Moldova este unul din puþinii paºi reali întreprinºi în anii din urmã pentru

dezvoltarea celui de al treilea sector al societãþii. Pentru noi satisfacþia este cu atît mai
mare, cu cît iniþiativa întocmirii acestei legi a aparþinut biroului IFES din Moldova. Dacã ºi
Codul fiscal va fi revizuit de asemenea naturã încît sã reglementeze detalii ce, deocamdatã,
rãmîn obscure în activitatea fundaþiilor, atunci se va putea vorbi, cu adevãrat, de stabilirea
unui cadru juridic de care activitatea unor asemenea instituþii avea nevoie ca de aer.

Cã alegerile libere ºi corecte nu constituie decît una din condiþiile fundamentale ale
instaurãrii unui climat democratic o dovedesc ºi impasurile semnificative înregistrate dupã
consumarea alegerilor locale generale din aceastã primãvarã. A fost nevoie de peste
douã luni pentru ca primãria oraºului Chiºinãu sã îºi stabileascã echipa de conducere.
Primarul General ne-a lãsat sã înþelegem cã impasul s-a datorat, exclusiv, boicotului
organizat de consilierii aleºi prin vot liber ºi corect, în vreme ce mulþi dintre aceºti consilieri
afirmã cã vinovãþia i-a aparþinut, integral, dlui Urecheanu. Greu de ºtiut, cu precizie, cum
stau lucrurile. Dacã se ºtie ceva, ºi încã foarte sigur, este cã oraºul trece prin clipe extrem
de grele, cã nu poate face faþã, în chip decent, nici crizelor energetice, nici haosului.
Nimeni nu ºtie cine este rãspunzãtor de bulibãºala ce stãpîneºte capitala de pe malul
Bîcului, toþi cei votaþi fiind interesaþi, pare-se, numai de stabilirea �zonelor de influenþã�,
nu ºi de stabilirea rãspunderii faþã de cetãþeni.

Momentul cel mai fierbinte al verii continuã sã-l constituie polemicile iscate de proiectul
de Lege pentru modificarea Constituþiei. ªi în acest caz se

discutã mai mult despre redistribuirea puterii ºi mai puþin
despre asumarea responsabilitãþilor. Aºa cum, în sine,
nici un sistem electoral nu este superior celorlalte, tot

aºa e greu de crezut cã, în sine, un sistem constituþional
poate asigura cel mai bine rezolvarea problemelor

arzãtoare. Totul este o chestiune de context social,
economic, cultural ºi politic. Altfel spus, totul þine

de mentalitate. Parlamentarã ori prezidenþialã,
o republicã nu-ºi poate rezolva problemele

majore, atîta vreme cît existã iluzia
cã totul poate fi rezolvat dintr-un
singur cabinet sau doar din cîteva.
Exemplul corupþiei este poate cel mai
ilustrativ în acest sens. Atîta vreme

cît, de la vlãdicã la opincã, în loc sã
respecte legile þãrii fiecare muritor

considerã cã el este cel care stabileºte ce e
ºi ce nu e moral, corupþia prosperã. Soluþia, în

asemenea situaþii, e una ºi foarte veche �
unde-i lege, nu-i tocmealã. În locul polemicilor

nesfîrºite privind ce este ori nu o mînã curatã, toatã lumea
ar trebui sã accepte cã, atunci cînd legea este sfidatã,

cãtuºile trebuie sã fie puse pe orice fel de mîini, indiferent
dacã la încheietura lor se aflã un ceas Rolex de aur, sau unul

de tinichea Ïîáåäà. Altfel, totul doar e vorbãrie.�
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Interviu cu I. Trombitchi

Vocea Civicã: Stimate dle. Ilia
Trombiþchi, în ziua de 30 iulie a.c., Par-
lamentul a adoptat Legea cu privire la
fundaþii. Ce rol urmeazã sã joace acest
act legislativ în procesul de dezvoltare
a sectorului asociativ din Moldova?

Ilia Trombiþchi: Este bine cunos-
cut faptul cã în þãrile puternic dezvoltate
organizaþiile neguvernamentale (nu mã
refer aici la partide, organizaþii reli-
gioase ºi sindicate) existã sub douã
forme de bazã: 1) fundaþii ºi 2) asociaþii
obºteºti. Dat fiind cã în fosta URSS nu
au existat fundaþii ºi în general nu s-a
operat cu noþiunea de fundaþie, acest
termen îºi face aici cu greu drum spre
acea recunoaºtere juridicã ºi socialã
pe care o meritã. Actualmente, oamenii
ºtiu cã ºi în Moldova existã fundaþii ºi
opereazã cu acest termen. Însã,
acestea nu sînt fundaþii, ci simple
asociaþii obºteºti, dacã e sã judecãm
dupã modul în care au fost înfiinþate ºi
înregistrate. Ele sînt fundaþii doar cu
numele, cum ar fi cazul fundaþiei
�Viitorul�. ªi nici nu putea fi altfel, pentru
cã nu am avut pînã în prezent o lege
care sã stabileascã oficial deosebirea
dintre asociaþia obºteascã ºi fundaþie.

În societatea noastrã deja se re-
simte acut necesitatea unor organizaþii
care nu ar avea membri, nu ar fi comer-
ciale, a cãror activitate ar fi îndreptatã
spre atingerea unor obiective de
utilitate publicã, organizaþii care ar
exista ºi funcþiona în urma deciziei
fondatorilor lor - persoane juridice sau
fizice.

Pe teritoriul Moldovei îºi desfãºoarã
activitatea cîteva organizaþii pe care le
putem numi fundaþii pe bunã dreptate,
cum ar fi, de exemplu, fundaþia
americanã SOROS, sau mai bine-zis,
filiala ei. Ea are un singur fondator care
este cetãþean american ºi locuieºte în
SUA. Deocamdatã nu avem fundaþii
naþionale care ar fi fondate,  sponso-
rizate de cãtre cetãþenii Moldovei,
fundaþii care sã-ºi desfãºoare activi-
tatea conform unui model acceptat în
toate þãrile civilizate. Acolo, atunci cînd
se înfiinþeazã o fundaþie, obligaþiile
fondatorului/fondatorilor se terminã
odatã cu înregistrarea statutului, aloca-
rea banilor necesari funcþionãrii organi-
zaþiei date ºi numirea membrilor
primului consiliu de directori. De acum
încolo, fundaþia existã, acþioneazã

independent, în conformi-
tate cu prevederile statu-
tului ºi sub conducerea
directã a consiliului de
directori. Ea va continua
sã urmãreascã scopurile
statutare pentru îndepli-
nirea cãrora a fost creatã.
Aceste scopuri sau obiective pot fi
legate fie de protecþia mediului ambiant,
fie de îmbunãtãþirea condiþiilor de
existenþã în care se aflã pãturile sãrace
ale populaþiei, fie de soluþionarea altor
probleme sociale cum ar fi lupta cu
SIDA etc., adicã tot ceea ce fondatorul
a indicat drept scopuri în statut. Aº vrea
sã mai menþionez, o datã în plus, cã
noi nu avem în Moldova asemenea
organizaþii naþionale.

VC: În ce mãsurã recent adoptata
Lege cu privire la fundaþii va impulsiona
apariþia ºi dezvoltarea fundaþiilor
naþionale?

I.T.: În Moldova au apãrut deja
oameni foarte bogaþi. Eu nu exclud
faptul cã printre ei existã patrioþi care
ar dori cu toatã sinceritatea sã facã
ceva folositor pentru societate, fãrã a
se amesteca în politicã. Din nefericire,
la ora actualã ei nu dispun de posibilitãþi
juridice pentru a o face în mod civilizat
ºi cît mai folositor pentru societate.
Bineînþeles, ei dau din cînd în cînd
anumiþi bani în scopuri filantropice, mai
ajutã pe cineva pe ici, pe colo, dar ei
nu creeazã fundaþii care le-ar purta, de
exemplu, numele, pe care ei le-ar finan-
þa periodic ºi la conducerea cãrora ei
ar numi persoane oneste, ce nu sînt
amestecate în tot felul de matrapazlîcuri
financiare.

Aº vrea sã mai accentuez o datã
acest fapt: oamenii bogaþi nu fac toate
acestea, pentru cã nu a existat pînã în
prezent acel cadru juridic care le-ar fi
permis sã desfãºoare activitãþile filan-
tropice respective. De aceea, recent
adoptata Lege cu privire la fundaþii este
chematã sã ofere acea bazã juridicã
civilizatã, necesarã apariþiei ºi
dezvoltãrii fundaþiilor naþionale. Pe lîngã
aceasta, legea respectivã este menitã
sã ofere totodatã cadrul juridic de care
fundaþiile internaþionale sau filialele lor
au nevoie pentru a-ºi desfãºura
activitatea pe teritoriul þãrii noastre. În
principiu, Legea cu privire la asociaþiile

obºteºti a reglementat într-un fel sau
altul aceste probleme, dar Legea cu
privire la fundaþii le va permite
fundaþiilor internaþionale sau filialelor lor
sã se înregistreze mai uºor ºi mai rapid
decît înainte.

În numeroase þãri occidentale
legislaþia permite fundaþiilor sã desfã-
ºoare anumite activitãþi economice al
cãror profit este îndreptat, în exclusi-
vitate, spre îndeplinirea scopurilor
statutare. Legea noastrã cu privire la
fundaþii stabileºte acelaºi lucru, însã
principiile îndeplinirii exacte a preve-
derilor ei legate de subiectul respectiv
urmeazã a fi dezvoltate ºi cuprinse în
Codul fiscal. Apropo, ºi el trebuie sã
fie îmbunãtãþit la acest capitol.

Orice asociaþie obºteascã se poate
transforma în fundaþie, dacã doreºte,
însã organizaþia care a fost înregistratã
ca fundaþie nu are dreptul de a se tran-
sforma în asociaþie obºteascã. Ea
poate cel mult sã fuzioneze cu o funda-
þie care urmãreºte scopuri asemã-
nãtoare.

Întocmai ca ºi în cazul asociaþiilor
obºteºti, pentru a fi recunoscute drept
organizaþii de utilitate publicã ºi a se
bucura în consecinþã de anumite facili-
tãþi fiscale, fundaþiile trebuie sã treacã
procedura de certificare coordonatã de
cãtre Comisia de certificare a utilitãþii
publice a asociaþiilor obºteºti de pe
lîngã Ministerul de Justiþie.

Pe cît de popularã va fi Legea cu
privire la fundaþii în rîndurile oamenilor
care au posibilitãþile financiare ºi
materiale de a iniþia ºi susþine activitãþi
filantropice ºi de realizare a unor
obiective de utilitate publicã, pe atît de
maturã se va dovedi conºtiinþa civicã a
oamenilor de afaceri din Moldova. În
acest context, organizaþiilor neguverna-
mentale le revine rolul de a le explica
de ce asemenea activitãþi sînt avanta-
joase ºi pentru oamenii de afaceri, ºi
pentru societate luatã în ansamblu.

VC: Vã mulþumim.�
29 iulie 1999, Chiºinãu.

Deocamdatã nu avem
fundaþii naþionale...
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Interviu cu N. Izdebschii

Vocea Civicã: Cît de importantã
este Legea cu privire la fundaþii
pentru evoluþia ulterioarã a secto-
rului trei din Moldova?

Natalia Izdebschi: Înainte de a
rãspunde la întrebarea dvs. aº vrea
sã fac un scurt istoric al acestei legi.
Proiectul iniþial al Legii cu privire la
fundaþii a fost elaborat de cãtre
IFES-Moldova. Însã, unele instituþii
de stat, inclusiv Ministerul de
Justiþie, au considerat cã este
necesar ca proiectului respectiv sã
fie îmbunãtãþit substanþial. La
iniþiativa Ministerului de Justiþie ºi
cu sprijinul financiar al fundaþiei
SOROS-Moldova a fost format un
grup de lucru ai cãrui membri au
lucrat intens la îmbunãtãþirea ºi
definitivarea proiectului. Din acest
grup au fãcut parte Victoria
Volcinschi, Galina Bostan ºi Ilia
Trombiþchi care a ºi prezentat drept
iniþiativã legislativã noul proiect al
Legii cu privire la fundaþii în
Parlament în 1997. Atunci aceastã
lege a fost adoptatã în prima lecturã.

Înainte de a fi prezentat în Parla-
ment pentru adoptarea în cea de a
doua lecturã, noul proiect a fost
discutat pe larg în cadrul a douã
mese rotunde, organizate de cãtre
fundaþia SOROS-Moldova. La
aceste reuniuni au participat
reprezentanþi ai organizaþii lor
neguvernamentale (ONG-urilor) ºi
diverºi experþi în domeniul respectiv.
Ulterior, dupã ce grupul de lucru a
analizat toate obiecþiile ºi sugestiile
propuse în cadrul celor douã mese
rotunde, proiectul a fost prezentat
în Parlament pentru a fi adoptat în
cea de a doua lecturã.

Fãrã îndoialã, adoptarea acestei
legi constituie un act de o mare
importanþã pentru îmbunãtãþirea ºi
completarea cadrului juridic ce
reglementeazã viaþa sectorului trei.
Mai mult, elaborarea ºi adoptarea
unui act legislativ care ar regle-
menta activitatea fundaþiilor au fost
prevãzute în articolul 5 al Legii cu
privire la asociaþiile obºteºti. De
aceea, adoptarea Legii cu privire la

fundaþii este într-un fel
o victorie dublã pentru
sectorul neguverna-
mental din Moldova.

Pînã la intrarea în
vigoare a Legii cu
privire la asociaþiile
obºteºti activitatea
ONG-urilor a fost reglementatã prin
Regulamentul cu privire la aso-
ciaþii le obºteºti, aprobat prin
hotãrîrea din 08.09.92 a Guvernului.
Acest regulament fãcea posibilã
constituirea fundaþiilor, dar nu
stabilea nici o distincþie între
asociaþii obºteºti ºi fundaþii.

Legea cu privire la asociaþiile
obºteºti definea fundaþia drept o
formã organizatorico-juridicã a
asociaþiei obºteºti ceea ce nu
reflectã corect natura juridicã a
fundaþiilor. De fapt, ele reprezintã o
asociere a capitalurilor,spre deo-
sebire de asociaþii care reprezintã
o asociere a persoanelor. La baza
asociaþiilor se aflã elementul viu,
uman, pe cînd �substratul� fun-
daþiilor este elementul �pasiv�:
capitalul. În consecinþã, modul în
care activeazã asociaþiile obºteºti
se va deosebi de cel al fundaþiilor.
De exemplu, profilul activitãþilor
desfãºurate de asociaþiile obºteºti
se poate schimba mai lesne în
raport cu nevoile momentului. Se
pot opera destul de repede anumite
modificãri în statutul asociaþiei,
programului ei de lucru etc. În cazul
fundaþiei lucrurile nu stau aºa de
simplu: voinþa fondatorului fundaþiei
este imprimatã în statutul ei ºi chiar
dacã fondatorul dispare, modificã-
rile în statutul fundaþiei pot fi operate
doar cu aprobarea instanþei de
judecatã. Legea cu privire la fundaþii
se referã în principal la patrimoniul
destinat realizãrii scopurilor speci-
ficate de fondator în statut. În cazul
asociaþiilor obºteºti, legea se referã
în principal la grupul de indivizi care
constituie asociaþia.

Trebuie sã menþionez aici faptul
cã Legea cu privire la filantropie ºi
sponsorizare permitea doar în parte
constituirea unor fonduri de bine-

facere, acestea fiind definite potrivit
art. 5 al legii respective drept o
formã de activitate a organizaþiilor
filantropice al cãror patrimoniu este
alcãtuit din mijloacele financiare ºi
materiale ale fondatorilor. De aceea,
Ministerul de Justiþie a înregistrat
pînã în prezent fundaþii de
binefacere. La ora actualã avem 70
de fundaþii, însã marea lor
majoritate sînt, de fapt, asociaþii
obºteºti al cãror patrimoniu se aflã
sub valoarea stabilitã de Legea cu
privire la fundaþii. Potrivit dispoziþiilor
finale ale legii respective, toate
fundaþii le înregistrate pînã la
intrarea în vigoare a acesteia
urmeazã sã se reînregistreze în
termen de un an. De asemenea,
toate organizaþiile necomerciale
care nu sînt fundaþii, dar în a  cãror
denumire este conþinut cuvîntul
�fundaþie� vor fi obligate sã-l excludã
din denumire în termen de un an.

VC: Care este patrimoniul iniþial
necesar pentru constituirea unei
fundaþii?

NI: Acesta este constituit din
mijloacele materiale ºi/sau finan-
ciare transmise fundaþiei de cãtre
fondator/fondatori ºi care nu poate
avea o valoare mai micã de 200
salarii minime. Mai mult, patrimoniul
fundaþiei nu poate fi utilizat în
interesul fondatorilor, al membrilor
organelor ei de conducere ºi
angajaþilor ei.

VC: Vã mulþumim.�

10 august 1999, Chiºinãu.

...�substratul� fundaþiilor  este
elementul �pasiv�: capitalul
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Reforma electoralã iniþiatã în
1993 are dupã toate aparenþele

aceeaºi soartã ca ºi reformele din alte
domenii ale vieþii social-economice ºi
politice. Discuþiile referitoare la
schimbarea  sistemul electoral n-au
mai încetat de atunci, intensitatea lor
crescînd  semnificativ mai ales în
perioadele electorale ºi imediat dupã
ele. Aºa s-a întîmplat ºi dupã recenta
campanie electoralã pentru alegerea
organelor autoadministrãrii publice
locale. Un ºir de formaþiuni politice
printre care Frontul Popular Creºtin
Democrat (FPCD), Partidul Naþional
Liberal (PNL), Partidul Comuniºtilor
(PC), Miºcarea social-politicã �Plai
Natal� (MPL), precum ºi Comisia
Naþionalã pentru modificarea Consti-
tuþiei (CNMC) au lansat diverse
iniþiative de revizuire a sistemului
electoral ºi de modificare a unor
prevederi ale legislaþiei existente.

Sistemul electoral nu este altceva
decît mecanismul de desemnare a
reprezentanþilor cãrora poporul suve-
ran le încredinþeazã puterea. Evident,
alegerea sistemului echivaleazã cu
gãsirea unui compromis între reprezen-
tarea cît mai plenarã a opþiunilor politice
ºi a teritoriilor pe de o parte ºi eficienþa
activitãþii corpului legislativ, pe de alta.

Ar fi util sã vedem în ce mãsurã
criteriile reprezentativitãþii ºi eficienþei
au fost luate în vedere atunci cînd s-a
adoptat legislaþia electoralã, precum  ºi
în ce mãsurã sînt luate în consideraþie
aceste criterii acum cînd se propun
modificãri. În orice caz, Legea privind
alegerea Parlamentului adoptatã în
toamna anului 1993 pare sã fi luat pe
deplin în consideraþie principiile
menþionate mai sus. Principalele
prevederi ale acelei legi erau urmãtoa-
rele: stabilirea numãrului de 104
deputaþi (numãrul de deputaþi a fost
redus de la 380 la 104); desfãºurarea
alegerilor în circumscripþii electorale cu
mai multe mandate în baza listelor de
partid; coinciderea hotarelor circum-
scripþiilor electorale cu cele ale jude-
þelor; includerea candidaþilor indepen-
denþi în acelaºi buletin de vot alãturi de
partide, blocuri electorale ºi organizaþii
social-politice. Mai tîrziu, în 1994, noua
Constituþie a consacrat principiul
mandatului reprezentativ pentru
deputaþi, anulîndu-l pe cel imperativ.
Toate aceste inovaþii fãceau parte dintr-
un sisitem foarte bine închegat din
punct de vedere logic. Din pãcate, acea

logicã depãºea realitãþile de atunci.
Dacã ne vom aminti cã în acea
perioadã se discuta pe larg ºi
necesitatea reformei administraþiei
pubice locale, înzestrarea acesteia  cu
împuterniciri reale ºi resursele
respective, vom înþelege cã reforma
electoralã din 1993 urma sã fie
îmbinatã organic cu cea a administraþiei
publice locale ºi reorganizãrea admi-
nistrativã a teritoriilor. Aceasta urma sã
precizeze ºi sã scotã în evidenþã res-
ponsabilitãþile autoritãþilor de diferite
nivele faþã de problemele de ordin local
ºi naþional, ºi sã justifice, de asemenea,
trecerea la sistemul electoral propor-
þional. Nu mai avea nici un sens menþi-
nerea vechiului sistem electoral
majoritar în bazã cãruia deputatul era
ales din partea unui numãr de aproxi-
mativ 7000 de alegãtori din 5 - 7 locali-
tãþi. De obicei, candidaþii pentru funcþia
de deputat în organul legislativ naþional
veneau cu programe ce þineau, mai
degrabã, de competenþa organelor ad-
ministraþiei locale (reparaþia drumurilor,
construirea grãdiniþelor de copii etc).
Anume de aici se trage ºi faimoasa
problemã a relaþiilor strînse dintre
reprezentanþii aleºi în circumscripþii uni-
nominale ºi alegãtori care aveau
dreptul de a-i revoca, dacã aceºtia
nu-ºi îndeplineau promisiunile electorale.

Noul sistem electoral presupunea
ca dimensiunile circumscripþiei
electorale pentru alegerea  legislativului
naþional sã coincidã cu dimensiunile
unui teritoriu cu parametri demografici,
social economici ºi administrativi dis-
tincþi (judeþul), ºi ca alegerea sã aibã
loc în baza  listelor de partid pentru
asigurarea unei reprezentativitãþi
maxime a opþiunilor politice. Din pãcate,
amînarea reformei administraþiei pub-
lice locale, precum ºi problema Trans-
nistriei, au transformat concepþia din
1993 într-un mutant ale cãrui
caracteristici  negative nu pot fi trecute
cu vederea: o singurã circumscripþie
electoralã  naþionalã; liste de partid
alcãtuite doar de  conducerea centralã
a partidelor; introducerea pragului
electoral de 4% pentru candidaþii
independenþi  (mai tîrziu, cînd a fost
adoptat Codul electoral).  Pe bunã
dreptate, efectele acestor modificãri au
fost de naturã sã provoace nemulþu-
mirea multora: negarea reprezentãrii
teritoriale în favoarea reprezentãrii
exclusiv politice astfel încît aproximativ
2/3 din deputaþi sã reprezinte elita

politicã din Chiºinãu; descurajarea
elitelor politice locale ºi favorizarea
instaurãrii unor conduceri autoritare în
interiorul partidelor; limitarea accesului
în Parlament pentru candidaþii inde-
pendenþi. De aceea, nu sînt întîmplã-
toare propunerile de înlocuire a actu-
alului sistem electoral, precum ºi cele
ale MPL, orientate spre instituirea celei
de a doua camere a Parlamentului în
care sã fie reprezentate teritoriile.

Propunerea CNMC de a schimba
actualul sistem electoral cu unul
majoritar se bazeazã pe argumentul cã
un astfel de sistem permite asigurarea
unei relaþii mai strînse între alegãtori ºi
reprezentanþii lor. Problema care apare
aici este cum poate fi evaluatã  aceastã
relaþie. Adicã, ce se va întîmpla în cazul
în care alegãtorii vor fi nemulþumiþi de
activitatea reprezentantului ales în
circumscripþia lor. CNMC nu a propus
schimbarea articolului 68 din Consti-
tuþie care stipuleazã cã orice mandat
imperativ este nul. Deci, alegãtorii nu
vor putea apela la mecanismul de revo-
care. Deputaþii la fel ca ºi ceilalþi cetã-
þeni vor purta doar rãspundere penalã
ºi administrativã în cazul în care vor
încãlca legea. Vedem cã unica pedeap-
sã  pe care alegãtorii vor putea sã o
administreze deputatului este sã nu-l
mai aleagã la urmãtoarele alegeri. Dar,
o astfel de pedeapsã este caracteristicã
ºi pentru actualul sistem cînd alegãtorii
nu mai voteazã partidul care s-a
bucurat de încredere, dar n-a reuºit sã
schimbe situaþia spre bine. Este adevã-
rat cã unele grupuri din partidul falit pot
suferi metamorfoze ºi apãrea sub o altã
flamurã, însã este la fel de adevãrat cã
un deputat falit poate apãrea ºi concura
într-o altã circumscripþie electoralã
uninominalã unde isprãvile lui privitoare
la nerespectarea promisiunilor electo-
rale nu sînt cunoscute. Vedem cã
aºteptãrile unei relaþii mai strînse între
electorat ºi reprezentaþii sãi în cazul
alegerilor pe circumscripþii electorale
uninominale pot fi false. Apoi, existã
experienþa Sovietului Suprem ales în
1990 în baza votului uninominal. ªtim
foarte bine cã acel Parlament s-a
autodizolvat în 1993, nefiind capabil sã
depãºeascã impasul în care s-a
pomenit, doar la expirarea a jumãtate
din termenul prevãzut de legislaþie.

Pot apãrea ºi alte probleme. Un ºir
de studii ne confirmã cã mesajele
politice ale candidaþilor în circum-
scripþiile uninominale sînt preponderent

REVERBERAÞII  ELECTORALE
Igor Boþan
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populiste. Aceasta poate fi un impedi-
ment serios pentru  adoptarea unor
acte normative nepopulare, dar extrem
de necesare. De aceea, dacã va fi
adoptat sistemul electoral majoritar
este logic sã fie susþinute ºi propunerile
referitoare la delegarea legislativã ºi
angajarea rãspunderii Guvernului. O
altã problemã poate fi generatã de
propunerea CNMC de a micºora
numãrul de deputaþi pînã la 70. Micºo-
rarea numãrului de deputaþi are drept
consecinþã mãrirea dimensiunilor
circumscripþiilor electorale. Experienþa
aratã foarte clar cã odatã cu mãrirea
dimensiunilor circumscripþiei votul
alegãtorului se deplaseazã de la
persoanã spre simbol. Astfel, în cele
douã campanii electorale parlamentare
din 1994 ºi 1998 în circumscripþia
electoralã naþionalã nici un candidat
independent nu a putut fi ales. La
alegerile locale din luna mai a.c.
persoanele concrete au fost votate în
proporþie de 2% în circumscripþiile
judeþene ºi respectiv 5% în circum-
scripþiile locale. Orice ar zice adepþii
sistemului majoritar despre preferinþa
alegãtorilor de a vota persoane con-
crete,  statistica ne demonstreazã cã
în condiþiile în care în acelaºi buletin
de vot figureazã nume de partide ºi
numele persoanelor concrete alegã-
torul voteazã în mod categoric pentru
partide. Este adevãrat: candidaþii cu
cele mai mari ºanse preferã sã fie în
capul listelor de partid, ci nu indepen-
denþi. Dar acesta este dreptul atît al
candidaþilor de a alege cum sã candi-
deze, cît  ºi al alegãtorilor de a vota
pentru cine le convine. De fapt, argu-
mentul principal în favoarea  micºo-
rãrii numãrului de deputaþi a fost de
naturã statisticã ºi anume cã în
democraþiile occidentale un deputat
reprezintã aproximativ 50000 de
alegãtori pe cînd la noi doar 24000.
Probabil ar fi corect ca acest factor
numeric sã fie corelat cu alþi factori.
Moldova, deºi este o þara micã, are
nevoie de un cadru legislativ la fel de
bine dezvoltat ca ºi þãrile în mari, deci
factorul numeric nu este cel mai
relevant. Se pare cã pînã în prezent
Parlamentul nostru se descurcã
destul de onorabil cu funcþiile sale de
bazã, inclusiv cu cea deliberativã. În
conformitate cu unele statistici, 70%
din deputaþi au semnat iniþiative
legislative. Este adevãrat cã aproxi-
mativ 80% din proiectele de legi sînt
prezentate spre examinare de cãtre
Guvern, dar acest lucru  este absolut
normal.

În cazul alegerii sistemului electoral
majoritar va persista problema repre-
zentãrii alegãtorilor din Transnistria.
Proiectul de modificãri propus de
CNMC nu prevede cã un anumit numãr
de locuri în Parlament  poate fi rezervat
pentru completarea lor în cadrul unor
alegeri parþiale, atunci cînd va apãrea
aceastã ocazie. Aici poate meritã sã
fie studiatã experienþa Greciei. Articolul
51 din Constituþia acestei þãri stipuleazã
cã numãrul membrilor din Camera
deputaþilor este stabilit prin lege; acest
numãr, însã, nu poate fi mai mic de 200
ºi mai mare de 300.

Am vãzut cã atît actualul sistem
electoral, cît ºi cel majoritar propus de
CNMC, au numeroase neajunsuri,  de
aceea propunerea creºtin-democraþilor
de a introduce sistemul electoral mixt
pare a fi un compromis rezonabil. În
opinia lor acest lucru ar permite menþi-
nerea rolului partidelor în viaþa politicã
ºi ar oferi o  ºansã de a-ºi exprima
opþiunea ºi celor ce se pronunþã în
favoarea votului pentru persoane
concrete. Dacã va fi acceptat acest
sistem atunci numãrul mandatelor
oferite listelor de partid se va micºora
de douã ori, iar dacã va fi acceptatã ºi
propunerea CNMC de a micºora
numãrul total de deputaþi pînã la 70,
atunci listelor de partid le vor reveni
doar  35 de mandate. De aceea este
logicã ºi propunerea de a majora pragul
de reprezentare a partidelor, deoarece
preþul unui mandat va fi de 2 - 3 % de
voturi, ci nu de 1% ca în prezent. Mai
este ºi o altã problemã legatã de
introducerea sistemului mixt. ªi anume
dacã e bine sã li se permitã candidaþilor
sã concureze concomitent în circum-
scripþii uninominale ºi în circumscripþia
naþionalã pe listele de partid în acelaºi
timp. În Rusia, de exemplu, aceastã
practicã a stîrnit un ºir de discuþii atît
de ordin teoretic, cît ºi practic. Liderii
de partid participã ºi la alegeri în
circumscripþiile electorale uninominale,
ºi  în fruntea listei de partid, servind
drept locomotivã pentru camarazii din
listã. De aceea, nu existã nici o garanþie
cã introducerea sistemul mixt nu va
crea mari probleme. S-ar putea ca
acesta sã cumuleze neajunsurile
sistemelor proporþional ºi majoritar, ci
nu sã le anihileze.

În sfîrºit, meritã sã ne oprim ºi
asupra propunerilor PNL înaintate în
cadrul unei conferinþe de presã. Propu-
nerea care a avut cea mai mare rezo-
nanþã  s-a referit la  introducerea man-
datului imperativ. Argumentul se axa pe
sporirea responsabilitãþii deputaþilor

faþã de propria formaþiune pentru a-i
împiedica sã migreze cu uºurinþã dintr-
un partid în altul. Este greu sã ghiceºti,
dacã liberalii susþin ºi ei  ideea
introducerii sistemului majoritar. Dacã
nu, atunci propunerea lor se referã la
mandatul imperativ pentru partide. Nu
este o noutate. În campania electoralã
din 1998 o astfel de propunere a fost
lansatã de liderul Partidului Comu-
niºtilor. Vedem cã  în zãdar adepþii sfa-
tului cu poporul îi învinuiesc pe liderii
de partid cã aceºtia n-ar avea încredere
în popor, problema este cã ei nu au
încredere chiar ºi în colegii lor proprii.

Adevãrata problemã este urmã-
toarea: Consiliul Europei recomandã
cu insistenþã þãrilor postcomuniste sã
evite introducerea mandatului imperativ
pentru a nu admite dictatura unuia
dintre partide cînd acesta obþine majori-
tatea absolutã în urma alegerilor.
Probabil, liberalii au destulã imaginaþie
pentru a analiza scenarii de dezvoltare
a democraþiei în Republica Moldova,
dacã dupã alegerile din 1994 Consti-
tuþia, adoptatã o jumãtate de an mai
tîrziu, ar fi presupus un astfel de mandat
imperativ. Celelalte propuneri ale
liberalilor nu sînt decît niºte reverberaþii
ale unor enunþuri fãcute în perioadele
electorale anterioare.

Din pãcate, din  torentul de propu-
neri lipseºte doar cea de revenire la
sistemul proporþional cu mai multe
circumscripþii electorale aºa cum s-a
stabilit în 1993, mai ales cã s-a înlãturat
una din barierele principale - a fost
realizatã reforma administrativ terito-
rialã ºi cea a administraþiei publice
locale. Se pare cã revenirea la varianta
din 1993 ar asigura ºi o legãturã mai
strînsã între alegãtori ºi reprezentaþii
sãi, menþinînd rolul partidelor ºi sporind
democratizarea vieþii lor interne, ºi ar
satisface ºi alte cerinþe bazate pe
principiile menþionate  mai sus. Dar cel
mai mare avantaj al acestui sistem este
cã el oferã posibilitatea democratizãrii
alegerilor ºi educãrii treptate a electo-
ratului. Aceastã perspectivã ar putea fi
combinatã cu cea de reducere a
numãrului de deputaþi.  De exemplu,
peste cîteva campanii electorale ar
putea fi introdus votul preferenþial,
oferindu-li-se alegãtorilor posibilitatea
ca pe lîngã exprimarea opþiunii politice,
ei înºiºi  sã stabileascã ordinea
candidaþilor în listele prezentate de
partide. Dacã în listele din cele 12
circumscripþii ar figura vreo 5 � 7
candidaþi, acest lucru n-ar fi atît de
complicat.�
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În SUA, independenþa sistemului
 judecãtoresc este întruchipatã

de cãtre o serie de instituþii care au
grijã ca judecãtorii sã pronunþe
sentinþe conform legii ºi nu propriilor
interese sau dorinþelor altora, inclusiv
celor ale altor ramuri ale puterii. Cele
cinci componente ale independenþei
judecãtoreºti sînt: 1) protecþia consti-
tuþionalã de care se bucurã judecãtorii
americani; 2) administrarea indepen-
dentã a sistemului judecãtoresc de
cãtre corporaþia judecãtorilor (magi-
straturã); 3) controlul permanent
asupra judecãtorilor ºi sancþionarea
promptã a oricãrui act de comporta-
ment necorespunzãtor venit din
partea lor; 4) maniera în care sînt
abordate conflictele de interese ºi 5)
adoptarea unor hotãrîri judecãtoreºti
juste ºi efective. Luate în ansamblu,
toate aceste cinci componente
asigurã independenþa sistemului
judecãtoresc care serveºte drept
bazã a oricãrei societãþi care se
conduce de supremaþia legii.

Adesea existã o diferenþã substan-
þialã între o guvernare aleasã
democratic ºi o guvernare democra-
ticã. Dupã alegeri începe dificila misi-
une de a guverna în concordanþã cu
supremaþia legii. Sarcina de asigurare

a aplicãrii oneste a legilor ºi a
respectãrii lor revine unei echipe de
juriºti profesioniºti: procurori, avocaþi
ºi judecãtori. Însã rolurile pe care le
pot juca judecãtorii ºi sarcinile care
le revin reprezintã un subiect de
controverse permanente. De ce fel de
împuterniciri dispun judecãtorii pentru
a examina ºi declara nule hotãrîrile
adoptate de cãtre alte ramuri ale
puterii? Pot fi judecãtorii independenþi,
dacã activitãþile ºi bugetele lor sînt
controlate doar de o singurã entitate
a ramurii executive a puterii? Atunci
cînd judecãtorii trebuie sã examineze
ºi sã adopte o hotãrîre asupra  unui
caz anume, cum pot fi ei protejaþi de

intervenþii ºi presiuni politice? Cine
decide dacã o hotãrîre judecãto-
reascã a fost adoptatã fie în conformi-
tate cu o constituþie scrisã, fie cu
precedentele hotãrîri judecãtoreºti?
Aceste întrebãri sînt departe de a fi
academice. Într-o democraþie adevã-
ratã judecãtorii îºi asumã nu numai
responsabilitatea de a-l priva pe
cineva de libertate � sau a-i lua chiar
viaþa � ci ºi aceea de a stabili
atitudinea societãþii faþã de probleme
fundamentale. Recentele hotãrîri ale
Curþii Supreme de Justiþie a SUA s-au
referit, de exemplu, la cazuri de
avorturi, discriminãri, comerþ, contrac-
te de muncã, furturi a proprietãþii
intelectuale etc. Toate aceste mii de
hotãrîri  pe care le adoptã instanþele
judecãtoreºti mari ºi mici din Statele

Unite afecteazã într-un fel sau altul
vieþile cetãþenilor americani.

Nu trebuie sã uitãm cã în spatele
aºa-zisului caracter impersonal al
sentinþelor se aflã caracterul
individual al judecãtorului ºi amprenta
pe care o lasã asupra sentinþei
caracteristicile sale psihice ºi uneori
chiar fiziologice. În Statele Unite un
judecãtor este în acelaºi timp ºi
tãlmãcitor al legii, ºi administrator al
personalului de lucru, ºi arbitru în
soluþionarea unor probleme sociale
importante. Judecãtorul se aflã mereu
în vizorul publicului american. Avînd
atîtea îndatoriri, judecãtorul american
de nivel local, de stat sau federal

contribuie la transpunerea în faptã a
valorilor democratice. El este într-un
fel acea punte care leagã teoria cu
practica.

Temelia independenþei judecãto-
reºti în Statele Unite este protecþia pe
care le-o garanteazã judecãtorilor
articolului 3 al Constituþiei pe baza
cãruia a fost creatã magistratura
federalã. El stipuleazã cã: 1) judecã-
torii federali îºi pot menþine serviciul
doar �atît timp cît dau dovadã de un
comportament demn�, �vor primi o
compensaþie pentru munca lor� care
�nu poate fi micºoratã pe parcursul
perioadei în care îºi exercitã
atribuþiile�; 2) nici Congresul, nici
preºedintele þãrii nu pot sã influenþeze
direct mersul vreunui proces ºi
rezultatele lui prin ameninþãri de
demitere a judecãtorilor sau micºo-
rare a salariilor lor. Judecãtorii sînt
protejaþi de concediere arbitrarã prin
fraza � atît timp cît dau dovadã de
comportament demn�, iar acest
mecanism se aplicã ºi în cazul altor
oficiali de rang federal.

Potrivit aceluiaºi articol, judecãtorii
sînt �funcþionari publici� care pot fi daþi
afarã pentru �trãdare, mitã ºi alte
crime grave�.  Concedierea este un
proces iniþiat oficial de cãtre Congres,
dar care se face numai cu acordul
ambelor camere. Congresul trebuie
mai întîi sã prezinte Senatului
rechizitoriul. Apoi, Senatul exami-
neazã cazul ºi adoptã o hotãrîre de
condamnare sau nu a inculpatului
(oficiali înalþi, inclusiv judecãtorii) cu
douã treimi de voturi.

De la crearea sistemului judecãto-
resc american, s-a apelat destul de
rar la aceastã prerogativã de a demite
oficialii înalþi ºi judecãtorii. De regulã,
pe baza ei au fost demiºi judecãtori
care nu au dat dovadã de �compor-
tament demn�. Dar Congresul ºi
Senatul se ocupã numai de cazuri
grave. De celelalte cazuri de com-
portament �nedemn�  se ocupã
sistemul judecãtoresc disciplinar care
este administrat de judecãtorii înºiºi.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Judicial Independence In The United
States of America. Toate drepturile aparþin
Serviciului Informaþional al Statelor Unite
ale Americii (United States Information
Service) Traducere de Gabriel Mumjiev.).

INDEPENDENÞA SISTEMULUI JUDECÃTORESC ÎN SUA
Stephen G. Breyer
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Potopul de acuzaþii, învinuiri ºi
insinuãri mai mult sau mai

puþin grave  prin care se caracteri-
zeazã de obicei campaniile electorale
trezeºte în rîndurile alegãtorilor, în
special din þãrile aflate în tranziþie, un
profund sentiment de cinism - una din
formele principale ale nemulþumirii
politice. Trebuie sã ne îngrijoreze
faptul cã acesta duce la o neîncredere
generalã într-un sistem politic dat ºi
paveazã drumul spre putere al
minþilor înfierbîntate ºi a celor care
fluturã mult lãudata flamurã a mîinii
de fier . De exemplu, publicul poate
deveni cinic faþã de orice încercare a
guvernanþilor, fie ea ºi sincerã, de a
eradica sãrãcia ºi opri creºterea
criminalitãþii. În asemenea condiþii,
eforturile guvernanþilor (mai ales dacã
sînt întreprinse pe fundalul unor
insuliþe putrede de bogãþii ºi lux
exorbitant, înconjurate de o mare de
sãrãcie) vor pãrea mai degrabã niºte
acte de ipocrizie. Cu atît mai mult cu
cît vor fi însoþite de tot felul de baluri
înduioºãtoare de caritate la care se
strîng fãrîme din bani adesea furaþi
de la acea populaþie pauperizatã în
numele cãreia sînt colectate fãrîmele
respective.

De regulã, cetãþenii afectaþi de
acest cinism politic urmãresc rar sau
sporadic presa. În mod voit, se retrag
în afara procesului politic, conside-
rîndu-l irelevant pentru  viaþa lor perso-
nalã. Cu toate acestea, este prematur
sã afirmãm categoric cã doar mediile
sînt cele care produc cinimul politic,
sau cã îl determinã pe cetãþean sã nu
urmãreascã activ presa. Existã
totodatã probe care aratã cã folosirea
activã a mass media duce adesea la
cunoaºterea mai bunã a vieþii politice
ºi poate servi drept un imbold puternic
pentru o participare politicã mai activã.

Cetãþenii cinici tind sã-ºi cultive o
profundã neîncredere faþã de
instituþiile guvernamentale, iar aceastã
poziþie îi face sã simtã o neputinþã
totalã ºi dureroasã de a influenþa într-
un fel sau altul ceea ce întreprinde
guvernul. Lucrurile stau în felul
urmãtor: cetãþeanul se convinge tot
mai mult, în special pe mãsurã ce
sãrãcia din jur creºte, cã guvernanþilor,
fie cã sînt corupþi, fie cã sînt
imcompetenþi, nu le poþi încredinþa
îngrijirea mãcar a unui pui de gãinã,
dar mi-te frîiele puterii, de aici rezultã
lipsa eficacitãþii politice, sentimentul

dureros ºi înjositor de neputinþã ºi
ironia faptului cã încederea în
instituþiile democratice scade odatã cu
creºterea numãrului de alegeri ce nu
sînt capabile sã schimbe situaþia în
bine. Numeroºi experþi sugereazã cã
alegãtorii, în special
alegãtorii tineri, se
pomenesc într-o
capcanã, sau
mai bine-zis,
într-un cerc
vicios unde
c i n i s m u l
diminueazã
eficacitatea
perceputã
ceea ce are
drept rezul-
tat sporirea
cinismului ºi a
apatiei politice.

S-a vorbit mult
despre impactul pe
care-l are campania electoralã, bazatã
pe publicitatea electoralã negativã,
asupra participãrii politice ºi proce-
selor democratice. Numeroºi analiºti
au afirmat cã rezultatele publicitãþii
electorale negative sînt numãrul mic
de cetãþeni care considerã cã face sã
votezi ºi apatia politicã. Existã, însã,
cercetãtori care încearcã sã
demonstreze cã lucrurile nu stau chiar
aºa ºi cã negativismul politic este de
fapt un cuþit cu douã muchii, iar mass
media sînt folosite ca o variabilã
mijlocitoare importantã. Vorbind în
termenii tacticilor negative ale campa-
niei electorale, cercetãtorii afirmã cã
în general alegãtorii nu sînt încîntaþi
de publicitatea politicã negativã pe
care o gãsesc drept neinformativã,
neeticã ºi pãcãlitoare. De asemenea,
publicitatea electoralã negativã poate
contribui la diminuarea receptivitãþii
faþã de mesajele vehiculate în cursul
campaniei.

Dacã negativismul slãbeºte
interesul ºi atenþia alegãtorului faþã de
reflectarea campaniei electorale în
mass media, acest  lucru poate avea
consecinþe nefaste asupra procesului
de luare a deciziilor politice, din cauza
relaþiei strînse în care se aflã el cu
participarea politicã. Cu cît cetãþeanul
manifestã un interes mai mare faþã
de treburile politice, cu atît mai folosite
sînt sursele de informaþii. Cãutarea
activã a direcþiei este conºtientã ºi
presupune efortul de orientare.

Negativismul faþã de mass media pe
lîngã faptul cã îi determinã pe alegãtori
sã nu mai creadã în forþa votului lor
(deci, la alegeri se prezintã tot mai
puþini alegãtori), îi înstrãineazã de
mass media ºi respectiv împuþineazã
cunoºtinþele lor despre realitãþile

politice ºi participarea

politicã pe întreg cuprinsul þãrii date.
Dacã alegãtorul rezistã ºuvoiului de
murdãrii cu care se împroaºcã
concurenþii electorali în mass media,
acest lucru va lãsa o amprentã adîncã
asupra percepþiilor ºi viziunilor sale
politice, împingîndu-l spre niºte
concluzii care nu fac decît sã-i
sporeascã ºi mai mult cinismul.  Dacã
însã negativismul îi înstrãineazã pe
cetãþeni de mass media cu toate
partizanatele lor politice mari ºi mici,
sincere ºi cumpãrate, asumate de
bunã voie sau în urma pumnului
fluturat sub ochi, aceasta nu
înseamnã totuºi cã ei refuzã total sã
participe la procesele politice.
Dimpotrivã, se poate înregistra uneori
în rîndurile cetãþenilor un efect invers:
aceºtia vin sã voteze în masã mai
degrabã pentru a-ºi exprima nemulþu-
mirea faþã de acei aleºi publici care li
se par cei mai odioºi dintre toþi, decît
sã voteze pentru altcineva ale cãrui
promisiuni puþin probabil cã mai pot
impresiona chiar pe cei mai naivi. E
vorba aici de aºa-numitul vot de
protest, caracteristic în special þãrilor
împotmolite rãu de tot în labirintele
tranziþiei.�

(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. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

MASS MEDIA ÎN CAMPANIILE ELECTORALE
Bruce E. Pinkleton, Erica Weintraub Austin ºi Kristine J. Fortman
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O analizã generalã a succe-
selor ºi eºecurilor din trecut

privind combaterea corupþiei ne
dezvãluie urmãtoarele probleme:

1) limitele puterii: o nouã admi-
nistraþie ar dori sã combatã efectiv
ºi energic corupþia, dar moºteneºte
o birocraþie coruptã, care blocheazã
eforturile de schimbare a situaþiei;

2) absenþa unei dorinþe reale în
eºaloanele de vîrf ale puterii de a
combate corupþia: fãrã a demonstra
prin fapte ºi mãsuri concrete
aceastã dorinþã, guvernanþii nu au
în ochii veºnic bãnuitori ai cetã-
þenilor autoritatea moralã de a
asigura supremaþia legii ºi pedepsi
pe cei corupþi;

3) numãrul mare de promisuni
ambiþioase care conduc spre aºtep-
tãri nerealiste ºi în ultima instanþã
deºarte ce se soldeazã cu pierderea
încrederii cetãþenilor în guvernanþi;

4) reformele în domeniul com-
baterii corupþiei nu sînt coordonate:
nimeni nu este �stãpînul� reformelor
respective ºi nimeni nu se grãbeºte
sã aibã grijã ca ele sã fie aplicate
cum se cuvine;

5)  aceste reforme se bazeazã
mult prea mult pe �corectitudinea ºi
onestitatea� celor care sînt chemaþi
sã asigure respectarea legii:
aceasta conduce spre represiuni,
abuz de putere ºi apariþia unor noi
forme de corupþie;

6) aceste reforme �neglijeazã�
rechinii din eºaloanele de vîrf ale
puterii ºi se axeazã doar pe niºte
�musculiþe amãrîte ºi neînsemnate�:
dacã legea se aplicã incorect ºi
injust, aceasta va pierde orice
legitimitate în ochii cetãþenilor care
se vor strãdui de acum încolo sã o
ocoleascã cît mai des posibil;

7) faptul cã s-a eºuat atît stabi-
lirea unor mecanisme instituþionale
care sã continue sã existe ºi dupã
plecarea de pe arena politicã a celor
care au promovat reformele respec-
tive, cît ºi antrenarea reprezen-
tanþilor societãþii civile ºi sectorului
privat în lupta împotriva corupþiei.

Toate societãþile se aflã în
posesia unui �sistem de integritate
naþionalã�, dar ideea de a considera
diferite elemente � societatea civilã,
mass media, diverse instituþii de stat
etc. - ale sistemului respectiv în
totalitatea lor poate fi destul de
nouã. Luat în parte, fiecare element
susþine restul elementelor sau unul
din ele.

Dacã sistemul depinde în între-
gime de un singur sau de cîþiva
�stîlpi�, atunci el devine  foarte
vulnerabil ºi are toate ºansele sã se
prãbuºeascã. El pare sã funcþio-
neze doar pe termen scurt, iar drept
exemplu pot servi purificãrile
întreprinse de cãtre guvernele
militare  în urma rãsturnãrii unor

regimuri civile corupte. Aceastã
metodã de abordare a problemei ne
dezvãluie o nouã formã de a pune
�diagnosticul� ºi ne poate ajuta sã
gãsim �leacuri� noi. În loc sã
analizãm în parte fiecare instituþie
(de exemplu, pe cea judecãto-
reascã) ºi sã ne axãm pe un singur
program de reformã, am face mai
bine sã analizãm totalitatea relaþiilor
dintre instituþiile de stat. De exem-
plu, care este valoarea ºi rostul unui
sistem judecãtoresc �curat� gata sã
se apuce de asigurarea cea mai
strictã a supremaþiei legii în timp ce
corupþia a prins rãdãcini adînci în
rîndurile poliþiei, anchetatorilor ºi
procurorilor?

Adevãraþii �stîlpi� ai sistemului
naþional de integritate vor varia de
la o societate la alta. Unele vor fi
mai rezistente, alte nu. Dar socie-
tatea întotdeauna va cãuta sã
compenseze slãbiciunile sistemului
prin crearea unor noi instituþii care
sã asigure funcþionabilitatea siste-
mului. De exemplu, în Singapore,
lipsa unei libertãþi reale a presei este
compensatã prin existenþa unui
comitet anticorupþie foarte activ ºi
sîcîitor.

Consecinþele economice ale
unei corupþii în creºtere ºi tendinþele
spre o democratizare mai mare a
societãþii fac presiuni tot mai mari
asupra oficialilor aleºi ºi funcþio-
narilor publici ca aceºtia sã fie mai
responsabili ºi sã asigure o transpa-
renþã mai mare a modului în care
îºi îndeplinesc îndatoririle.  Cu toate
cã nu existã soluþii uºor de gãsit în
lupta împotriva corupþiei ºi fiecare
þarã sau regiune este unicã cît
priveºte istoria, cultura, sistemul ei
politic ºi etapa de dezvoltare socialã
ºi economicã la care ea se aflã la
un moment dat, totuºi existã trãsã-
turi comune tuturor sistemelor naþio-
nale de integritate, precum ºi lecþii
învãþate de unii ce pot fi însuºite ºi
de alþii cu acelaºi succes.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Transparency Internaþional Organisation
Promotes A Holistic Approach To
Contain Corruption, revista Public
Management Forum, vol. V, nr. 2, martie-
aprilie 1999. Toate drepturile aparþin
editorilor. Traducere de Gabriel Mumjiev.)

CUM SÃ COMBAÞI CORUPÞIA DIN ADMINISTRAÞIA PUBLICÃ?
Jeremy Pope
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DEFENCE FOR CHILDREN
INTERNATIONAL � DCI
ASOCIAÞIA INTERNAÞIONALÃ PENTRU
PROTECÞIA COPIILOR

este o organizaþie independentã neguvernamentalã care a fost creatã în 1979 -
Anul Internaþional al Copilului. Obiectivul de bazã al DCI este promovarea ºi
apãrarea neîncetatã, practicã ºi sistematicã a drepturilor copiilor.

Scopuri:
1) informarea publicului larg prin mass media ºi sensibilizarea opiniei publice internaþionale în ceea ce priveºte

situaþia privitoare la respectarea drepturilor copiilor ºi problemele lor;
2) identificarea, promovarea ºi aplicarea celor mai efective mijloace de asigurare a respectãrii drepturilor copiilor în

situaþii concrete.

Pentru a realiza aceste scopuri DCI:
a) investigheazã în calitate de agenþie independentã cazuri grave de violare a drepturilor copiilor;
b) studiazã, de una singurã sau împreunã cu alte organizaþii, probleme globale serioase în legãturã cu care comunitatea

internaþionalã încã nu este documentatã ºi informatã adecvat, cum ar fi, de exemplu, exploatarea sexualã a
copiilor ºi condiþiile în care se aflã copiii din puºcãrii;

c) întreprinde mãsuri concrete menite sã amelioreze situaþia copiilor ale cãror drepturi au fost violate ºi sã tragã la
rãspundere persoanele care s-au fãcut vinovate de aceastã încãlcare;

d) monitorizeazã ºi analizeazã modul în care se aplicã standardele internaþionale de respectare a drepturilor copiilor;
e) elaboreazã propuneri de perfecþionare a standardelor internaþionale în domeniul asigurãrii respectãrii drepturilor

copiilor;
f) promoveazã cooperarea la nivel naþional, regional ºi internaþional în vederea unei abordãri eficiente a problemelor

cu care se confruntã copiii;
g) coordoneazã activitatea diferitor echipe juridice ºi de protecþie socialã care studiazã ºi monitorizeazã modul în

care se aplicã  standardele internaþionale de respectare a drepturilor copiilor.

DCI are statut de consultant permanent al urmãtoarelor organisme internaþionale: Consiliul Economic ºi Social al
ONU, UNESCO ºi Consiliul Europei.
DCI îºi desfãºoarã activitatea pe toate cele cinci continente ºi are peste 60 membri (organizaþii) asociaþi.
În 1997, DCI a iniþiat programul �Reþeaua internaþionalã pentru prevenirea criminalitãþii în rîndurile tineretului�. În
cadrul acestui program DCI oferã diverse informaþii privind aceastã problemã ºi coordoneazã diferite iniþiative îndreptate
spre 1) reintegrarea pe cît e posibil a tinerilor criminali în societate; 2) identificarea ºi înlãturarea factorilor care îi
determinã pe copii ºi adolescenþi sã devinã, conºtient ºi inconºtient, criminali. DCI lucreazã asupra perfecþionãrii
legislaþiei internaþionale în acest domeniu ºi colaboreazã în acest sens cu diverse organizaþii neguvernamentale ºi
guvernamentale la nivel naþional, regional ºi internaþional.
De asemenea, DCI editeazã ºi publicã rapoarte ºi buletine informative care: a) reflectã activitatea Comitetului ONU
pentru drepturile copilului, Comisiei ONU pentru drepturile omului ºi alte organisme ONU care se ocupã de apãrarea
drepturilor omului; b) cuprind informaþii detaliate despre situaþia copiilor din toate þãrile.
În ultimele decenii au fost elaborate mai multe instrumente ºi mecanisme juridice ca rãspuns la îngrijorarea crescîndã
a opiniei publice în legãturã cu modul în care se respectã ºi promoveazã drepturile copiilor. DCI ºi-a adus, la rîndul
ei, contribuþia la clarificarea ºi îmbunãtãþirea unor aspecte ale respectivelor instrumente ºi mecanisme care servesc
totodatã drept bazã a standardelor internaþionale în domeniul protecþiei ºi apãrãrii drepturilor copiilor. Aceste standarde
sînt cuprinse în urmãtoarele documente: 1) Convenþia ONU cu privire la drepturile copiilor; 2) Ghidul ONU pentru
prevenirea criminalitãþii în rîndurile tinerilor; 3) Regulile ONU cu privire la protecþia tinerilor din penitenciare; 4)
Convenþia de la Haga cu privire la protecþia copiilor, la cooperare în protecþia copiilor, la cooperare în respectarea
adoptãrii interstatale de copii etc.

Adresa: Defence for Children International, P.O. Box 88, CH 1211 Geneve 20, Switzerland.
Tel.: 41 22 734 0558, fax: 41 22 740 1145.

Pagina de Internet: http://www.childhub.ch-webpub-dcihome, E-mail: dci-juv.justice@pingnet.ch.
Preºedinte: Dr. Philip E. Veerman, Secretar General: Ricardo Dominice.
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Mai multe þãri din Europa
Centralã ºi de Est (ÞECE)

sînt intrigate de �experimentul din
Noua Zelandã� în domeniul reformei
conducerii sectorului public.  De
asemenea, alte state au efectuat
experimente  care se aseamãnã mai
mult sau mai puþin cu cel din Noua
Zelandã ºi sînt cunoscute sub
denumirea de �Noua Conducere
Publicã� NCP (New Public Manage-
ment). ÞECE pot beneficia de
numeroase aspecte ale NCP în mai
multe privinþe ceea ce presupune
totodatã din partea lor o prudenþã
adîncã în implementarea acelor
mecanisme ale reformei ce s-au
dovedit eficiente în cazul þãrilor care
le-au aplicat.

Experimentul din Noua Zelandã
pornise de la o crizã a finanþelor
publice,  iar reformele ce i-au urmat
aveau drept scop întãrirea sistemului
bugetar ºi procedurilor de control.
Toate acestea urmãreau: 1) descent-
ralizarea procesului de luare a
deciziilor; 2) intensificarea contactelor
între miniºtri ºi directorii executivi de
agenþii publice, între entitãþile
sectorului public ºi companiile
sectorului privat; 3) concentrarea
atenþiei asupra rezultatelor directe ºi
indirecte ale politicilor guverna-
mentale.

O preîntîmpinare pentru ÞECE

Oricum, mai e nevoie de timp pînã
cînd impactul reformei asupra
activitãþii funcþionarilor publici va
putea fi calificat cu siguranþã drept
pozitiv sau negativ.

De aceea, ÞECE nu trebuie sã
urmeze orbeºte drumul pe care l-a
ales Noua Zelandã sau alte state.  În
primul rînd pentru cã:

• multe din contractele pe care le
semneazã guvernul conform
modelului nouzelandez nu sînt
niºte contracte adevãrate în sens
comercial ce-ar permite �cumpãrã-
torului� de servicii publice sã le
rezilieze ºi sã caute despãgubiri
în instanþele judecãtoreºti, dacã

�vînzãtorul� nu
reuºeºte dintr-un
motiv sau altul sã
furnizeze �marfa�.
Contractele potrivit
cãrora �cumpãrã-
torul� de servicii este
un ministru ºi �vînzã-
torul� e un înalt func-
þionar sau funcþiona-
ri publici în cadrul
unei agenþii publice
nu pot fi considerate
ca niºte contracte
adevãrate sub aspect
comercial.

• În þãri ca Noua
Zelandã folosirea pe
scarã largã a con-
tractelor de acest fel
poate diminua valo-
rile tradiþionale ale
serviciilor publice,
responsabilitatea
personalã ºi profesi-
onalismul. În ÞECE
acest lucru ar face ºi
mai grea construirea unui sistem
modern de administraþie publicã
care sã înglobeze totodatã ºi
elementele esenþiale ale standar-
delor etice pe care trebuie sã le
respecte funcþionarul public.

• Spre deosebire de state ca Noua
Zelandã, ÞECE nu au o economie
de piaþã tot atît de puternicã cu
care guvernul ar putea încheia
contracte avantajoase, nici nu au
stabilit procedurile juridice care sã
reglementeze mecanismele de
funcþionare a acestor contracte.

Mai mult, ÞECE care vor sã aplice
modele de tipul celui nouzelandez al
reformei administraþiei publice riscã
sã se confrunte cu probleme grave,
dacã nu dispun de un mediu care sã
împãrtãºeascã mãcar aproximativ
caracteristici juridice ºi culturale
similare.Þãri europene ca Germania
ºi Franþa au avut de furcã cu
probleme extrem de serioase cînd au

încercat sã importe soluþii de tip NCP
tocmai din aceste motive. În þãrile
respective s-a dovedit foarte dificil în
special de a �diminua� numãrul
operaþiunilor guvernamentale inefici-
ente, sau comercializarea celor cu
care sectorul privat se descurcã mult
mai bine, întrucît cîmpul de manevrã
al funcþionarilor publici este consi-
derabil îngustat de cãtre lege.

De asemenea, þãrile care au
construit mecanisme centrale puter-
nice (de exemplu, prin Ministerul de
finanþe ºi inspectoratele fiscale) de
exercitare a atribuþiilor conducerii
sistemului financiar ºi de control
guvernamental al ministerelor ºi
agenþiilor publice se  confruntã cu
numeroase dificultãþi - juridice ºi
practice - în transferarea acestor
responsabilitãþi ºi atribuþii cãtre
personalul ministerelor de resort,
chiar dacã acest transfer de putere
se potriveºte mai bine cu conceptul
de descentralizare a procesului de
administrare a resurselor.

NOUA ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ ÎN ÞÃRILE EUROPEI CENTRALE
ªI DE EST: RISCURI ªI CAPCANE

Richard Allen

Michael Murphy
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Sistemul neoficial împotriva
celui oficial

O altã problemã cu care ar putea
sã se confrunte ÞECE este faptul cã
practicile neoficiale de administrare
a sectorului public pot fi tot atît de
importante, dacã nu chiar mai
importante, ca ºi regulile oficiale. În
þãrile puternic dezvoltate elementul
neoficialului este esenþial pentru
�uleiul� cu care cînt unse rotiþele
maºinii administraþiei publice în care
procedurile ºi regulile oficiale
reglementeazã toate activitãþile
guvernamentale semnificative. Cu
toate acestea, în þãrile unde lipsesc
asemenea proceduri ºi reguli, costu-
rile elementului neoficial al admi-
nistrãrii sectorului public sînt mari ºi
includ neglijarea pe scarã largã a
regulilor serviciilor publice ºi altor
sisteme de control, timpul ºi resursele
necesare neutralizãrii acestor servicii
ºi sisteme, neîncrederea profundã ºi
ura faþã de tot ce poartã pecetea de
guvernamental, corupþia instituþiona-
lizatã ºi o indiferenþã totalã faþã de
rezultatele programelor publice ºi
performanþa agenþiilor guverna-
mentale sau a funcþionarilor publici.

Trebuie sã þinem minte foarte bine
cã: înainte de reformã, Noua Zelandã
avea bugete în raport cu care se
controlau cheltuielile, bugete ce
corespundeau într-adevãr tranzac-
þiilor efectuate. De asemenea, Noua
Zelandã dispunea de servicii publice
ce reglementau modul în care
funcþionarii publici erau angajaþi ºi
plãtiþi. Cu alte cuvinte, ea avea un
sector public oficial real. Aceasta este
o precondiþie esenþialã pentru orice
început de reformã a la   NCP.

Progresul broaºtei þestoase

Dacã majoritatea ÞECE nu vor
reuºi sã facã faþã testului respectiv,
la etapa actualã a evoluþiei lor,
aceasta nu înseamnã cã ele nu sînt
capabile sã întreprindã mãsuri
substanþiale în vederea îmbunãtãþirii
operaþiunilor guvernamentale, dimi-
nuãrii proporþiilor practicilor neoficiale,
prin obligarea  funcþionarilor publici de
a respecta regulile ºi procedurile
oficiale, precum ºi prin întãrirea ºi
promovarea încrederii în agenþiile

publice. Putem vorbi de o anumitã
succesiune logicã a mãsurilor ce
trebuie întreprinse pentru conso-
lidarea elementului oficial al practicilor
de administrare a sectorului public.
Ele sînt urmãtoarele:

1. a  privatiza sau reduce opera-
þiunile guvernamentale care pot fi
efectuate cu mai mult succes de cãtre
companiile din sectorul privat, pentru
cã progresul din sectorul public
necesitã un progres paralel în
dezvoltarea economiei de piaþã ºi a
infrastructurii ei (de exemplu,
dezvoltarea ºi extinderea pieþelor
financiare, întãrirea sistemului de
contabilitate ºi a serviciilor de sprijin
financiar etc.);

2. modernizarea sectorului public
echivaleazã cu stabilirea unui sistem
viabil ºi funcþional de reguli oficiale.
De exemplu, ministerele ºi agenþiile
de resort trebuie sã elaboreze o serie
de norme, reguli, proceduri ºi
discipline care sînt necesare aplicãrii
bugetului aprobat de cãtre Parlament;

3. pentru a reuºi în promovarea
încrederii în procedurile oficiale ale
sectorului public ºi valorile acestuia,
politicienii ºi funcþionarii publici trebuie
sã-ºi concentreze atenþia  asupra
elementelor de bazã ale administra-
þiei/conducerii publice. În alte cuvinte,
ei trebuie sã controleze mecansimele
interioare ale sistemului pentru a
putea controla efectele lui exterioare,
ei trebuie sã controleze colectarea
banilor înainte de a putea explica
ascensiunea sau cãderea preþurilor,
ei trebuie sã fie primii care sã respecte
regulile ºi procedurile oficiale înainte
de a fi autorizaþi sã-i oblige pe alþii sã
le respecte;

4. sectorul public trebuie sã fie
organizat în conformitate cu principiul
controlului intern - sistemele ºi
procedurile pe care fiecare orga-
nizaþie guvernamentalã urmeazã sã
le dezvolte pentru a-ºi face cunoscute
obiectivele, a asigura respectarea
legilor ºi a regulamentelor, a conduce
efectiv personalul de lucru ºi a
administra eficient resursele, asigu-
rînd totodatã protecþia patrimoniului
public.

Paralele europene

Este interesant cã toate mãsurile
menþionate mai sus se potrivesc de
minune cu condiþiile pe care þãrile-
candidat trebuie sã le îndeplineascã
pentru a deveni membri cu drepturi
depline ale Uniunii Europene. De
exemplu:

1) dezvoltarea unei Pieþe Unice ºi
introducerea monedei euro în cadrul
unei Europe unite va încuraja
dezvoltarea economiilor de piaþã ale
noilor state membre;

2) noile state membre trebuie sã
aplice cerinþele prevãzute în tratatele
de la Maastricht ºi Amsterdam, sã
pregãteascã planuri fiscale ºi
economice pe termen mediu ce
urmeazã a fi aprobate de cãtre statele
membre vechi, sã asigure îndepli-
nirea regulilor privind �convergenþa
fiscalã�, cuprinse în tratatul de la
Maastricht; sã monitorizeze execu-
tarea bugetelor lor conform Pactului
cu privire la Stabilitate ºi Creºtere
(Stability and Growth Pact). Þãrile
care nu reuºesc sã obþinã conver-
genþa economicã ºi fiscalã riscã sã
fie sever penalizate;

3) din cauzã cã pieþele financiare
ale lumii vor cere informaþii clare ºi
exacte, noile state membre vor trebui
sã îmbunãtãþeascã calitatea ºi
transparenþa rapoarelor lor cu privire
la bugetele lor ºi alte chestiuni
financiare;

4) noile state membre sînt sprijinite
financiar doar dacã îndeplinesc
regulamentele Comunitãþii Europene
ceea ce presupune controlul intern al
fondurilor bãneºti în drumul lor din
Bruxelles, prin bugetul de stat, cãtre
beneficiari (de exemplu, fermieri,
autoritãþi locale care folosesc aceste
mijloace pentru finanþarea proiectelor
de dezvoltare a transportului local
etc.)�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
New Public Management: Pitfalls For
Central And Eastern Europe. Revista
Public Management Forum, vol.V, nr. 1,
ianuarie-februarie 1999. Toate drepturile
aparþin editorilor. Traducere de Gabriel
Mumjiev.)
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Relaþiile dintre cetãþeni ºi admi-
nistraþia publicã constituie o

problemã de o importanþã strategicã
pentru procesul de identificare a celor
mai eficiente modalitãþi de îmbunã-
tãþire a sistemului democratic de gu-
vernare. Noile cãi de comunicare ºi o
mai mare participare a cetãþenilor la
viaþa publicã contribuie la creºterea
eficacitãþii ºi legitimitãþii administraþiei
publice.

Realizarea obiectivelor politicilor
publice depinde nu numai de eforturile
guvernanþilor, dar ºi într-o mare mã-
surã de numeroasele acþiuni între-
prinse de cetãþeni, firme ºi organizaþii
neguvernamentale. Politicile publice
se aplicã cu succes atunci cînd cetã-
þenii înþeleg necesitatea lor ºi nu le
saboteazã într-un fel sau altul. Aceas-
tã înþelegere poate fi obþinutã numai
prin oferirea unor informaþii �de ultimã

orã�, cuprinzãtoare ºi a cãror credi-
bilitate nu stîrneºte nici o îndoialã..

Modul în care legile ºi regle-
mentãrile sînt concepute ºi elaborate
influenþeazã costurile totale ale
aplicãrii. Aceasta este o problemã
crucialã pentru þãrile care aspirã sã
devinã membre ale Uniunii Europene
(UE). În acelaºi timp, în urma schim-
bãrilor din legislaþie menite sã
intensifice participarea cetãþenilor la
administrarea treburilor publice se vor
schimba substanþial ºi relaþiile dintre
sectorul privat ºi administraþia publicã.

Relaþiile dintre administraþia pub-
licã ºi cetãþeni, bazate pe o respectare
benevolã a legislaþiei ºi asigurate prin
inspecþii oficiale, urmeazã sã substi-
tuie controlul ierarhic direct. Aºa ceva
necesitã modificãri �cu bãtaie lungã�
ale instrumentelor de aplicare a

politicilor publice. Pentru ca þãrile care
candideazã la calitatea de membru al
UE sã poatã face faþã standardelor
impuse de UE, este nevoie ca nu
numai guvernele lor, ci ºi cetãþenii
simpli ai statelor respective sã depunã
eforturi susþinute în aceastã direcþie.

Respectarea benevolã a cerinþelor
impuse în cadrul aplicãrii politicilor
publice presupune cunoaºterea
faptului cã cetãþenii ºtiu de existenþa
ºi scopurile lor. Majoritatea cetãþenilor,
antreprenorilor individuali, firmele mici
ºi medii din þãrile-candidat au o
capacitate limitatã de a þine pasul cu
torentul de legi ºi hotãrîri adoptate de
autoritãþi, de a le analiza, de a le
prevedea impactul asupra activitãþii lor
ºi de a dezvolta, în consecinþã,
strategii menite sã uºureze respec-
tarea lor. Pe lîngã aceasta, sã nu uitãm
cã numeroase þãri-candidat dispun de

resurse limitate pentru a asigura
circulaþia informaþiilor privitoare la
politicile publice ºi aplicarea lor. În
asemenea condiþii, cetãþenii trebuie sã
ºtie cel puþin cum funcþioneazã
administraþia publicã ºi cui ar trebui
sã se adreseze pentru a obþine
informaþia. Nu este greu sã-þi închipui
cît de umilit ºi enervat se simte
cetãþeanul simplu atunci cînd
funcþionari de toate rangurile îl
�paseazã� ca pe o minge de fotbal de
la unul la celãlalt cînd cere sã i se ofere
informaþii privitoare la anumite cauze
ºi efecte legate de aplicãrea politicilor
publice. Nepãsare ºi dispreþ � sus,
înrãire ºi neîncredere cronicã � jos.
Este clar cã astfel orice încercare de
a implica cetãþenii în soluþionarea
problemelor de interes public este
sortitã de la bun început eºecului.

Adevãrat, însã, �buturuga micã
rãstoarnã carul mare�. Cred cã un
început promiþãtor al aplicãrii politicilor
publice ar fi instruirea funcþionarilor
publici în domeniul - oricît de para-
doxal ar suna - bunelor maniere, adicã
respectului elementar pe care ei în
virtutea poziþiilor lor sînt obligaþi sã-l
manifeste faþã de cetãþeni. Tot o formã
elementarã a acestui respect trebuie
sã fie efortul continuu al organelor
administraþiei publice de a-i þine la
curent pe cetãþeni cu ceea ce fac ºi
cum fac. De exemplu, deconectãrile
masive de electricitate, gaz ºi apã din
þãrile CSI se produc, de regulã, fãrã
anunþarea prealabilã a populaþiei, cu
un cinism adesea strigãtor la cer.
Cetãþenii nicidecum nu pot înþelege
cine e responsabil de toate acestea,
cînd se va pune capãt debandadei
deconectãrilor, de ce nu au fost
anunþaþi, ce mãsuri concrete propune
guvernul pentru a ameliora situaþia
etc. Ce sã mai vorbim de repre-
zentanþii businessului mic ºi mijlociu
care, pe de o parte, se vãd obligaþi sã
întreþinã pe banii lor tot felul de
structuri criminale pentru o pretinsã
�protecþie", iar pe de altã parte, trebuie
sã plãteascã statului niºte impozite
capabile sã cocoºeze pînã ºi atlanþii
din mitologia greacã. Binenþeles cã un
guvern care nu este interesat de
schimbarea acestei situaþii va evita sã
ofere publicului informaþii cu privire la
cei ce trag foloase directe de pe urma
ei ºi a mecanismelor politice ºi
economice folosite de aceºtia pentru
a o menþine. Un guvern care vrea cu
adevãrat sã serveascã interesele
�poporului� ºi este ataºat valorilor
democratice nu poate sã nu înþeleagã
cît de important este pentru reuºita
acþiunilor sale sã ºtie sã comunice cu
poporul pe care îl reprezintã ºi sã-l
informeze regulat asupra politicilor
publice ce urmeazã a fi aplicate ºi
asupra metodelor folosite în aplicarea
lor. Aceastã comunicare între guvern
ºi popor este o condiþie fãrã de care
orice încercare de a-i implica pe
cetãþeni în administrarea treburilor
publice nu are sorþi de izbîndã.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi adap-
tarea unor fragmente din lucrarea Engaging
the Citizen Leads To Better Results, revista
Public Management Forum, vol. V, nr. 3, mai-
iunie 1999. Toate drepturile aparþin editorilor.
Traducere de Gabriel Mumjiev.)

IMPLICAREA CETÃÞENILOR ÎN PROCESUL DE ADMINISTRARE
A TREBURILOR PUBLICE

Joanne Caddy

László Quitt
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Cei care au cãutat sã reînvie
conceptul de societate civilã

ºi-au gãsit punctele de plecare, de
regulã, fie în operele lui Hegel, fie în
cele ale lui Tocqueville. Astfel ei au
tins sã neglijeze contribuþia unui mare
gînditor care a elaborat relaþia între
iluminism ºi societatea civilã într-o
manierã foarte sugestivã: Immanuel
Kant. În 1784, Kant a publicat douã
eseuri: �O idee pentru o istorie
universalã cu finalitate cosmopolitã�
ºi �Ce este iluminismul?�. Aceste
douã eseuri oferã cercetãtorului
contemporan un remediu pentru
eliminarea a cel puþin cîtorva
confuzii ce planeazã asupra discu-
þiilor privitoare la conceptele de
iluminism ºi societate civilã. Ele pun
în discuþie o definiþie a iluminismului
care se bazeazã pe concepþia nouã
de �folosire publicã a raþiunii� ºi scot
în evidenþã deosebirea dintre
folosirea publicã ºi cea privatã a
raþiunii pentru a distinge societatea
civilã de cea cosmopolitã. În acest
context, perspectiva unei societãþi
cosmopolite ipotetice îi oferã lui
Kant materialul necesar pentru
diferite analize referitoare la socie-
tatea civilã.

Distincþia pe care o face Kant între
folosirea publicã a raþiunii ºi cea
privatã joacã un rol important în
concepþia sa asupra societãþii civile.
În �Ce este iluminismul� el afirmã cã
atunci cînd indivizii sînt antrenaþi într-o
folosire �privatã� a raþiunii � o folosire
limitatã de cerinþele ºi convenþiile,
îndatoririle ºi responsabilitãþile
poziþiilor pe care ei le deþin în
societate � aceºtia funcþioneazã ca
pãrþi �pasive� ale �maºinãriei�
societãþii civile. Dar indivizii nu sînt
niciodatã simpli membri ai societãþii
civile. În orice moment ei sînt, de
asemenea, membri ai �societãþii
cosmopolite� ºi ca membri ai acestei
comunitãþi ei se bucurã de dreptul la
folosirea publicã liberã ºi nelimitatã a
raþiunii lor. Ca participanþi la aceastã
societate cosmopolitã de scriitori ºi
cititori indivizii au dreptul sã critice
cerinþele ce li se impun ca la membri
ai societãþii civile.

Folosirea privatã a raþiunii este
limitatã de presupoziþia cã ea trebuie,
pur ºi simplu, sã fie acceptatã drept
o condiþie indispensabilã ocupãrii unui

post anume. Kant aduce drept
exemplu preotul, a cãrui predicã
trebuie sã fie în concordanþã cu
doctrinele, dogmele bisericii cãreia îi
aparþine ºi nicidecum altfel.

Societatea civilã îºi confruntã
membrii cu o multitudine de reguli ºi
restricþii care trebuie pur ºi simplu sã
fie acceptate necondiþionat. Doar

atunci cînd aceeaºi indivizi se vor
percepe pe ei înºiºi drept cetãþeni ai
unei societãþi cosmopolite ei vor fi
capabili sã examineze raþionalitatea
practicilor în care sînt antrenaþi în
urma rolului de membri ai societãþii
civile pe care îl au de jucat. Opoziþia
dintre punctul de vedere civil ºi cel
cosmopolit este astfel definitorie
pentru înþelegerea lui Kant a naturii
iluminismului. În opinia marelui
gînditor german cea mai mare
problemã a speciei umane este
gãsirea unei asemenea societãþi civile
care sã �administreze justiþia în mod
universal�. Totuºi, soluþia se dove-
deºte a fi subordonatã problemei
relaþiilor externe cu alte state. Justiþia
nu poate fi obþinutã în cadrul societãþii
civile, atît timp cît statele sînt
antrenate în pregãtiri constante
pentru a face faþã conflictelor ce se
pot isca între ele. Dar, anume aceste
cheltuieli enorme legate de rãzboi ºi
pregãtirile militare trebuie sã
constituie cel mai puternic mobil
exterior pentru state în direcþia
modificãrii constituþiilor lor, precum ºi
în direcþia formelor republicane de
guvernare. Forþa motrice ce stã în

spatele întregului proces este
noþiunea paradoxalã de �sociabilitate
nesocialã�: tensiunea - atît de carac-
teristicã speciei umane � a dorinþei
de a trãi în societate laolaltã cu alþii ºi
totodatã ca individ. Kant priveºte
societatea civilã ca pe una hãrþuitã
de tot felul de antagonisme ºi tensiuni
ce oferã impulsul necesar creãrii unei
ordini cosmopolite care, în schimb,
oferã condiþiile necesare apariþiei unei
ordini civile.

Este destul de dificil sã faci
compatibilã concepþia lui Kant despre
societatea civilã cu discuþiile moderne
privitoare la acest subiect. Filosoful
german o asemuieºte cu o maºinã
unde indivizii nu sînt altceva decît
niºte simple rotiþe însingurate ºi
pasive. O asemenea �sociabilitate
nesocialã� este, bineînþeles, foarte
departe de concepþiile contemporane
potrivit cãrora �societatea civilã este
puternicã, ea dã cãldurã ºi viaþã
comunitãþii�. În contrast cu cei ce
cautã sã explice schimbãrile din
societatea politicã prin coliziunea
forþelor economice ºi sociale din
domeniul numit de cãtre ei drept
�societate civilã�, argumentaþia lui
Kant se bazeazã pe opoziþia dintre
societatea civilã (care, potrivit
pãrerilor multor cercetãtori, la Kant
adesea înseamnã stat, deºi nu în
accepþiunea modernã a cuvîntului) ºi
cea cosmopolitã. Impulsul pentru
schimbãri în natura vieþii publice
porneºte de la indivizi care învaþã sã
se considere drept membri ai unei
societãþi care se extinde în afara
marginilor statului individual ºi nu de
la acei indivizi pentru care universul
se limiteazã la familia ºi statul lor. Cu
toate cã argumentaþia lui Kant are ºi
pãrþi vulnerabile, concepþia sa privind
societatea civilã nu trebuie neglijatã
sau subestimatã în nici într-un caz.
În special în ziua de azi, cînd
teoreticienii se confruntã cu mari
greutãþi, încercînd sã derive norme
etice ºi juridice din concepþiile curente
despre societatea civilã.�

(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, nr. 2, iunie 1998.
Toate drepturile aparþin editorilor. Tradu-
cere de Gabriel Mumjiev.)

KANT ªI SOCIETATEA CIVILÃ
James Schmidt
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Studiind minuþios atitudinile ºi
comportamentul de cu fiecare

zi al anumitor segmente sociale, un
numãr de sociologi ºi psihologi au
încercat sã afle ce îl determinã pe
cetãþean sã respecte sau sã încalce
legea într-un caz sau altul. Aceste
studii au presupus intervievarea
oamenilor în legãturã cu opiniile,
valorile ºi aprecierile lor privitoare la
faptul de a fi prins ºi pedepsit pentru
încãlcarea legii.  Afirmaþiile cetãþenilor
intervievaþi ºi analizele fãcute pe
marginea lor au fost raportate la
mãsura în care oamenii respectã
legea. Nu a fost surprinzãtor sã aflãm
cã unul din factorii care îi determinã
pe oameni sã respecte legea este frica
de a fi prins ºi pedepsit/întemniþat
pentru încãlcarea legii. Este normal
cã interesul propriu al cetãþeanului
serveºte aici drept o puternicã frînã
psihologicã ºi el îl poate convinge pe
cetãþean sã nu comitã infracþiunea. Cu
toate acestea, cercetãrile în domeniul
respectiv sugereazã cã, de cele mai
multe ori, comportamentul oamenilor
este influenþat mai mult de propriile lor
viziuni asupra ce este moral ºi se
cuvine de fãcut într-o situaþie datã
decît de frica de a fi prins ºi pedepsit
pentru încãlcarea legii. Oamenii se
întreabã dacã autoritãþile au dreptul
moral de a-i pedepsi atunci cînd ele
însele au o ditamai �musca pe cãciulã�
ºi dacã face sau nu sã te supui unor
asemenea autoritãþi. Concluziile pe
care ei le trag cu privire la legitimitatea
autoritãþilor au o influenþã mai mare
asupra comportamentului lor decît
frica de autoritãþi ºi o pot înãbuºi în
cele din urmã. Astfel, cheia exercitãrii
eficiente ºi plenare a autoritãþii juridice
este obligaþia cetãþenilor în primul rînd

faþã de ei înºiºi de a se supune legii.
Pe cît ei simt aceastã obligaþie
lãuntricã, pe atît ei vor fi înclinaþi sã
respecte legea.

Întrucît comportamentul oamenilor,
din cîte am vãzut mai sus, este relativ
slab influenþat de riscul de a fi
pedepsiþi, este dificil sã obþinem
respectarea legii, contînd doar pe frica
de pedeapsã ce se asociazã fie cu
întemniþarea, fie cu tot felul de amenzi.
De exemplu, toate eforturile depuse
pentru diminuarea consumului de
droguri prin înãsprirea pedepsii pentru
posesia ºi vinderea de droguri ºi prin
intensificarea acþiunilor poliþiei de
stopare a traficului de droguri nu au
reuºit nici pe de parte sã diminueze
mãcar cît de cît folosirea ºi comerciali-
zarea narcoticilor. Din ce cauzã se
întîmplã acest lucru? Din cauza cã
importante segmente ale societãþii
cred cã legislaþia privitoare la droguri
ºi consumul lor este nedreaptã/
nelegitimã ºi nu trebuie respectatã. Pe
de altã parte, apelarea la valorile
interne va fi efectivã ca modalitate de
schimbare a comportamentului
oamenilor, chiar dacã riscul de a fi
prins ºi pedepsit pentru o anumitã
infracþiune este neînsemnat.

De exemplu, în general oamenii
simt ºi înþeleg cã trebuie sã respecte
legislaþia fiscalã, trebuie sã-ºi
plãteascã impozitele, cã o fac atît în
folosul societãþii, cît ºi în folosul lor,
chiar dacã ei nu se pot abþine de a nu
ºmecheri niþel statul la completarea
declaraþiei privind veniturile.

Întrebarea �De ce respectã oame-
nii legile?� este importantã, fiindcã ea
determinã societatea sã caute ºi sã
identifice cele mai bune soluþii menite
sã preîntîmpine încãlcarea legilor.

Indiferent de natura infracþiunii:
consumul ºi vinderea de droguri,
difuzarea neautorizatã a materialelor
audio ºi video, pirateria de programe
pentru computere, problema socialã
este aceeaºi � comportamentul
publicului trebuie sã fie modelat astfel
încît el sã corespundã cerinþelor legii.
De exemplu, în Statele Unite ale
Americii autoritãþile s-au strãduit sã
abordeze toate aceste probleme de
cele mai multe ori prin prisma înãspririi
pedepselor, transformînd America
într-una din cele mai punitive societãþi
industrializate. Aceastã ideologie �de
control� nu se limiteazã numai la crimã
ºi pedeapsã. Ea a avut un impact sem-
nificativ ºi asupra gîndirii manageriale
privitoare la modalitãþile de motivare
a angajaþilor.

Cercetãrile psihologice sugereazã
cã indiferent de faptul dacã e vorba
de lege, politicã sau management,
aceastã ideologie �de control� nu este
foarte efectivã în modelarea compor-
tamentului oamenilor. Pe lîngã consu-
mul de droguri, un alt exemplu în acest
sens este conducerea automobilelor
în stare de ebrietate. S-a demonstrat
de atîtea ori cã sporirea gradului de
severitate a pedepsei � de exemplu,
prin mãrirea numãrului de cazuri în
care se dã sentinþa capitalã sau
închisoare pe viaþã � au avut un efect
minim. Asemenea pedepse severe s-
au bucurat de popularitate din punct
de vedere politic de vreme ce ele
arãtau cã autoritãþile �s-au apucat�
serios de stîrpirea criminalitãþii. Iluzia
eficienþei în acest caz a fost deosebit
de puternicã. Din nefericire, meditaþiile
asupra severitãþii pedepsei sînt
departe de a fi întotdeauna determi-
nante pentru deciziile �de comporta-
ment� ale oamenilor. De aici rezultã
cã folosirea pedepselor foarte severe
nu reprezintã o strategie efectivã de
prevenire a criminalitãþii. Cea mai
bunã strategie este cea cînd cetãþenii
cred în legitimitatea legilor ºi a
autoritãþilor care le aplicã. Nu este
greu de ghicit cã aceastã încredere
se poate obþine ºi menþine doar prin
fapte concrete. În caz contrar, crizele
generate de încãlcãrile legii se vor
adînci tot mai mult, iar pedepsele
severe vor avea efect invers celui
scontat.�

(Textul de faþã reprezintã traducerea ºi
adaptarea unor fragmente din lucrarea
Beyond Self-Interest: Why People Obey
Laws And Accept Judicial Decisions,
revista The Responsive Community,
septembrie/octombrie 1998. Toate
drepturile aparþin editorilor. Traducere de
Gabriel Mumjiev.)

CETÃÞEANUL ªI LEGEA
Tom R. Tyler
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• În ziua de 8 iulie, IFES-Moldova ºi Direcþia Juridicã a Parlamentului au organizat o masã rotundã
în cadrul cãreia au fost discutate diverse aspecte ale proiectului de lege cu privire la contenciosul
administrativ.

• Revista Centrului Fundaþiilor Europene din Belgia (European Foundation Centre EFC) �Seal� a
reprodus în numãrul sãu de varã un interviu cu Natalia Izdebschi, ºefa secþiei de înregistrare a
partidelor, organizaþiilor social-politice ºi obºteºti, Ministerul Justiþiei, din buletinul informativ �Vocea
Civicã� al IFES-Moldova  (v.4, nr.6 (21), noiembrie-decembrie 1998).

• În prima jumãtate a lunii iulie, IFES-Moldova a trimis celor 650 de primari noi aleºi cîte un exemplar
din nr. 24 a.c. al buletinului informativ �Vocea Civicã�.

• În ziua de 18 iulie, la rugãmintea Comisiei Electorale Centrale, IFES-Moldova ºi Liga pentru Apãrarea
Drepturilor Omului din Moldova, LADOM au instruit ºapte observatori locali pentru observarea
alegerilor locale repetate dintr-un numãr de localitãþi din þarã.

• În ziua de 19 iulie, IFES-Moldova ºi
LADOM, au organizat o masã
rotundã în cadrul cãreia au fost
discutate ºi analizate rezultatele
monitorizãrii alegerilor locale
repetate din Moldova ºi diversele
abateri ce s-au comis în timpul
desfãºurãrii lor. Informaþiile respec-
tive ºi concluziile la care au ajuns
IFES-Moldova ºi LADOM în legã-
turã cu motivele pentru care în
anumite localitãþi ale Moldovei s-au
desfãºurat alegeri repetate au fost
prezentate Comisiei Electorale
Centrale.

• În perioada 4-5 august, dl. Igor Boþan, Coordonator principal de programe al IFES-Moldova, s-a
aflat în Kiev unde s-a întîlnit cu experþi ai fundaþiei EURASIA pentru a examina proiecte propuse
pentru finanþare fundaþiei de cãtre organizaþiile neguvernamentale din Ucraina, Moldova ºi Belarus.
Totodatã au mai fost discutate diferite aspecte ale procesului de dezvoltare a sectorului
neguvernamental din þãrile respective ºi posibilitãþile actuale de a elabora în comun niºte strategii
ce ar permite experþilor ºi organizaþiilor ce activeazã în acest domeniu sã conlucreze mai eficient.
Un factor care ar contribui substanþial la intensificarea unei asemenea conlucrãri ar fi schimbul
rapid de informaþii ºi de analize periodice.

• În ziua de 22 august, observatori instruiþi de IFES-Moldova ºi LADOM ºi acreditaþi de Comisia
Electoralã Centralã au observat alegerile locale repetate dintre-un ºir de localitãþi din þarã.

• În ziua de 23 august, IFES-Moldova ºi  LADOM, au organizat o masã rotundã în cadrul cãreia au
fost discutate ºi analizate rezultatele monitorizãrii de cãtre observatorii instruiþi de IFES-Moldova ºi
LADOM a alegerilor locale repetate din 22 august ºi diversele abateri ce s-au comis în timpul
desfãºurãrii lor.

• În ziua de 25 august, IFES-Moldova ºi Direcþia Juridicã a Parlamentului au organizat o masã
rotundã în cadrul cãreia au fost discutate propunerile privind modificarea sistemului electoral înaintate
Parlamentului de cãtre diverse formaþiuni politice.�

Aspect de la alegerile locale repetate din 18 iulie a.c .
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Centrul republican pentru copii ºi tineret �Gutta-Club� este o organizaþie
neguvernamentalã, independentã, non-profit ºi neafiliatã politic din care
fac  parte urmãtoarele 15 asociaþii obºteºti de tineret ºi copii: 1) �Aricii�
(Glodeni); 2) �Clopotul� (Chiºinãu); 3) �Corabia lui Noe� (Cãuºeni); 4)
�Snowdrop� (Chiºinãu); 5) �Izvoraº� (Cricova); 6) �Peºtele de aur� (Edineþ);
7) �Tînãrul naturalist� (s. Fîrlãdeni); 8) �Dictum-Factum� (Chiºinãu); 9)
�Salcîmul alb� (s. Copciac); 10) �Terra� (Ialoveni); 11) �Pãduricea� (s. Pîrîta);
12) �Adonis� (s. ªolcani); 13) �Zebra� (Chiºinãu), 14) �Floare� (Bãlþi), 15)
�Ridley� (Chiºinãu).  Publicaþia centrului se numeºte �Gutta� ºi se adreseazã
copiilor ºi adolescenþilor.
Centrul a cãpãtat personalitate juridicã în ziua de 19 iulie 1996.
Scopuri:
• protecþia socialã a copiilor ºi tineretului;
• sprijinirea NGO-urilor de tineret ºi copii, precum ºi a sectorului trei în

ansamblu;
• soluþionarea problemelor de educaþie ºi învãþãmînt;
• atragerea copiilor ºi tinerilor în turism ºi scouting;
• promovarea educaþiei civice ºi valorilor societãþii civile.

Strategii
Centrul îºi dezvoltã în permanenþã infrastructura prin asigurarea filialelor
sale cu acces la diferite informaþii. Astfel, membrii lor au posibilitatea sã
participe la tot felul de seminarii, cursuri de instruire ºi tabere de varã atît
din þarã, cît ºi din strãinãtate. Filialele sînt asigurate cu literaturã ecologicã
ºi publicaþii în care se discutã problemele ºi direcþiile de dezvoltare ale
sectorului neguvernamental. Centrul oferã filialelor sale sprijin în elaborarea
diferitor proiecte ºi programe, în cãutarea unor surse de finanþare ºi participã
nemijlocit la desfãºurarea proiectelor respective. Grupul de presã al centrului
informeazã publicul prin mass media despre activitãþile centrului ºi filialelor
sale.
Activitãþi :
• crearea unor detaºamente ecologice (formate din adolescenþi) în cadrul

taberelor curative (1995-1996);
• desfãºurarea unei expediþii ecologice împreunã cu miºcarea ecologicã

�Cista Priroda� din Bulgaria în oraºul bulgãresc Etropole (1997);
• organizarea acþiunilor republicane �Nu tãiaþi bradul!� ºi �Pervoþvet� (1996-

1999);
• desfãºurarea unor cursuri de instruire pe probleme de ONG-uri (1998);
• elaborarea unor metode netradiþionale de educaþie ecologicã ºi aplicarea

lor în procesul de învãþãmînt (1995-1999).

Adresa: str. Columna 121, etaj. 8, ap. 63, or. Chiºinãu.
Corespondenþa urmeazã a fi trimisã pe urmãtoarea adresã:

MD 2012, a/ÿ, nr. 6, m. Chiºinãu � 12, Moldova.
Tel./fax: (0422) 21 15 38, E-mail: nasha@gutta.moldova.su

�Gutta-Club�
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