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Europeanization and the Romanian Party System. European 
Political Families and Their Impact on Parties (I) 
 
Abstract: The primary objective of this paper is to analyze the 
transformation of the Romanian party system under the influence of 
the European context since January 1st 2007, the date Romania 
entered the EU. To achieve this objective in analyzing Romanian 
parties we will use two sets of variables: ideological and political 
practice. Doing this research, we observed the fact that Romanian 
parties added to their agenda the entire European political dimension 
and also they try to actively promote the extension of this 
phenomenon beyond its actual boundaries. From the perspective of 
political practice there are some difficulties in the coordination 
between European and national policy, more specifically a bad 
match between the European goals and the goals of Romanian 
political parties. In conclusion we can say that a slight transformation 
of the Romanian party system towards Europeanization exists, but 
the process is a difficult one.  
Keywords: Europeanization, European political groups, political 
party families, Romanian political parties, political practice 
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Abstract: În acest proiect ne propunem să analizăm modul în care 
sistemul de partide românesc a suferit transformări influenţat fiind de 
către contextul european la care a aderat pe 1 ianuarie 2007. Pentru a 
realiza acest lucru vom analiza partidele din România în funcţie de 
două variabile: cea ideologică şi cea a practicii politice. Astfel am 
observat faptul că partidele şi-au adăugat în agendă toată 
dimensiunea europeană a politicii şi se anunţă în acelaşi timp a fi 
promotori activi în extinderea acestui fenomen şi dincolo de actualele 
graniţe. Din punct de vedere al practicii politice însă lucrurile nu stau 
tot la fel, partidele româneşti întâmpinând dificultăţi în a coordona 
politicile comunitare cu cele naţionale şi deci cu interesele primare ale 
actualei clase politice româneşti. În concluzie am putut observa totuşi 
o mică transformare pe calea europenizării făcută de către sistemul de 
partide românesc, însă procesul este unul extrem de dificil. 
 
Cuvinte cheie: europenizare, grupuri politice europene, familii politice, 
partide politice româneşti, practica politică 
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Dupǎ integrarea României în Uniunea Europeanǎ la 1 ianuarie 2007, ţara 

noastrǎ a intrat pe o traiectorie de dezvoltare nouǎ şi rapidǎ, ce se presupune 

a fi un exemplu elocvent al procesului de globalizare, şi care va influenţa în 

mod categoric şi ireversibil întreaga societate româneascǎ. 

Modificǎrile nu vor fi numai cele de ordin politic şi economic, ce se 

prefigureazǎ dupǎ ce am acceptat sǎ cedăm o parte din suveranitate cǎtre 

Bruxelles, ci vor apǎrea şi modificǎri mai profunde precum sistemul de valori, 

modul de viaţǎ, sau perspective noi de toleranţǎ la adresa minoritǎţilor de 

orice fel. 

Odatǎ cu aceastǎ integrare, dupǎ cum am mai spus, e de presupus ca şi 

clasa politicǎ sǎ sufere anumite schimbǎri, şi implicit partidele politice. 

Europenizarea partidelor politice din România este un proces extrem de 

complex de analizat deoarece este imposibil de stabilit frontiere clare între a 

fi şi a nu fi un partid european. De asemenea trebuie să luam în calcul şi 

diversitatea partidelor şi a ideologiilor ce se găsesc în ţările fondatoare, lucru 

care ne arată faptul că politica centrală europeană este diferită de cea de pe 

plan naţional în sensul că, la Bruxelles partidele naţionale se moderează mult 

mai accentuat în discurs şi acţiuni, deoarece şi îndatoririle lor se schimbă faţă 

de planul naţional.  

Ceea ce ne propunem în acest proiect este sǎ facem o analizǎ a familiior 

politice europene şi a grupurilor formate în virtutea acestora în Parlamentul 

European, sǎ corelăm partidele româneşti prin intermediul valorilor ideologice 

şi al practicii politice cu acestea şi sǎ observǎm modificǎrile apǎrute dupǎ 

integrare în cadrul formaţiunilor politice româneşti, dacǎ acestea existǎ. În 

aceste circumstanţe vom analiza partidele din Romănia în funcţie de două 

variabile: cea ideologică şi cea a practicii politice. Astfel vom putea trage 
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concluzii, cu toate că ele sunt premature având în vedere experienţa 

europeană scurtă a României de doi ani şi jumătate. 

În acest proiect vom pleca de la premisa cǎ în ciuda asemănărilor ideologice 

care din motive variate se aliniază familiilor politice europene, europenizarea 

totală a partidelor politice româneşti rămâne un proces destul de anevoios. 

  

Familia Liberală 

Curentul liberal, cel mai important curent al secolului XIX şi care a avut şi cea 

mai mare influenţă în politică, a apărut în urma revoluţiilor liberale din Europa 

şi a preluat principiile afirmate de acestea precum: Separarea puterilor în 

stat; Dreptul la proprietate; Afirmarea libertăţilor individuale; Laicitatea 

statului, etc. 

Principiile sale se vor schimba totuşi în acord cu noile modificări de ordin 

social ce au influenţat întreaga lume în special în secolul XX. Până înainte de 

Primul Război Mondial, liberalii au reprezentat, alături de conservatori, cei doi 

poli ai sistemului bipartidist britanic, însă probleme precum cea irlandeză sau 

cea socială au măcinat din interior partidul, ducându-l treptat către o 

diviziunea ce a însemnat ieşirea din scena politică. 

“Din 1918 liberalii s-au divizat electoral din această cauză ceea ce a facut ca 

din 1935 ei să nu mai participle la guvernare. După 1945 liberalii vor oscila 

între 2% din voturi în 1951, 19% în 1974 şi chiar 25% în 1983, dar doar 3% 

din locuri respectiv 22.”1 Pe continent liberalii au avut de asemenea o 

decădere, realizând pe alocuri rezultate mult mai dezastruase decât ale 

britanicilor, însă poate şi din cauza sistemului electoral aceştia au reuşit să 

intre în coaliţii de guvernare în ţări precum Franţa, Italia sau Germania. 

În Franţa, Republica a III-a a fost reprezentată de un liberalism ce a conţinut 

formaţiuni nestructurate de radicali şi republicani ce urmăreau să consolideze 

                                                 
1
 Cristian Pîrvulescu, Instituţii politice (partide şi sisteme de partide), suport de curs 

2001, pag 60. 
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rezultatele revoluţiei. “Exprimând politic clivaje biserică\stat şi 

monarhie\republică, variante suprapuse ale clivajului stânga\dreapta – 

afirmând, deci, laicitatea şi republicanismul ca valori politice fundamentale – 

aceste formaţiuni politice nu vor reuşi să se adapteze la problematica socială 

în schimbare de după primul război mondial.”1 “În 1948 radicalii dau primul lor 

ministru postbelic şi vor reuşi să participle la majoritatea guvernelor Republicii 

a IV-a. […] Republica a V-a nu va fi la fel de uşor accesibilă curentelor 

liberale care vor participa la guvernare doar după victoria la prezidenţiale a lui 

Valery Giscard d’Estaing din 1974.”2 

Partidul Liberal Italian nu s-a mai putut regăsi după Primul Război Mondial, 

distrus fiind şi de perioada fascistă, iar după 1945 nu a mai reuşit să 

depăşească 5% din voturi. 

În Spania liberalismul a supravieţuit mai mult, fiind cel care a contribuit la 

modernizarea ţării după căderea dictaturii din mijlocul anilor ’70. “Uniunea de 

Centru condusă de Adolfo Suarez a reunit mai multe grupări liberale şi a 

asigurat guvernarea până în 1982.”3 

Această scurtă istorie şi fundamentată ideologic a dus la crearea Grupului 

Parlamentar European “Alianţa Liberalilor şi Democraţiolor pentru Europa”, 

ce s-a constituit la 20 iunie 1953, destul de repede având în vedere că la 10 

septembrie 1952 a avut loc prima adunare a Comunităţii Europene a 

Cărbunelui şi Oţelului. “Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa 

(ALDE) este un grup politic în centrul Parlamentului European ce aduce 

împreună 106 membrii din 22 de ţări, reprezentând partide liberale şi 

democrate de pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Aceste partide au în comun 

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 Ibidem. 

3
 Ibidem, pag 62. 
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viziuni şi ambiţii pentru Europa – care spun că putem obţine mai mult dacă 

acţionăm împreună decât dacă fiecare stat membru ar acţiona separate.”1 

ALDE susţine raţionalitatea şi calea de viitor a uniunii europene ce combină: 

libertatea inividuală, solidaritate economică şi socială, îngrijorare pentru 

viitorul mediului înconjurător, toleranţa, o cultură a afacerilor liberă şi 

dinamică.2 Viziunea acestui grup parlamentar pentru Uniunea Europeană 

este o Europă care să conţină toate ţările Europene, în care să se aplice 

democraţia, domnia legii, drepturile omului şi economia de piaţă. Scopul lor 

este de a susţine creşterea economică, să asigure o calitate cât mai înaltă a 

locurilor de muncă, o piaţă cât mai diversificată dar şi numeroase oportunităţi 

pentru începerea unui business. 

Aceştia se definesc în felul următor: “Noi luptăm pentru libertate, securitate şi 

justiţie pentru toţi cetăţenii europeni, şi susţinem aplicarea drepturilor omunlui 

şi combaterea discriminării în toate formele sale, ce are ca scop pacea 

viitoare, justiţia şi stabilitatea în lume, ameliorarea sărăciei, şi cooperarea 

între instituţiile internaţionale. Noi susţinem reforma instituţiilor Uniunii 

Europene pentru a construi o Europă mult mai clară, transparentă, 

impresionantă şi răspunzătoare cu cetăţenii ei.”3 “Rezultatele Uniunii 

Europene până în prezent sunt impresionante – jumătate de secol de pace, 

prosperitate şi stabilitate. În loc a se mai lupta unele cu altele, naţiunile 

europene au învăţat să protejeze cunoştinţele lor colective, şi să 

experimenteze o aventură comună şi să furnizeze oportunităţi şi progress 

pentru toţi cetăţenii Uniunii Europene.”4 

                                                 
1
 

http://www.alde.eu/fileadmin/images/Photo_Library/2007/070328_50th_Birthday/boo
klet50-EN.pdf ,  pag 3. 
2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 

4
 Ibidem. 

http://www.alde.eu/fileadmin/images/Photo_Library/2007/070328_50th_Birthday/booklet50-EN.pdf
http://www.alde.eu/fileadmin/images/Photo_Library/2007/070328_50th_Birthday/booklet50-EN.pdf
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Programul politic al acestei formaţiuni poate fi rezumat în 10 puncte: Să 

promoveze pacea; Să creeze o Europă care să acţioneze ca o singură 

entitate pe plan internaţional, corelând pe plan intern politic şi economic; Să 

facă Instituţiile Uniunii mai clare şi mai accesibile cetăţenilor; Să împiedice 

orice forme de discriminare; Să promoveze educaţia la toate nivelele de 

vârstă; Să întărească economia după introducerea monedei Euro; Să creeze 

un sistem de asigurări mult mai transparent, progresiv şi corect; Să facă 

Europa lider mondial în protecţia mediului; Să facă globalizarea să fie 

responsabilitatea fiecărui individ; Să creeze o Europă a regiunilor.1  

Varianta românească a acestei familii politice europene este PNL, un partid 

istoric ce se defineşte ca fiind la centru dreapta în politica românească. 

“Partidul Naţional Liberal este promotorul libertăţii individuale, sociale, 

economice şi politice, prin concepţie, prin acţiune şi prin tradiţie. Partidul 

Naţional Liberal este continuatorul gândirii liberale din România.”2 

“În plan personal, Partidul Naţional Liberal este preocupat în mod deosebit de 

primatul individului în faţa societăţii, de egalitatea în faţa legilor, de 

garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de toleranţa în raport cu 

convingerile şi opţiunile celorlalţi. Libertatea individuală este obiectivul major 

pe care îl propunem tuturor persoanelor responsabile. 

În plan social, Partidul Naţional Liberal are ca obiectiv modernizarea 

accelerată a societăţii, scoaterea instituţiilor din autarhie, din conservatorism 

şi imobilism. Partidul Naţional Liberal optează pentru modernizarea prin 

stabilitate şi pentru coeziune socială, bazată pe reducerea surselor de 

tensiune, de conflict şi de violenţă. În principal, stabilitatea socială se va 

obţine prin dezvoltarea clasei de mijloc constituită din inima vie a liberei 

iniţiative, din elitele tehnocraţiei şi profesiunilor liberale, din vârfurile 

muncitoreşti şi meşteşugăreşti, din fermieri şi ţărani proprietari. 

                                                 
1
 http://www.alde.eu/fileadmin/webdocs/alde_point/priorytet_en.pdf  

2
 http://www.pnl.ro/?id=principii  

http://www.alde.eu/fileadmin/webdocs/alde_point/priorytet_en.pdf
http://www.pnl.ro/?id=principii
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În plan economic, Partidul Naţional Liberal este adeptul declarat al 

capitalismului, al pieţei şi al economiei de piaţă. Partidul Naţional Liberal se 

pronunţă ferm ca, între voinţa consumatorului, individual sau social, şi 

posibilităţile producătorului să existe doar piaţa şi legile ei specifice de 

reglementare.[…] Partidul Naţional Liberal se pronunţă pentru libera  

circulaţie a mărfurilor, capitalului şi forţei de muncă, pentru limitarea 

autorităţilor de reglementare şi pentru eliminarea birocraţiei.”1 

După cum putem observa, PNL se încadrează ideologic în grupul “Alianţa 

Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa”, având în comun cu aceasta 

numeroase principii precum domnia legii, libertatea individuală sau 

dimensiunea europeană (PNL fiind un partid pro European). 

La rândul său Uniunea Europeană, şi implicit familia politică liberală, a 

influenţat formaţiunea politică românească prin introducerea pe agenda 

acesteia a mai multor teme extrem de importante pe plan european cum ar fi: 

migraţia muncii, libera circulaţie sau extinderea UE. 

“Principala problematică pe care o vom aborda în cadrul campaniei electorale 

este cea legată de migraţia muncii şi libera circulaţie în UE a românilor în 

general. În ansamblu, va fi important de abordat rolul Uniunii Europene în 

domeniile care afectează viaţa cetăţeanului (ex. sănătate) şi siguranţa 

acestora (piaţa internă, politica de vecinătate), dar şi contribuţia României în 

Uniunea Europeană”2 “Prioritatea României trebuie să fie stimularea acelor 

politici ale Uniunii Europene care permit crearea unei zone de stabilitate, 

prosperitate, democraţie în zona de vecinătate a ţării noastre. Aceasta 

înseamnă oferirea perspectivei de a adera la Uniunea Europeană şi/sau un 

sprijin constant şi substanţial în această direcţie anterior pentru ţările care nu 

au această perspectivă pe termen scurt. De asemenea, problema trebuie 

                                                 
1
 Ibidem. 

2
 http://www.euro-club.org/documente/PNL%20Chestionar%20ClubRo-UE.pdf , pag 

1. 

http://www.euro-club.org/documente/PNL%20Chestionar%20ClubRo-UE.pdf
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abordată în ansamblul politicilor UE: politica externă şi de securitate comună, 

politica de energie, cooperarea în domeniul imigraţiei (inclusiv a forţei de 

muncă), vizelor, combaterea contrabandei şi a criminalităţii organizate, 

politica economică şi comercială, şamd. 

În plus, PNL se şi autodefineşte ca fiind de mentalitate şi tradiţie europeană: 

“PNL este avantajat de dezbaterile pe teme europene, deoarece este cel mai 

pro-european grup politic, atât la nivel naţional cât şi la nivelul grupului 

parlamentar al Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, lucru dovedit 

atât prin poziţiile şi votul în favoarea proiectului de Tratat Constituţional, cât şi 

în votul privind extinderea UE în centrul şi estul Europei (ALDE a fost grupul 

care a votat în cea mai mare proporţie - 90% - în favoarea Tratatului de 

Aderare a României).”1 

Acest caracter pro european este însă unul de faţadă, unul ce se manifestă 

pe problemele de suprafaţă, adică cele care nu intră în conflict cu interesele 

politice ale partidului. Practica politică naţională a arătat faptul că un partid ce 

se declară pro european, dar este la guvernare, va acţiona mai degrabă sub 

spectrul intereselor ce planează în jurul executivului decât sub imbold 

ideologic. 

Ca dimensiune practică a europenizării PNL vom da ca exemplu din acţiunile 

întreprinse de guvernul Tăriceanu, după integrarea României în UE. Ele vor 

trebui să analizeze în ce măsură practica politică se corelează cu programul 

partidelor în ceea ce priveşte dimensiunea europeană, mai exect cu liniile lor 

ideologice din cadrul familiilor politice europene. 

Primul caz extrem de relevant îl reprezintă reacţia Premierului României, şi 

liderul PNL, cu privire la recomandările comisarului european Andris 

Piebalgs. Acesta din urmă a recomandat României să renunţe la ideea unei 

companii energetice naţionale deoarece contravine regulilor pieţei unice 

                                                 
1
 Ibidem. 
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europene.  „Strategia energetică prevede înfiinţarea unei companii energetice 

naţionale, care să cuprindă producători de energie şi societăţile de distribuţie 

rămase în proprietatea statului (Electrica Muntenia Nord, Electrica 

Transilvania Nord şi Electrica Transilvania Sud).”1 „Compania energetică 

naţională, integrată vertical, pe care Guvernul vrea să o înfiinţeze, ar fi o 

entitate artificială pe o piata concurenţială, iar România ar trebui să renunţe la 

acest plan, a declarat comisarul european pentru energie, Andris Piebalgs.”2 

Reacţia Primului Ministru a fost una dură, ce se poate caracteriza mai 

degrabă ca un atac la adresa comisarului european şi nu ca un raspuns 

profesional la o chestiune de legislaţie europeană. Iată declaraţia acestuia: 

„Comentariile acestui domn comisar mi se par lipsite de orice fundament. O 

să-i fac şi o scrisoare şi am să-l rog să aibă bunăvoinţa ca, înainte de a se 

pronunţa în public, să se informeze, de la sursă. Guvernul îi stă la dispoziţie 

dacă are anumite preocupări în această privinţă”3.  În mod evident comisarul 

european nu îşi făcea decât datoria informând Guvernul României cu privire 

la o problematică comunitară, iar reacţia pe plan naţional a fost una extrem 

de virulentă. 

Un alt exemplu de politică naţională în care Guvernul Tăriceanu a deviat de 

la normele impuse de comunitatea europeană este reprezentată de taxa 

auto. Aceasta a fost modificată de către guvern în numeroase rânduri în 

funcţie de necesităţile bugetului naţional sau al diverşilor actori implicaţi pe 

această piaţă şi care făceau lobby pe lângă executiv în vederea atingerii unor 

scopuri proprii, diferite de cele ale statului. Problema a apărut de fapt în 

momentul în care taxa a fost modificată, ea fiind astfel triplată faţă de 

versiunea precedentă acceptată de comise. „Comisia a suspendat la 

                                                 
1
http://www.tmctv.ro/articol_21849_2/piebalgs_recomanda_romaniei_sa_renunte_la

_ideea_companiei_energetice_nationale.html 
2
 Ibidem. 

3
 http://www.gandul.info/actualitatea/tariceanu-ratoieste-comisarul-european-

piebalgs.html?3927;951805 
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începutul lunii iulie procedura de infrigement, pe motiv că legislaţia privind 

taxa auto de la acea oră a fost modificată în conformitate cu normele 

europene, ceea ce înseamnă că CE ar agrea varianta veche a taxei, cea din 

vară.”1 „Guvernul Tăriceanu a decis în luna noiembrie să tripleze taxa auto 

pentru maşinile second-hand şi să suspende taxa auto pentru maşinile noi pe 

o perioadă de un an. În prezent, Comisia Europeană are în lucru o directivă 

care prevede aplicarea unei taxe de poluare uniforme în toată Uniunea.”2 

Am prezentat aceste două cazuri deoarece simbolizează cel mai bine 

conflictul apărut în sânul partidelor politice din ţara noastră după integrarea în  

UE: politicile naţionale vs politicile comunitare. Acest lucru ne arată faptul că 

deşi la nivel ideologic partidele sunt perfect integrate în familiile politice 

europene, pe plan local primează întodeaua interesele specifice fiecărei 

regiuni economice. În acest context se înscrie PNL care a guvernat România 

în perioada 2004-2008 în diverse formule, iar ţara cunoscând o creştere 

economică spectaculoasă. 

 

 Familia politicǎ socialistǎ 

Originile socialismului se găsesc în secolul al XIX – lea, când partidele 

aparţinând acestui curent se doreau a fi mai mult „organizaţii de clasă care 

luptau împotriva instituţiilor burgheziei, şi pentru a colabora eficient în 

realizarea acestui scop s-au constituit în ceea ce s-a numit Internaţionala 

Socialistă.”3 

Din cadrul socialismului original s-au desprins două ramuri, una reformistă, 

care era în fapt social-democraţia, şi care îşi propusese „obiective care se 

puteau obţine în cadrul sistemului existent”4, şi una revoluţionară, anume 

                                                 
1
 http://www.cotidianul.ro/ue_tamponeaza_iar_guvernul_cu_taxa_auto-70010.html 

2
 Ibidem. 

3
 Cristian Pîrvulescu, Instituţii politice (partide şi sisteme de partide), support de curs 

2001, pag 65  
4
 Ibidem 
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partidele comuniste care îşi propuseseră schimbarea integrală a sistemului 

instituţional. 

După această ramificare iniţială, s-a mai făcut o altă clasificare în cadrul 

socialismului, de această dată în trei ramuri între care, socialismul propriu-

zis, adică cel sovietic, bazat pe colectivism, planificarea economiei şi partidul 

unic; social-democraţia, în cadrul căreia apărea compromisul făcut prin 

acceptarea capitalismul ca sistem politic şi economic; şi socialismul „de al 

treilea tip”(aşa cum îl numeşte Duverger), tip care nu a înclinat nici spre 

leninism, nici spre social-democraţie, rămânând „fidel ideii centrale a 

socialismului, anume divorţul de principiu cu capitalismul, fără a pierde însă 

din vedere libertatea şi democraţia.”1 

Pe baza ultimelor două tipuri menţionate mai sus şi a specificului fiecărei 

regiuni în care au apărut partide socialiste, s-au dezvoltat alte trei ramificaţii, 

de această dată cu un important caracter geografic: social-democraţia nord-

europeană, laburismul britanic şi socialismul latin.2 

Laburismul, caracterizat de valorizarea compromisului economic, de 

pragmatism şi de progres făcut prin schimbări graduale şi frecvente, a fost 

marcat într-un mod esenţial de cultura politică britanică. Astfel, ca elemente 

importante ale laburismului britanic deosebim sindicalismul puternic, 

autonomia grupului parlamentar, aceasta fiind posibilă în condiţiile în care 

conducerea partidului era destul de slabă, iar organizarea disipată, de 

asemenea putându-se observa că în timp aceste caracteristici nu s-au 

schimbat în mod esenţial, scăderea importanţei sindicatelor ducând doar la o 

mai mare autonomie a grupului parlamentar.3 S-a putut observa, chiar şi în 

momentele când acesta era la apogeu, o lipsă a elementelor marxiste în 

                                                 
1
 Ibidem, pag 66 

2
 Ibidem 

3
 Ibidem 
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cadrul laburismului, caracteristică ce iniţial a reprezentat un punct discordant 

între laburism şi social-democraţie. 

Pe de altă parte, socialismul latin nu a avut o importanţă la fel de mare ca 

laburismul în ţările în care a apărut(în special cele din sudul Europei), 

neavând nici o bază socială prea vastă ca social-democraţia, nici de legături 

pre strânse cu sindicatele ca laburismul, şi în plus faţă de asta a mai fost în 

competiţie acerbă cu partidele de tip comunist.1 

Din punct de vedere politic, socialismul are la bază structuri democratice în 

care se încearcă îmbinarea libertăţii cu egalitatea dintre persoane, 

ajungându-se la distribuirea în mod echitabil a capitalului între membrii unui 

stat. Totodată, social-democraţia a avut un rol crucial în dezvoltarea statului 

asistenţial, care a avut ca punct de plecare conservatorismul, mai exact 

premierul britanic Benjamin Disraeli, acesta implementând politici sociale 

importante, cum ar fi spitale de stat sau locuinţe pentru muncitori. Cu toate 

acestea, baza politică a statului asistenţial se regăseşte în socialism. 

După cum am mai menţionat, social-democraţia a avut caracteristici specifice 

în funcţie de zona în care s-a instalat, astfel că în Regatul Unit în 1929 

ajunge la guvernare Partidul Laburist, care îi ia locul celui liberal, lucru 

petrecut şi în Suedia cu partidul de tip social-democrat, care ajunge la putere 

în 1932. În celelalte state din Europa social-democraţia nu a fost la fel de 

pregnantă în perioada interbelică, însă a intrat la guvernare după cel de-al 

doilea război mondial în majoritatea dintre aceste ţări (în Germania/RFG mai 

devreme, iar din anii '80 în restul statelor necomuniste - Franţa,Spania, 

Grecia, Italia, Portugalia). 

Grupul parlamentar social-democrat din cadrul Parlamentului European a fost 

unul destul de însemnat, având în vedere faptul că partidele social-

democrate au fost la guvernare în multe din ţările Uniunii Europene începând 

                                                 
1
 Ibidem, pag 67 



Revista „Continuitate și schimbare în guvernanța europeană”, vol. 3, nr. 3 - Vara 2009 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

17 

cu deceniul opt al secolului trecut. În momentul de faţă, grupul socialist este 

al doilea ca mărime în Parlamentul European, după cel al Partidului Popular, 

având ca principale puncte de construcţie a politicilor, solidaritatea, 

dezvoltarea durabilă sau justiţia socială. În cadrul grupului socialist se 

regăsesc atât reprezentanţi ai partidelor de tip laburist, cât şi social-democraţi 

şi socialişti. 

Una din provocările majore pe care le înfruntă socialiştii europeni este aceea 

a apropierii Uniunii de cetăţenii ei. Astfel, grupul socialiştilor este unul din 

militanţii pentru interesele cetăţenilor în cadrul Uniunii, o primă consecinţă a 

implicării acestora putând fi observată în Tratatul de la Maastricht în care se 

aduce în prim-plan ideea de cetăţenie europeană, cetăţenie ce conferă 

anumite drepturi din partea Uniunii, cetăţenilor statelor membre. Principalele 

idei pe care le susţine Grupul Socialiştilor Europeni sunt: apărarea intereselor 

persoanelor (după cum am menţionat anterior), apărarea Drepturilor Omului, 

crearea de noi locuri de muncă, promovarea egalităţii şi nu în ultimul rând 

protecţia mediului înconjurător în vederea unei dezvoltări durabile. 

În România, partidul care face parte din Grupul Socialist este Partidul Social 

Democrat, obţinând locul doi ca număr de mandate la alegerile pentru 

Parlamentul European. Din perspectiva ideilor menţionate în programul politic 

al partidului, putem observa clar o concordanţă între aceste idei şi cele ale 

Grupului Socialist din Parlamentul European, apărarea Drepturilor Omului, 

crearea de noi locuri de muncă, promovarea egalităţii, şi chiar preluarea 

ideilor ecologiste, fiind exemple grăitoare. Însă, cu toate că se presupune ca 

un partid social-democrat să fie unul înclinat spre un caracter internaţionalist, 

naţionalismul nefiind specific, PSD a avut uneori o atitudine dură împotriva 

încercărilor unei anumite minorităţi de a obţine drepturi mai numeroase, ba 

chiar autonomie. Această atitudine poate fi scuzabilă în condiţiile în care 

social-democraţia are ca centru al promovării politicilor statul, iar o astfel de 
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divizare a teritoriului şi a instituţiilor statului este oarecum împotriva 

principiilor socialiste. 

Dacă privim formarea Grupului Socialist din Parlamentul European din prisma 

fostelor Internaţionale Socialiste, putem trage concluzia că aderarea la un 

grup supranaţional a fost mai uşoară pentru partidele de tip social-democrat, 

având în vedere şi caracterul internaţional al doctrinei care stă la baza 

socialismului, cea marxistă, ideile fiind în principiu aceleaşi, chiar dacă a 

diferit atitudinea faţă de anumite politici între laburişti, social-democraţi sau 

socialişti.  

Deşi Partidul Social Democrat a fost unul important, în perioada interbelică, 

dar mai alesla sfârşitul Celui de-al doilea război mondial, până la instaurarea 

comunismului, nu poate fi vorba de nici un fel de continuitate a tradiţiei în 

ceea ce priveşte actualul PSD, sau fostele forme sub care acesta a activat 

după revoluţia din 1989. Aşadar nou-formatul partid de tip social-democrat 

din România nu are nici o legătură istorică cu formaţiunea din perioada 

interbelică, acesta preluând ideile deja încastrate în politica europeană de 

familia socialistă vest-europeană, păstrând însă tenta naţionalistă cât se 

poate de evidentă care nu poate decât să depărteze aplicarea politicilor 

partidului de adevărata lor semnificaţie ideologică. 

Uniunea Europeană şi perspectiva unei aderări la structurile acesteia au adus 

noi perspective pe scena politică românească, implicit au impus adoptarea 

unor noi idei în cadrul PSD, acum programul lor politic cuprinzând prevederi 

ca acţiunea pentru „modernizarea permanentă a societăţii româneşti, pentru 

integrarea ei deplină în familia europeană”1 completate de promovarea 

multiculturalismului, idee esenţială în dezvoltarea conştiinţei europene. 

După cum s-a putut observa şi din activitatea altor partide de pe scena 

politică românească, urmărirea interesului propriu, al partidului, mai intens 

                                                 
1
 http://www.psd.ro/identitate.php 
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decât o abordare de a implementa politicile specifice din punct de vedere 

ideologic, nu a ocolit nici Partidul Social Democrat. Acest lucru poate fi 

susţinut de vehemenţa cu care au fost criticate abaterile de la normele 

europene ale guvernării faţă de care PSD se afla în opoziţie, poate cel mai 

bun exemplu fiind taxa de primă înmatriculare a cărei notorietate pe plan 

intern a fost compensată şi de critica directă a Comisiei Europene.  

Legat de această chestiune, PSD, atunci în opoziţie, a folosit ocazia să atace 

guvernarea şi lipsa ei de congruenţă faţă direcţiunile trasate de autoritatea 

europeană în ceea ce priveşte reglementările legate de de competiţie şi că 

această nouă taxă ar fi depăşit limitele impuse în acest sens politicilor interne 

ale statelor membre. Paradoxul reiese însă din faptul că după guvernarea pe 

care a criticat-o şi perioada în care s-a aflat în opoziţie, PSD a revenit la 

guvernare, într-o coaliţie, iar taxa care fusese impusă şi criticată, dintr-o dată 

nu mai era atât de folositor de criticat, decizia pe care noul guvern a luat-o 

fiind în teorie o micşorare faţă de varianta finală a taxei aprobate de fostul 

guvern, dar o creştere faţă de varianta cu care Comisia Europeană fusese de 

acord. 

Ce am prezentat mai sus nu este singurul exemplu. Având în vedere 

alegerile pentru Parlamentul European ce urmează să se desfăşoare în iunie 

2009, şi faptul că printre candidaţii din partea Partidului Democrat-Liberal se 

află un fost ministru al justiţiei, Monica Macovei, care printre altele era o 

persoana pe care autorităţile europene o vedeau ca fiind atât capabilă, cât şi 

potrivită să conducă reforma din justiţia românească, a avut loc un nou 

incident care reflectă cât de departe sunt dispuse să meargă unele partide în 

urmărirea interesului propriu şi nu al celui naţional. Problema care s-a ivit a 

fost încercarea de discreditare a Monicăi Macovei în perspectiva unei 

propuneri ca aceasta să fie următorul comisar din partea României, 

discreditare ce vine în discordanţă cu opinia pe care Comisia şi-o conturase 
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în ceea ce priveşte lupta anticorupţie şi reforma în justiţie care începuse sunt 

comanda Monicăi Macovei la Ministerul Justiţiei. 

Ceea ce am încercat să redau prin exemplele concrete menţionate a fost 

discordanţa dintre ceea ce vor să pară partidele din România prin programe 

şi politici susţinute înainte de a fi aplicate şi practica politică de după. 

 

Familia politica democrat-creştinǎ 

Deşi o ideologie mai recentă decât social-democraţia, creştin-democraţia 

este reprezentată în Parlamentul European de cel mai numeros grup. 

Ideologia democrat-creştină are ca punct de pornire catolicismul social, 

ideologia oficială a Bisericii Catolice de la sfârşitul secolului al XIX – lea şi 

începutul secolului al XX – lea .  

Creştin-democraţia în general are câteva linii directoare şi anume 

promovarea grupurilor intermediare (familia, dar şi comuna), economia „în 

serviciul omului”, obligaţia statului de a acţiona pentru instaurarea justiţiei 

sociale sau apărarea proprietăţii private. De asemenea democraţia creştină 

face sinteza între recunoaşterea libertăţilor şi a suveranităţii poporului în plan 

politic şi cerinţele sociale, „nevoile oamenilor săraci”.(Giorgio la Pira) 

Noutatea adusă de ideologia catolică democraţiei a fost concepţia despre 

om, ca o fiinţă demnă, demnitate care nu trebuie încălcată prin indiferenţa 

capitalismului, omul fiind centrul sistemului economic. Respectarea demnităţii 

omului în cadrul capitalismului face trecerea de la catolicismul social la 

democraţia socială. 

Tot referitor la poziţia omului în cadrul societăţii Istvan Barankovici a afirmat 

că „conceptul creştin despre stat respinge doctrina omnipotenţei statului care 

tratează omul, creatura liberă a lui Dumnezeu, ca pe proprietatea sa(...) El 

neagă Statului dreptul de a aplica legi nedrepte oricare ar fi pretextul...”1 

                                                 
1
 J.D.Durand, Europa democraţiei creştine, Ed. Institutul European, pag 135 
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Însă cel mai important principiu al creştin-democraţiei este cel al 

subsidiarităţii conform căruia „statul trebuie să recunoască indivizilor sau 

grupurilor intermediare funcţiile, atribuţiile pe care le pot îndeplini singuri, prin 

propriile mijloace”1, acest principiu devenind un element cheie al creştin-

democraţiei, iar pe baza acestui principiu s-a construit comunitatea 

europeană. 

Anii cincizeci au reprezentat afirmarea partidelor creştin-democrate ca fiind 

prin excelenţă europene, ideile legate de construcţia europeană au avut la 

bază creştinismul(mai exact, codul morla şi etic extras din creştinism), pacea 

şi democraţia, iar ca obiectiv principal o Europă comunitară şi federală. 

Legat de primul dintre domeniile pe care s-a axat democraţia creştină în 

construcţia europeană, Guido Gonella afirma faptul că „creştinismul este 

germenul cel mai puternic al restaurării unităţii spirituale a Europei: prin 

caracterul său universalist înnăscut, prin puterea sa de sinteză, prin 

capacitatea de a aduce laolaltă Orientul şi Occidentul, de a rezista forţelor de 

divizare şi de a face opera de integrare, de a instaura un adevărat spirit de 

solidaritate între oameni şi popoare.”2 

La baza ideii europene au stat cu toate acestea câţiva oameni politici 

europeni, printre care Robert Schuman, Alcide de Gasperi şi nu în ultimul 

rând Konrad Adenauer, primul dintre ei afirmând chiar că „Europa unită 

prefigureză solidaritatea universală a viitorului.”3 

În concordanţă cu ideile creştin-democrate asupra statului, şi anume acelea 

de federalizare şi promovare a grupurilor intermediare, PPE a anunţat în 

programul său lansat la Atena în 1992 faptul că „Europa de tip „federal” este 

un obiectiv politic necesar şi realist.”4 

                                                 
1
 Ibidem 

2
 Ibidem, pag 149 

3
 Ibidem, pag 150 

4
 Ibidem, pag 153 
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Pierre Mehaignerie prezintă foarte bine poziţia creştin-democrată(din punct 

de vedere ideologic) asupra federalizării Europei susţinând că „în faţa 

complexităţii crescânde şi a tehnicilor şi a economiei, sunt convins că ţările 

care vor reuşi cel mai bine vor fi cele care vor accepta un dublu transfer de 

puteri sau o împărţire a suveranităţii: 

 a statului central spre structurile de bază şi indivizi pentru a dezvolta 

responsabilităţile şi capacitatea creatoare a omului; 

 în Europa, a statelor centrale spre Comunitatea europeană.”1 

Succesul creştin-democraţiei pe plan european a fost depăşirea 

patriotismului de tip naţional şi trecerea la cel creştin, acest lucru fiind 

susţinut şi de Jaques Maritain: „patriotismul creştin, tinzând „spre universal”, 

nu se închide în graniţele unui naţionalism îngust.”2 

„Politica inedită, bazată pe libera adeziune, pe democraţie, realizând 

reconcilierea franco-germană,...antrenarea în aventura europeană şi a altor 

familii politice europene, care la rândul lor şi-au pus amprenta asupra 

construcţiei europene(socialişti, liberali. gaullişti) şi adaptarea la Europa a 

conceptelor creştin-democrate – respectarea grupurilor intermediare, 

apărarea drepturilor persoanei şi principiul subsidiarităţii”3 sunt după 

J.D.Durand cel mai importante aporturi ale democraţiei creştine aduse 

construcţiei europene. 

Ideile mai recente aduse de Grupul Partidului Popular European şi al 

Democraţilor Europeni sunt legate de investiţiile în cercetare şi dezvoltare 

tehnologică, dar şi de promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, ceea ce 

poate facilita adaptarea continuă la condiţiile de angajare a cetăţenilor. De 

asemenea, la nivel economic, PPE-DE propune sisteme îmbunătăţit de 

                                                 
1
 Ibidem, pag 154 

2
 Ibidem, pag 154 

3
 Ibidem, pag 157 
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taxare şi implicit taxe mai mici. În plus, la fel ca şi grupul socialist, cel popular 

promovează o dezvoltare sustenabilă, având astfel o perspectivă de viitor. 

Grupul PPE-DE cuprinde nu doar partidele creştin-democrate, ci şi pe cele 

conservatoare şi toate partidele de centru-dreapta din cadrul statelor membre 

ale UE, şi luând în considerare numărul mare de mandate pe care le are, 

grupul deţine de asemenea funcţii importante atât în cadrul Parlamentului 

European, cât şi în alte instituţii importante ale UE, cum ar fi Comisia 

Europeană, al cărei preşedinte face parte din această familie politică. 

Membru din partea României în grupul PPE-DE este nou-formatul Partid 

Democrat Liberal, partid care întruneşte caracteristici atât din partea 

ideologiei creştin-democrate, cât şi din partea celei conservatoare. 

Promovarea rolului important jucat de familie, al rolului important jucat de 

comunităţi în general, promovarea omului ca persoană şi nu ca individ, şi cel 

mai important, promovarea principiului subsidiarităţii sunt idei de bază ale 

creştin-democraţiei care se regăsesc şi în principiile fundamentale ale PD-L, 

însă totodată faptul că „Partidul Democrat Liberal recunoaşte rolul tradiţiei, 

set de valori culturale şi spirituale, definitorii  pentru profilul naţional al unui 

popor”1 reprezintă o caracteristică aparţinând ideologiei conservatoare. 

Nici în cazul PD-L nu putem discuta despre o tradiţie a partidului, ideile pe 

care le promovează fiind puse la dispoziţie de familia ideologică vest-

europeană, iar aderarea la UE a adus o nouă dimensiune în politica dusă de 

democrat-liberali. Din această privinţă politicile duse de PD-L sunt în direcţia 

unei angrenări a forţelor politice româneşti în structurile UE şi a unei ajustări 

a economiei şi a societăţii româneşti la standardele UE. 

Cu toate acestea, chiar şi preluând ideile din Vest, PD-L nu a scăpat de 

specificitatea locală şi de punerea interesului partidului mai presus de 

                                                 
1
 

http://www.pd.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=39&limi
t=1 &limitstart=3 
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îndeplinirea obiectivelor propuse atunci când ajunge la guvernare. Exemplul 

dat anterior, legat de taxa de primă înmatriculare, este grăitor şi pentru 

partidul analizat acum deoarece acesta este cel de-al doilea partid din coaliţia 

menţionată, partid ce fusese în opoziţie, la fel ca PSD şi a criticat dur lipsa de 

congruenţă a fostului guvern, însă în momentul în care decizia a ajuns în 

mâinile proprii, iar bugetul era responsabilitatea noului guvern, taxa introdusă 

nu mai era la fel de nelegitimă, ci a devenit viabilă, cu modificările de rigoare, 

modificări ce nu au fost în direcţia dorită de Comisia Europeană. 

O altă reprezentantă în grupul PPE-DE din partea României este Uniunea 

Democrată a Maghiarilor din România. 

“Maghiarii din România reprezintă una dintre cele mai numeroase minorităţi 

etnice din Europa. Conform datelor oficiale ale recensământului din 2002, 

1.431.807 persoane, 6,6% din populaţia României, s-au declarat a fi de etnie 

maghiară. 

În urma căderii dictaturii comuniste, la data de 25 decembrie 1989 s-a 

înfiinţat Uniunea Democrată Maghiară din România (U.D.M.R.) care s-a 

angajat în apărarea şi reprezentarea intereselor comunităţii maghiare din 

România. În prezent, conform principiului pluralismului intern, U.D.M.R. are în 

componenţă organizaţii teritoriale, platforme (grupuri de opinii), respectiv 

membrii asociaţi. Membrii asociaţi sunt grupări sociale, ştiinţifice, culturale şi 

profesionale.”1 

Principala linie ideologicǎ, dar şi filosofia existenţialistǎ a acestei formaţiuni 

politice rǎmâne totuşi separatismul: “Nu doar autonomia culturalǎ e ţelul 

nostru, al UDMR, ci şi autonomia teritorialǎ, care ni se cuvine, chiar dacǎ nu 

proclamǎm în fiecare zi acest lucru. Trebuie ca Ţinutul Secuiesc sǎ aibǎ, din 

toate punctele de vedere, o identitate unicǎ, pe care sǎ o constate oricine 

                                                 
1
 http://www.rmdsz.eu/desprenoi.php  

http://www.rmdsz.eu/desprenoi.php
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intrǎ aici, începand cu imaginile sale iconice în fiecare localitate şi cu 

folosirea maghiarei ca limba oficialǎ.”1 

Celelalte valori care definesc UDMR ca fiind membru al Partidului Popular 

European sunt: Recunoaşterea rolului tradiţiei; Recunoaşte întâietatea 

valorilor culturale şi spirituale; Promovarea omului ca persoanǎ nu ca individ; 

Promovarea rolului familiei, etc. 

Dupǎ integrarea în Uniunea Europeanǎ, UDMR a dat o dimensiune 

europeanǎ problemei minoritǎţii maghiare din România, încercând sǎ o 

transpunǎ la un alt nivel prin revendicarea dreptului la autodeterminare. 

„Senatorul UDMR, György Frunda a elaborat un proiect de recomandări 

pentru completarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, care prevede 

cerinţele minimale legate de drepturile minorităţilor naţionale.”2 

Pe plan intern însă, UDMR a avut şi intenţii lăudabile, însă normale în 

corelaţie cu scopurile lor politice, de grăbire a procesului de descentralizare, 

cu planuri concrete de reîmpărţine a ţării. „Proiectul UDMR, anunţat de câţiva 

ani, presupune reorganizarea regiunilor de dezvoltare economică din opt în 

16, mai aproape de cerinţele Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, 

şi anume reducerea discrepanţelor dintre nivelurile de dezvoltare ale 

diverselor regiuni şi rămânerea în urma a celor mai defavorizate regiuni, 

inclusiv a zonelor rurale.”3 „Cele 16 propuse de UDMR, susţine Marko, "ar fi 

mult mai funcţionale". Momentan, aceste noi regiuni ar avea strict rolul de a 

concepe strategii de dezvoltare regională, iar prin reorganizarea lor ar fi mult 

mai usor de accesat fonduri europene. Mai tarziu, potrivit preşedintelui 

uniunii, s-ar putea discuta şi despre atribuirea de puteri administrative şi 

                                                 
1
http://209.85.135.104/search?q=cache:EYfPB6J_G1QJ:www.gandul.info/articol_15

725/_quot_telul_udmr_e_autonomia_teritoriala__care_ni_se_cuvine_quot_.html+aut
onomia+teritoriala+udmr&hl=ro&ct=clnk&cd=4&gl=ro  
2
 http://www.citynews.ro/mures/politica-13/frunda-proiect-pentru-drepturile-

minoritatilor-nationale-43334/ 
3
 http://www.citynews.ro/cluj/politica-13/udmr-a-depus-proiectul-privind-

reorganizarea-regiunilor-22751/ 

http://209.85.135.104/search?q=cache:EYfPB6J_G1QJ:www.gandul.info/articol_15725/_quot_telul_udmr_e_autonomia_teritoriala__care_ni_se_cuvine_quot_.html+autonomia+teritoriala+udmr&hl=ro&ct=clnk&cd=4&gl=ro
http://209.85.135.104/search?q=cache:EYfPB6J_G1QJ:www.gandul.info/articol_15725/_quot_telul_udmr_e_autonomia_teritoriala__care_ni_se_cuvine_quot_.html+autonomia+teritoriala+udmr&hl=ro&ct=clnk&cd=4&gl=ro
http://209.85.135.104/search?q=cache:EYfPB6J_G1QJ:www.gandul.info/articol_15725/_quot_telul_udmr_e_autonomia_teritoriala__care_ni_se_cuvine_quot_.html+autonomia+teritoriala+udmr&hl=ro&ct=clnk&cd=4&gl=ro
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tranformarea în regiuni administrative, dar proiectul depus nu conţine acest 

deziderat.”1 

UDMR rămâne totuşi cu un pas în spatele unui partid european prin 

caracterul separatist ce îl manifestă sub formă de avantaj politic asupra 

celorlalte partide, sau în mod tradiţional la diferite sărbători.  Şi în cazul său, 

realităţile din teritoriu îl fac să devieze de la traiectoria europeană în ceea ce 

priveşte statutul minorităţilor. 

 

 Concluzii 

Conform celor prezentate în această lucrare, putem trage două concluzii cu 

privire la europenizarea partidelor româneşti. Prima concluzie ar fi că 

partidele româneşti se află într-un proces continuu de aliniere la standardele 

europene, iar acest lucru reiese din noile teme abordate de către acestea la 

alegerile pentru PE dar şi din corelarea ideologică produsă în interiorul 

familiilor politice de la Bruxelles. Iar a doua concluzie este aceea că acest 

proces de schimbare suferit de către partide este unul îngreunat de către 

aspecte ale politicii interne a României, însă autoritatea de la Bruxelles va 

înlătura treptat aceste neconcordanţe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ibidem. 
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Construcţia naţională şi integrarea europeană 
 
de Bianca Cone  
 

National Construction and European Integration 
 
Abstract: The process through which the state accedes the European 
Union implies an important internal conversion of the state. This 
necessary change for an harmonized integration between the 
international structure and the state has led to a fiery debate regarding 
what will be the state’s role in the new context and of his sovereignty. 
On one hand there are voices that affirm state will lose its tasks and its 
sovereignty along with the integration and an the other hand, others 
that say the state becomes stronger enjoying an extra protection from 
the EU in the international market. 
Keywords: state construction, European integration, state, liberal 
intergovernmentalism 

 

 
Abstract: Procesul prin care statul accede la structura Uniunii 
Europene presupune o transformare internă importantă. Această 
schimbare necesară pentru o integrare armonizată între structura 
internaţională şi stat a dat naştere unei dezbateri aprige asupra a ceea 
ce va însemna statul în nou context şi asupra suveranităţii sale. Pe de 
o parte există voci care susţin că statul îşi pierde din atribuţii şi 
suveranitatea odată cu aceasta iar altele care susţin că odată cu 
integrarea statul se întăreşte beneficiind de un sistem de protecţie 
suplimentar necesar în contextul accederii statului pe piaţa 
internaţională 
 
Cuvinte cheie: construcţie statală, integrare europeană, stat, 
interguvernamentalism liberal 
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Europa, atât ca şi lanţ de state cât mai ales structura cu care se identifică şi 

anume Uniunea Europeană, presupune o design complex lucru care este dat 

în primul rând de istoria  continentului şi implicit istoria formării statelor dar  şi 

de istoria cooperări  dintre statele membre. 

Uniunea Europeană, a devenit de a lungul celor peste cincizeci de ani de 

existenţă una dintre cele mai complexe structuri organizaţionale la nivel 

internaţional însă spre deosebire de alte organizaţii, structura sa a afectat 

statele naţiune, în acest sens existând o puternică dezbatere . Dacă la 

început,  Uniunea Europeană a pornit  prin a pune în comun două resurse 

strategice, cărbunele şi oţelul de către Franţa şi Germania pentru a ieşi din 

situaţia de criză în care se afla Europa, astăzi atribuţiile şi implicaţiile sale au 

crescut, având loc aşa numitul proces de integrare europeană , devenind 

astfel un bloc monolit. 

În cadrul acestei lucrări care are ca temă Construcţia naţională şi integrarea 

europeană se află în contradicţie, voi pleca de la presupoziţia că integrarea 

europeană nu afectează construcţia naţională ba mai mult aceasta o 

întăreşte. În demonstrarea acestei teme voi folosi teoria 

interguvernamentalismului liberal, una dintre cele mai cunoscute teorii ale 

integrării europene. Pentru început însă cred că este necesar să adoptăm 

definiţiile construcţiei statale şi a integrării europene cu care voi opera în 

interiorul acestei lucrării. După care voi incerca sa aduc atât argumente pro 

cât şi argumente contra tezei mele. 

Statul, într-o formă simplificată  reprezintă raportul dintre guvernanţi şi 

guvernaţi. Fenomenul de construcţie statală se manifestă încă din secolul al 

XVI-lea, pe atunci doar în stadiu de experiment, însă începând cu secolul al 

XIX-lea toate formele de organizare a puterii erau reduse la aceasta1. În 

                                                 
1
 Cristian, Pârvulescu- Politici şi instituţii politice, editura Trei, Bucureşti,2002, pag 40 
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formarea statelor moderne un rol fundamental l-au avut teritoriul şi naţiunea 

astfel că statul este de cele mai multe ori analizat ca un mod de organizare 

al puterii politice pe un anumit teritoriu, clar delimitat, şi în cadrul unei 

anumite comunităţi umane ce poate recurge  legitim la constrângere pentru a 

asigura coordonarea societăţii1. Stefano Bartolini identifică în istoria statului 

naţiune cinci dezvoltări: prima a reprezentat însăşi formarea statului naţiune  

ce are la bază principiul autodeterminării, al doilea tip de dezvoltare în cadrul 

statului se referă la dezvoltarea capitalismului ce a contribuit la formarea 

pieţei interne a statului2. A treia dezvoltare reprezintă formarea naţiunii, ce 

aduce o întărire a graniţelor culturale şi crearea unei zone de egalitate, de 

solidaritate culturală şi de standarde culturale comune. A patra dezvoltare se 

referă la democratizare şi anume recunoaşterea şi legitimarea canalelor 

instituţionale şi organizaţiilor politice pentru structurarea unei voci interne. 

Ultima dezvoltare identificată se referă la apariţia sistemelor de bunăstare a 

statelor.3 Crearea statului şi a naţiunii a reprezentat ,,scheletul” necesar 

pentru dezvoltarea capitalismului, în cadrul căruia partidele şi sistemele de 

bunăstare a statelor au constituit mecanisme cruciale de identificare politică 

şi legitimare ceea ce a dus la o stabilizare a societăţilor. 

Theda Skoepol definea statul ca un set de organizaţii administrative, politice 

condus de o autoritate executivă - o structură autonomă cu interese proprii4. 

Structura statului din momentul formării lui şi până în ziua de astăzi s-a 

consolidat. De aceea, statul trebuie tratat  ca un actor, într-o societate 

internaţională în interiorul Uniunii Europene şi mai apoi într-o societate 

globală, îndreptat spre maximizarea propriilor interese.  

                                                 
1
 Ibidem pag 42 

2
 Stafano, Bartolini- A Comparative Political Aproach to the EU Formation,University 

of Bologna, pag 3-4 
3
 Ibidem 

4
 Theda, Skopol apud curs Politică Europeană, Facutatea de Ştiinţe Politice, 

SNSPA, 2009 
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În ceea ce priveşte integrarea europeană, acesta este de asemenea un 

proces complex  ce a reprezentat subiectul multor dezbateri legate de 

raportul între integrare şi statul naţional. Integrarea a apărut odată cu 

formarea Comunităţilor Europene şi implicit a extinderii acesteia. Pelkmans 

defineşte integrarea europeană ca un proces de eliminare graduală a 

frontierelor de  orice natură într două sau mai multe state independente, 

menit să permită respectivelor state să funcţioneze ca o unitate unită. Pentru 

Nye  integrarea europeană este de trei feluri: economică, politică şi socială1.  

Integrarea economică e definită ca reprezentând un înalt nivel  al 

schimburilor economice între entităţi componente, integrarea socială drept 

un proces de unificare la nivelul maselor, grupurilor specifice şi elitelor, iar 

integrarea politică  incluzând o multitudine de fenomene, inclusiv decizii la 

nivel internaţional, precum şi  atitudini similare la nivelul statelor membre. 

Având  în vedere definiţiile de mai sus date de către importanţi cercetători ai 

integrării europene , trebuie să subliniez faptul că în fiecare dintre definiţiile 

de mai sus se discută despre rolul statului în raport cu unitatea suprastatală, 

Uniunea Europeană; niciuna dintre definiţiile integrării europene nu exclude 

prezenţa statului  sau nu precizează în cadrul procesului  o dizolvare a 

acestuia.  

În anii ’80 Andrew Moravcsik a propus o nouă perspectivă asupra integrării 

europene sub numele de interguvernamentalism liberal. Această teorie a 

integrării propusă de Moravcsik  presupune trei etape: 1.o teorie liberală 

asupra formării preferinţelor naţionale; 2.  un model interguvernamental de 

negociere la nivelul UE; 3. o perspectivă a alegerii instituţionale subliniind 

rolul instituţiilor internaţionale în furnizarea unor angajamente ,, credibile” 

                                                 
1
 Joseph,Nye apud curs Politică Europeană, Facutatea de Ştiinţe Politice, SNSPA, 

2009 



Revista „Continuitate și schimbare în guvernanța europeană”, vol. 3, nr. 3 - Vara 2009 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

32 

pentru guvernele statelor membre1. În prima etapă se produce o agregare a 

intereselor naţionale vis a vis de UE, nefiind modelate de UE2. Această 

etapă este una extrem de importanta în demonstrarea tezei de mai sus, 

întrucât ilustrează importanţa implicării statului; acesta este singurul în 

masură să unească preferinţele cetăţenilor într-o lume extrem de diversă şi 

mai apoi sa le pună la masa discuţiilor cu Uniunea Europeană. După cum 

observă şi Pollak , Moravcsik include de asemenea şi o teorie a alegerilor 

raţionale în acest proces, în sensul că statele îşi urmăresc în primul rând 

propriul interes însă respectând regulile impuse de UE.  

Procesul de accedere la Uniunea Europeană cât şi cerinţele impuse statelor 

care doresc să înceapă negocierile de aderare la structura regională 

reprezintă o dorinţă  a statelor  care văd în UE un imens interes în aria 

economică , socială şi de ce nu politică. Astfel în momentul în care un stat 

aderă la Uniunea Europeană este conştient de avantajele şi ,,dezavantajele” 

pe care aceasta le presupune în sensul cerinţelor impuse de UE datorită 

unei perioade destul de lingi de negociere când statele pe de o parte  sunt 

nevoite să îndeplinească anumite criterii politice şi economice, iar pe de altă 

parte în această perioadă îşi negociază anumite derogări în favoarea sa. 

Această etapă reprezintă una extrem de importată în procesul de integrare 

care începe cu adevărat în momentul întrării în comunitate, moment în care 

statele pot negocia anumite puncte sensibile pentru structura statului. 

Cu toate acestea procesul de integrare nu înseamnă un proces rigid în care 

statele doar trebuie  să aplice anumite prevederi ale UE. Trebuie menţionat 

că prin Tratatul de la Amsterdam a fost introdus o clauză în dreptul primar al 

UE prin care se permite o excludere a ţărilor de la procesul de integrare 

                                                 
1
 Andrew, Moravcsik în H, Wallace, W, Wallace, M, Pollack- Elaborarea politicilor în 

Uniunea Europeană, editura Oxford University Press,2005 pag 17 
2
 Ibidem 
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europeană1. Acest argument este foarte important întrucât statul este pus din 

nou în prim plan în sensul în care poate decide poziţia sa cu privire la 

integrare, în momentul în care ,, se simte ameninţat”. 

 La începutul secolului XXI, flexibilitatea face mult mai mult parte din 

realitatea integrării europene decât a fost vreodată întrucât integrarea 

europeană nu a fost până atunci niciodată un proces uniform, directivele fiind 

transpuse în concordanţă cu legile naţionale,  iar adesea acestea se 

limitează la standardele minime ale unei ţări2, nefiindu-i ameninţată structura 

statului şi mai ales suveranitatea acestuia cu atât mai mult construcţia. 

Flexibilitatea integrării europene poate fi ilustrată prin concepte cheie cum ar 

fi: metoda deschisă de cooperare ce presupune un mecanism  de 

coordonare a politicilor naţionale inaugurată la Consiliul European de la 

Lisabona. O altă metodă  extrem de importantă o reprezintă ,,multi speed 

Europe” prin care statele membre pot să-şi definească ţelurile integrării3 fără 

a  fi afectată construcţia statului ci mai degrabă este întărită4. Europe a la 

carte  este un alt concept cheie pentru statele membre ce le permite să 

aleagă politicile europene în care participă, concept în care statele au un rol 

cheie. 

Toate aceste concepte cheie vin în sprijinirea statelor naţionale, 

respectându-se suveranitatea acestora asupra propriului teritoriu. Cu toate 

acestea, trebuie să privim şi asupra efectelor integrarii europene asupra 

statelor naţionale, asupra transformărilor la care este supus odată cu 

această însă fară a-i fi afectată construcţia, care trebuie precizat că nu ţine 

doar de construcţia instituţională unde au avut loc modificări în sensul că o 

                                                 
1
 Kerstin, Junge- Differentiated European Integration în Michelle Cini , European 

Union Politics, Oxford University Press, 2007 pag. 393 
2
  Kerstin, Junge- Differentiated European Integration în Michelle Cini , European 

Union Politics, Oxford University Press, 2007 pag. 392 
3
 Ibidem , pag 396 

4
  Un exemplu relevant în acest sens este Uniunea Economică şi Monetară 
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parte din atribuţii au fost delegate la nivel supranaţional pentru o mai bună 

coordonare. În acest sens Muller în articolul ,, Statul european în schimbare” 

susţine că în acest context schimbarea  reprezintă adoptarea unor noi 

responsabilităţi pentru stat şi redefinirea sau eliminarea unora vechi1. În ceea 

ce priveşte modurile de producţie, Muller susţine că statul se comportă ca un 

suveran, exercitându-şi responsabilităţile printr-un aparat de stat special, 

acest tip de design instituţional permite agenţilor să-ţi facă treaba fără ca 

guvernele să intervină2. Modificarea  în cazul resurselor constă în 

modificarea combinaţiei de resurse folosite pentru a îndeplini 

responsabilităţile pe care statul şi le-a asumat. Asta însemnă că această 

modificare ca şi celelalte3contribuie la o funcţionare mai bună a statului (prin  

delegarea atât la nivel naţional şi subnaţional cât şi la nivel supra naţional a 

unor competenţe) şi o concentrare mai mare asupra nevoilor cetăţenilor, fără 

să se pună în discuţie construcţia statului . 

Un  penultim argument în favoare tezei mele este cel folosit de Patrick Le 

Gales în articolul ,, Statul European în schimbare: Presiuni din interior”  şi 

anume faptul că transformările prin care trece statul  sunt diferite de ceea ce 

se numeşte slăbirea statului4. În  procesul de europenizare nu putem vorbi 

de o slabire a statului ci de acordarea unor competenţe la un nivel superior 

pentru o mai bună coordonare între cele două. 

Bartolini susţine că europenizarea este un proces care are următoarele 

efecte: 1. europenizarea extinde capacitatea instituţională intrastatală 

colectivă şi individuală  de a accesa  resurse externe ce sunt de trei tipuri: 

regulatoare, jurisdicţionale şi materiale, ceea ce e împotriva ierarhiei 

                                                 
1
 Wolfgang, C. Muller- The Changing European State în   Governing Europe by Jack 

Hayward, Oxford University Press,2003 pag 370-371 
2
  Ibidem 

3
 care datorită limitarii impuse acestui eseu, nu se pot dezbate 

4
 Patrick Le Gales-The Changing European State: Presures from Within în   

Governing Europe by Jack Hayward, Oxford University Press,2003 pag  393-394 
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teritoriale, actorii pot invoca regulări  ale ierarhiei externe şi astfel actorii pot 

invoca arbitrajul curţilor internaţionale1. Deşi Bartolini consideră aceasta un 

contra argument împotriva europenizări este de fapt un principiu al 

economiei de piaţă unde statul joacă un rol important însă nu un rol principal. 

Situaţia se întampla şi înaintea procesului de integrare europeană însă la un 

alt nivel , mult mai redus iar acum pe lângă accesul la o piaţa colosală , 

statul deţine şi o anumită protecţie.   

 Pentru a concluziona, cred ca argumentele aduse în favoarea ideii că 

europenizarea nu este un proces în contradicţie cu construcţia statală ci din 

contră este un proces ce întăreşte statul naţiune prin faptul că acesta se 

poate concentra mult mai bine pe nevoile cetaţenilor sai, susţin ipoteza 

lansată la începutul lucrării. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Stafano, Bartolini- A Comparative Political Aproach to the EU Formation,University 

of Bologna, pag 10-11 
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Politica de securitate şi aparare a României între atlantism 

şi europenism 

de Andrei Dinu 

 

 

 

The Security and Defence Policy of Romania between Atlantism 
and Europeanism 
 
Abstract: This paper attempts to make a brief assessment of 
Romania’s parallel processes of integration within NATO and EU-
ESDP using as a compass the competitive/complementary dynamic 
between Europeanism and atlanticism, as well as Romania’s manifest 
preferences regarding national security and defence. The first part will 
track the evolution of the accession processes, of the initiatives and 
reforms put into place on Romania’s behalf in order to comply with 
euro-Atlantic standards. Next, the NATO-ESDP relationship will be 
viewed from a conflictive perspective, holding a central focus on the 
internal crisis generated by the Iraq war. Romania’s options will be 
explained with the help of two concepts from the Theory of 
International Relations, the Security Dilemma and Bandwagoning, 
while at the same time the events and processes that occurred from 
2003 to the present day will be closely analyzed. Romania’s 
involvement in the Iraq war and the political fruit derived from it shall 
constitute the topics of the final chapter.  
Keywords: Europeanism, Atlanticism, Security Dilemma, 
Bandwagoning, Iraq 
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Abstract: Prezenta lucrare îşi propune să facă o scurtă evaluare a 

proceselor paralele de integrare a României în cadrul structurilor NATO şi 

UE-PESA având ca reper o dinamică competitivă/complementară între 

europenism şi atlantism, precum şi preferinţele manifeste ale României în 

ceea ce priveşte siguranţa naţională şi apărarea. Prima parte a lucrării va 

urmări evoluţia proceselor de aderare, reformele desfăşurate şi iniţiativele 

luate de România pentru a se conforma standardelor euro-atlantice. În 

continuare va fi prezentată relaţia NATO-PESA dintr-o posibilă perspectivă 

conflictivă, având ca punct central criza internă din cadrul Alianţei în 

contextul războiului din Irak. Opţiunile României vor fi explicate prin aplicarea 

conceptelor Dilemei Securităţii şi a Alinierii (Bandwagoning), din teoria 

relaţiilor internaţionale, în acelaşi timp furnizându-se o relatare detaliată a 

evenimentelor şi proceselor desfăşurate în perioada 2003-prezent. 

Participarea României la războiul din Irak şi beneficiile politice derivate din 

aceasta vor constitui obiectul ultimei părţi a lucrării. 

 

Cuvinte cheie: apărare, europenism, atlantism, dilema securităţii, aliniere, 

Irak 

 

 

 

     

 

 

  

 

There are risks and costs to a program of action, but they are far less than 

the long-range risks and costs of confortable inaction (J. F. Kennedy) 
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1. Procesul de integrare paralelă a României în cadrul structurilor 

militare ale NATO şi UE 

 

 

1.1. Evoluţia României în cadrul NATO 

 

Pe durata ultimilor 15 ani, NATO a cunoscut o evoluţie treptată şi continuă, 

transformându-se într-o organizaţie cu totul diferită faţă de ceea ce fusese în 

timpul Războiului Rece. Dintr-o alianţă militară şi un sistem de apărare 

colectivă orientat către zona euro-atlantica, NATO se transformă într-o 

organizaţie pentru menţinerea păcii şi stabilităţii internaţionale, gestiunea 

crizelor, prevenţia conflictelor, reconstrucţia şi stabilizarea zonelor afectate 

de conflict, absorbind mult din obiectivele, responsabilitatea şi logica unor 

organisme care se dovediseră  incapabile să producă ordine şi securitate.  

  

Odată cu dispariţia Uniunii Sovietice şi a Pactului de la Varşovia, întregul 

mediu de securitate în jurul căruia fusese concepută NATO se schimbă: 

agresiunea prin forţe convenţionale împotriva Alianţei devine foarte 

improbabilă, Rusia şi Alianţa nu se mai consideră adversare, ci pun bazele 

unui dialog politic ce va genera o serie de compromisuri necesare securităţii 

europene, iar NATO avansează în implementarea formulei extinderii, care 

urma să pună capăt diviziunii Est-Vest din sânul Europei şi să promoveze 

democratizarea şi stabilizarea fostelor regimuri comuniste din Est. Prin Noul 

Concept Strategic al Alianţei, adoptat în 1999, la Washington, Alianţa 

defineşte noi ameninţări şi riscuri pentru securitatea în spaţiul euro-atlantic în 

secolul XXI şi îşi asumă, în consecinţă noi obiective:  dificultăţile economico-

sociale, tensiunile etnice, eşecul statelor în regiunea periferică pot conduce 

la conflict şi instabilitate, punând în pericol securitatea în interiorul Alianţei; 

proliferarea Armelor de Distrugere Masivă (WMD) şi traficul lor, terorismul, 
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crima organizată constituie noile ameninţări şi factori de risc cu care se 

confrunta organizaţia.1 În consecinţă, Alianţa îşi asumă o nouă gamă de 

misiuni pentru a răspunde acestor noi provocări: majoritatea covârşitoare a 

misiunilor desfăşurate în ultimele 2 decenii de către NATO sunt orientate 

către menţinerea şi sprijinirea păcii şi către gestiunea de crize, aşa numitele 

misiuni “non-Articol 5”, care nu corespund obiectivului de apărare colectivă. 

În acelaşi timp, NATO începe un proces de restructurare – capabilităţile sale 

trebuie transformate iar forţele sale trebuie să devină uşoare, uşor 

desfasurabile, agile şi expediţionare, structura instituţională modificată, un 

întreg portofoliu de dialog politic cu vecinii săi trebuie deschis. Practic, pe 

durata acestui întreg proces la care România a luat parte ca asociat, 

candidat, membru şi membru solid, NATO a devenit altă organizaţie. 

Pentru promovarea stabilităţii în spaţiul euro-atlantic, pentru întărirea 

încrederii între foştii adversari şi pentru a extinde dialogul politic asupra 

sferei apărării, depăşind astfel posibilităţile limitate ale OSCE, NATO a lansat 

Parteneriatul pentru Pace (PfP) în anul 1994, care va deveni  un mecanism 

esenţial în încercarea de implementare a conceptului de securitate 

cooperativa Est-Vest, în anii ’90. Ţările care doreau să-şi intensifice 

cooperarea cu NATO vor beneficia începând cu anul 1999 de Planurile de 

Acţiune pentru Aderare (MAP)2, prin care aspiranţii la statutul de membru se 

vor angaja să opereze o serie de reforme politice, economice, sociale, în 

sectorul securităţii şi apărării . Prin MAP-uri, NATO devine în acelaşi timp un 

vector al democratizării şi liberalizării ţărilor din Centrul şi Estul Europei, în 

acelaşi timp procedura de aderare pregătind viitorii membri să devină 

furnizori şi nu doar beneficiari ai securităţii, capabili să ofere forţe militare 

aflate la înălţimea standardelor euro-atlantice şi interoperabile în cadrul 

                                                 
1
 Conceptul Strategic al Aliantei, Consiliul Atlanticului de Nord, Washington, 23-24 

aprilie 1999  
2
 Membership Action Plan, Consiliul Atlanticului de Nord, Washington, 23-24 aprilie 

1999  
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misiunilor organizaţiei. În sfera dialogului politic, NATO pune bazele unei 

relaţii speciale cu Rusia prin semnarea Actului Fundational în 19971, relaţie 

care va cunoaşte o evoluţie continuă, fără a fi scutită de momente de 

tensiune şi conflictivitate; în acelaşi registru, Dialogul Mediteranean este 

lansat ca un for de cooperare cu vecinii din flancul sudic.   

   

România a fost prima ţară care a aderat la Parteneriatul pentru Pace, pe 26 

ianuarie 1994, făcându-şi clară opţiunea atlantistă şi pronunţat pro-

americană. În acel moment , NATO reprezenta o alegere firească, singura 

garanţie solidă pentru securitatea României, o entitate care va pregăti 

drumul democratizării şi europenizării.  Faptul că reformele propuse de 

Alianţă nu au cunoscut o implementare satisfăcătoare a întârziat invitaţia de 

aderare până în 2002, când România devine practic cel mai important nou 

membru NATO, după Polonia. 

Declaraţia Summitului de la Praga (2002) a confirmat tendinţele de 

transformare NATO într-un “animal distinct”. În primal rând, aderarea celor 7 

noi membri a fost privită ca un act de extindere forţată, pentru care a contat 

mai mult aportul geostrategic al noilor membrii şi nu capacităţile lor militare, 

care nu se ridicau încă la cerinţele MAP. Apoi, la Praga se decide în mod 

formal transformarea capabilităţilor NATO în forţe expediţionare, flexibile, 

pregătite pentru desfăşurare oricând şi oriunde ( Forţe de Reacţie Rapida- 

NRF),în timp ce apărarea clasică teritorială, deşi rămâne obiectivul 

fundamental, se transformă într-un subiect de discuţie de domeniul 

trecutului.2 

Începând cu anul 1991, România s-a implicat în mod activ în misiuni de 

sprinjinire a păcii (PSO), în cadrul ONU, NATO, OSCE sau sub forma 

                                                 
1
 Actul Fundational al relatiilor, cooperarii si securitatii mutuale intre NATO si 

Federatia Rusa, Paris, 27 mai 1997 
2
 Prague Summit Declaration, NAC, Prague, 21 noiembrie 2002 
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Coaliţiilor, desfăşurând un total cumulat de aproximativ 9.000-10.000 de 

oameni, căpătând o experienţă valoroasă în domeniu şi pregătind terenul 

pentru viitoarele aderări la NATO şi UE1. Trebuie luat în considerare faptul 

că majoritatea misiunilor NATO, UE, de tip Coaliţie la care România va 

participă în perioada 1994-2007 s-au desfăşurat în contextul negocierilor de 

aderare. Pe lângă implementarea unei serii de reforme de aprofundare 

democratică, reformarea sectorului militar şi redefinirea Strategiei de 

Securitate Naţională, România va fi chemată să-şi demonstreze valoarea şi 

capacitatea de a participa la îndeplinirea obiectivelor Alianţei Atlanticului de 

Nord. În 2001, în momentul intervenţiei în Afghanistan, România era stat 

candidat proaspăt dedicat luptei anti-teroriste, iar în 2003, când a apărut 

problema Irakului, România abia fusese invitată să adere la Alianţa în anul 

următor, ceea ce îi impunea responsabilităţi considerabile faţă de 

parteneriatul strategic cu SUA, făcând refuzul un răspuns aproape imposibil. 

S-ar putea spune că, în schimbul sprijinului american pentru aderare şi în 

spiritul parteneriatului strategic, prezenta românească în Afghanistan, dar 

mai ales Irak, devenise nenegociabilă.      

   

În perioada 1991-2004, România a participat la 9 misiuni în cadrul NATO 

(între care ALBA, IFOR, SFOR, KFOR, ISAF), 12 misiuni ale ONU (dintre 

care UNOSOM II, MONUA , MONUC şi UNMIK), 4 operaţiuni OSCE ( 

Moldova, Macedonia, Georgia) , 4 misiuni în cadrul Coaliţiilor multinaţionale 

(Desert Storm, Iraqi Freedom sau Enduring Freedom în Irak şi Afghanistan, 

sub conducerea Statelor Unite ) şi 2 misiuni ale UE (CONCORDIA ŞI 

EUPM).2  Potrivit prevederilor MAP (Membership Action Plan), 

România a fost de asemenea nevoită să opereze o serie de reforme care să 

aducă politica de apărare la standardele NATO. Pe plan bugetar, alocarea 

                                                 
1
 Carta Alba a apararii, Capitolul 2, Politica de Aparare a Romaniei, MapN, p.16 

2
 Idem, p.25 
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pentru apărare a fost fixată la 2% din PIB, cu alocări specifice pentru 

cheltuieli cu personalul (45%), de achiziţie de echipament (35-40%) şi pentru 

operaţiuni şi mentenanţa (20-25%).1 Forţele armate au fost restructurate şi 

un program de modernizare al armatei a fost iniţiat. La nivel programatic, 

noile direcţii au fost întipărite în Strategia de Securitate Naţională (2007-cea 

mai recentă) şi în Carta Albă a Apărării.     

     

O temă foarte importantă a fost cea a controlului democratic al politicii de 

apărare. Cadrul instituţional gândit de către Constituţie va acorda o influenţă 

deosebită Consiliului Suprem de apărare a Ţării (CSAT) şi Parlamentului: 

 Parlamentul asigură controlul civil fundamental asupra organismului 

militar. Între pârghiile de acţiune parlamentară se înscriu solicitarea de 

informări, documentare, rapoarte privind starea armatei, interpelări 

adresate ministrului apărării naţionale, audieri în cadrul comisiilor de 

apărare, ordine publică şi siguranţa naţională ale responsabililor militari, 

întâlniri periodice ale acestor comisii cu şefi militari cu agenda prestabilită. 

De asemenea, Parlamentul aprobă bugetul alocat pentru apărarea 

naţională.  

 Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte 

funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.                       

 Consiliul Suprem de Apărare a Ţării organizează şi coordonează unitar 

activităţile ce privesc apărarea şi siguranţa naţională.                          

 Guvernul României este principala instituţie a statului cu atribuţii în 

domeniul politicii de apărare şi de securitate naţională. 

 Curtea Constituţionala verifica legalitatea şi constituţionalitatea legilor şi 

actelor normative cu aplicabilitate în domeniul apărării şi siguranţei 

naţionale. 

                                                 
1
 Calin Daniel, Romania and the EU CFSP, Romanian Journal of European Affairs, 

vol. 3, no. 1, 2003 , p. 70 
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Trebuie remarcat însă că Preşedintele, prin intermediul CSAT, deţine puteri 

extinse în cadrul politicii de apărare: “ trimiterea forţelor armate în afara 

teritoriului statului român în misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de 

asistenţă umanitară şi tip coaliţiei se aprobă, la propunerea primului-ministru, 

de către Preşedintele României, după consultarea CSAT. Preşedintele 

informează Parlamentul despre decizie în termen de 5 zile de la luarea 

acesteia. În situaţia în care trimiterea forţelor armate în afara teritoriului 

statului român în misiuni în sprinjinul păcii şi tip coaliţie nu se face în baza 

unui tratat internaţional la care România este parte, Preşedintele solicita 

încuviinţarea Parlamentului.” 1    

Legea nr.415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării a fost adoptată, modificând cadrul legislativ anterior, Legea 

nr. 39/1990, pentru a adapta modul de funcţionare CSAT la noile realităţi 

strategice, dar mai ales la exigentele impuse de integrarea la structurile 

euro-atlantice, verificarea şi examinarea parlamentară asupra activităţii 

Consiliului fiind întărită. OUG 224/2008 a modificat art.5 privind componenţa 

Consiliului pentru a include între membrii acestui organ, cu funcţia de 

vicepreşedinte, pe preşedintele Senatului, care devine unicul reprezentant al 

Legislativului într-un club dominat de puterea executivă, ceea ce nu poate 

constitui decât un avans pe calea democratizării politicii de securitate şi 

apărare romaneşti.       

Problema controlului parlamentar şi a dezbaterii parlamentare pe tema 

trimiterii, menţinerii şi retragerii trupelor a căpătat o importanţă deosebită în 

contextul crizei instituţionale din perioada războiului din Irak (2004-prezent), 

aspect ce va fi tratat în detaliu în continuare. 

 

 

                                                 
1
 Idem, Capitolul 3, p.32 
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1.2.  Evoluţia României în cadrul Politicii Europene de Securitate şi 

Apărare 

 

Odată cu Tratatul de la Maastricht (1991), noua Uniune Europeană îşi oferea 

o politică externă şi de securitate comună (PESC), care în principiu 

cuprindea de asemenea “o eventuală încadrare a unei politici de apărare 

comune”, care “în timp ar putea conduce la o apărare comună” (Art. J.4). În 

iunie 1992, la câteva luni de la semnarea Tratatului, miniştrii de externe şi de 

apărare ai UOE s-au reunit la Hotelul Petersberg (Bonn) şi au lansat o 

declaraţie comună prin care defineau un nou tip de operaţiuni cu care se 

însărcina organizaţia, “sarcini umanitare şi de salvare, menţinere a păcii, 

sarcini de luptă în gestiunea de criză”. Acest tip de misiuni au cunoscut o 

aplicare modestă în următoarea perioadă, până când UEO a fost asimilata 

de Uniune; între timp, conform noului său Concept strategic, NATO avea să 

se implice în misiuni de spirijinire a păcii, mai întâi în Bosnia, apoi în Kosovo

 Progresul a fost lent şi la Amsterdam, în 1997, unde politica de apărare a 

continuat să fie păstrată în afară agendei de discuţii, deşi, în mod 

surpinzator, sarcinile Petersberg au fost integrate în aparatul PESC (la 

solicitarea Finlandei şi Suediei, care nu erau membri UEO), prin intermediul 

Art.17, ceea ce a lărgit mult câmpul de acţiune în cadrul politicii.1  

  

Catalizatorul schimbării aveau să fie evenimentele dramatice din Balcani, 

unde statele membre nu au reuşit să intervină pentru a controla criză şi 

pentru a impune un acord de pace, şi unde a fost necesară prezenţa NATO. 

În Bosnia, iar apoi în Kosovo, liderii europeni au realizat cât de slab este 

echipată Uniunea pentru a face faţa unor provocări şi unor ameninţări 

comune, mijloacele militare şi o gândire strategică lipsind cu desăvârşire. 

                                                 
1
 Missiroli, Antoni, Background of ESDP (1954-1999), EU Institute for Security 

Studies, p.2 
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În consecinţă, în 1998, Franţa şi Marea Britanie au lansat o Declaraţie 

comună (St.Malo), care propunea pentru prima dată ca UE să “dezvolte 

capacitatea pentru o acţiune autonomă, susţinută prin forţe militare credibile, 

mecanismele pentru a decide folosirea lor şi disponobilitatea de a o face 

pentru a se răspunde la crize internaţionale”. Încă de atunci s-a clarificat 

faptul că această iniţiativă nu punea în discuţie nici Alianţă, nici apărarea 

naţională, ci că era doar un mod de a “acţiona atunci când Alianţa nu este 

angajată în ansamblul său”, evitându-se “dublări inutile”.1 Totuşi, de atunci 

până în prezent, capacitatea de acţiune “autonomă” a Uniunii se va dezvolta 

considerabil, până în punctul în care forţele militare proprii vor fi pregătite, 

sub standarde asemănătoare şi cu o gândire strategică proprie, să 

desfăşoare acelaşi tip de misiuni concepute de NATO, acoperind aproximativ 

acelaşi spaţiu geografic. 

 

Iniţiativa de la St.Malo a fost formalizata prin efortul german în cadrul 

Consiliului European de la Koln (1999), unde concepte precum “prevenţie de 

conflict” sau “gestiune de criză” au fost pentru prima dată încorporate în 

agenda Uniunii, prin asociere cu sarcinile Petersberg, iar UEO a fost, drept 

consecinţă, congelată. Arhitectura instituţionala şi “forţele militare credibile” 

care urmau să dea substanţa noii Politici Europene de Securitate şi Apărare 

(PESA) au fost schiţate la Consiliul European de la Helsinki, în decembrie 

1999. Aici au fost concepute corpurile care urmau să gestioneze politică: 

PSC (sau COPS, Comitetul Politic şi de Securitate), EUMC (Comitetul militar 

al EU) şi EUMS ( Statul Major al UE).  

 

Prin definirea obiectivelor Headline Goal se urmărea punerea la dispoziţia 

Uniunii a unor forţe capabile să defasoare orice tip de misiune Petersberg, 

                                                 
1
 Haine, Jean-Yves, ESDP: an overview, EU Institute for Security Studies, p. 3 
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de joasă sau înaltă intensitate, la un nivel de corp de armată, de 50-60.000 

de trupe. Statele membre şi-au asumat că până în 2003 să desfăşoare forţe 

“auto-sustenabile, cu comanda, controlul şi capabilităţile de inteligenţă, 

logistice, servicii de suport şi chiar elemente navale şi aeriene. Statele 

membre ar trebui să fie capabile să desfăşoare la nivel maxim în 60 de zile, 

pentru că între timp să poată oferi elemente mai reduse de reacţie rapidă, 

forţele totale urmând să fie sustenabile pe durata a cel puţin un an.”1 Forţa 

de Reacţie Rapidă, iniţiativa similară NATO Response Force, urma sa poartă 

numele de EU Battlegroups. Obiectivele au fost extinse şi perfecţionate la 

Conferinţele asupra Îmbunătăţirii Capabilităţilor, din 2000, 2001 şi 2004, 

unde s-a avansat Headline Goal 2010. În concordanţă cu Strategia 

Europeană de Securitate, care stabileşte că modul de reacţie faţă de noile 

ameninţări nu trebuie să fie exclusiv de natura militară, Uniunea a dezvoltat 

de asemenea capabilităţi civile care să răspundă la sarcinile de tip civil din 

cadrul gestiunii de criză şi a prevenţiei de conflicte.     

 

Pe data de 1 ianuarie 2003, UE şi-a lansat prima misiune civilă de gestiune 

de criză – EUPM, EU Police Mission, cu baza în Sarajevo, pentru a prelua 

ştafeta de la misiunea IPTF a Naţiunilor Unite în BiH. La 31 martie urma să 

fie lansată prima misiune UE de menţinere a pacii- operaţiunea 

CONCORDIA, care de data aceasta urma să continue munca operaţiunii 

NATO Allied Harmony în Macedonia. Pe 5 iunie a fost lansată a doua 

misiune de menţinere a păcii, şi prima misiune UE în afara spaţiului 

european: operaţiunea ARTEMIS desfăşurată în provincia congoleza Ituri, la 

iniţiativa şi cu participarea masivă a Franţei.  Apoi, pe 16 iulie 2004, UE a 

lansat prima sa misiune de consolidare a statului de drept (rule of law 

mission), EUJUST THEMIS, concepută pentru a ajuta autorităţile georgiene 

                                                 
1
 Lindstrom, Gustav, The Headline Goal, EU Institute for Security Studies, 2005, p.1 
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să-şi îmbunătăţească sistemul judiciar criminal.În fine, în decembrie 2004, 

UE a preluat prima operaţiune de anvergură în Balcani de la NATO, SFOR, 

iniţiind misiunea ALTHEA, în Bosnia Herţegovina.1  

 

În perioada 2003-prezent, UE a desfăşurat aproximativ 22 misiuni civil-

militare, pe 3 continente, acoperind o gamă largă de sectoare, de la 

supraveghere de alegeri la misiuni de poliţie şi consolidare a statului de 

drept, misiuni de menţinere a păcii şi misiuni de luptă împotriva pirateriei, 

numărul personalului implicat variind considerabil, de la 24 angajaţi în 

monitorizarea graniţei în Rafah, Palestina (începând cu 2005) până la 3300 

implicaţi în misiunea EUFOR Ciad (2008-2009). Desfăşurarea acestor 

misiuni se poate observa în imaginea de mai jos: 

                                                 
1
 Haine, Jean-Yves, ESDP: an overview, EU Institute for Security Studies, p. 4 



Revista „Continuitate și schimbare în guvernanța europeană”, vol. 3, nr. 3 - Vara 2009 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

49 

 

Sursa: Consiliul European, ESDP 

 

Printre primele capitole de negocieri deschise de România cu Uniunea 

Europeană după începerea negocierilor de aderare, la 15 februarie 2000, au 

fost Capitolul 26 (Relaţii externe) şi Capitolul 27 (Politica Externă şi de 

Securitate Comună, PESC). Aceste capitole au fost închise provizoriu încă 

din iunie 2000. În Documentul de poziţie a României la Capitolul 27 (vezi 

Anexa 1), referitor la Politica Externă şi de Securitate Comună se arăta că: 

„România este pregătită să accepte şi să aplice acquis-ul în domeniul Politicii 

Externe şi de Securitate Comune (PESC) a Uniunii Europene (UE). 

Structurile necesare transpunerii acesteia în practică au fost create, iar 
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politica externă şi de securitate a României se bazează pe aceleaşi principii 

şi are aceeaşi orientare cu cea promovată de Uniunea Europeană”.1 

Deşi integrarea europeană se bucura de un sprijin popular puternic, PESA 

nu a stârnit foarte mult interes în România în momentul lansării, atât din lipsă 

informării, cât mai ales a popularităţii mai crescute a aderării la NATO.2 

 

În timp ce Bucureştiul  a salutat iniţiativele de la Helsinki, promiţând 

cooperarea totală a României la ora negocierii contribuţiilor, s-a făcut clar 

faptul că România se opune “oricărei dublări inutile cu NATO, a decuplării 

securităţii şi a structurii Euro-Atlantice şi a discriminării în favoarea aliaţilor 

europeni implicaţi în dezvoltarea PESA”. Viziunea României este una a 

complementarităţii EU-NATO în domeniul gestiunii de criză, dar menţinând 

cele două organizaţii diferite în natura lor, cel puţin pe termen scurt şi 

mediu.3 PESA era văzută mai mult ca o iniţiativă menită să întărească 

Identitatea Europeană de Securitate şi Apărare (ESDI) în cadrul NATO. La 

Conferinţa Angajamentelor de Capabilităţi militare de la Brussels (2000), iar 

apoi în 2001, România s-a înscris în procesul de urmărirea a obiectivelor 

Headline Goals, punând la dispoziţia EU Battlegroups propria contribuţie 

militară, pe care CSAT, din raţiuni financiare şi logistice, a delegat-o ca fiind 

aceeaşi forţă cu care România participa la NATO. România a oferit 

aproximativ 3.700 de trupe, practic cea mai importantă contribuţie a unei ţări 

candidate UE (cu excepţia Turciei), toate pregătite conform standardelor de 

la Helsinki (desfasurabile în 30 de zile, sustenabile timp de un an).   În 

termeni cantitativi, participarea României la misiunile PESA ( CONCORDIA 

Macedonia, EUPM BiH, EUMM Georgia, EUFOR BiH, EULEX Kosovo) a fost 

                                                 
1
 Muresan, Liviu, Politica Europeana de Securitate si Aparare, IER, 2005, p.9 

2
 Calin Daniel, Romania and the EU CFSP, Romanian Journal of European Affairs, 

vol. 3, no. 1, 2003 , p. 71 
3
 Calin, Daniel, op.cit.,  p.71 
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mult mai redusă decât participările la misiunile NATO sau de tip Coaliţie. Mai 

jos avem o descriere a misiunilor în care România este implicată în prezent.  

 

                   

                         Sursa: MapN, http://www.defense.ro/misiuni-

internationale/index.php  

 

 

 

2. Conflictivitatea NATO-PESA 

 

Now, you're thinking of Europe as Germany and France. I don't. I think that's 

old Europe. If you look at the entire NATO Europe today, the center of 

gravity is shifting to the east. And there are a lot of new members.(Donald 

Rumsfeld) 

http://www.defense.ro/misiuni-internationale/index.php
http://www.defense.ro/misiuni-internationale/index.php
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Evoluţia NATO în afară articolului 5 şi a Politicii Europene de Securitate şi 

Apărare a UE aduce cele două organizaţii într-o stare de concurenţă, iar 

manifestările acesteia au fost multiple. Încă de la începutul anilor 2000, 

România a favorizat mereu, fără ezitare, poziţia atlanticista, în defavoarea 

consolidării PESA: NATO a fost mereu prioritatea numărul unu, iar în politica 

de securitate şi apărare, România şi-a demonstrat în mod repetat  preferinţa 

atlantica.         

    

Cu fiecare oportunitate, PESA este mereu prezentată ca un produs 

complementar NATO, dar atâta timp cât NATO va răspunde primul la o 

chemare pe care UE o poate de asemenea auzi, PESA va rămâne în criză, 

iar capitalul politic necesar consolidării UE ca actor militar global se va 

scurge mereu de partea cealaltă a Atlanticului. Existenţa PESA este în sine o 

dovadă a diviziunii între liniile de gândire atlantiste şi europeniste. Europa şi 

relaţiile transatlantice au fost profund marcate de experienţa tragică a 

Balcanilor din anii ’90. În Bosnia, iar apoi în Kosovo, Uniunea Europeană a 

găsit în mod involuntar laboratoarele care îi vor oferi experienţele necesare 

dezvoltării unei politici de apărare şi securitate autonome.  În primul rând, 

tragedia Balcanilor a demonstrat faptul că Uniunea nu deţinea capabilităţile, 

gândirea strategică sau cultura securităţii care să îi permită să facă ordine în 

curtea proprie. Pentru o entitate politică născută din cenuşa unui Război 

Mondial brutal, construită în virtutea multiculturalismului şi care avusese la 

origini obiectivul înlăturării conflictului armat pe pământ european, faptul că 

genocidul şi epurarea etnică aveau loc în Europa fără ca Europa să intervină 

a fost într-adevăr o lecţie memorabilă. Uniunea Europeană trebuia să pună 

bazele unui mecanism prin care forţa militară să poată fi folosită în mod 

eficient şi în timp util atunci când securitatea  continentului european sau a 

periferiei acestuia era pusă în pericol.  



Revista „Continuitate și schimbare în guvernanța europeană”, vol. 3, nr. 3 - Vara 2009 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

53 

  

În al doilea rând, conflictul din Balcani a demonstrat cât de mult era 

dependentă securitatea europeană de superputerea americană. Ţările 

europene nu deţineau mijloacele tehnologice care să le permită să rezolve 

conflictul fără ajutorul american. Dacă membrii europeni ai NATO nu făceau 

eforturi pentru a-şi spori interoperabilitatea în cadrul Alianţei şi pentru a nu 

pierde ritmul impus de Statele Unite, europenii urmau să-şi piardă din 

credibilitate şi relevanţa strategică în ochii americanilor, iar  soliditatea 

Alianţei era pusă în pericol. O politică europeană de securitate şi apărare 

urma să sporească autonomia Uniunii în cadrul Alianţei şi astfel să 

consolideze, în final relaţia strategică transatlantica. Două filosofii distincte, 

pragmatismul britanic care dorea sporirea relevantei Europei în calculele 

Statelor Unite şi ambiţia Franţei de a acorda Europei un rol de putere 

globală, s-au unit la St. Malo pentru a pune bazele PESA.1   

  

Anul 2003 a oferit numeroase prilejuri pentru avansarea acestui proiect 

politic. În primul rând, criza asupra Irakului a îngroşat diviziunea dintre aliaţi, 

iar consensul politic între Franţa şi Germania , pe de o parte, şi SUA, de 

cealaltă, a fost rupt, ceea ce a determinat intervenţia unilaterală americană 

în Irak. Pentru a-şi avansa programul, administraţia Bush a anulat practic 

relevanta aliaţilor din cadrul NATO, încălcând principiile consensului sau 

indivizibilităţii securităţii euroatlantice.2 niunea Europeană a reacţionat în 

consecinţă: Strategia Europeană de Securitate a fost elaborată pentru a oferi 

o concepţie strategică pentru acţiunea externă europeană care urma să 

devină din ce în ce mai frecvenţa şi mai intensă. În acelaşi an, UE îşi lansă 

prima operaţiune în afară Europei, operaţiune Artemis, în Congo, 

                                                 
1
 Haine, Jean-Yves, ESDP: an overview, EU Institute for Security Studies, p. 3 

2
 Kathleen Ridolfo , Analysis: NATO States Divided Over Iraq, Global Security, 2003, 

at http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/2004/11/iraq-041117-
rferl01.htm 
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demonstrând că PESA depăşise statutul de jandarm al Balcanilor, şi că 

Uniunea îşi asumă acum un rol global.    

  

Pentru Statele Unite, cimentarea unei identităţi europene de apărare a fost 

mereu o iniţiativă dezirabilă şi atrăgătoare, pentru că acest lucru ar fi întărit 

Alianţa şi ar fi sporit interoperabilitatea în cadrul acesteia, o necesitate 

imperativă în cadrul misiunilor multinaţionale. De aici şi până la constituirea 

unei politici europene de apărare era nevoie de un salt uriaş pe care 

americanii erau determinaţi să-l împiedice. NATO era garantul securităţii 

euro-atlantice, iar Atlanticul devenise de mult o comunitate a securităţii, dar 

Alianţa reprezenta în acelaşi timp şi un garant al hegemoniei americane, iar 

autonomizarea pilonului european era o chestiune periculoasă. Iniţiativele 

Berlin (Plus) pot fi înţelese în acesta lumina: nu ca mecanisme care să invite 

o politică europeană de apărare, ci care să o descurajeze- Uniunea putea 

folosi activele NATO, chiar americane, atunci când dorea lansarea unei 

operaţiuni pe cont propriu, dar acest lucru însemna un obstacol pentru 

dezvoltarea unor active proprii.    

    

Diviziunea dintre atlantism şi europenism a devenit evidentă în preludiul 

Războiului din Irak (2003). Administraţia Bush urmărea să îşi promoveze 

agenda cu orice preţ, chiar şi printr-un unilateralism pronunţat care avea să 

transforme NATO într-o Alianţă cu 2 viteze: cei ce ajutau SUA şi cei ce nu, 

Noua Europă şi Vechea Europa. Practic unilateralismul american în decizia 

de a invada Irakul, prin închegarea unei Coalition of the willing , negând 

importanta aliaţilor occidentali, ameninţându-i chiar cu izolarea, a introdus un 

precedent periculos în practicile ogranizatiei: pentru prima dată, misiunea 

genera coaliţia, şi nu invers, cum ar fi fost firesc.    
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Anul 2003 a constituit un moment de cotitură pentru PESA: aliatul american 

a demonstrat că poate întreprinde misiuni pe cont propriu, iar aliaţii europeni 

au realizat că sunt total dependenţi de o forţă cu care nu împărţeau în mod 

necesar un monopol al valorilor comune. Lipsa unui numitor comun strategic 

era evidentă: în acest context apare Strategia Europeană de Securitate, 

menită să ofere Uniunii un cadru comun de acţiunea împotriva ameninţărilor 

şi provocărilor noului context de securitate: Uniunea extindea aria proprie de 

securitate pentru a cuprinde şi vecinătatea acesteia, şi deşi identifica 

aceleaşi ameninţări şi riscuri ca şi documentul corespondent american, 

Strategia europeană era bazată pe un multilateralism efectiv bazat pe 

sistemul Naţiunilor Unite şi care avea ca obiectiv fundamental prevenirea 

conflictelor. În acelaşi an, Uniunea va întreprinde prima sa misiunea în afara 

spaţiului european, misiunea Artemis, desfăşurată în Congo, la solicitarea 

Franţei şi a Secretarului General al ONU. În mai 2004, UE a stabilit noi 

obiective, “Headline Goals 2010” pentru forţele sale de sprijinire a păcii, 

cunoscute sub numele de EU Battlegroups. Acestea, formate din 60.000 de 

trupe, capabile să desfăşoare o gamă largă de operaţiuni de tip Petersberg , 

desfasurabile într-o perioadă scurtă , de 1-2 luni şi sustenabile timp de un 

an, sunt exact corespondentele în cadrul UE ale Forţelor de Reacţie Rapidă 

(NRF) NATO.        

   

Aşadar, asumându-şi acelaşi tip de misiuni (NATO non articol 5 şi UE 

Petersberg) şi având aceleaşi obiective însumate în strategii similare, 

dispunând de acelaşi tip de forţe cu caracteristici similare, ajungând în 

momentul în care desfăşoară 2 misiuni identice în aceeaşi zonă geografică 

(2008- misiunile contra pirateriei în largul coastei somaleze, Allied Protector 

respectiv EU NAVFOR Somalia), având în mare parte aceeaşi componenta 

dar având un leadership distinct ( NATO – Statele Unite şi UE- Franţa şi 
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Germania), NATO şi UE devin organizaţii concurente în sfera operaţiunilor în 

sprijinul păcii. 

 

 

 

3. Războiul din Irak 

 

 “Even to observe neutrality you must have a strong government.” (Alexander 

Hamilton) 

 

Războiul din Irak a fost controversat din mai multe motive:  a fost purtat în 

afară regimului legal internaţional, în absenţa unei rezoluţii a Naţiunilor Unite; 

a fost purtat de către Statele Unite şi aliaţii săi, în afară NATO; deşi aliaţii 

europeni din cadrul NATO, Franţa şi Germania, au criticat intervenţia, poziţia 

lor a fost ingorata; a fost purtat în absenţa unui plan pentru reconstrucţie, 

generând o insurgenţă imensă, la finalul căreia şi-au piedut viaţa aproximativ 

100.000 de civili şi 5.000 de militari ai Coaliţiei, 4 milioane de irakieni 

devenind refugiaţi1. În ultimii 5 ani, SUA şi-a pierdut mult din soft power şi 

legitimitate, în special în lumea arabă. Operaţiunea Iraqi Freedom a fost ea 

însăşi diferită în caracter: a fost un atac preventiv împotriva unui potenţial 

agresor. Nu a beneficiat de participarea NATO pentru că articolul 5 nu a fost 

activat şi deoarece consensul în Consiliu a lipsit. Nu putea beneficia de 

prezenţa Uniunii Europene, pentru că, aşa cum va fi evidenţiat ulterior în acel 

                                                 
1
 Update on Iraqi Casualty Data by Opinion Research Business, January 2008; 

Mortality after the 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sample survey By 
Gilbert Burnham, Riyadh Lafta, Shannon Doocy, and Les Roberts. The Lancet, 
October 11, 2006; The Human Cost of the War in Iraq: A Mortality Study, 2002-2006 
By Gilbert Burnham, Shannon Doocy, Elizabeth Dzeng, Riyadh Lafta, and Les 
Roberts. A supplement to the second Lancet study. 
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an, gândirea strategică UE nu includea nici apărarea colectivă, nici atacurile 

pre-emptive.  

 

România a devenit, în momentul invaziei Irakului, o membră a Coalition of 

the willing şi reprezentant de seamă al Noii Europe. Atitudinea României 

poate fi explicată cel mai bine prin aplicarea conceptului de “Aliniere” 

(Bandwagoning), din teoria relaţiilor internaţionale. Termenul de 

Bandwagoning a fost introdus de către Quincy Wright în lucrarea A Study of 

War (1942) iar apoi dezvoltat şi popularizat de către Kenneth Waltz în 

lucrarea  Theory of Internaţional Politics (1979) (în această, Waltz atribuie 

termenul lui Stephen Van Evera). Alinierea se referă la ataşarea unui stat la 

partea cea mai puternică (sau cea pe care o percepe în acest fel) dintr-un 

anumit conflict, o asemenea acţiune fiind motivată de necesitatea 

supravieţuirii sau din dorinţa de a obţine beneficii de pe urma conflictului 

(motivaţia recompensei).1 Înţelesul negativ al termenului (motivaţia 

supravieţuirii) a fost definită de către Stephen Walt: “statul vulnerabil va face 

concesiuni puterii dominante şi va accepta un rol subordonat. Alinerea 

reprezintă o acomodare la presiune (fie latenta sau manifesta); cel mai 

important, alinierea presupune o dispoziţie de a sprijini sau tolera acţiuni 

nelegitime din partea aliatului dominant”.2 Înţelesul pozitiv se referă la 

recompensele prezente sau viitoare derivate din sprijinul pe care statul 

alineat îl oferă aliatului dominant. 

Parteneriatul strategic cu Statele Unite devenise, la începutul anilor ’90, 

garanţia securităţii României promisiunea integrării viitoare în structurile 

euro-atlantice. România şi majoritatea statelor din noile valuri de aderare vor 

încheia acorduri mutuale de apărare cu SUA, în afară Articolului 5 NATO, 

                                                 
1
 Andrei Miroiu, Manual de Relatii Internationale, p.204 

2
 Walt, Alliance Formation in Southwest Asia, p.55 apud Scweller, Randall, 

Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in, International Security, 
19:1, p.80 
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România, ca şi Bulgaria, punând la dispoziţia Statelor Unite baze militare pe 

teritoriul naţional (Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanta).  

 Participarea la Operaţiunea Iraqi Freedom, iar apoi la Operaţiunea de 

stabilizare a Irakului au fost semne prin care România a căutat să-şi 

aprofundeze relaţia strategică şi să-şi îndeplinească angajamentele luate în 

cadrul Războiului global împotriva terorii (GWOT), participare ce urma să fie 

recompensată cu beneficii politice şi financiare: asistenţă externă, integrarea 

în NATO, o poziţie privilegiată între noii aliaţi. Începând cu 2002, România a 

făcut eforturi serioase1 pentru a se alinia cu agenda administraţiei Bush:  

 

 Devenind una dintre puţinele naţiuni europene care au acceptat să nu 

extrădeze personal militar SUA către Tribunalul Criminal Internaţională, 

instituţie care judecă acuzaţii de crime de război şi violări ale drepturilor 

umane  

 Punând la dispoziţie o bază aeriană pentru sprijinul invaziei Irakului 

 Trimiterea unui contingent de aproximativ 750 de oameni în cadrul 

Coalition of the Willing, în operaţiunea de stabilizare a Irakului după martie 

2003 

 Acţionând ca punct de tranzit pentru aeronave CIA care transportau 

suspecţi terorişti dinspre Europa şi Orientul Mijlociu către Guantanamo, 

unde urmau să fie deţinuţi în absenţa judecării şi posibil supuşi la tortură 

 Propunându-şi să devină una dintre cele mai importante gazde ale bazelor 

americane din regiune, fiind de acord cu găzduirea unui efectiv de 2000 de 

trupe SUA 

 

                                                 
1
 Paul Radu, An Opportunity Seized, In its zeal to please U.S., Romania tramples 

foreigners' rights,  International Consortium of Investigative Journalists, 5/24/2007 at 
http://projects.publicintegrity.org/militaryaid/report.aspx?aid=859 



Revista „Continuitate și schimbare în guvernanța europeană”, vol. 3, nr. 3 - Vara 2009 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

59 

Statele Unite au început să ofere asistenţă externă militară României 

începând cu administraţia Clinton, în 1994 ca sprijin pentru participarea în 

cadrul Parteneriatului pentru Pace. Începând cu anul 1998, România a primit 

mai mult de 100 milioane dolari;  doar în 2003 asistenta a fost de 25 

milioane, dintre care 15 erau dedicaţi prezenţei româneşti în Irak1. 

Răspunzând la stimuli politici şi financiari, în căutarea edificării unei imagini 

de aliat credibil, România a decis în 2003 să ignore tensiunile din cadrul 

NATO, cât şi absenţa unui mandat ONU, pentru a face parte din Coaliţie. 

Întreaga Nouă Europă a adoptat această atitudine, pentru că percepţia 

naţiunilor din fosta sfera de influenţa sovietică asupra propriei securităţi şi 

asupra factorului de risc numit Rusia este complet diferită de percepţia 

membrilor vestici ai Alianţei atlantice. Ţările din Estul şi Vestul Europei 

concep în mod diferit ameninţarea constituită de către Rusia. 

 Pentru cei din Est, botezaţi de către Donald Rumsfeld Noua Europă, 

amintirile Războiului Rece sunt încă proaspete, iar apărarea teritoriala, 

securitatea naţională nu sunt concepte de domeniul trecutului. Pentru 

România şi egalii săi din centrul şi estul Europei, Rusia rămâne foarte 

aproape, şi reprezintă o putere ce reface terenul pierdut odată cu prăbuşirea 

Zidului Berlinului: o putere în refacere, ce manevrează cu mare iscusinţa 

armă energetică, care şi-a suspendat obligaţiile sub Tratatul Forţelor 

Convenţionale din Europa (TCE), care a blocat extinderea NATO la 

Bucureşti (2008), care îşi concepe o nouă doctrina militară, un nou proiect de 

înarmare şi care, foarte recent, a folosit forţa militară pentru a-şi impune 

interesele în fata Georgiei. 

Rusia la rândul său are o percepţie diferită asupra extinderii NATO spre Est. 

Dintr-o situaţie de relativ echilibru în preludiul prăbuşirii URSS şi a 

dezmembrării Pactului de la Varşovia, Rusia şi-a văzut influenta împinsă 

                                                 
1
 http://www.fas.org/asmp/profiles/aid/aidindex.htm 
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înapoi în mod sistematic, până când aderarea ţărilor baltice a creat situaţia 

inedită prin care Rusia şi NATO deţineau graniţe comune şi Alianţa încorpora 

acum foste membre ale URSS. De asemenea, cu o economie în colaps, ce 

necesita cu disperare asistenta externă1 şi o poziţie foarte fragilă, Rusia a 

fost nevoită să accepte reduceri considerabile ale forţelor sale armate sub 

Tratatul Forţelor Convenţionale în Europa, cât şi intervenţia NATO în fosta 

Yugoslavie. Pentru Rusia, extinderea NATO şi modernizarea armatelor 

foştilor aliaţi din cadrul Pactului pot fi considerate de asemenea că 

ameninţări pentru propria securitate. Iniţiative recente, precum amplasarea 

de baze militare ale SUA în România sau Bulgaria sau proiectul scutului anti-

rachetă din Polonia şi Cehia sunt elemente serioase de îngrijorare pentru 

Rusia. Se poate spune, aşadar, că membrii estici ai NATO şi Rusia se 

găsesc într-o Dilemă a Securităţii2, în care măsurile luate de unii pentru a-şi 

mari propria securitate sunt percepute de ceilalţi ca măsuri care reduc 

securitatea lor, ceea ce declanşează măsuri de contracarare, iar în final nici 

o parte implicată nu se poate bucura cu adevărat de securitate. Noua Europă 

încearcă să-şi consolideze propria poziţie prin aprofundarea prezenţei sale în 

cadrul NATO, ceea produce o percepţie de insecuritate pentru Moscova, 

care la rândul său reacţionează, fie prin respingerea aderării Ucrainei, prin 

retragerea din TCE  sau intervenţia militară în Georgia. Sigur, o dilemă a 

securităţii nu reprezintă o condiţie de ostilitate sau ameninţare permanentă, 

ci doar o stare în care capacitatea militară este la fel de importantă ca şi 

percepţiile şi modul cum se semnalează intenţiile. Iar intenţiile Noii Europe 

au fost semnalate destul de clar în cadrul NATO. Pentru Noua Europă, 

garantul securităţii proprii este NATO, iar atunci când NATO este paralizat de 

criză internă, garantul rămâne Statele Unite.  Aliatul strategic ultim sunt 

                                                 
1
 Spre finalul anilor ’90 Rusia devenise principalul beneficiar al asistentei externe 

americane. 
2
 Concept teoretizat de catre Robert Jervis, extins in cadrul familiei Realismului 

Neoclasic/ Neorealism defensiv. 
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Statele Unite, iar politica de aliniere la interesele şi demersurile americane a 

fost întotdeauna percepută ca o necesitate a politicii externe a statelor din 

Noua Europă. Aderarea şi participarea la NATO a constituit mereu o 

prioritate pentru aceste state, mult deasupra obiectivelor descrise de PESA 

şi chiar în detrimentul acesteia. Este adevărat, misiunile desfăşurate până 

acum în cadrul PESA nu sunt comparabile cu cele aflate în competenţa 

NATO: pentru că PESA s-a dezvoltat ca un proiect ulterior şi pentru că 

intensitatea operaţiunilor europene a fost mult mai scazuta- dacă misiunea 

ISAF din Afghanistan numără peste 50.000 de trupe, cea mai extinsă 

misiune PESA nu depăşeşte câteva mii.1 Dar în momentul adevărului, 

februarie 2003, Noua Europă , România , dar şi statele “atlantiste” din 

Vechea Europa ( Marea Britanie, Olanda, Portugalia, chiar Spania şi Italia) 

au distrus speranţele unei poziţii europene comune şi au decis să participe la 

Coaliţia împotriva Irakului. În acel moment, capitalul politic necesar PESA a 

fost practic deviat către Statele Unite, iar prăpastia dintre europenişti şi 

atlantişti s-a accentuat.  

În România, războiul împotriva Irakului a primit diverse justificări, dar 

raţiunea să unică a fost preservarea şi consolidarea parteneriatului strategic 

cu Statele Unite. Intervenţia s-a bucurat de cvasi-unanimitate în Parlament, 

în condiţiile în care dezbaterea din Senatul american a fost una intensă în 

jurul acestei acţiuni concepută de către şi pentru Statele Unite. În cadrul 

dezbaterii parlamentare privind participarea României la Coaliţie, diverse 

temeiuri au fost invocate: nevoia că România să participe la eforturile pentru 

securitatea şi stabilitatea internaţională, promovarea democraţiei, eliminarea 

pericolului pe care armelele de distrugere masivă ale Irakului îl constituia 

pentru securitatea României şi a Europei, respectarea angajamentelor faţă 

de NATO, chiar recuperarea datoriei Irakului faţă de statul român.2 Este 

                                                 
1
 EUFOR Chad, cu un personal de 3.300 de oameni. 

2
 Sedinta Comuna a Camerei Deputatilor si Senatului Romaniei, februarie 2003 
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tulburător modul cum această Hotărâre a fost adoptată atât de uşor de către 

Parlamentul României, în condiţiile în care nu se putea vorbi de un 

angajament faţă de NATO, nu se putea vorbi despre misiunea de răspândire 

a democraţiei asumată de către o ţară care se găsea ea însăşi în proces de 

democratizare, nu existau dovezi solide a pericolului constituit de regimul lui 

Saddam Hussein, nici aprobarea Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 

şi nu existase o dezbatere publică naţională serioasă pe acesta temă. 

Singura facţiune care ridicase aceste probleme în cadrul dezbaterii a fost 

PRM-ul, care-şi manifestase rezervele faţă de intervenţie prin intermediul 

domnului Ilie Ilaşcu. În final, opoziţia PRM s-a manifestat doar sub forma 

abţinerii de la vot, iar Hotărârea a fost adoptată cu 351 de voturi pentru, 2 

voturi împotrivă şi 74 de abţineri.1 Depăşind problema legitimităţii războiului 

împotriva Irakului, a fost surprinzător modul cum dezbătarea şi procesele 

democratice au fost sacrificate parţial din necesitatea de conformare cu 

obiectivele aliatului strategic. 

 

HOTĂRÂRE nr.2 din 12 februarie 2003 

privind participarea României la Coaliţia împotriva Irakului  

 

 

Textul actului publicat în M.Of. nr. 90/13 feb. 2003 

 

 

Având în vedere solicitarea Preşedintelui României, adresată celor două 

Camere ale Parlamentului, pentru a aproba participarea României la Coaliţia 

împotriva Irakului, în temeiul prevederilor art. 5 alin. 1 din Legea apărării 

                                                 
1
 Stenograma Sedintei Comune din 12 feb 2003, 

http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=5382&idm=5&idl=1 
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naţionale a României nr. 45/1994, modificat prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.13/2000, aprobată şi modificată prin Legea nr. 398/2001, şi ale 

art. 1 pct. 27 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului,  

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  

Art. 1. - Se aprobă participarea României la Coaliţia împotriva Irakului cu 

subunităţi de decontaminare nucleară, chimică şi biologică, de poliţie 

militară, de geniu, precum şi de asistenţă medicală, astfel:  

a) 4 ofiţeri de stat major, în cadrul Comandamentului Coaliţiei;  

b) o companie de apărare NBC, alcătuită din 70 de militari;  

c) un pluton de poliţie militară, alcătuit din 25 de militari;  

d) un detaşament medical, alcătuit din 30 de cadre;  

e) un detaşament de geniu, alcătuit din 149 de militari.  

      

Trebuie menţionat faptul că forţele romaneşti nu au participat la invazia 

propriu-zisă, ci reprezentau doar forţe de sprijin, după cum se poate deduce 

din textul Hotărârii. Prezenţa românească a continuat şi chiar a fost sporită 

după înlăturarea lui Hussein. Ceea ce s-a menţinut aproape neschimbată pe 

durata celor 6 ani de conflict a fost agitaţia publică în jurul prezenţei 

româneşti în Irak: pe măsură ce Parlamentul aproba trimiterea de trupe 

suplimentare pentru combaterea insurgentei violente născute după victoria 

Coaliţiei, opinia publică românească a neglijat complet această temă, deşi un 

sondaj de opinie reprezentativ la nivel naţional, realizat de CURS, în 

perioada 21-26 martie, pe un eşantion de 1.100 de subiecţi, cu o marjă de 

eroare de plus/minus 3 la sută arata că 55 la sută dintre cetăţeni romani 

dezaprobau participarea soldaţilor noştri la război,şi doar 36 de procente 

erau de acord.1 

                                                 
1
 http://www.adevarul.ro/articole/2005/romanii-resping-anticipatele-si-participarea-la-

razboiul-din-irak.html 
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  În perioada 2003-2008 au existat , după cum se poate observa mai jos, 

doar 11 întrebări sau interpelări parlamentare cu tematica Irak, dintre care 

doar 3 se referau la prezenţa militară românească sau la statutul forţelor 

romaneşti. 

 

 

Sursa: Parlamentul României, Camera Deputaţilor 
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Pe măsură ce contrainsurgenţa din Irak se transformă într-un Război Lung 

(Long War), în care victoria completă nu putea fi anunţată încă, prezenţa 

Coaliţiei se bucura de un sprijin din ce în ce mai redus din partea opiniei 

publice americane, în timp ce imaginea Americii suferea oriunde în lume. În 

2008, Parlamentul irakian a cerut Washingtonului un calendar precis al 

retragerii trupelor, iar tema retragerii a devenit de asemenea un punct central 

în campania lui Barack Obama şi un handicap sever pentru Partidul 

Republican în cadrul alegerilor prezidenţiale. De asemenea, majoritatea 

aliaţilor din cadrul Coaliţiei, printre care state din Noua Europă şi chiar aliaţii 

anglo-saxoni începeau fie să-şi retragă complet sau parţial contribuţia, fie să 

planifice o retragere viitoare. Rând pe rând, state cu contribuţii semnificative 

în cadrul Coaliţiei, Italia, Olanda, Ucraina sau Polonia, şi-au retras trupele în 

perioada 2004-2008. În 2007, în momentul disputei dintre premier şi 

preşedinte pe tema retragerii trupelor, România era singurul stat care nu 

deţinea un calendar al retragerii.1 În 2007, premierul Tariceanu 

anunţase întoarcerea trupelor romaneşti, deşi această posibilitate nu fusese 

discutată în cadrul CSAT (în afară de faptul că nu fusese dezbătută în 

Parlament ) şi nici prezentată aliaţilor. Preşedintele Băsescu a respins însă 

această poziţie, iar CSAT-ul a decis menţinerea prezenţei romaneşti. Orice 

dezbatere pe tema a fost blocată în acel moment, iar episodul a fost 

considerat mai mult o dovadă a divergentelor interne şi o pată neagră pe 

imaginea României în cadrul Coaliţiei, mesajul negativ din spatele 

incidentului fiind “atentatul la adresa interesului naţional” şi “punerea în 

pericol a relaţiei privilegiate cu Statele Unite”, nu neapărat faptul că şeful 

statului închisese foarte rapid un subiect care deţinea o importanţă deosebită 

pentru opinia publică în celelalte state participante la operaţiune.2 Pentru a 

consolida poziţia României şi pentru a maximiza câştigurile politice de pe 

                                                 
1
 http://www.presa-zilei.ro/stire/3247/mortii%20din%20irak-.html 

2
 http://www.presa-zilei.ro/stire/3247/mortii%20din%20irak-.html 
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urma operaţiunilor, CSAT-ul a decis la finalul anului 20081 că România va 

rămâne în cadrul Coaliţie până la final, urmând să se retragă odată cu ultimul 

soldat american, în 2011 sau oricând. 

Cu toate acestea, ultimul cuvânt l-a avut guvernul irakian: prevederile 

Acordului Status of Forces (SOFA), încheiat între acesta şi guverul american 

nu permit prezenţa trupelor care nu aparţin Statelor Unite dincolo de data de 

31 iulie 2009. În consecinţă, pe 26 ianuarie 2009 a fost semnat un acord 

formal între Ministrul Irakian al Apărării, Abdul Qader al- Ubeidi şi 

ambasadorul României, prin care retragerea României este programată 

pentru finalul lunii iulie, decizia fiind definitivă. În momentul de apogeu al 

operaţiunilor  în Irak, forţele romaneşti se aflau în 3 zone diferite (SE,C-S şi 

în Bagdad), însumând aproximativ 730 de oameni, dintre care 400 infanterie, 

100 de poliţie militară, 150 de geniu, 30 de medici şi 50 de ofiţeri de 

informaţii. Acestea au desfăşurat o gamă largă de misiuni, inclusiv interogări 

de prizonieri în Bagdad, recunoaştere şi misiuni de supraveghere, 

antrenament şi misiuni de menţinere a păcii şi protejare de baze, în 

sectoarele conduse de Polonia, respectiv Marea Britanie.2 

 

 

 3.2. Bilanţul politic al războiului 

 

Fără îndoială că războiul din Irak a adus dividende politice consistente 

României, care s-a transformat în cei 6 ani de lupte, dintr-un stat invitat la 

aderarea în NATO într-un membru solid al parteneriatului strategic cu SUA, 

al Noii Europe şi al Alianţei.   

                                                 
1
 http://english.hotnews.ro/stiri-top_news-5197962-president-traian-basescu-

romanian-troops-stay-iraq-until-2011.htm 
2
 http://www.gandul.info/flux/acord-privind-mentinerea-militarilor-romani-in-

irak.html?3996;3806047 



Revista „Continuitate și schimbare în guvernanța europeană”, vol. 3, nr. 3 - Vara 2009 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

67 

Menţinerea trupelor romaneşti până la final în Irak a transmis cu siguranţă un 

mesaj politic către Washington, sporind credibilitatea României ca partener, 

deşi criza internă instituţională şi lipsa de vigoare a dezbaterii democratice, 

dublată de incertitudinea ce plana asupra calendarului de retragere a 

adăugat unele rezerve faţă de “metodele” autorităţilor de la Bucureşti. 

România a insistat să intre în rândul membrilor “clasici” ai coaliţiilor conduse 

de SUA, precum statele anglo-saxone aliate, Marea Britanie, Canada sau 

Australia. În acest efort, angajamentul României l-a depăşit ca longevitate pe 

cel al unor membri de tradiţie din NATO, precum Italia sau Olanda, deşi ca 

aport de trupe şi prestigiu dobândit, membri noi sau potenţiali membri 

precum Polonia, Georgia sau Ucraina se plasează ceva mai bine.Şi aceasta 

în condiţiile în care soldaţii polonezi sau ucrainieni părăsiseră teatrul de 

operaţiuni cu mult timp înaintea celor români, după deciziile Parlamentelor 

lor. Aşa cum s-a dovedit în Irak şi în Afghanistan, aliaţii cei mai solizi şi 

credibili ai Statelor Unite rămân Marea Britanie, Australia, Canada şi Noua 

Zeelandă, în condiţiile în care aceste ţări oferă o contribuţie militară extrem 

de semnificativă relativ la populaţiile lor1.     

Poate avantajele politice cele mai semnificative înregistrate de România ca 

urmare a efortului sau militar sunt legate de aderarea la NATO, în 2004, şi 

de găzduirea Summitului din 2008, eveniment extrem de important pe fondul 

participării Rusiei la o agendă de discuţii ce atingea numeroase probleme 

sensibile.În acelaşi timp, atitudinea statelor din Noua Europă a atras 

oarecum atenţia statelor europeniste din cadrul Alianţei asupra percepţiei 

estice a problemei securităţii energetice şi a riscului constituit de o politică 

afirmativă din partea Rusiei. Totuşi, reacţiile României sau Poloniei în 

contextul crizei interne din NATO pe tema Irakului nu au putut produce decât 

dezamăgire în cancelariile care provomează identitatea europeană de 

                                                 
1
 Canada si Australia au populatii nu cu mult mai mari decat a Romaniei, dar ofera 

mai mereu mii de trupe in cadrul coalitiilor conduse de SUA. 
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apărare. Toate beneficiile derivate de pe urma participării la Coaliţie trebuie 

contrabalansate de impactul negativ pe care intervenţia a avut-o în 

comunitatea internaţională, de modul cum unilateralismul a erodat vechile 

alianţe şi a dat naştere în acelaşi timp unor competitori mai agresivi şi mai 

motivaţi. Pe termen lung, întrebarea dacă participarea României la Coaliţie a 

reuşit să atenueze din Dilema de Securitate din Est este una foarte validă. 

 

Concluzii 

 

Politica de Securitate şi Apărare românească a avut, în ultimele două 

decenii, o fermă orientare euro-atlantică, în care componenta atlantică şi 

parteneriatul strategic cu Statele Unite au  primit o atenţie deosebită. Deşi 

România a participat la o gamă largă de operaţiuni sub tutela ambelor 

organizaţii şi de tip coaliţie, singurele iniţiative care nu au fost refuzate de 

către Bucureşti au fost lansate de către Statele Unite. Această înclinaţie se 

poate explica prin credibilitatea redusă a PESA ca garant pe termen scurt şi 

mediu al apărării teritoriale al membrilor săi, preocupare care este mult mai 

acută în cazul României şi a membrilor Noii Europe, pe fondul Dilemei de 

Securitate dezvoltată între această şi Rusia. Deşi PESA nu a fost respinsă ca 

element complementar al NATO, în momentul adevărului martie 2003, 

România şi-a declarat încă o dată perferinţa atlantică, neglijând sentimentele 

“motoarelor” Europei. Mai mult, intensitatea participării în cadrul Coaliţiei a 

dovedit o dispoziţie la un tip aparte de aliniere, în care legitimitatea legală 

externă şi dezbaterea democratică internă au fost neglijate de asemenea 

pentru a consolida imaginea României în faţa partenerilor.La ora bilanţului 

politic al războiului din Irak, se menţine întrebarea dacă participarea la 

Coaliţie a fost productivă în ceea ce priveşte statutul României în cadrul 

PESA şi calitatea relaţiilor cu Rusia. 
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Practică românească în domeniul promovării acquis-ului comunitar  

privind politicile de mediu 

de Diana Frenţescu 

 

The Romanian Practice in Promoting Acquis on Environmental Policies 
 
Abstract: The repercussions of European integration on national 
policymaking have increasingly drawn scholarly attention, yet, the 
determinants of national adaptation to the European Union are still poorly 
understood. This article takes issue with requirements and objectives which 
characterize environmental policy of the Community acquis. My research 
focuses on the challenging subject of environmental policy adoption by 
Romanian authorities after accession to EU. The paper proposes that 
environmental policies in Romania are the result of the internal and external 
pressures and also that they represent just the accordance with Community 
acquis. 
Keywords:  environmental policy, Community acquis, European Union, 

internal and external pressure 

 

 

 

 

Abstract: Efectele integrării europene asupra modalităţilor de luare a 
deciziilor la nivel naţional au atras din ce în ce mai mult atenţia 
cercetătorilor, însă, factorii care determină adaptarea sistemului 
naţional la Uniunea Europeană încă fac parte dintr-un domeniu puţin 
cunoscut. Articolul tratează cerinţele şi obiectivele care caracterizează 
politica de mediu a acquis-ului comunitar. Cercetarea mea urmăreşte 
tratarea unui subiect foarte disputat şi anume adoptarea politicii de 
mediu de către autorităţile din România după aderarea acestei ţări la 
Uniunea Europeană. Lucrarea susţine că politicile de mediu din 
România sunt rezultatul presiunilor interne şi externe şi reprezintă 
doar conformarea la legislaţia europeană 
 
Cuvinte cheie: politică de mediu, acquis comunitar, Uniunea 
Europeană, presiune internă şi externă. 
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Introducere 

 

În lucrarea de faţă îmi propun să analizez practica românească în domeniul 

promovării acquis-ului comunitar privind politicile de mediu. Studiul 

intenţionează să demonstreze că , începând cu 1 ianuarie 2007 , politicile de 

mediu româneşti sunt rezultatul presiunilor externe şi a celor interne şi că ele 

reprezintă doar conformarea la legislaţia europeană şi nu factori care pot 

transforma principiile de bază ale unei societăţi şi normele existente pe plan 

intern. 

Lucrarea se va structura după următorul model : având în vedere subiectul 

tratat, voi considera ca necesar prezentarea noţiunii de politică de mediu şi 

cea de dezvoltare durabilă, premergător voi prezenta cerinţele şi obiectivele 

acquis-ului comunitar privind politicile de mediu; care a fost nivelul politicii de 

mediu al României înainte de negocierile de aderare. În vederea 

demonstrării prezumpţiei menţionate mai sus voi prezenta câteva teorii care 

să susţină analiza, urmate de exemple concrete care să explice fenomenele 

descrise în studiu. 

După prezentare tuturor observaţiilor voi concluziona fără a omite în prealabil 

menţionare caracterului limitat al lucrării întreprinse. 

 

Consideraţii preliminare 

 

Dezvoltarea durabilă este un concept nou apărut şi este îndeosebi asociat cu 

noţiunea de politică de mediu.1 Dezvoltarea durabilă este considerată ca 

fiind o nouă paradigmă a evoluării şi se defineşte ca o dezvoltare care 

                                                 
1
 Pinder, John (2005), Uniunea Europeană,Foarte scurtă introducere, Editura Bic All, 

Bucureşti, pg. 101 
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corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea 

generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. 1 

Termenul de dezvoltare durabilă a avut o proeminenţă majoră în anul 1987 

când a fost redactat raportul Viitorul nostru comun, numit şi Raportul 

Brundtland. Acesta are ca puncte principale trei componente : protecţia 

mediului, creşterea economică şi dreptatea socială.2 

 

Demersul meu se va concentra pe domeniul protecţiei mediului înconjurător 

însă acest fapt nu exclude importanţa celorlalte domenii, considerând că o 

adevărată modalitate de a crea dezvoltare sustenabilă este aceea de a 

corela toate aceste domenii. 

La nivel teoretic, politica de mediu este considerată ca fiind una dintre cele 

mai tinere politici ale Uniunii Europene, ea fiind consacrată prin adoptarea 

Actului Unic European în anul 1986. Însă , la o analiză mai complexă se 

poate observa totuşi o politică europeană de mediu încă de la sfârşitul anilor 

΄50 – începutul anilor ΄60. Începând cu acestă perioadă membrii Comunităţii 

Europene de atunci au adoptat o legislaţie cu privire la unele politici ce ţin de 

protecţia mediului înconjurător.3 

La nivel european reglementările care priveau protecţia mediului înconjurător 

au apărut după ani 1970, odată cu conştientizarea problemelor din acest 

domeniu. Până în acel moment acţiunile care se făceau aveau un caracter 

                                                 
1
 Definiţia îi aparţine lui Gro Harlem Brundtland, fostă prim-ministru norvegian. De 

altfel ea aduce în discuţie pentru prima dată conceptul de „dezvoltare durabilă”. 
http://www.anpm.ro/content.aspx?id=26 
2
 Dezvoltarea durabilă, http://www.anpm.ro/content.aspx?=26 

3
 Andrea Lenschow , Politica de mediu. Dinamici conflictuale în schimbarea 

politicilor, pg. 292 în Wallace H., Wallace W, Pollack M.A. , Elaborarea politicilor în 
Uniunea Europeană, Bucureşti , Institutul European din România , 2005 , traducere 
Filip Gâdiuţă 

http://www.anpm.ro/content.aspx?id=26
http://www.anpm.ro/content.aspx?=26
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temporal scurt. De altfel, tratatele existente nu prevedeau competenţe 

comunitare pentru protecţia mediului.1 

Începând cu 1972 – an în care a avut loc prima Conferinţă privind Mediul a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite – s-a stabilit că domeniul protecţiei mediului 

înconjurător necesită eforturi susţinute la scara mondială . Astfel, Comisia 

Europeană a propus elaborarea unui program de acţiune în acest sens . Ca 

şi consecinţă , în 1973 a fost aprobat primul Program de Mediu 1973 – 1977 

ce avea, între obiectivele sale, prevenirea şi evaluarea consecinţelor 

degradării mediului, utilizarea raţională a resurselor , cooperarea ş.a.2 

Acţiunea comunitară s-a continuat prin Programe de Acţiune , 1977-1981 şi 

1982-1986 , pentru ca , o dată cu apariţia Actului Unic European să apară un 

Titlu special dedicat mediului. Acest Titlu de Tratat explicitează existenţa 

unei competenţe complementare celei statale pentru prevenirea şi repararea 

daunelor provocate mediului şi stabileşte obiectivele şi mijloacele de acţiune 

în acest sector. La rândul său, Tratatul de la Maastricht din 1992 

menţionează despre o Politică de Mediu , iar Tratatul de la Amsterdam din 

1997 menţionează că această competenţă comunitară în sectorul mediu are 

în vedere întărirea măsurilor comune referitoare la mediu şi protecţia 

acestuia.3 

Treptat s-a dezvoltat şi Dreptul Comunitar al Mediului care subsumează în 

prezent peste 200 de directive şi regulamante pentru protecţia apelor, 

calitatea aerului, protecţia florei şi faunei , poluarea fonică şi managementul 

deşeurilor.4 

                                                 
1
 Răzvan Călin, Cristian Teodor , Politica de mediu , Bucureşti, Ed. Tritonic , 2007 , 

pg. 10 
2
 Iordan Ghe. Bărbulescu , UE. Politicile extinderii, Bucureşti, Ed. Tritonic , 2006 , pg. 

462  
3
 Idem  

4
 Răzvan Călin, Cristian Teodor , Politica de mediu , Bucureşti, Ed. Tritonic , 2007 ,  

pg.11 
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Principalele componente ale Dreptului Comunitar al Mediului sunt atribuite 

Comunităţilor Europene după intrarea în vigoare a Actului Unic European . 

Acesta din urmă fixează trei mari obiective : protecţia mediului, sănătatea 

umană, utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale. Tratatul de la 

Maastricht adiţional, stabileşte principiul dezvoltării durabile, pe baza căruia 

funcţionează Dreptul Mediului şi în prezent. Tratatul de la Amsterdam 

transformă dezvoltarea durabilă dintr-un principiu într-un obiectiv 

fundamental pe baza căruia mecanismul Uniunii Europene ar trebuie să 

funcţioneze în domeniul mediului înconjurător. Astfel, mediul înconjurător a 

fost integrat în rândul politicilor comune şi devine parte a angrenajului unde 

se mai află comerţul, industria , energia , agricultura , transportul şi turismul.1 

Pentru a putea vedea dacă România are o legislaţie europeană în ceea ce 

priveşte mediul înconjurător – şi cum este aceasta armonizată – voi încerca 

să realizez o analiză comparativă succintă între normele şi recomandările 

europene şi măsurile autohtone. 

Capitolul numărul 22 – Protecţia mediului înconjurător – prezintă Politica de 

Mediu a Uniunii Europene în termenii Tratatului CE, şi are drept obiectiv 

sustenabilitatea activităţii de protecţie a mediului prin includerea sa în 

politicile sectoriale ale Uniunii Europene prin prevenire şi aplicare a 

principiului „poluatorul plăteşte”, prin eliminarea de la sursă a poluării şi prin 

asumarea responsabilităţii comune. Legislaţia europeană cuprinde 

aproximativ 200 de prevederi legislative care includ un număr de sectoare: 

poluarea apei, a aerului, gestionarea reziduurilor şi produselor chimice, 

biotehnologia, protecţia împotriva radiaţiilor, conservarea naturii. Având în 

vedere progresele înregistrate în domeniul reducerii poluării, legislaţia 

europeană trebuie să se dezvolte în spiritul aplicării Programului de Acţiune 

pentru protecţia mediului unde s-au dezvoltat patru domenii prioritare : 

                                                 
1
 Idem 
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schimbările climatice, natura şi biodiversitatea, mediu şi sănătatea şi 

resursele naturale şi deşeurile.1 

Documentul Carta Albă , realizat în vederea pregătirii ţărilor din estul şi 

centrul Europei pentru integrarea în Piaţa Internă a Uniunii, acoperă un 

singur segment din legislaţia comunitară în domeniul protecţiei mediului, cel 

referitor la legislaţia privind produsele , legat de prevederile referitoare la 

libera circulaţie a bunurilor.2 

Armonizarea legislaţiei naţionale la cea comunitară în domeniul protecţiei 

mediului şi aplicarea sa determină stabilirea de sarcini majore: legislaţia 

cadru a Uniunii Europene; măsuri derivând din convenţiile internaţionale din 

care Uniunea face parte; reducerea poluării globale şi trans-frontaliere; 

legislaţia privind protecţia naturii; măsuri care să asigure funcţionarea pieţei 

interne; respectarea angajamentului de armonizare din domeniul protecţiei 

mediului necesită aportul administrativ şi buna echipare.3 

Conform articolului 6 al Tratatului CE, pentru a contribui la o dezvoltare 

durabilă este necesară includerea şi a altor domenii în scopul atingerii 

obiectivelor din domeniul protecţiei mediului. 

Au fost acordate perioade limitate de tranziţie în ce priveşte tratarea apelor 

uzate menajere provenind din deversările urbane, deversarea substanţelor 

periculoase în mediul acvatic, deşeurile din ambalaje, terenurile de 

depozitare a deşeurilor, transportul deşeurilor, măsuri integrate de prevenire 

şi control al poluării, apa potabilă, agregatele care funcţionează pe bază de 

ardere, incinerarea deşeurilor periculoase, emisiile de compuşi organici 

volatili (COV) din zonele de depozitare şi distribuţie a carburanţilor , emisiile 

COV datorate utilizării solvenţilor organici, conţinutul în sulf al anumitor 

                                                 
1
 Ibidem, pg. 62-63 

2
 Idem 

3
 Ibidem, pg. 63 
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combustibili lichizi şi radiaţia ionizantă în cazul expunerilor în scopuri 

medicale. 1 

Uniunea Europeană a hotărât, chiar de la începerea negocierilor privind 

acest capitol, că nu vor fi acordate măsuri tranzitorii de aplicare în timp 

privind: transpunerea legislaţiei; legislaţia-cadru în domenii ca aer, deşeuri, 

apă, evaluarea impactului şi accesul la informaţie; protejarea naturii; 

aspectele esenţiale legate de piaţa internă cuprinzând întreaga legislaţie 

privind produsele; noile investiţii în instalaţii.2  

Volumul legislaţiei de mediu la care România va trebui să-şi alinieze 

legislaţia naţională şi practicile administrative cuprinde în principal peste 200 

de directive, regulamente şi decizii, care constituie legislaţia orizontală şi 

legislaţia sectorială în domeniul protecţiei mediului. Legislaţia orizontală 

cuprinde acele reglementări ce au în vedere transparenţa şi circulaţia 

informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activităţii şi 

implicării societăţii civile în protecţia mediului. Spre deosebire de aceasta, 

legislaţia sectorială se referă la sectoarele care fac obiectul politicii de mediu 

(calitatea aerului, schimbări climatice, gestiunea deşeurilor, calitatea apei, 

protecţia naturii, controlul poluării industriale, substanţe chimice, organisme 

modificate genetic, zgomot, protecţia civilă).3 

Politica de mediu autohtonă şi-a schimbat radical direcţia odată cu începutul 

negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Stadiul la care se afla 

protecţia mediului înconjurător românesc era unul lamentabil: în primul rând 

nu exista un suport legislativ adecvat delimitării sectoriale, a principalelor 

probleme de mediu şi apoi nu erau cunoscute planuri de implemementare a  

principalelor programe-suport la nivel european. Ca un exemplu, România 

                                                 
1
 Răzvan Călin apud. http://www.infoeuropa.ro 

2
 Răzvan Călin apud. www.infoeuropa.ro – Programul Naţional Phare pentru 

Romania 2004 (ABC-ul Fondurilor Structurale şi de Coeziune) 
3
 Direcţia Afaceri Europene şi Politici Comunitare 

http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/propuneri_legislative_nivel_comunitar.htm 

http://www.infoeuropa.ro/
http://www.mmediu.ro/proiecte_europene/propuneri_legislative_nivel_comunitar.htm
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nu delimita deşeurile periculoase, până în anul 2002 neavând o delimitare a 

deşeurilor medicale, din construcţii ş.a.m.d. Ajutorul a venit din exterior când 

România a fost invitată să se afilieze la Catalogul European al Deşeurilor. 

Mai mult decât atât, România depăşea cu mult normele de poluare 

industrială, una din primele măsuri fiind de altfel interzicerea subvenţiilor de 

la stat pentru funcţionarea combinatului SIDEX-Galaţi. Nici ecosistemul 

Dunăre-Delta Dunării-Marea Neagră nu avea o situaţie mai fericită. Singurele 

eforturi instituţionale, nesusţinute însă de la stat au fost făcute în acea 

perioadă de puţinele ONG-uri de mediu existente, reprezentând în general 

interesele societăţii civile.1 

 

Abordări teoretice 

 

În demersul întreprins pot considera ca legitimă întrebarea : în ce măsură ne 

mai putem raporta la procesul decizional naţional , precum şi la cel de 

elaborare şi implementare de politici fără să includem ca variabilă explicativă 

procesul decizional european? Plecând de la cele două poziţii opuse care 

explică procesul decizional european 2(1. statele membre au puterea să 

influenţeze procesul decizional; 2. statele membre sunt doar executante ale 

deciziilor europene) voi încerca să aduc argumente pentru a demonstra că 

începând cu 1 ianuarie 2007 , politicile de mediu româneşti sunt rezultatul 

presiunilor externe şi a celor interne şi că ele reprezintă doar conformarea la 

legislaţia europeană şi nu factori care pot transforma principiile de bază ale 

unei societăţi şi normele existente pe plan intern , respectiv , că România 

este doar stat executant al deciziilor europene.  

                                                 
1
 Răzvan Călin, Cristian Teodor , Politica de mediu , Bucureşti, Ed. Tritonic , 2007 ,  

pg 68-69 
2
 State Mirela, Politici publice europene.Actorii şi puterea lor de decizie , pg. 75-76 în 

Florin Bondar (coord.) , Politicile publice şi administratie publică, Ed. Polirom, Iaşi, 
2007 



Revista „Continuitate și schimbare în guvernanța europeană”, vol. 3, nr. 3 - Vara 2009 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

79 

În aceeaşi măsură , subiectul abordat poate pune în discuţie şi problema 

privind capacitatea României de a produce un model de transfer de politici 

de la nivel naţional (România) la cel supranaţional (Uniunea Europeană), 

însă această tema nu face în prezent obiectul studiului meu. 

Schimbările care au avut loc la nivel naţional nu au fost independente de 

aderarea României la o serie de organizaţii internaţionale, cum ar fi Consiliul 

Europei sau Uniunea Europeană , nici independente de condiţiile impuse de 

organizaţii financiare internaţionale , precum Banca Mondială sau Fondul 

Monetar Internaţional. Aceşti factori externi nu pot fi neglijaţi. 

În ceea ce priveşte adoptarea acquis-ului comunitar privind politicile de 

mediu, şi nu numai, este de menţionat faptul că grila de analiză pentru 

politicile publice cuprinde diferite teorii şi concepte. Schimbarea unei politici 

publice este un proces dinamic, care se împarte în diferite faze şi care 

implică diferiţi actori şi diferite instituţii al căror rol variază de la o etapă la 

alta.1 Din punct de vedere metodologic, analiza unui proces de schimbare a 

unei politici necesită mobilizarea unui număr de instrumente, concepte şi 

teorii. Avem astfel conceptul de europenizare. Acesta permite delimitarea 

contextului în care procesul de schimbare este analizat dar şi identificarea 

unei serii de factori explicativi (externi) privind schimbarea politicilor publice.2 

O altă perspectiă teoretică este neo-instituţionalismul în diferitele sale 

variante (istorică, sociologică sau raţională). Neoinstituţionalismul şi 

conceptul de „reţea” permit explicarea schimbării unei politici publice, ambele 

punînd accentul pe influenţa reciprocă dintre factori explicativi interni şi 

externi. 

Combinarea conceptelor teroretice precum politică publică, europenizare, 

„reţea”, şi neoinstituţionalism are scopul de a explica schimbările politicilor 

                                                 
1
 Ramona Coman, Ana Maria Dobre (coord.) – Politicile publice româneşti, Ed. 

Institul European, Iaşi, 2007, pg. 11 apud John W. Kingdon, Agenda, Alternatives 
and public policy, Addison-Wesley Educational Publishers Inc. , 2003, pg. VI 
2
 Idem 
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publice interne şi interacţiunea dintre factorii externi şi interni care intervin în 

aceste procese.1 

Printre factori explicativi externi, ma refer cu precădere la mecanismele sau 

instrumentele UE în vederea europenizării politicilor publice în Europa 

Centrală şi de Est. Un prim mecanism extern, derivat din teoriile 

neoinstituţionaliste raţionaliste, este condiţionalitatea. Prin condiţionalitate se 

înţelege existenţa unui set de sancţiuni şi/sau beneficii pe care UE le 

foloseşte în vederea evaluării, constrângerii şi încurajării adaptării şi 

schimbării politicilor publice ale statelor candidate în perspectiva integrării.2 

Din această perspectivă raţionalistă, procesul de adaptare internă sau de 

europenizare se realizează în principal datorită intereselor actorilor naţionali 

care folosesc extinderea UE ca o structură transnaţională de oportunităţi 

economice şi politice. 

Un alt tip de mecanism al Uniunii , derivat din neoinstituţionalismul 

sociologic,  este cel al socializării actorilor naţionali de la diferitele niveluri în 

arena instituţională şi normativă europeană.3 

Această socializare duce la apariţia unui proces de învăţare a normelor 

comunitare de funcţionare , ceea ce facilitează procesul de europenizare şi 

de schimbare internă. Astfel, prin prisma sociologică neoinstituţionalistă , 

europenizarea are loc nu numai datoriă intereselor naţionale , ci şi datorită 

legitimităţii acestui proces, ţările adoptând normele comunitare convinse fiind 

că acestea sunt legitime din punctul de vedere al identităţii , valorilor şi 

normelor colective.4 

                                                 
1
 Ramona Coman , Ana Maria Dobre (coord.) – Politicile publice româneşti , Ed. 

Institutul European, Iaşi, 2007, pg.13 
2
 Ramona Coman , Ana Maria Dobre (coord.) – Politicile publice româneşti , Ed. 

Institutul European, Iaşi, 2007, pg.13 apud Judith Kelly, International actors on the 
domestic scene: membership conditionality and socialisation by international 
institutions , International Organisation , vol 58. 2004, pp. 425-457 
3
 Idem 

4
 Idem 
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Rezumând aceste perspective teoretice , în literatura referitoare la 

europenizarea statelor candidate, au fost identificate cinci astfel de 

mecanisme externe care încurajează schimbarea : 1. prezentarea unor 

metode legislative şi instituţiuonale, către care ţările candidate sunt în mod 

direct sau indirect orientate pentru a înlocui politicile şi instituţiile moştenite 

din perioada comunistă cu politici şi instituţii similare celor existente în 

Europa occidentală; 2. ajutorul financiar şi asistenţa tehnică; 3. monitorizarea 

(elaborarea rapoartelor de ţară de către Comisia Europeană) şi punerea în 

evidenţă a bunelor practici  ( „benchmarking”); 4. opiniile/recomandările şi 

programele de twinning ; 5. puterea instituţiilor europene de a decide când o 

ţară poate trece de la o fază la alta  a procesului de aderare.1 

Toate aceste mecanisme regrupate formează condiţionalitatea UE şi 

procesul de socializare , difuzare şi învăţare a normelor şi regulilor Uniunii 

Europene , care se caracterizează atât prin instrumente de constrângere , 

control şi monitorizare a progreselor interne de adaptare , cât şi prin 

instrumente de încurajare şi suport financiar normativ . Programele de 

preaderare (Phare, Sapard, Ispa) şi programele twinning sunt mecanisme 

UE menite să susţină , prin ajutoare financiare nerambursabile şi prin 

injectarea de expertiză europeană la toate nivelurile instituţionale , procesul 

intern de adoptare a acquis-ului comunitar şi de adaptare formală şi 

informală a instituţiilor şi actorilor implicaţi şi a societăţii româneşti în general. 

Termenii de adaptare şi transformare reflectă viziunea noastră conceptuală 

asupra fenomenului de pregătire internă pentru accesul în UE.2 

Adaptare înseamnă introducerea în legislaţia românească a acquis-ului 

comunitar ., fiind în principiu o schimbare a formelor , a cadrului instituţional. 

                                                 
1
 Heather Grabbe , Europeanisation goes East: power and uncertainty in the EU 

accesion process , în Claudio Radaelli, Kevin Featherstone eds. The Politics of 
europenisation, Oxford University Press , Oxford , 2003 , pg. 303-327 
2
 Ramona Coman , Ana Maria Dobre (coord.) – Politicile publice româneşti , Ed. 

Institutul European, Iaşi, 2007, pg. 14 
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Transformarea este mult mai profundă, atingând nu numai structura 

instituţională , dar şi conţinutul său şi normele care o reglementează. 

Transformarea reprezintă o schimbare de tip paradigmatic care afectează 

principiile de bază ale unei societăţi şi nu apare decât în circumstanţe foarte 

rare, cum ar fi în urma unei revoluţii sau a unei delegitimări politice şi 

economice a regimului. În cazul unei transformări non-violente, aceasta are 

loc pe o perioadă foarte lungă de timp, prin socializarea actorilor în noi cadre 

instituţionale , prin învăţarea de noi principii şi prin înlocuirea graduală a 

vechilor norme şi reguli. De accea, ţinând cont de perioada relativ scurtă de 

europenizare a României , se poate vorbi pentru moment, despre existenţa 

unei tendinţe de adaptare a politicilor publice, fără o transformare a 

mentalităţilor şi a normelor care stau la baza acestor politici şi practici 

interne.1 

În ceea ce priveşte factorii explicativi interni , volumul aduce în prim plan o 

serie de actori şi instituţii interne , care au un rol în procesul de schimbare şi 

europenizare şi evidenţiază interacţiunea care există între aspectele 

specifice contextului românesc şi mecanismele de care dispune Uniunea 

Europeană pentru a induce schimbarea şi reformele politicilor publice. Unii 

dintre factorii interni sunt 1. tradiţia organizării statului, a procesuui de luare a 

deciziei , care poate fi centralizat sau deschis actorilor non-guvernamentali ; 

2. instituţiile statale formale care au sau nu capacitatea de reformă.2 

Capacitatea unei ţări de a răspunde presiunilor europene depinde de voinţa 

instituţiilor statului de a realiza schimbarea cerută, de a implementa reforma 

                                                 
1
 Ibidem, pg. 15 

2
 Markus Jachtenfuchs , Beate Kohler-Koch , Governance and institutional 

development , în Antje Wiener; Thomas Diez , European Integration Theory, Oxford 
University Press , Oxford , 2004 , pp. 97-110 
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şi de a putea să se adapteze din punct de vedere adiminstrativ exigenţelor 

europene.1 

Alţi factori explicativi sunt 3. prezenţa actorilor cu putere de veto şi acces la 

luarea deciziei („veto players”), 4. existenţa actorilor susţinători ai procesului 

de schimbare („norm agents”) cum ar fi de exemplu reprezentanţii societăţi 

civile , 5. sau propagarea unui discurs negativ sau pozitiv asupra reformelor 

şi efectelor schimbării.2 

Aceşti factori interni sunt folosiţi pentru a investiga dacă politicile publice 

româneşti au fost reformate sau europenizate şi pentru a explica cum anume 

au fost reformate. Se analizează astfel modul în care factorii de mediere , 

instituţii sau actori interni, răspund mecanismelor de adaptare UE , în sensul 

că pot accepta ideea de schimbare şi reformă şi proceda în consecinţă. 

Procesul de adaptare depinde de asemenea de relaţiile care există între 

factorii de mediere (instituţii şi actori ) la nivel naţional, de preferinţele politice 

formulate , de gradul lor de convergenţă/divergenţă şi de puterea cu care , 

fiecare în parte , reuşeşte să le susţină sau impună în procesul decizional. În 

general, cu cât există mai multe condiţii de susţinere a schimbării interne 

precum instituţii favorabile reformelor , accesul la procesul decizional al 

actorilor care susţin reformele , un discurs pozitiv de legitimare a schimbării 

                                                 
1
 Ramona Coman , Ana Maria Dobre (coord.) – Politicile publice româneşti , Ed. 

Institutul European, Iaşi, 2007, pg. 15 apud Adrienne Heritier ,Differential europe : 
national administrative responses to community policy în Maria Green Cowles, 
James Caporasso, Thomas Risse eds, Transforming Europe. Europeanisation and 
domestic change, Cornell University Press, pg.44 
2
 Ramona Coman , Ana Maria Dobre (coord.) – Politicile publice româneşti , Ed. 

Institutul European, Iaşi, 2007, pg. 15 apud Vivien Schmidt ,Claudio Radaelli , Policy 
change and discourse in Europe : conceptual and methodological issues , West 
European Politics , vol. 27, nr. 2 , 2004 , pg. 185 
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sau interese şi beneficii economice , cu atât mai mari sunt şansele de 

europenizare şi adaptare internă.1 

Conformarea la politicile de mediu europene  şi implementarea eficientă 

variază atât în funcţie de statele membre , cât şi de politici. Acţiunile 

întreprinse în acest sens sunt influenţate de o presiune suplimentară venită 

„de jos” şi „de sus”.2 Aceasta poate determina responsabilii legislativi şi 

autorităţile publice să implementeze şi să aplice costisitoarele politici 

europene. Presiune de „jos” este generată de mobilizarea actorilor interni 

care încercă să „tragă în jos” politicile europene, până la nivelul intern. 

Cetăţenii, organizaţiile din domeniul mediului şi partidele politice pot mobiliza 

opinia publică, ridicând probleme legate de ceea ce presupune o astfel de 

nerespectare a prevederilor europene. Mai mult, actorii sociali se pot erija în 

„câini de pază”, adunând şi distribuind dovezi din cazuri de încălcare a legii.3 

Dar nu numai actorii sociali sunt încurajaţi să coboare politicile europene la 

nivel intern. Şi actorii economici se pot mobiliza în favoarea respectării 

politicilor „discordante”, dacă ştiu să anticipeze dezavantajele competitive. 

(...) Dacă mobilizarea internă generează suficientă presiune de „jos”, ea 

poate schimba calculele cost-beneficiu ale oficialilor şi autorităţilor publice, 

făcând ca încălcarea legii să devină mai costisitoare. 

Mobilizarea internă este deosebit de eficientă dacă reuşeşte să genereze 

presiuni de „sus”. Comisia Europeană are puterea de a deschide acţiuni 

împotriva statelor membre suspectate că ar fi încălcat Legea Europeană. 

Aceste procese oferă Comisiei mijloace eficiente de „a împinge” statele să 

                                                 
1
 Ramona Coman , Ana Maria Dobre (coord.) – Politicile publice româneşti , Ed. 

Institutul European, Iaşi, 2007, pg. 15 apud James Caporasso, Joseph Jupille , The 
europeanisation of gender equality policy and domestic structural change , în Maria 
Green Cowles, James Caporasso, Thomas Risse (ed.), Transforming Europe. 
Europeanisation and domestic change, Cornell University Press, pg.25 
2
 Brysk Alison , 1993, „From above and from below: social movements , the 

international system and human rights in Argentina”, Comparative Political Studies 
26(3), pg. 259-285 
3
 Idem 
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respecte legea. Ţările membre pot primi de la Curtea Europeană de Justiţie 

penalităţi financiare substanţiale, dar pot atrage asupra lor şi costuri politice 

importante, mai ales dacă doresc să fie văzute ca lideri în probleme de 

mediu sau buni europeni.1 

Dacă statele membre sunt prinse la mijloc, între presiunea de jos, a actorilor 

interni, care trag politica UE la nivelul intern al ţării, şi presiunea de sus, a 

Comisiei şi Curţii Europene de Justiţie, care împing autorităţile să respecte 

legea, devine cu atât mai probabil că politicile europene vor fi implementate 

în mod efectiv şi respectate, în ciuda costurilor mari pe care le implică.2 

Acţiunile întreprinse până la această dată de România în vedere promovării, 

adoptării acquis-ului comunitar sunt: aprobarea de către Guvernul României 

la 18 octombrie 2001 a Documentului de Poziţie privind Protecţia mediului 

(capitolul 22), negocierile asupra acestuia deschizându-se în cadrul 

Conferinţei de aderare România– Uniunea Europeană de la Bruxelles din 21 

martie 20023; din punctul de vedere al strategiei de preaderare, România a 

acceptat integral acquis-ul comunitar privind capitolul 22 - Protecţia mediului 

-, intrat în vigoare la 30 iunie 2003, şi s-a angajat să implementeze 

prevederile acestuia până la data aderării, cu excepţia a 11 acte normative 

comunitare vizând următoarele sectoare: calitatea aerului şi schimbările 

climatice, managementul deşeurilor, calitatea apei, precum şi controlul 

poluării industriale şi managementul riscului, pentru care s-au solicitat 

perioade de tranziţie cuprinse între 3 şi 15 ani. 4 

Deşi cu întârziere, România a reuşit în noiembrie 2008 să finalizeze 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013- 

                                                 
1
 Tanja A. BŐRZEL – Politicile europene de mediu între succes şi eşec, traducere de  

Evagrina Dîrţu, Ed.  Institutul European, IAŞI, 2007, pg 19 
2
 Idem 

3
 Drept comunitar al mediului, http://www.revista22.ro/dreptul-comunitar-al-mediului-

ltbrgtimpactul-asupra-legislatiilor-stat-3412.html 
4
 Idem 

http://www.revista22.ro/dreptul-comunitar-al-mediului-ltbrgtimpactul-asupra-legislatiilor-stat-3412.html
http://www.revista22.ro/dreptul-comunitar-al-mediului-ltbrgtimpactul-asupra-legislatiilor-stat-3412.html
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2020-2030. Aşa cum prevede Strategia, elementul său definitoriu este acela 

de a realiza între România şi Uniunea Europeană o legătură bazată pe 

consens. Strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe 

termen scurt, mediu si lung:  

*  Orizont 2013 : Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării 

durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat 

membru al UE. 

* Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la 

principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 

* Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din 

acel an al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor 

dezvoltării durabile.1 

Aşa cum am precizat, o condiţie a aderării României la UE a fost aceea de 

aliniere a sistemului legal naţional la legislaţia existentă în UE în toate 

domeniile, cu alte cuvinte, de aliniere la acquis-ul comunitar. Aproximarea 

acquis-ului de mediu cuprinde totalitatea legislaţiei existente privind mediul în 

Uniunea Europeană. 

Obiectivul procesului de aproximare este să se asigure alinierea completă a 

legislaţiei naţionale privind mediul – şi a sistemului administrativ 

corespunzător- astfel încât să fie 100% conform cu specificaţiile legislaţiei 

Uniunii Europene.2 De menţionat este că acest lucru este lipsit de sens dacă 

se realizează doar pe hârtie şi nu este aplicat şi în practică. 

La nivelul societăţii civile , un număr de 148 de organizaţii non-

guvernamentale3, asociaţii, fundaţii şi cluburi desfăşoară activităţi regulate şi 

                                                 
1
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013- 2020- 

2030 http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila/SNDD.pdf  
2
 Platon, Victor (2002), Implicaţiile economice ale transpunerii legislaţiei Uniunii 

Europene în domeniul protecţiei mediului, Institutul Naţional de Cercetări 
Economice, pg 13-14 
3
 Vezi anexa 1 

http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila/SNDD.pdf
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programe care prevăd informarea şi educarea cetăţenilor pe probleme de 

dezvoltare durabilă, cu precădere asupra celor legate de mediul 

înconjurător.1Activitatea organizaţiilor nonguvernamentale de mediu din 

România  (ca şi factori interni) se îndreaptă cu precădere spre realizarea de 

programe de educare şi informare a cetăţenilor asupra reciclării deşeurilor, a 

utilizării de resurse de energie care necesită un consum mai mic şi mai 

nepoluant, de utilizare a becurilor economice, de plantare , de reînverzire şi 

de educaţie ecologică, creând astfel , prin programele lor,  o presiune pentru 

autorităţi.  

La nivelul societăţii civile toate aceste domenii care ţin de politica de mediu 

reprezintă chestiuni actuale şi importante. O dată cu aderarea României la 

Uniunea Europeană activităţile ONG-urilor au avut un impact semnificativ. S-

au organizat campanii de recilare a hârtiei, un exemplu în acest sens este 

acţiunea realizată de Asociaţia Tinerilor din România pentru Cultură şi 

Normalitate în septembrie 2008.2 

O altă activitate ce ţine de protecţia mediului şi a persoanelor a fost 

campania realizată de GREENPEACE în România despre Organismele 

Modificate Genetic şi alimentele în care acestea se găsesc.Nu mai puţin 

important este şi proiectul asociaţiei MaiMultVerde care a realizat proiectul 

„Salvaţi Dunărea şi Delta”3 

Miza tuturor proiectelor realizate de organizaţiile nonguvernamentale de 

mediu este aceea de educare a cetăţenilor şi a autorităţilor , de a încerca să 

creeze responsabilitate faţă de mediu printre aceştia. Prin conştientizarea 

efectelor negative pe care le-ar putea avea lipsa responsabilitaţii autorităţilor 

şi cetăţenilor, societatea ar putea avea o evoluţie „sănătoasă”. 

                                                 
1
 http://www.mmediu.ro/ong.htm 

2
 http://forum.ecoghid.ro/forums/p/77/92.aspx#92 

 
3
 http://www.maimultverde.ro/cms/danube-box 

http://www.mmediu.ro/ong.htm
http://www.maimultverde.ro/cms/danube-box
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Deşi se doreşte crearea unui euromediu , progresele făcute de România 

până acum sunt parţiale mai ales că pentru multe dintre sectoarele vizate 

există perioade de tranziţie relativ lungi de până la 9 şi chiar 12 ani 

(transportul deşeurilor, epurarea apelor uzate urbane), dar există şi chestiuni 

finalizate pentru care România a avut derogări de 1 sau 2 ani (sectorul 

referitor la incinerarea deşeurilor).1 

Analizele fiecărui sector al politicii de mediu constată următoarele: legislaţia 

orizontală a fost adoptată în mare măsură (după modelul european), 

calitatea aerului, substanţe chimice şi organisme modificate genetic , 

poluarea fonică şi calitatea apei beneficiază de un suport legislativ complet 

european astfel că se poate trece imediat la planurile de implementare şi 

intervenţii specifice, managementul deşeurilor are încă de rezolvat problema 

transporturilor periculoase, dar şi a izolării şi ambalării corespunzătoare a 

celor mai periculoase deşeuri. Protecţia naturii a realizat mari progrese în 

încadrarea ariilor protejate şi rezervaţiilor de diverse specii de animale însă 

nu a rezolvat problema habitatului păsărilor. În acest sector au ales să se 

implice şi ONG-uri interne şi internaţionale penru a progresa. Siguranţa 

nucleară este un sector aflat în grafic cu mici modificări ce trebuie făcute la 

nivelul transportului maritim al deşeurilor radioactive. Poluarea industrială a 

suferit  modificări masive, cele mai importante fiind stoparea subvenţiilor 

către cele mai mari combinate , dar şi închiderea a mai mult de 70 de 

incineratoarea tradiţionale pentru a fi înlocuite de sisteme ecologice de 

neutralizare a deşeurilor.2 

 

 

 

                                                 
1
 Răzvan Călin, Cristian Teodor , Politica de mediu , Bucureşti, Ed. Tritonic , 2007 ,  

pg. 71-72 
2
 Ibidem, pg.72 
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Concluzie 

 

Deşi situaţia actuală a mediului înconjurător din România se află într-un real 

reviriment în toate sectoarele încă mai există foarte multe aspecte ce 

trebuiesc îndeplinite pentru a depăşi cotele minimale de integrare spre a 

ajunge la un mediu înconjurător europenizat.1 

Datorită factorilor externi şi a celor interni, progresul României, cel puţin 

începând cu 1 ianuarie 2007 , duce spre o integrare ecologică europeană. 

De altfel, miza instituţiilor suprastatale şi a actorilor interni este de a grăbi 

procesul de adoptare a legislaţiei comunitare şi de implementare a politicilor 

publice create. 

Presiunea acestor actori a făcut ca România să transpună şi să armonizeze 

legislaţia naţională cu cea europeană. Deşi la nivel teoretic România încercă 

să-şi construiască o legislaţie europeană în ceea ce priveşte mediul 

încnjurător, trebuie coroborată aceasta cu nivelul pratic, respectivă cu acţiuni 

şi programe concrete. 

Politicile publice de mediu (şi nu numai) întreprinse după 1 ianuarie 2007, 

sunt în prezent doar conformarea cu practicile europene, acestea nefiind 

deocamdată sustenabile la nivelul societăţii româneşti. Acest fapt este 

susţinut de însăşi lipsa de activitate în acest domeniu, până la momentul 

integrării în Uniunea Europeană, a autorităţilor autohtone.  

 

 

 

Anexa 1. Lista ONG-urilor din România cu activităţi şi direcţii strategice 

asupra mediului înconjurător 

                                                 
1
 Ibidem, pg.73 
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Asociaţia MaiMultVerde Asociaţia ECHILIBRU 

Asociaţia Română pentru Cazare şi 

Turism Ecologic "BED & 

BREAKFAST" (ARCTE B&B) 

ECO-CIVICA 

Asociaţia pentru Tineret Ecologie şi 

Turism A.T.E.N.T. - Câmpulung 

Muscel 

Asociaţia Culturală Les Amis de la 

France  

- Petrila 

Asociaţia Speologică Speotimiş 

Timişoara 

Fundaţia de Speologie "Club Speo 

Bucovina” 

Asociaţia "Ecologie-Sport-Turism" Liga Apărării Drepturilor Omului – 

LADO 

Asociaţia Ecologică Turismverde Asociaţia "Salvaţi Dunărea şi Delta - 

Academia Caţavencu” 

Asociaţia TRANSIRA - Comunitatea 

Prietenilor Mijloacelor de Transport 

din România 

Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor 

din România (APLR) 

Societatea de Explorări 

Oceanografice şi protecţie a 

Mediului Marin OCEANIC-CLUB 

Asociaţia NATURA ZÂMBEŞTE 

Asociaţia ECOSOPHIA Asociaţie pentru Prevenirea şi 

Combaterea Poluării Mediului 

ECOM Transilvania-Asociaţia de 

Protejare a Omului şi a Mediului 

pentru o Dezvoltare Durabilă în 

Lume 

Fundaţia Centrul de Prevenire a 

Poluării 

Fundaţia Acţiunea Ecologică 

Română 

Asociaţia "Tinerii Ecologi Români 

din Iaşi" (TERIS) 
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Centrul Independent pentru 

Dezvoltarea Resurselor de Mediu 

Ecomondia România 

Asociatia Hidrogeologilor din 

România  

       (A.H.R.) 

Societatea Independentă pentru 

Protecţia Mediului Înconjurător 

Societatea Ornitologică Română Clubul de Ecologie şi Turism 

Montan Albamont 

Asociaţia ECOTOP Clubul ecologic UNESCO Pro 

Natura 

Clubul Eco-Montan "Origini Verzi" Fundaţia ecologistă din România 

Societatea Ecologistă din 

Maramureş - Baia Mare 

REC România 

Clubul de Ecologie şi Turism "Veniţi 

cu Noi" 

Organizaţia de Tineret ECOS 

Asociaţia Româna a Iubitorilor 

Naturii - STEI 

Asociaţia Română de Ştiinte 

Hidrologice (A.R.S.H.) 

Clubul Speologic "SILEX" Brasov ECO-ALPEX 024 Organizaţie 

Focus Eco Center Târgu Mureş Asociaţia Generală a Inginerilor din 

România 

Asociaţia Ecologică Mileniul III - 

Braşov 

Clubul de Speologie şi Ecologie 

"Amonit" 

Fundaţia NATURLAND Gheorghieni 

Harghita 

Fundatia PAEM Alba Iulia (Membru 

în Comitetul de Bazin Mureş) 

Centrul de Consultanţă Ecologică 

Galaţi 

Societatea ecologistă Noua Alianţă, 

Giurgiu 

Clubul Speologilor Proteus 

Hunedoara 

FEPIMEDIU - Federaţia 

Patronatelor de Mediu din România 

ENVIROEVAL - Patronat de Mediu, ECOEVALIND - Asociaţia 
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Audit şi Evaluare Profesională a Evaluatorilor şi 

Auditorilor de Mediu pentru 

Industrie 

CSFPM - Comitetul Sectorial pentru 

Formare Profesională în domeniul 

Protecţiei Mediului 

Asociaţia "Valea Soarelui" 

Hobby Club Jules Verne Asociaţia HORIZONT 

Condor Club Arad Centrul pentru Politici Economice 

Durabile de Mediu (C.P.E.D.M.) 

Organizaţia Naţională Cercetaşii 

României - Centrul local Mircea cel 

Bătrân Rm Vâlcea - Filiala Vâlcea 

Organizaţia MAMA TERRA 

(asociaţie) 

Fundaţia PACT pentru Dezvoltare 

Durabilă 

Asociaţia Balcanică a Mediului 

(B.E.N.A.) 

Asociaţia FLOARE DE COLŢ 

Braşov 

Asociaţia Română de dezbatere, 

oratorie şi retorică 

Centrul pentru Integrare Europeană 

şi Politici Publice - Buzău 

ECO - MONTAN 2000 Asociaţie 

Fundaţia CARPAŢI Braşov Fundaţia GAUDEAMUS Braşov 

Fundaţia pentru Parteneriat 

Miercurea Ciuc 

Fundaţia TERRA Mileniul III 

Fundaţia Verde 2000 ASOCIAŢIA VOX DELTAE - Tulcea 

Asociaţia de turism şi ecologie 

Caltun - Club UNESCO- Curtea de 

Argeş 

Asociaţia de ecologie şi intervenţii 

în caz de inundaţii PETRO AQUA 

Petroşani 

Fundaţia pentru Parteneriat Societatea Ecologică AquaTerra 

Asociaţia Română a Apelor Vest Organizaţia GeoEcologică 

ACCENT, Braşov 
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UNIMED Asociaţia Patronală a 

Producătorilor şi Utilizatorilor  de 

Echipamente Industriale pentru 

Protecţia Mediului din România 

Asociaţia Agenţia de Dezvoltare 

Regională Vest 

Asociatia ALMA-RO Asociaţia ECO CLUB MONTAN 

"CAROL LEHMAN" Braşov 

Asociaţia Ecologică Aquattera, Iaşi Asociaţia HEIDENROSLEIN Baia 

Mare 

Asociaţia pentru dezvoltare durabilă 

Slatina 

Asociaţia Comunitară Cercetaşii 

României 

Asociaţia "OTUS", Odorheiul 

Secuiesc 

Asociaţia pentru Dezvoltare 

Comunitară – Bacău 

WWF Programul Dunăre Carpaţi Asociaţia "Sighişoara Durabilă" 

Phoenix Carita - Horezu Asociaţia ecologică "FLOAREA 

SOARELUI", Iaşi 

Asociaţia de Ecoturism din 

România, Zărneşti, Braşov 

Asociaţia HABITAT Iaşi 

Asociaţia pentru Ecologie şi 

dezvoltare durabilă Iaşi 

Fundaţia Corona Iaşi 

Centrul Local al Organizaţiei 

Naţionale  

"Cercetaşii României", Constanţa 

Asociaţia pentru protecţia mediului 

şi agricultură, Drăgăneşti Olt-

Comani 

Asociaţia "Societatea Universitară 

de Medicină Internă şi Geriatrie - 

Gerontologie" Iaşi 

Grupul de Cercetare şi Educaţie 

Ecologică "MONACHUS", 

Constanţa 

Asociaţia "GÂNDITORUL ÎN 

ACŢIUNE" (AGIA) - Cernavodă 

Asociaţia ARIN - Brăila 

Asociaţia AXIS 2050+, Arad Asociaţia pentru protecţia mediului 
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"OLTENIA", Craiova 

Asociaţia de protejare a omului şi a 

mediului pentru o dezvoltare 

durabilă în lume 

Asociaţia pentru Integrare Socială şi 

Protecţia Mediului Feed Back, 

Braşov 

Centrul de Iniţiativă pentru Mediu Centrul pentru sănătatea mediului 

Bucureşti 

Fundaţia Eco Pontica - Tulcea Asociaţia Profesioniştilor în 

Protecţia Mediului 

Asociaţia Experţilor de Mediu - 

Bucureşti 

Clubul Ecologic Bio Sibiu 

Asociaţia Nonprofit a Societăţilor de 

Dezmembrări Auto şi Reciclare 

Asociaţia pentru Protecţia Mediului 

şi a Naturii PRO BICICLO URBO 

Asociaţia Română pentru Ambalaje 

şi Mediu - ARAM 

Asociaţia MAX - Oradea 

Asociaţia speologică Exploratorii  Asociaţia Română a 

Hidrotehnicienilor 

Asociaţia Română de Salubritate Centrul Carpato Danubian de 

Geoecologie 

Cercetaşii României Central Local 

Oradea 

Ecoeuropa ONG România 

Fundaţia LIFE Tineret Societatea Ornitologică Română - 

filiala Iaşi 

 Asociaţia "Prietenii Pământului" 

Galaţi 

Fundaţia Română pentru Energie şi 

Mediu 

Asociaţia "3D" pentru Dezvoltare 

Durabilă la Dunărea de Jos Galaţi 

Asociaţia ECO Sud - Vest România 

ECO 2004 Asociaţia de Atitudini Civice 

EuroDEMOS 
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Asociaţia Kogayon Clubul Ecologic "TRANSILVANIA" 

(CET) 

Asociaţia turistică sportivă civică şi 

ecologistă Clubul de Cicloturism 

"NAPOCA" (CCN)  

Asociaţia Ecologistă "FLOARE DE 

COLŢ" (AEFC) 

Centrul Focal pentru Monitorizarea 

şi Conservarea Biodiversităţii 

(CFMCB) 

Asociaţia Ecologică "LUMEA 

VERDE" (AELV) 

Clubul Montan "APUSENI" (CMA) Societatea Ornitologică Română 

(SOR) 

Asociaţia TRANSILVANIA VERDE Organizaţia Naţională "Cercetaşii 

României" - Centrul Local Cluj-

Napoca (ONCR Cluj) 

Asociaţia de Presă şi Educaţie Eco-

Civică  

       "ECO-MEDIA" 

Asociaţia "PRO RURALIS" (APR) 

Asociaţia pentru Cercetarea şi 

Protecţia Mediului 

EU.RO.DELTA 

Asociaţia Ecologiştii Români - AER Asociaţia pentru protecţia mediului 

şi prezervarea  resurselor de apă 

"ProSomeş" 

Asociaţia pentru CoEvoluţia 

Serviciilor Intensiv Bazate pe 

Cunoaştere - COEVOLVE 

Asociaţia "BATE ŞAUA SĂ 

PRICEAPĂ IAPA" 

Asociaţia "DROPIA" Asociaţia "Centrul Naţional pentru 

Dezvoltarea Durabilă a Societăţii" 

(CNDDS) 
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Europenizarea şi sistemul de partide românesc.  

Familii politice europene şi impactul acestora asupra partidelor 

(II) 

 

de Minodora Igescu, Otilia Ionescu si Roxana Macovei 

 

 

 

Europeanization and the Romanian Party System. European 
Political Families and Their Impact on Parties (II) 
 
Abstract: This paper focuses on the concept of “Europeanization” and 
tries to analyze the impact that the European political parties have on 
Romanian parties. First of all, we will describe the role of the political 
parties; we will make the necessary distinction between 
Europeanization and European integration and finally we will analyze 
the European political families, linking their impact on the Romanian 
parties with the impact on parties in Central and Eastern Europe. This 
analysis aims to sustain the fact that the transformation of parties in 
Romania is a result, a consequence of the country’s European 
integration and its effect, Europeanization. Moreover, another goal is 
to analyze the role of the European political families in electoral 
strategies and political positioning.  
Keywords: Europeanization, European integration, European political 
families, stability, strategy 
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Abstract: Lucrarea de faţă se axează în jurul conceptului de 
europenizare şi încearcă să analizeze impactul pe care formaţiunile 
politice europene îl exercită asupra partidelor din România. Vom 
descrie în primul rând rolul partidelor politice, vom face distincţia 
necesară între europenizare şi integrare europeană şi în final vom 
analiza familiile politice europene, corelând impactul lor asupra 
partidelor din România cu impactul asupra partidelor din Europa 
Centrala şi de Est. Analiza de faţă îşi propune să susţină faptul că 
transformarea  partidelor din România este un rezultat, o consecinţă a 
integrării europene a ţării şi a efectului acesteia, europenizarea. 
Totodată, scopul propus este de a analiza şi rolul familiilor de partide 
europene asupra strategiilor electorale şi a poziţionării politice. 
 
Cuvinte cheie: europenizare, integrare europeană, familii politice 
europene, stabilitate, strategie 
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    Ipoteza de cercetare 

Europenizarea este un mecanism care produce schimbări la nivelul 

partidelor politice, având influenţe directe, cât şi indirecte asupra lor. 

 

    Metodologia de cercetare 

Cercetarea de faţă se axează ca metodă de cercetare pe analiza 

documentelor oficiale scrise concentrându-ne asupra specificului 

europenizării cu referire strictă la Europa Centrală şi de Est în general şi 

România în particular. Având în vedere faptul că tema propusă solicită o 

informare riguroasă, vor fi analizate documentele UE în care sunt descrise 

aceste problematici precum şi portalurile Parlamentului European în care 

găsim informaţii despre formaţiunile politice europene. 

 

    Cadrul teoretic 

Partidele politice joacă un rol important în stabilirea fundamentului pentru 

crearea unei culturi, ideologii, doctrine care reflectă şi creează idei ce se vor 

transforma în politici guvernamentale, iar apoi în legi, valori normative ale 

societăţii. 

Uniunea Europeană are nevoie de partide politice pentru a reduce deficitul 

democratic. O identitate democratică nu va evolua şi nu se va dezvolta fără 

competiţie politică.1Este singurul mod în care o identitate europeană se va 

forma la nivelul cetăţenilor, şi partidele politice sunt singurele organizaţii 

politice care pot structura competiţia într-un sistem democratic. La fel de 

important este şi puterea pe care o are Parlamentul European în procesul 

legislativ al UE. Trebuie să avem în vedere că partidele politice nu sunt 

organizaţiile politice dominante, ele sunt rivalizate de guverne, grupuri de 

                                                 
1
 Carmen Gabriele Greab, Party Behavior in European Parliament, ed. Lumen 2006, 

pag.14 
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interes şi corporaţii. Deşi nu constituie legătura între un guvern european şi 

cetăţenii europeni, ca un partid naţional, partidele europene sunt actori 

importanţi în procesul de creare de politici europene.  

Prin Tratatul de la Maastricht a fost recunoscută oficial existenţa şi 

contribuţia partidelor politice europene în construcţia comunitară. În articolul 

136 A al tratatului se precizează: „ Partidele politice la nivelul european sunt 

importante ca factor de integrare în cadrul UE. Ele contribuie la formarea 

conştiinţei europene şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor”. Sunt 

văzute ca „instanţe de concentrare”, stabilind relaţii utile între partidele 

naţionale, grupurile parlamentare şi factorii de decizie, facilitând realizarea 

unor compromisuri. 

Europa politică apare ca un ansamblu de grupuri parlamentare, partide 

politice şi confederaţii de partide. Grupurile politice şi transformarea lor este 

strâns legată de dinamica instituţională şi de concurenţa dintre partidele 

europene. 

 

 

Europenizarea 

Europenizarea pare a fi mai degrabă efectul integrării găsindu-şi sursă în 

interiorul Uniunii Europene. Poate fi analizată din mai multe perspective şi ca 

definiţie de lucru o considerăm pe cea a lui Claudio Radelli în care 

europenizarea este un proces de “construcţie, difuziune, instituţionalizare a 

regulilor formale şi informale, a procedurilor şi paradigmelor, stilurilor şi 

modurilor de a acţiona, a normelor care sunt definite şi consolidate în 

procesul deciziţional al Uniunii Europene pentru a fi încorporate în logica 

discursurilor, identităţilor, structurilor şi partidelor politice naţionale.”1 Putem 

aminti şi definiţiile pe care Robert Ladrech le prezintă în lucrarea sa– 

                                                 
1
 Claudio Radelli, Whiter Europenization? Concept streatching and substantive 

change, in european integration on line Papers (EioP) , vol.4, no. 8. 2000. pag.3. 
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transferul de jure al suveranităţii la nivelul Uniunii Europene, împarţirea 

puterii între guvernele naţionale şi UE, un proces prin care domeniul politicile 

domestice devine subiect al politicilor europene, emergenţa şi dezvoltarea la 

nivel european de structuri distincte care formalizează acţiunile între actori şi 

a unor reţele de politici specializate în crearea unor reguli de autoritate 

europene, extinderea graniţelor spaţiului politic relevant între statele 

membre.1 

În urma acestor definiţii putem să tragem concluzia că europenizarea 

priveşte aproximativ toate aspectele unei societăţi care s-a integrat în 

Uniunea Europena. Impactul europenizării poate fi studiat fie la nivelele 

structurilor “macro-naţionale” fie la nivelul politicilor publice. Europenizarea 

partidelor politice reprezintă un domeniu nou de cercetare şi tocmai de 

aceea merită atenţie. 

Europenizarea a avut dimensiuni diferite în ţările Uniunii Europene; ea a 

ghidat transformarea care a avut loc în Europa Centrală şi de Est, începând 

cu prăbuşirea regimurilor comuniste din 1989. Influenta sovietică existentă 

până atunci a fost înlocuită de o influenţă vestică puternică care a pus 

accentul pe tranziţia către democraţie, capitalism şi cooperare militară. 

Partidele s-au format, şi s-au dezvoltat pe modele vestice iar legăturile 

transnaţionale cu diferite partide internaţionale şi asociaţii echivalente bazate 

pe Parlamentul European au devenit un instrument important de formare a 

identităţilor politice.2 

Rezultatele obţinute de ţările din Europa Centrală şi de Est în dezvoltarea de 

partide competitive electoral şi sisteme de partide relativ stabile, a făcut ca 

aceste state să fie candidaţi viabili pentru Uniunea Europeană. Totuşi, 

                                                 
1
 Robert Ladrech, Europeanization and political parties: towards a framework for 

analysis, KEPRU, working paper 7, SPIRE, Keele University, 2001, pag. 3 
 
2
 Paul G. Lewis and Zdenka Mansfeldova, The European Union and Party Politics in 

Central and Eastern Europe, ed. Palgrave macmillan, 2006, pag 1 
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impactul aderării a avut la început efecte negative asupra politicilor şi 

modului de guvernare a partidelor în Europa Centrală şi de Est, provocând 

diferite crize şi destabilizând guvernele respective, în loc să le întărească.  

 

 

Familii politice europene 

În cadrul Parlamentului European grupurile care se formează nu se 

constituie pe bază naţională ci pe ideea de multinaţional.    

Un partid politic la nivel european este o organizaţie constituită pe baza unui 

program politic, ai cărei membri sunt partide naţionale şi persoane fizice fiind  

reprezentată în mai multe state membre. După cum se menţionează în 

tratate, „partidele politice la nivel european sunt importante ca factor de 

integrare în Uniune. Acestea contribuie la formarea unei conştiinţe europene 

şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor Uniunii.”1 

În cadrul parlamentului european urmatoarele formaţiuni sunt importante:2 

            

 Grupul Partidului Popular European şi al Democratilor Europeni (PPE/DE)  

În ultimele doua legislaturi, PPE a fost principalul grup politic la nivelul 

Parlamentului European. Scopul principal al acestui grup îl constituie 

crearea unei Europe mai democratice, competitive şi apropiate de cetăţenii 

săi. 

  Grupul Partidului Socialistilor Europeni (PES) . Socialiştii se concentreaza 

pe încurajarea managementului macro-economic, adâncirea şi sporirea 

                                                 
1
 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=RO&id=
43 
2
 

http://www.europeana.ro/comunitar/institutii/parlamentul%20grupurile%20politice.ht
m 
 

http://www.epp-ed.org/
http://www.socialistgroup.org/
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=RO&id=43
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?language=RO&id=43
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strategiei de ocupare a forţei de muncă, cresterea coeziunii sociale şi 

raspândirea îmbunatatirilor facute. 

 Grupul Aliantei Liberalilor şi Democratilor pentru Europa (ALDE) . Grupul 

reuneste în cadrul sau diferite partide naţionale, cele mai multe provenind 

din Italia, respectiv 4 (Margherita, Radicali, PRI-MRE, Italia dei Valori). 

în Parlamentul European, ALDE s-a implicat mai ales în dezbateri precum 

cele legate de extindere, Constituţia Europeană, Directiva REACH şi 

drepturile omului. 

 Grupul Verzilor / Alianta Liberala Europeană (GREENS/EFA) . Principalele 

obiective ale grupului sunt: 

- crearea unei societăţi europene bazate pe respectul drepturilor 

fundamentale şi a justitiei mediului; 

- cresterea libertăţii în cadrul relatiilor de muncă; 

- Crearea unei Europe a oamenilor liberi bazata pe principiul subsidiaritatii. 

 Grupul confederal al stângii unitare europene / Stânga verde nordică 

(EUL/NGL) . Grupul promovează în cadrul parlamentului European o 

viziune de stânga asupra Uniunii Europene, dorind o mai mare solidaritate 

şi o crestere a componentei sociale, precum şi un respect mai mare ce să 

fie acordat mediului. 

 Grupul Democratie/ Independenta (I/DG). Grupul a fost cel mai nou din 

cadrul Parlamentului European din penultima legislatura , fiind constituit la 

20 iulie 2004. El încoporeaza eurocritici şi eurosceptici.. In actuala 

legislatură acest partid nu mai este reprezentat. Grupul nu este omogen în 

ceea ce priveşte părerile membrilor . Cea mai importantă componentă a sa 

(UKIP) ar dori retragerea Marii Britanii din Uniune în timp ce alţii critică 

vehement întarzierea extinderilor şi reformarea Uniunii. O altă 

http://alde.europarl.eu.int/
http://www.greens-efa.org/
http://www.guengl.org/
http://www.guengl.org/
http://www.europarl.eu.int/inddem/
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caracteristică importantă o reprezintă faptul că cel puţin patru dintre 

partidele membre sunt de orientare religioasă conservatoare.1 

 Grupul Uniunii pentru Europa Natiunilor (UEN) . Obiectivele cheie pe care 

acest grup le promovează sunt: 

- construirea unei Uniunii Europene care respectă particularităţile naţionale 

şi păstrează moştenirea culturală a ţărilor membre; 

- susţinerea principiului subsidiarităţii; 

- locul central al familiei în societate; 

- economia Uniunii Europene să îmbine caracterul de piaţă cu cel social; 

- o mai pronunţată apărare a protecţiei mediului  2 

 

România 

Europenizarea în sensul definit mai sus este un  fenomen politic recent 

pentru ţările Europei Centrale şi de Est, şi de aceea orice impact asupra 

sistemului politic sau a sistemului de partide este foarte greu de analizat. 

Prin europenizare se înţelege şi crearea de partide noi care sunt sceptice 

sau care se opun puternic lărgirii UE, sau unei integrări regionale puternice. 

În România însă nu putem găsi niciun partid politic după 2000 care să 

conteste accederea ţării la UE. Există mai multe domenii de investigaţie 

asupra modului în care europenizarea se manifestă asupra partidelor 

politice: conţinutul programului/politicilor, organizarea, modele de competiţie 

între partide, relaţia partid-guvernare, relaţiile dincolo de sistemul naţional de 

partide.3 

                                                 
1
 Corbett, Richard, Francis, Jacobs si Michael Shakleton ; Parlamentul European 

Editia a sasea, Ed : Monitorul Oficial, Bucuresti, 2007;pp. 90-91 
2
 

http://www.europeana.ro/comunitar/institutii/parlamentul%20grupurile%20politice.ht
m 
 
3
 Robert Ladrech, Europeanization and political parties: towards a framework for 

analysis, KEPRU, working paper 7, SPIRE, Keele University, 2001, pag. 10 

http://www.uengroup.org/
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Dacă în vest se vorbeşte despre modul în care vechile ideologii tradiţionale 

vor răspunde la provocările puse de integrarea în Uniunea Europeană, în Est 

chiar primele programe şi politice au fost făcute după modelul propus de 

Uniune, deoarece scopul lor primar era integrarea.  

Cristian Preda în prefaţa carţii Europeanisation Et Cooperation 

Paneuropeenne des Parties Politiques – Une Perspective Roumaine 

vorbeşte de trei dimensiuni  prin care Europa a influenţat partidele politice 

româneşti :1 

1. Prima se referă la trecut, la o influenţă de ordin simbolic ca o reînviere a 

spiritului de la 1848 până la al doilea Razboi Mondial. În aceasta categorie 

am nominaliza urmatoarele partide politice istorice: Partidul Naţional 

Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal şi Partidul Socialist Democrat Român. 

2. În prezent există o influenţă a familiilor politice europene asupra ideologiilor 

partidelor române în sensul că au preluat prin mimetism ideologiile 

europene. În februarie 2000 în momentul în care s-au deschis negocierile 

României cu Uniunea Europeană cinci partide politice române erau 

membrii grupurilor politice europene dupa cum urmează: Partidul Democrat 

şi Partidul Socialist Democat Român erau mebrii ai Internaţionalei 

Socialiste; Partidul Naţional Ţărănesc şi Uniunea Democrată a Maghiarilor 

din România erau acceptaţi în familia creştin democrată; Federaţia 

Ecologistă Română cooperau cu Federaţia Europeană Ecologistă, iar 

Partidul Naţional Liberal coopera cu Internaţionala Liberală. 

3. În viitor influenţa exercitată de partidele politice europene face referire la 

sentimentul de stabilitate pe care-l resimt partidele roamâneşti o dată cu 

integarea în marea familie europeană şi pe de alta parte sunt luaţi în 

considerare cetăţenii care vor stii că docrinetele lor le sunt recunoscute la 

                                                 
1
 Ramona Coman, Europeanisation Et Cooperation Paneuropeenne des Parties 

Politiques – Une Perspective Roumaine, Editura Universitatii din Bucuresti, 
Bucuresti, 2005, pag.7-8-9 
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nivel european. Pentru o analiză mai atentă se cer făcute cateva distincţii 

de ordin conceptual în privinţa “europenizării” şi “integrării europene”. Între 

cele doua noţiuni există o disticţie clară. 

Dorota Darkovska subliniază aspectul că ”europenizarea este sinonimă cu 

importanţa crescută a problemelor europene la nivel naţional”1. Prin integrare 

europeană Hix spre exemplu înţelege: ”delegarea de competenţe politice la 

nivel supranaţional pentru găsirea rezultatelor politice la problemele 

particulare” completată prin: ”crearea de noi instituţii cu puteri executive, 

legislative şi juridice”.2 

Nu a existat o evoluţie spre o atitudine sceptică faţă de lărgirea Uniunii 

Europene, niciun partid parlamentar nu a încorporat aspecte anti-UE, în 

discursul politic. Chiar şi PRM un partid naţionalist, care este privit ca un 

partid care arata un anumit grad de scepticism, susţine în mod oficial poziţia 

României în UE3. Atitudinea favorabilă a publicului faţă de integrarea în UE 

lasă puţin spaţiu de mişcare pentru antreprenorii politici în exploatarea unei 

eventuale disensiuni a populaţiei faţă de procesul de integrare europeană. 

Acest suport a avut o consecinţă majoră: a devenit o problemă constantă pe 

agenda politică a României, primind foarte multă atenţie din partea 

partidelor, o a doua consecinţă fiind faptul că partidele de la guvernare au 

fost constrânse să adopte politici în concordanţă cu cerinţele politice şi 

economice ale politicii europene, chiar dacă unele dintre aceste politici intrau 

în conflict cu poziţiile din trecut ale partidelor. 4 

                                                 
1
 Dorota Darkowska, L’europeanisation des partis candidats a l’Union europene par 

l’elargissement des resaux partisans transnationaux/ first draft in Journees 
doctorales sur L’Europe,  http://www.portedeurope.org/ 
2
 Ramona Coman, Europeanisation Et Cooperation Paneuropeenne des Parties 

Politiques – Une Perspective Roumaine, Editura Universitatii din Bucuresti, 
Bucuresti, 2005, pag 15 
3
 Idem, pag.216 

4
 http://www.euractiv.ro/uniunea-

europeana/articles|displayArticle/articleID_9355/Coalitia-pentru-un-Parlament-Curat-

http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_9355/Coalitia-pentru-un-Parlament-Curat-cere-%27europenizarea-clasei-politice-romanesti%27.html
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_9355/Coalitia-pentru-un-Parlament-Curat-cere-%27europenizarea-clasei-politice-romanesti%27.html
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Totuşi, există o schimbare importanţa în sistemul de partide care poate fi 

asociata cu procesul de integrare europeană, şi aceasta se referă la 

excluderea PRM-ului din grupul de parteneri dezirabili de coaliţie. Imaginea 

partidului a fost afectata sever de vederile sale naţionaliste şi anti-semite, 

membrii săi având legături cu regimul comunist şi cu politia secreta. După 

alegerile din 2000, câştigate de PSD acesta şi-a dat seama că o coaliţie cu 

PRM-ul îi va afecta reputaţia la nivel european, reputaţie cruciala pentru 

menţinerea de relaţii bune cu grupurile politice din Parlamentul European. 

Tot la capitolul coaliţii, putem vorbi despre un efect al europenizării, 

cooperarea dintre partide care a dus la formarea de coaliţii ciudate, precum 

PSD-UDMR, PSD-PDL. 

O altă schimbare poate fi legată de dobândirea recunoaşterii internaţionale a 

identităţii ideologice  a partidelor româneşti şi acceptarea lor în familiile 

partidelor UE. PNŢCD a reprezentat Partidul Popular European în România, 

insă rezultatele slabe la alegerile din 2000 şi 2004 prevedeau un viitor închis 

pentru partid, lăsând de asemenea PPE fără reprezentant în ţară. În 

consecinţă, câteva din partidele politice româneşti au încercat să-şi schimbe 

orientarea spre Creştin Democraţie sau Conservatorism, fie chiar să includă 

termenul “Popular” în numele partidului pentru a obţine recunoaştere 

internaţionala. Un exemplu poate fi Partidul Umanist Român care şi-a 

schimbat numele în Partidul Conservator.1  Chiar şi PRM şi-a redus din 

discursul radical către unul mai moderat, pentru a nu fi considerat în 

neconcordanţă cu normele şi standardele Uniunii Europene, fapt ce a dus 

totuşi la pierderea credibilităţii.2 

                                                                                                                                                  
cere-%27europenizarea-clasei-politice-romanesti%27.html; 
http://www.romaniacurata.ro/ 
 
1
 Paul G. Lewis and Zdenka Mansfeldova, The European Union and Party Politics in 

Central and Estern Europe, ed. Palgrave Macmillan, pag. 218 
2
 R, Grecu, A, Raduca, R Nastase and A. Todor, Mapping the policy preferences of 

romanian political parties, unpublished paper presented at the fourth Annual 
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Aderarea la Uniunea Europeană aduce cu sine şi un impact destul de mare 

asupra sistemului de partide, partidele aflate la putere fiind constrânse să 

adopte politici care nu sunt rezultatul exclusiv al deciziei lor, ci sunt impuse 

de la Bruxelles. Schimbarea cea mai radicala a avut loc în aripa stânga a 

spectrului politic din punct de vedere economic. Partidul Social Democrat a 

fost împotriva unei reforme economice rapide încă de la începutul anilor 

1990, a criticat privatizarea şi eliminarea subsidiilor de la stat chiar dacă se 

afla în opoziţie. Totuşi, după 2000, când integrarea în Uniunea Europeană 

devenise o perspectiva clara, PSD şi-a schimbat politică economică 

declarata. Sub presiunea unor instituţii internaţionale precum FMI, Banca 

Mondiala, guvernul social-democrat din 2000-2004 a continuat privatizările 

începute de coaliţia precedenta, reuşind totodată să coboare inflaţia, ceea ce 

constituia o problema pe care celelalte guverne post-comuniste din România 

nu au reuşit să o rezolve. Chiar dacă au adoptat astfel de măsuri, unii dintre 

lideri au susţinut în continuare nevoia unui sector economic puternic şi 

ajutorarea firmelor care se aflau în dificultate.1 Aceasta schimbare poate fi 

considerata o influenţă indirecta a procesului de europenizare. Astfel, din 

cauza presiunii puse de oficialii europeni şi de instituţiile europene ce doreau 

o schimbare a politicii existente pentru a se alinia standardelor europene, s-a 

creat o inconsistenta între politica guvernului şi politica oficiala a partidului la 

putere, fapt ce a dus şi la numeroase tensiuni în cadrul partidului. Aceste 

schimbări au un impact şi asupra electoratului, susţinătorii lor putând fi 

nemulţumiţi de o schimbare radicala, lucru care poate afecta rezultatele 

partidului la următoarele alegeri. Trebuie avut în considerare ca, Deşi susţin 

integrarea europeană ce presupune principiile unei pieţe libere, o mare parte 

a electoratul din România, care are încă o mentalitate moştenită din perioada 

                                                                                                                                                  
Conference of the Romanian Society of political science, Bucharest, september 
2003 
1
 Paul G. Lewis and Zdenka Mansfeldova, The European Union and Party Politics in 

Central and Estern Europe, ed. Palgrave Macmillan,, pag. 225 
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comunista, considera că statul ar trebui să controleze în continuare o parte 

importantă a sectorului economic. 1 

Faţă de alte ţări europene, impactul europenizării asupra sistemului de 

partide din România a fost destul de slab şi fără un impact direct. Uniunea 

Europeană nu a stimulat crearea de partide noi care să se opună integrării şi 

efectelor sale, ba chiar a avut un efect contrar, partidele româneşti 

apropiindu-se mai mult de centru în încercarea lor de a arata electoratului 

implicarea pentru o accedere în Uniune, intrând tot mai mult în competiţie. 

Impactul indirect a fost mai puternic, guvernele au trebuit să adopte politicile 

impuse de UE, având o mică libertate de mişcare, PSD a creat o ruptură 

între doctrina sa şi politicile adoptate, PRM a fost exclus de pe lista partidelor 

dezirabile pentru coaliţie, partidele au intrat în competiţie pentru obţinerea 

recunoaşterii internaţionale. Trebuie să avem însă în considerare că suntem 

la începutul integrării în Uniunea Europeană, iar costurile ei nu pot fi 

analizate integral. Dacă acum partidele susţin politicile luate de Uniune, este 

posibil ca mai tarziu poziţiile lor să se schimbe şi acestea să fie mult mai 

sceptice în ceea ce priveşte directivele date de la Uniune. 2 

  

 

Concluzie 

 

 Dezvoltarea unei potenţiale dimensiuni europene a sistemelor de partide 

este legată în majoritatea cazurilor de alegerile pentru Parlamentul 

European. Familiile politice europene reprezentate în Parlament au un 

                                                 
1
 R, Grecu, A, Raduca, R Nastase and A. Todor, Mapping the policy preferences of 

romanian political parties, unpublished paper presented at the fourth Annual 
Conference of the Romanian Society of political science, Bucharest, september 
2003 
2
 Paul G. Lewis and Zdenka Mansfeldova, The European Union and Party Politics in 

Central and Estern Europe, ed. Palgrave Macmillan 
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impact puternic asupra partidelor naţionale, deoarece acestea vor simţi 

nevoia de recunoaştere internaţională pentru a se putea afilia grupurilor 

corespondente. Totuşi, în Parlamentul European, reprezentanţii aleşi de 

fiecare stat se vor confrunta cu două linii diferite câteodată, una dictata de 

interesul grupului parlamentar, pe de o parte, de cealaltă parte de linia 

dictată de partidul naţional, astfel nu putem vorbi despre o absorbire totală a 

partidelor naţional. In ceea ce priveşte europenizarea, aceasta a avut un 

impact scăzut, mai ales asupra României, influenţele sale fiind mai mult 

indirecte, precum constrângerea libertăţii de mişcare a guvernelor naţionale, 

ceea ce duce la o micşorare a competiţiei între partide şi a alternativelor de 

politice pentru alegători, lipsa unei opoziţii împotriva acestui proces. Trebuie 

luat însă în considerare şi sentimentul de stabilitate pe care europenizarea şi 

afilierea la marile familii europene le aduce partidelor naţionale si 

posibilitatea de legitimare pe care acestea le dau în faţa electoratului 

favorabil deschiderii către Uniunea Europeană. 
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Politicile de tineret ale Uniunii Europene şi aplicarea lor în 

România 

de Ana-Maria Ghimiş si Ionela-Alina Mogoş 

 

 

EU Youth Policies and Their Implementation in Romania 
 
Abstract: The present paper work aims to describe the relatively 
recent policies adopted in the European Union, the Youth Policies, 
from 2001 until now. Although they have not a particular relevance in 
the EU’s budget nor are they part of Hoffman’s high politics, their 
importance has grown with each new youth policy adopted. This paper 
represents a brief review of the most relevant of these policies, the 
influence they had on the development of Member States and also the 
way in which they are implemented in Romania.   
Keywords: youth policies, European Union, White Paper on Youth, 
active citizenship for young 
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Abstract:  Lucrarea de faţă urmăreşte descrierea relativ recentelor 
politici adoptate la nivelul Uniunii Europene, policile de tineret, 
începând cu anul 2001 până în prezent. Deşi acestea nu au o 
relevanţă deosebită în bugetul UE şi nici nu fac parte din high politics1 
dezvoltate de Hoffman, însemnătatea lor a crescut cu fiecare politică 
de tineret nou adoptată. În această lucrare se face o scurtă analiza a 
celor mai relevante dintre aceste politici, influenţa pe care acestea au 
avut-o asupra dezvoltării statelor membre şi deasemenea modalitatea 
implementării lor în România.   
 
Cuvinte cheie: tineri, UE, Cartea Albă a Tineretului, cetăţenie activă 
pentru tineri, dezvoltarea autonomiei, încurajarea mobilităţii tinerilor, 
educaţie, voluntariat, piaţa muncii, şomaj, participare, politici de tineret 
la nivel naţional, politici de tineret la nivel european, Metoda Deschisă 
a Coordonării, Youth Forum, Pactul European pentru Tineret, formare 
profesională, consiliere profesională, raportul “Tineretul în Europa”, 
„Legea tinerilor”, Consiliul Tineretului din România, Săptămâna 
Europeană a Tineretului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Păun et al. Finalitatea Europei : consideratii asupra proiectului institutional si politic 

al Uniunii Europene 2005. p.232 
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“ A investi în tineri este a investi în bogăţia societăţii noastre astăzi, dar şi 

mâine”. Această frază  prezentă în introducerea Cărţii Albe a Tineretului1  ( 

White Paper on Youth) înglobează poate toate obiectivele şi temerile 

europenilor contemporani şi anume dorinţa unui  viitor dezvoltat pe fundalul 

unei crize acute demografice cu care se confruntă întreg continentul 

european.  

Tineretul este elementul care poate duce la îndeplinirea obiectivului strategiei 

Lisabona si anume acela de a transforma Europa în cea mai competitivă şi 

dinamică piaţă din lume2. Acest obiectiv este clar unul pe termen lung, ceea 

ce presupune investiţii masive şi beneficii treptate. Dar oare Uniunea 

Europeană are competenţele suficiente pentru a elabora şi a îndeplini aceste 

obiective, adică poate această structură să impună statelor membre anumite 

prevederi, aşa cum sunt cele din tratate sau competenţa legislativă din acest 

domeniu este restrânsă, Uniunea putând oferi doar îndrumări şi buget pentru 

anumite proiecte?  

În anul  2001, statele membre  au decis crearea la nivel european a unei  

Cărţi Albe europene, Carte ce privea în mod direct politica de tineret. 

Proiectul a fost intitulat "Un nou elan pentru tineretul european". În vederea 

elaborării Cărţii Albe a Tineretului s-au realizat îndelungi consultări în statele 

membre, consultări ce au avut loc ca urmare a schimbărilor calitative şi 

cantitative ale relaţiilor dintre generaţii. Cartea a fost constituită ca o 

modalitate negativă de răspuns a tinerilor faţă de formele tradiţionale de 

participare la viaţa publică. În acest context au avut loc intre mai 2000 şi 

martie 2001 consultări în toate statele membre, cuprinzând printre 

                                                 
1
  Comisia Europeană, White Paper a New Impetus for European Youth, Bruxelles, 

21.11.2001, p.6, disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF  
2
 ibidem 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
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participanţi: organizaţii de tineri, comunităti ştiinţifice, decidenţi 

guvernamentali etc. Astfel s-au desfăşurat 17 conferinţe, ce au avut ca 

rezultat 440 de sugestii sau într-un final s-au comprimat la patru:  

1. Cetăţenie activă pentru tineri  

2. Extinderea şi recunoaşterea ariilor de experienţă  

3. Dezvoltarea autonomiei  

4. O U.E. campioană a valorilor (se referă la inaccesibilitatea instituţiilor, 

ceea ce duce la excludere)1.  

Această Carte are ca punct de referinţă Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene, cu mai multă exactitate articolul 1492, în care se vorbeşte despre 

dezvoltarea unei educaţii calitative, mobilitate a studenţilor, schimburi de 

tineri şi despre dezvoltarea unei dimensiuni europene în educaţie. 

Se recunoaşte în Carta Albă a Tineretului faptul că numeroase politici ce sunt 

elaborate la nivel european afectează atât direct cât şi indirect tinerii, fie că 

este vorba de discriminare, cetăţenie europeană, angajare, excludere 

socială, sănătate, educaţie, mobilitate şi nu numai3. În cadrul acesteia 

Uniunea are anumite obiective, cum ar fi:  

 Dezvoltarea unui cadru comun european, în ceea ce priveşte educaţia  

  Încurajarea mobilităţii tinerilor  

  Promovarea unei cooperări eficiente între sistemele educaţionale naţionale  

  Promovarea schimburilor de tineri4     

                                                 
1
 ibidem, pp.11-14 

2
 Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a 

Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 
2007,p. 5,  disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:RO:PDF 
3
Comisia Europeană, White Paper a New Impetus for European Youth, Bruxelles, 

21.11.2001, pp.11-12, disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF  
4
ibidem p.7 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
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 Politicile de tineret ar trebui să îndeplinească deasemenea 5 principii, printre 

care:  

 Deschidere: promovarea unei comunicări active şi schimb de informaţii 

între tineri  

 Participare: consultarea şi implicarea tinerilor în deciziile, care îi privesc, 

atât în mod direct, cât şi indirect  

 Responsabilitate: dezvoltarea unor noi forme de cooperare între Uniunea 

Europeană şi statele membre ale acesteia  

 Eficacitate: oferirea de oportunităţi tinerilor, pentrru a realiza progres şi 

pentru a eficientiza ceea ce au ei de oferit  

 Coerenţă: dezvoltarea unei umbrele, care să cuprindă toate politicile de 

tineret şi care să reprezinte un punct de referinţă pentru acestea1  

      

În vederea realizării acestor obiective U.E. a introdus o serie de programe 

pentrru tineri, care au ajutat de îndeplinirea obiectivelor menţionate mai sus. 

Dar aceste acţiuni nu par a fi suficiente sau macăr eficiente pentru a rezolva 

problemele actuale ale tinerilor. Toate aceste declaraţii şi rezoluţii nu sunt 

mai mult sau nu pot fi mai mult decât bune intenţii, deoarece principalii actori, 

ce deţin competenţe majore, poate chiar exclusive, sunt statele membre. La o 

analiză detaliată a Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene2, cu mai 

multă exactitate atr.149, în care se vorbeşte despre dezvoltarea unei educaţii 

calitative, mobilitate a studenţilor, schimburi de tineri, dezvoltarea unei 

dimensiuni europene în educaţie etc observăm că aceasta este relativ 

ambiguă, neenunţând decât un număr de obiective şi de principii, ce ar trebui 

să ghideze politicile de tineret, care să rezolve problemele actuale, dar care 

                                                 
1
 ibidem, pp.7-9 

2
 Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a 

Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 
2007,p. 5,  disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:RO:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:RO:PDF
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eşuează în a răspunde la întrebări pertinente precum: Cum? Când? şi 

Unde?1   

Sistemul european de cooperare din domeniul tineretului şi-a atins limitele şi 

a fost în pericol de a nu mai avea capacitatea de răspunde provocărilor din 

perioada anilor 2000: schimbările demografice şi sociale( între 2000-2020 se 

preconizează că populaţia în vârstă de 65-90 de ani va creşte de la 16% la 

21% din populaţia totală a Uniunii, în timp ce populaţia cu vârstă cuprinsă 

între 15-24 de ani va scădea la doar 11%2) şi augumentarea discrepanţei 

dintre politicile de tineret de la nivel naţional faţă de cele de la nivel european 

şi internaţional, existând riscul de a se ajunge la un „deficit de cetăţenie3”. 

(vezi tabelul 1.1) 

Tuturor acestor probleme li se propune „Metoda Deschisă a Coordonării”, ce 

este „ o modalitate de a încuraja cooperarea, schimbul de practici, acorduri 

asupra unor obiective comune şi paşi de urmat pentru statele membre. Astfel 

ca acestea îşi pot compara eforturile şi pot învăţa din experienţa altora”. 

Toate acestea ar trebui să înceapă de la nivel local, adică implementarea să 

se facă de jos în sus, ceea ce le face pe statele membre responsabile în 

vederea acţiunii de implementare.  

 

Bineînteles că UE a pus la dispozitia tinerilor o structură de consultare- Youth 

Forum. Se vor organiza întâlniri periodice cu tinerii. Deasemenea UE a pus la 

dipoziţie şi suport de finanţare pentru proiecte ce au ca scop punerea în 

practică a metodei mai sus menţionate. Informarea este şi ea o 

responsabilitatea a statelor membre, dar şi un obiectiv important al UE, 

                                                 
1
Comisia Europeană, White Paper a New Impetus for European Youth, Bruxelles, 

21.11.2001, p. 7, disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF  
2
 Eurostat, Demografic Statistics, 1999 în White Paper a New Impetus for European 

Youth, Bruxelles, 21.11.2001, p.8, disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF  
3
 Ibidem,  pp. 5-8 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
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deoarece îndeplinirea lui duce la consolidarea şi lărgirea UE, tocmai de 

aceea fiind create forum-urile1.  

          

 

Tabelul 1.1 Repartizarea populaţiei tinere ( 15-19, 20 -24, 25-29) în totalul 

populaţiei, 01.01.20072  

 

                                                 
1
 Ibidem, p.14 

2
 Comisia Europeana, EU Youth Report, Youth-investing and Empowering, 

Bruxelles, 27 Aprilie 2009, p 9, disponibil pe adresa 
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf  

http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf
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În  luna octombrie 2004, Şefii de Stat şi de Guvern ai Franţei, Germaniei, 

Spaniei şi Suediei s-au reunit pentru a elabora propunerea unui Pact 

European pentru Tineret. Aceştia au identificat problemele principale printre 

care şi vulnerabilitatea persoanelor tinere, problema demografică, 

necesitatea educaţiei şi a formării profesionale şi incoerenţa politicilor de 

tineret1.   

La  data de 21 februarie 2005, miniştrii pentru tineret ai statelor membre ale 

Uniunii Europene şi-au dat acordul privind instituirea unui Pact European 

pentru Tineret, cerându-li-se şefilor de state şi guverne din UE să sprijine 

această iniţiativă pentru tineri în cadrul strategiei de la Lisabona. Acest fapt 

este o premieră, întrucât este pentru prima dată când o  politică de tineret a 

fost atât de vizibilă la nivelul Uniunii2.  

Acest Pact a fost adoptat la 22-23 martie 2005, la Bruxelles. Cu ajutorul lui  

se doreşte îmbunătăţirea educaţiei, a training-urilor, mobilităţii, integrării 

vocaţionale şi sociale, neexcluzând un element cu care întreaga Europă se 

confruntă astazi şi care este o cauză pentru rata scăzută de natalitate şi 

anume neconcilierea dintre viaţa profesională şi cea de familie3.  

Pactul European pentru Tineret conţine trei domenii: 

• Ocupare, integrare şi avansare socială (integrare a tinerilor pe piaţa muncii, 

creşterea ratei de angajabilitate, prioritate tinerilor vulnerabili, în special cei 

săraci, responsabilizarea socială a angajatorilor, încurajarea tinerilor către 

anteprenoriat); 

• Educaţie, formare şi mobilitate (încurajarea dezvoltării unui set comun de 

competenţe, rezolvarea problemei abandonului şcolar, augumentarea 

                                                 
1
 Raportul “Tineretul în Europa”, iunie, 2007,p.6,  disponibil pe adresa 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-
Studii/100707raport.pdf  
2
 ibidem 

3
 Comisia Europeană, European Youth Pact(Annex 1 of Presidency Conclusions of 

the European Council, Brussels, 22 and 23.3.2005(7619/05)), p.14, disponibil pe 
adresa http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc423_en.pdf  

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/100707raport.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/100707raport.pdf
http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc423_en.pdf
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posibilităţilor oferite tinerilor care doresc să studieze într-un alt stat membru, 

încurajarea mobilităţii prin înlăturarea pentru voluntari, studenţi, muncitori, 

dezvoltarea între statele membre unei cooperări strânse, transparente şi 

compararea calificărilor ocupaţionale şi recunoaşterea educaţiei informale şi 

non-formale); 

• Reconcilierea vieţii de familie cu munca ( împărţirea responsabilităţilor între 

parteneri, elaborarea unor politici favorabile copilului)1. 

Tinerii sunt importanţi deoarece au o contribuţie semnificativă în realizarea 

obiectivelor strategiei de la Lisabona mai ales în ceea ce priveşte creşterea şi 

locurile de muncă mai bine plătite, precum şi privind dezvoltarea durabilă a 

societăţii, pentru că  ei sunt viitoarea forţă de muncă şi sursa capacităţilor de 

cercetare, inovaţie şi antreprenoriat. Aceste obiective pot deveni realitate 

numai dacă tinerii sunt ajutaţi sau măcar dacă li se oferă posibilitate 

dobândirii unor cunoştinţe, unei pregătiri şi competenţe dezvoltate printr-o 

educaţie şi formare profesională de bună calitate2.  

Monitorizarea implementării Pactului a fost ţinută de către Comisie, care a 

elaborat Raportul Anual al progresului Lisabona ce se formează din rapoarte 

din fiecare stat membru în fiecare toamnă asupra progresului făcut la nivel 

naţional asupra programului de reformă Lisabona ( gradul de participare, 

gradul de informare, activităţile voluntare). Comisia la rândul său va înmâna 

raportul Consiliului3. Monitorizarea implementării Pactului a fost făcută şi de 

Forumul European de Tineret , rezultatele fiind publicate într-un raport al 

                                                 
1
 ibidem, pp.14, 15 

2
 Raportul “Tineretul în Europa”, iunie, 2007,p.7,  disponibil pe adresa 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-
Studii/100707raport.pdf 
3
 Comisia Europeană, Addressing the concerns of young people in Europe – 

implementing the European Youth Pact and promoting active citizenship, Bruxxeles, 
30.05.2005, pp.4, 9 disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0206:FIN:EN:PDF  

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/100707raport.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/100707raport.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0206:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0206:FIN:EN:PDF
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acestuia în anul 2008- „YFJ Shadow Report - Implementation of the 

European Youth Pact”1. 

Programe europene ce susţin politicile de tineret:   

 Fondul Social European (angajabilitate, incluziune socială, training)  

 Fondul European de Dezvoltare Regională (educaţie, training, cercetare 

universitară, anteprenoriat, cultură, sănătate, regenerare urbană)  

 Fondul de Dezvoltare Rurală (suport pentru lansarea unor afaceri a tinerilor 

fermieri, training pentru obţinerea de know-how)  

 Tineret şi Tineret în Acţiune (mobilitate, educaţie non-formală, anteprenoriat, 

cetăţenie activă)  

 Învăţare pe tot parcursul vieţii (ERASMUS, COMENIUS, LEONARDO DA 

VINCI)  

 Cetăţeni ai Europei (diversitate culturală)  

 Programului Cadrului de Competitivitate şi Inovare ( anteprenoriat)  

 Programul Marie Curie ( training, mobilitate, dezvoltarea profesională a 

cercetărilor)  

 Iniţiativa Europeană de Ştiinţe Educaţionale ( acces la cele mai bune practici, 

demonstraţii ştiinţifice2)    

Pentru  aprofundarea punerii în aplicare a Pactului European pentru Tineret  

a avut loc Consiliul Uniunii Europene de la Bruxelles din data de februarie 

2007. Acesta a vizat în primul rând progresele realizate în anul  2006 privind 

implementarea Pactului European pentru Tineret. Astfel că:  

                                                 
1
 “YFJ Shadow Report - Implementation of the European Youth Pact “ , februarie 

2008 , disponibil online 
http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/other_reports/en/shadow_report
_EYP.pdf  
2
 Comisia Europeană, Addressing the concerns of young people in Europe – 

implementing the European Youth Pact and promoting active citizenship, Bruxxeles, 
30.05.2005, pp.10-11, 20-21 disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0206:FIN:EN:PDF  

http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/other_reports/en/shadow_report_EYP.pdf
http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_public/other_reports/en/shadow_report_EYP.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0206:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0206:FIN:EN:PDF
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În ciuda înregistrării anumitor îmbunătăţiri a situaţiei anjajabilităţii în Europa, 

la o analiză a Programelor Naţionale de Reformă (PNR) din perspectiva 

tinerilor, „reiese că, în medie, tinerii tind să beneficieze mai puţin de aceste 

îmbunătăţiri decât adulţii”. Şomajul în rândul tinerilor este încă o problemă 

majoră, acesta rezultând în principal din nepotrivirea dintre rezultatele 

sistemelor de educaţie şi cerinţele pieţei muncii.  Nu se acordă suficientă 

atenţie  tinerilor care , „din motive personale, sociale, culturale sau 

economice, deţin mai puţine posibilităţi, şi a căror 

participare la viaţa socială este în consecinţă restricţionată în mod 

semnificativ”1.  

Totuşi, statele membre au întreprins numeroase activităţi precum: măsuri de 

instruire, stimulente financiare oferite angajatorilor care angajează tineri, deşi 

abordările utilizate nu au fost  suficient de ample sau integrate pentru a fi 

eficiente şi vizibile la scară internaţională. Comisia, în urma realizării 

raportului anual din anul 2006, a atras atenţia asupra nevoii acute de acţiuni 

mai hotărâte şi nu în ultimul rând viguroase pentru a asigura „disponibilitatea 

forţei de muncă calificate” şi a unor măsuri care să aibă ca finalitate 

reducerea ratei de abanon şcolar. Această ţintă a fost inclusă în PNR( 

Programul Naţional de Reformă) din anul 2006.  În domeniul politicii 

microeconomice, statele membre trebuiau şi au luat măsuri pentru 

promovarea antreprenoriatului, cum ar fi  accesul la capitalul de risc sau la 

împrumuturi speciale, pentru promovarea activităţilor antreprenoriale sau 

sprijinirea IMM-urilor nou apărute pe piaţa muncii şi inovatoare2. În cadrul 

                                                 
1
  Raportul “Tineretul în Europa”, iunie, 2007,p.8,  disponibil pe adresa 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-
Studii/100707raport.pdf 
2
 Raportul “Tineretul în Europa”, iunie, 2007,pp.8-9,  disponibil pe adresa 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-
Studii/100707raport.pdf 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/100707raport.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/100707raport.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/100707raport.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/100707raport.pdf
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reformării politicilor naţionale de ocupare a forţei de muncă, statele membre 

au întreprins o serie amplă de măsuri favorabile tinerilor: 

- crearea unei pieţe a muncii accesibile tuturor, „promovarea unei abordări 

bazate pe ciclul de viaţă şi dezvoltarea unei abordări integrate pentru cei 

defavorizaţi”; 

- oferirea de consiliere dintr-o fază cât mai timpurie;  

- aplicarea de masuri cum ar fi programele de îngrijire a copilului sau oferirea 

de servicii de ocupare a forţei de muncă. 

Per ansamblu, majoritate statelor membre ale Uniunii au aplicat o serie de 

măsuri ce favorizau tinerii şi care, bineînteles erau în conformitate cu 

prevederile Pactului European pentru Tineret1.  

În anul 2007 a fost elaborat un nou Pact European al Tineretului, pact ce 

urmărea a idenfica problemele existente la nivelul Uniunii, ce nu au fost 

rezolvate de către statele membre, care sunt recunoscute ca fiind principalii 

actori în acest domeniu mai ales că Uniunea era acum compusă din 27 de 

membrii, ultimele două state intrate, România şi Bulgaria, având numeroase 

probleme pe acest domeniu. Astfel că s-au înteprins numeroase studii în 

urma cărora a rezultat că: unul din 6 tineri abandonează şcoala -obiectivul 

UE fusese ca până în 2010 să reducă cu 10% această rată, obiectiv, care se 

arată cât se poate de irealizabil( vezi tabelul 1.2), rata de şomaj în rândul 

tinerilor este de 17, 4%, iar condiţiile actualei recesiuni nu pot decât să 

adâncească şi mai mult această rată, 4 din 10 tineri sunt angajaţi temporar( 

vezi tabelul 1.3), 1\4 part-time, 1\4 slujbe prost plătite (foarte îngrijorător 

având în vedere că se poate ajute la situaţia în care pensionarii să nu mai 

                                                 
1
 Raportul “Tineretul în Europa”, iunie, 2007,pp.9-10,  disponibil pe adresa 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-
Studii/100707raport.pdf 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/100707raport.pdf
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Rapoarte-Studii/100707raport.pdf
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poată fi susţinuţi de o populaţie actică, ce ajută de dezvoltarea societăţii), 

25% din tinerii bărbaţi mor din cauza alcoolului1.     

Numeroase state membre ale Uniunii au implekmentat cu succes legislaţia 

europeană în ceea ce priveşte tineretul astfel că:  

În Danemarca, prin cooperarea a 17 districte, s-a ajuns la cinstruirea unui 

centru de consultanţă, instrumente de comunicare şi alte activităţi pentru 

tineri în Copenhaga. Acest centru este condus de către tineri între 12-25 de 

ani2. În Germania s-a constituit proiectul „ Gestalte Deine Zukunft selbst” ( 

„Personalizaţi-vă viitorul”), care este o platformă de discuţii condusă de către 

tineri. Aici toate probleme sunt adresate fie suub formă electronică, fie sub 

formă de publicaţii. Scopul principal este circularea informaţiei. Tot în 

Germania Legea Federală privind Voluntariatul dă voie tinerilor între 16-27 de 

ani să aibă activitate full-time în proiecte sociale şi educaţionale între 6 şi 12 

luni. Acestora li se acordă credite, alocaţii, credite de asigurare socială de 

către organizaţia la care activează3. 

                                                 
1
 Comisia Europeană, Promoting young people's full participation in education, 

employment and society (European Youth Pact),Bruxelles, 05.09.2007, pp.3, 4, 6 
disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0498en01.pdf  
2
Comisia Europeană, White Paper a New Impetus for European Youth, Bruxelles, 

21.11.2001, p.25, disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF  
3
 ibidem pp.26, 56 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0498en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0498en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
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Tabelul 1.2 Abandonul şcolar pe ţări, 20071 

                                                 
1
 Comisia Europeana, EU Youth Report, Youth-investing and Empowering, 

Bruxelles, 27 Aprilie 2009, p22, disponibil pe adresa 
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf  

http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf
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Tabel 1.3 Procentul populaţiei între 15-24 ani care au o slujbă temporară 

pentru că nu găsesc una permanentă, la nivelul anului 2007.1 

 

În Irlanda s-a desfăşurat un program pilot ce a cuprins 17 şcoli secundare şi 

18 şcoli primare. Acest program a urmărit evaluarea calităţii planificării 

şcolare, calitatea managementului şcolar, calitatea învăţării şi cea a predării. 

Rezultatele proiectului au confirmat potenţialul combinării cu succes a auto-

revizuirii şcolii cu controlul extern. Tot aici a apărut şi Centrul Naţional de 

Ghimdare în Educaţie, ca o agenţie a Departamentului de Educaţie şi Ştiinţă. 

Scopul său este de a ghida, a consilia şi o oferii servicii în ariile de educaţie 

formală şi non-formală2.    

În Finlanda a fost creată broşura „ The Recreational Activity Study Book” de 

către Academia de Tineret finlandeză. Aceasta oferă ajutor tinerilor care 

                                                 
1
 Ibidem, p 35 

2
 Comisia Europeană, White Paper a New Impetus for European Youth, Bruxelles, 

21.11.2001, p.31, disponibil pe adresa http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
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doresc să intre pe piaţa muncii, fiind folosită asemenea unui jurnal de bord al 

proiectelor la care a participat fiecare. Este adresată tinerilor de peste 13 ani, 

costă 5 euro şi personalizată. În anul 2001 30% din tineri erau parte a acestui 

proiect1. În Suedia organizaţia non-profit „ Communicare” încurajează 

anteprenoriatul în rândul tinerilor de peste 18 ani până la 25 de ani cu scopul 

de a-i transforma din angajaţi în angajatori2. În Luxemburg muncitorii sub 

vârsta de 30 de ani îşi pot părăsi locul de muncă pentru o perioadă fixă de 

timp pentru a-şi continua studiile. Acest lucru nu produce pierderi financiare 

nici angajatului, nici angajatorului, având în vedere că statul plăteşte 

angajatului compensaţii echivalente  cu salariul acestuia3. 

Au apărut şi programe regionale precum „ Euregio Meuse-Rhine” dintre 

Germania, Belgia şi Olanda, care leagă oraşele Liege, Maastricht şi Aachin. 

Motto-ul acestui program este că oricine trebuie să participe la construirea 

Europei.acest lucru înseamnă că tinerilor trebuie să li se acorde posibilitatea 

de a lucra cu persoane din diferite state în timpul unor seminarii, conferinţe, 

workshop-uri4.   

Atunci când vine vorba de educaţie non- formală dintre toate statele membre 

ale UE, în medie, rata de participare la educaţia non-formală este  mai mică 

de 10% dintre toate grupele de vârstă (15-24, 25-29 şi 30-54). Cu toate 

acestea, Danemarca, Spania, Austria,  Suedia şi Regatul Unit înregistrează o 

mai mare participare la  activităţi ce cuprind educaţia non-formală   decât 

media. Ratele de participare, sunt extrem de ridicate în Danemarca şi 

Regatul Unit al Marii Britanii, fiind   în jur de 20% pentru toate grupele de 

vârstă. O majoritate de tineri care au recurs activitaţi de educaţie non-

formală, au făcut acest lucru fiind în  relaţie cu slujba lor. Acest lucru este 

valabil îndeosebi pentru persoanele care au absolvit cel puţin învăţământul 

                                                 
1
 ibidem p.34 

2
 ibidem p.40 

3
 ibidem p.41 

4
Ibidem  p.55  
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secundar superior. Cu toate acestea, în Estonia, Franţa, Luxemburg, 

Ungaria, Olanda, Austria şi România, persoanele care au absolvit cel puţin 

învăţământul secundar superior sunt proporţional mai numeroase legat de 

ocuparea de locuri de muncă legate de activităţi de educaţie non-formală 

decât cei care au studii superioare1. 

Referitor la România, „Legea tinerilor” recunoaşte ca fiind tineri toate 

persoanele cuprinse între 15 şi 35 de ani. Aici există numeroase instituţii 

responsabile de implementarea politicilor de tineret, atât cele de la nivelul 

Uniunii, cât şi cele de la nivel naţional. Astfel că există:  Autoritatea Naţională 

pentru Tineret (elaborează politicile guvernamentale şi coordonează 

implementarea lor), Consiliul Interministerial pentru Eduaţie, Cultură, 

Cercetare, Tineret şi Minoritate, Direcţiile pentru Tineret judeţene, respectiv 

ale municipiului Bucureşti (organizează şi promovează activităţile de tineret), 

Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor tinerilor, Centre de Informare 

şi Consiliere pentru Tineri, Administraţia publică locală (asigură cadrul 

instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea de 

decizii). Toate acestea funcţionează sub autoritatea celei dintâi. Bineînţeles 

sunt prevăzute şi ONG-urile şi Fundaţiile de Tineret2.   

Statul român se angajează prin lege în a stimula anteprenoriatul tinerilor, fiind 

astfel în conformitate cu prevederile Cărţii Albe, dar şi ale Pactului, stimulând 

prin alocaţii financiare nerambursabile, prin accesul la servicii de consultanţă, 

prin programe acreditare preferenţiale pentru înfiinţarea de IMM-uri, prin 

reduceri de taxe şi impozite. Deasemenea, tinerilor defavorizaţi li se oferă 

gratuitate în vederea urmării unor cursuri specializate (şcolarizare, admitere 

                                                 
1
  Comisia Europeana, EU Youth Report, Youth-investing and Empowering, 

Bruxelles, 27 Aprilie 2009, pp.24-25, disponibil pe adresa 
http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf  
2
 Legea nr. 350 / 2006  din 21-07-2006 ,Legea tinerilor  publicat in Monitorul Oficial 

nr. 648 din 27-07-2006, Art.2,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pp. 1, 4, 5, disponibil 
online  http://www.mts.gov.ro/files/file/legislatie_L_350_2006.pdf  

http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf
http://www.mts.gov.ro/files/file/legislatie_L_350_2006.pdf
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etc), tocmai penrtru a-i ajuta să intre pe piaţa muncii şi să încurajeze non-

discriminarea accesului, dar şi scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor. 

Pentru a combate sărăcia şi pentru a împăca viaţa profesională cu cea 

familială ( o altă prevedere importantă a Pactului European pentru Tineret) 

tinerii aflaţi la prima căsătorie, pot beneficia de credite bancare cu „termene 

de rambursare de până la 10 ani, cu rată a dobânzii scăzută”. Tinerilor 

defavorizaţi pot beneficia de locuiţe sociale1.   

În România voluntariatul este recunoscut prin lege2, totuşi articolul referitor la 

acesta este ambiguu, recunoaşterea voluntariatului rămânând doar la nivel 

general, iar întrebarea „recunoaşterea voluntariatului ca ce activitate?” fiind 

pertinentă.  

Deşi este recunoscută necesitatea unor politici de tineret în „Legea tinerilor”, 

la nivelul României nu se poate vorbi de o politică de tineret recunoscută  şi 

asumată politic, nu există o strategie propriu-zisă. „Legea tinerilor” numeşte 

ca principii de bază ale unei politici de tineret : 

a. Elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi 

fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale 

b. Asigurarea participării tinerilor la deciziile care-i vizează 

c. Sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea 

acestora în vederea asumării responsabilităţii individuale sau de grup 

d.  Sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora 

la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării 

e. Stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale 

cu structuri neguvernamentale de tineret şi pentru tineret prin înfiinţarea de 

                                                 
1
  Legea nr. 350 / 2006  din 21-07-2006 ,Legea tinerilor  publicat in Monitorul Oficial 

nr. 648 din 27-07-2006, Art.17, pp.7-8, 10, disponibil online  
http://www.mts.gov.ro/files/file/legislatie_L_350_2006.pdf  
2
 Legea nr. 350 / 2006  din 21-07-2006 ,Legea tinerilor  publicat in Monitorul Oficial 

nr. 648 din 27-07-2006, Art.20, p. 9, disponibil online  
http://www.mts.gov.ro/files/file/legislatie_L_350_2006.pdf 

 
 

 

http://www.mts.gov.ro/files/file/legislatie_L_350_2006.pdf
http://www.mts.gov.ro/files/file/legislatie_L_350_2006.pdf
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consilii consultative constituite din organizaţii neguvernamentale de şi pentru 

tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală sau locală 

care gestionează fonduri destinate tineretului 

f. Garantarea drepturilor la educaţie, instruire şi specializare profesională 

g. Stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale 

h. Stimularea mobilităţii în rândul tinerilor 

i. Stimularea voluntariatului în rândul tinerilor 

j. Promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei 

şi intoleranţei în rândul tinerilor.1 

Urmărind aceste principii se poate constata că ele sunt în concordanţă cu 

prevederile U.E. cu privire la politicile de tineret, ele par a fi o transpunere 

fidelă a tot ceea ce U.E. a subliniat ca fiind important în domeniul tineretului şi 

al creării unor politici de tineret. Cu toate acestea, nu se poate spune că 

România a reuşit să îndeplinească obiectivele pe care U.E le urmăreşte prin 

programele dezvoltate pentru a îndeplinii aceste principii. România este cu 

mult în urma celorlalte state europene în ceea ce priveşte abordarea 

problemelor tinerilor. În absenţa unei strategii pentru a atinge principiile 

enumerate mai sus, România rămâne ineficientă în atingerea ţintelor 

europene  privind diferite aspecte din viaţa tinerilor.  În 2008, Uniunea 

Studenţilor din România critica faptul că România este singura ţară din 

Europa care nu are o politică naţională de tineret, care să precizeze statutul, 

dreptuluirle, resonsabilităţile şi rolul tinerilor în societate.2 

În România, un partener de discuţie al decidenţilor politici încearcă să fie 

Consiliul Tineretului din România, însă vocea acestuia este prea puţin auzită 

în lege vorbindu-se de Consiliul Naţional al Tineretului din România ca for şi 

                                                 
1
 Legea nr. 350 / 2006  din 21-07-2006 ,Legea tinerilor  publicat in Monitorul Oficial 

nr. 648 din 27-07-2006, Art.4, p 1, disponibil online  
http://www.mts.gov.ro/files/file/legislatie_L_350_2006.pdf  

2
 http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/usr-romania-singura-tara-europeana-fara-

politica-pentru-tineret.html, publicată  05 May 2008 

http://www.mts.gov.ro/files/file/legislatie_L_350_2006.pdf
http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/usr-romania-singura-tara-europeana-fara-politica-pentru-tineret.html
http://stiri.itbox.ro/stiri-online/social/usr-romania-singura-tara-europeana-fara-politica-pentru-tineret.html
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partenr principal de discuţie al decidenţilor politici. Însă în realitate acest CTR 

nu există decât pe hârtie, există reglementări legale pentru el, însă el nu are 

activitate efectivă.1 Consiliul Tineretului din România se află în legătură 

directă cu Forumul European de Tineret chiar dacă pentru moment nu este 

membru al acestuia.  Scopul principal al Consiliului Tineretului din România 

este de a stimula participarea tineretului la viaţa politică, socială, economică 

şi culturală a României şi de a susţine şi promova interesele comune ale 

membrilor săi atât la nivel naţional şi internaţional.La nivel naţional acesta a 

ajutat la elborarea câtorva documente importante în domeniul politicilor de 

tineret între care „Planul Naţional de Acţiune pentru Tineret în România”, 

Legea nr.146-2002 privinde regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru 

tineret şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, legii 

nr.245-2004 privinid instituirea Zilei Naţionale a Tineretului  şi la elaborarea 

proiectului de Lege a Tineretului. Pe plan internaţional s-a implicat în 

discuţiile cu privire la politicile de tineret europene dinainte ca România să 

devină membră a UE.2 Consiliul Tineretului din România a criticat adesea legi 

şi proiecte de lege ale autorităţilor atunci când i se părea că ele contravin 

unor prevederi europene, că sunt nedemocratice , că încalcă anumite 

drepturi fundamentale , de exemplu,  Rezoluţia pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei nr. 37/2003 privind asociaţiile şi fundaţiile, Rezoluţia  

pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 166/2002 .3 Cu toate acestea 

nu se poate exprima foarte clar în ce măsură acesta a avut vreun rol în 

adoptarea acestor legi. 

Principalele evenimente legate de tineret care au loc la nivel european au loc 

şi la nivelul României : între acestea Săptămâna Voluntariatului, Săptămâna 

Europeană a Tineretului. 

                                                 
1
 Ibidem, art.15 

2
 http://www.ctr.ro/romanian/prezgen.html  

3
 http://www.ctr.ro/romanian/issues_national.html  

http://www.ctr.ro/romanian/prezgen.html
http://www.ctr.ro/romanian/issues_national.html
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În anul 2008, Săptămâna Europeană a Tineretului a fost precedată de o serie 

de dezbateri cu privire la problemele tinerilor la nivelul fiecărei ţări a U.E, 

inclusiv în România. Dezbaterile regionale de consultare a tinerilor cu privire 

la problemele cu care se confrută au fost organizate de Agenţia Naţională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale  

şi Consiliul Tineretului din România. Consultările acestea , iniţiate de la 

nivelul Uniunii Europene au avut ca scop conturarea unor noi politici de 

tineret europene, politici ce trebuiesc lansate începând cu anul 

2010.Dezbaterile au fost finanţate prin programul european Tineret în 

Acţiune. 1  

Studiul implementării politicilor de tineret europene la nivelul României este 

îngreunat de faptul că autorităţile centrale nu abordează direct problema 

tineretului din România, fără o preluare a acestor politici de tineret europene 

ăn programul de guvernare este greu de analizat în ce măsură ele sunt 

implementate în România. Poate odată cu noile politici de tineret ale Uniunii 

Europene care vor fi lansate în 2010 vom putea observa o creştere a 

interesului statului român pentru acestea, până atunci armonizarea dintre 

ceea ce se doreşte la nivel european şi ceea ce ar trebui făcut la nivel 

naţional este făcută mai puţin prin programe dezvoltate de autorităţi cât prin 

programe ale organizaţiilor neguvernamentale. 

 

  

 

 

  

                                                 
1
  http://www.euractiv.ro/uniunea-

europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_14744/Dezbateri-regionale-pentru-
tineri-'Mesajul-tau-pentru-Europa'.html , 9 septembrie 2008  
 
 

http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_14744/Dezbateri-regionale-pentru-tineri-
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_14744/Dezbateri-regionale-pentru-tineri-
http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_14744/Dezbateri-regionale-pentru-tineri-
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