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UN SFERT DE MANDAT PREZIDENTIAL  
 
Continuăm în acest raport demersurile legate de analiza 
performanţei instituţionale realizate în volumul “12.XII 
Revoluţia portocalie în România”, publicat la începutul acestui 
an sub semnătura mai multor cercetători ai Institutului PRO.  
Această analiză am axat-o exclusiv pe o singură 
instituţie – Preşedinţia României. Preşedintele, ca parte a 
executivului, reprezintă una din puterile statului (împărţind 
atribuţiile executive cu Guvernul). Unul din scopurile 
acestei analize este acela de a compara 
comportamentul instituţional cu cel imagologic, 
pentru a vedea în ce măsură etichetele impuse la 
nivelul opiniei publice au acoperire în actul 
administrativ.   
 
Evaluarea conţine exclusiv dimensiunea cantitativă a 
activităţii instituţiei prezidenţiale. Ea derivă, în mod 
evident, din caracteristicile politice şi personale ale celor care 
ocupă această funcţie şi, prin urmare, oferă indicii interesante 
asupra capacităţii de a efectua acte de guvernare. Se va vedea, 
din măsurările de mai jos, în ce măsură preşedintele 
actual a dat o dimensiune proprie activităţii sale 
instituţionale, conturând un profil aparte spectrului 
decretelor pe care le-a semnat. Acest profil este util de 
cunoscut, mai ales că el vine în completarea imaginii pe care 
preşedintele şi-a creat-o de-a lungul primei părţi a mandatului 
său. Sperăm ca acest demers analitic să ajute la încadrarea mai 
corectă a performanţei politice şi instituţionale a actorilor în 
cauză (preşedintele, în cazul de faţă).  
 
Interesul pentru analiza actelor normative decurge din 
necesitatea unei interpretări legitime si de substanţă a 
guvernării. Scena politică este mult prea mult dominată de 
dimensiunea imagologică. Aceasta face ca impresia generală 
formată despre instituţiile politice româneşti să fie oarecum 
distorsionată.  În principiu, abordarea din perspectiva imaginii 
este oportună şi reprezintă un instrument valid pentru 
relaţionarea în spaţiul politic şi în cel public. Totuşi, fascinaţia 

3 



 

imaginii depăşeşte, uneori, preocuparea pentru 
cealaltă dimensiune concretă – guvernarea propriu-
zisă. Dincolo de orice alt aspect, actul guvernării este 
fundamentat pe fondul actelor normative care o fac posibilă. 
Evident, actele normative sunt baza, o primă etapă (şi cea mai 
importantă) de la care pleacă esenţa actului de exercitare a 
puterii într-un sistem democratic. Fără a aprofunda o abordare 
cu privire la însemnătatea teoretică a acestor acte, demersul 
nostru vizează aplecarea asupra fondului normativ. 
 
Am început de la premisa că sistemul rotaţiei la putere a 
guvernărilor favorizează, în mod implicit, abordări 
distincte, centrate pe anumite sisteme de valori. Or, 
aceste seturi de valori sunt diferite şi, totodată, dependente de 
anumite variabile: în funcţie de doctrine şi principii politice 
împărtăşite, în funcţie de categoriile de electorat reprezentate, 
în funcţie de contextul intern şi extern şi mai ales în funcţie de 
specificul individual al personalităţilor care se succed la putere. 
Prin urmare, actele normative pot fi interpretate şi dintr-o 
asemenea perspectivă.  
 
O analiză comparativă a ultimelor trei guvernări, 
legată de specificul actelor normative, în sensul 
zonelor asupra cărora s-au concentrat, este oricând 
binevenită. În altă ordine de idei, este un pas de la 
interpretarea strict cantitativă la un demers calitativ prin care 
urmărim nu doar cuantificarea comparată a actelor normative 
emise în timpul diferitelor guvernării (demers evidenţiat deja în 
alte produse ale Institutului PRO), cât mai ales evidenţierea 
specificului şi a tendinţelor. Pasul e unul intermediar, fiindcă 
după acest demers urmează o provocare şi mai importantă, 
referitoare la conţinutul efectiv al actelor normative 
(acum am identificat zonele asupra cărora se insistă în emiterea 
de acte juridice, iar ulterior vom realiza noi cercetări prin care 
vom evalua ce fel de decizii concrete au fost luate în interiorul 
fiecărui domeniu în parte).  
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PRECIZARI METODOLOGICE 
 
Datele luate în calcul la toate graficele din acest capitol provin din 
informaţiile publicate pe pagina de internet a Camerei Deputaţilor, la 
rubrica Repertoriu legislativ: 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame.  
 
Aici sunt publicate texte legislative din 1864 şi până în prezent, sub egida 
Consiliului Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului, 
căruia îi revine, potrivit art 79 şi 150 din Constituţia României şi legii 
sale organice, nr 73/1993, obligaţia elaborării şi publicării de repertorii 
legislative. Această obligaţie legală derivă din principiul conform căruia, 
în România, există o singură evidenţă oficială a legislaţiei. Cu această 
precizare, ne asumăm veridicitatea cifrelor statistice analizate mai sus, 
sub rezerva corectitudinii publicării lor pe această pagină de internet. De 
asemenea, precizăm că datele au fost prelucrate până în luna aprilie 
2006, orice neconcordanţă cu repertoriul legislativ în prezent 
reprezentând efectul unor modificări ulterioare. 
 
 
Analiza de faţă cuprinde o monitorizare a tuturor decretelor emise de 
ultimii trei preşedinţi în primele 15 luni de mandat.  
Am ales perioada de 15 luni pentru a surprinde un sfert din mandatul 
actualului preşedinte (la un mandat de 5 ani, 15 luni reprezintă o pătrime, 
fiind o perioadă mai relevantă, din acest punct de vedere decât un interval 
de un singur an). Institutul PRO va realiza măsurători similare în perioada 
următoare pentru celelalte etape care vor fi parcurse în actualul mandat.  
 
Pentru a realiza o comparaţie riguroasă, am exclus din calcul luna 
decembrie, deoarece aceasta avea o dimensiune diferită pentru cele trei 
mandate luate în calcul. Astfel, primul decret al preşedintelui 
Constantinescu a fost emis pe 2 decembrie 1996, în timp ce Ion Iliescu şi-a 
început această activitate pe 20 decembrie, iar Traian Băsescu pe 17 
decembrie. Cei trei preşedinţi au avut o activitate diferită în aceste 
intervale inegale, iar includerea unei luni incomplete într-o analiză care 
cuprinde şi comparaţii lunare ar fi distorsionat interpretările.  
 
Aceste decrete au fost numărate şi introduse într-o bază de date în funcţie 
de obiectul emiterii lor.  
 
Pentru aceasta, ne-am oprit la următoarele categorii, derivate 
din funcţiile generale ale instituţiei prezidenţiale: 
1. Promulgarea legilor – este atribuţia fundamentală pe care şeful 
statului şi-o exercită prin intermediul decretelor. Conform Constituţiei, 
Preşedintele României poate promulga o lege sau o poate retrimite în forul 
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legislativ pentru a fi reanalizată. Şeful statului poate face uz doar o singură 
dată de acest drept, fiind nevoit să promulge legea, chiar şi în condiţiile în 
care nouă rundă de dezbateri parlamentare confirmă forma iniţială a legii. 
În consecinţă, această atribuţie reprezintă mai degrabă o reflectare a 
dinamismului parlamentar decât un efect al proactivităţii proprii. 
  
2. Avansări în grad şi treceri în rezervă (din armată sau poliţie) 
– în calitatea de comandant al forţelor armate şi preşedinte al Consiliului 
Superior de Apărare a Tării, şeful statului are dreptul constituţional de a 
avansa sau de a trece în rezervă militarii, pe baza unor criterii ce ţin de 
activitate, performanţă sau vârstă (în cazul trecerii în rezervă). Deciziile 
sale reflectă o voinţă proprie, chiar dacă recomandările vin din partea 
ministerelor de profil.  
  
3. Acordarea de decoraţii – constituie una dintre prerogativele prin 
care şeful statului premiază cetăţeni pentru merite deosebite.  
 
4. Graţieri - este măsura de clemenţă ce constă în înlăturarea, în total sau 
în parte, a executării pedepsei aplicate de instanţa ori în comutarea 
acesteia în una mai uşoara. Graţierea individuală se acordă la cerere sau 
din oficiu, numai după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. 
Decizia reflectă o opţiune directă a Preşedinţiei. 
 
5. Numiri şi schimbări de procurori şi de judecători – atribuţiile 
preşedintelui pe zona numirilor/schimbărilor procurorilor sau 
judecătorilor au crescut, o dată cu reforma în justiţie (iniţiată în 2004 şi 
continuată puternic în 2005). Prin intermediul ministrului Justiţiei, care a 
preluat o parte din rolul Consiliului Superior al Magistraturii de a revoca 
sau numi procurori şi judecători, rolul preşedintelui a devenit mai 
important. Pe de o parte, acest indicator reflectă voinţa ministrului 
justiţiei de a opera modificări în sistem şi, pe de altă parte, poate indica 
inclusiv disponibilitatea ca, în baza unei bune colaborări politice între 
Preşedinte şi ministrul Justiţiei, primul să îşi operaţionalizeze voinţa de 
numire sau revocare a magistraţilor. În concluzie, acest indicator reflectă 
foarte mult nivelul de implicare şi de responsabilizare al ministrului 
justiţiei şi al Preşedintelui faţă de acţiunile de schimbare din sistem.  
 
6. Numiri şi schimbări de ambasadori - Preşedintele, la propunerea 
Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai 
României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului 
misiunilor diplomatice. Şi aici, decizia este la latitudinea directă a şefului 
statului, ea reflectând un nivel de implicare specific.  
 
7. Transmiterea către parlament a unor acte privind încheierea 
unor acorduri internaţionale  – încheierea acordurilor internaţionale 
constituie una din atribuţiile principale prin care şeful statului operează în 
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zona politicii externe, alături de acreditarea şi rechemarea ambasadorilor 
şi reprezentanţilor diplomatici. Şeful statului îndeplineşte rolul principal 
în deciziile de politică externă, dar în acest caz el reflectă o relaţie de 
colaborare cu Guvernul (această instituţie fiind cea care, în primă instanţă, 
încheie aceste acte). 
 
În afară de aceste categorii, mai există un număr relativ mic de decrete 
emise, referitoare la diverse subiecte precum numirea guvernului sau a 
unor miniştri. Fiindcă sunt puţine, aceste decrete au fost eliminate din 
analiză.  
 
Comparaţia între mandate a fost realizată pentru perioadele 
următoare: 
1 ianuarie 1997 – 31 martie 1998: Emil Constantinescu 
1 ianuarie 2001 – 31 martie 2002: Ion Iliescu 
1 ianuarie 2005 – 31 martie 2006: Traian Băsescu 
 
Prelucrarea datelor păstrează limitele precizate la început, în ceea ce 
priveşte corectitudinea repertoriului legislativ realizat sub egida 
Consiliului Legislativ. Astfel, există posibilitatea ca, din motive care nu ţin 
de monitorizarea efectuată de Institutul PRO, anumite cifre să fie 
modificate. Câtă vreme avem de-a face cu un număr relativ mare de acte 
incluse în această analiză (au fost reţinute în baza de date aproape patru 
mii de decrete), eventuale mici modificări nu influenţează deloc nici 
ponderile, nici trendurile identificate mai jos.  
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JURIDIC, DESPRE ACTELE PRESEDINTELUI 
 
În îndeplinirea atribuţiilor sale (acelea definite de Constituţie şi 
care nu sunt nici acum, după 15 ani de democraţie, clarificate cu 
adevărat, rămânând una din marele controverse ale sistemului 
politic românesc), Preşedintele Republicii recurge la toate cele 
patru categorii de activităţi prin care, în toate statele 
democratice moderne, este îndeplinită funcţia executivă. Este 
vorba de actele juridice (acelea analizate în materialul de faţă), 
faptele materiale juridice, operaţiile materiale fără efecte 
juridice şi actele exclusiv politice. 
 
Reţinem faptul că activitatea preşedintelui nu se limitează doar 
la decrete, deoarece există acţiuni care nu pot fi exprimate prin 
intermediul acestora. În afara actelor juridice, există şi alte 
categorii de acţiuni: 
- faptele materiale juridice (toate activităţile ale căror efecte 

juridice nu se produc ca urmare a unei manifestări de 
voinţă, ci care urmare a unei acţiuni materiale; când 
preşedintele solicită unei instituţii o clarificare – 
guvernului, de pildă – o face în baza unei cereri scrise şi nu 
doar în baza emiterii unui mesaj; aceasta nu este un decret, 
ci un fapt material; la fel este vorba şi atunci când 
preşedintele sesizează Curtea Constituţională); 

- acţiuni neadministrative (ele se referă la toate acţiunile 
care oferă un anumit simbolism funcţiei prezidenţiale – 
prezenţa la recepţii, ceremonii oficiale, evenimente 
internaţionale, primirea scrisorilor de acreditare din partea 
ambasadorilor străini etc.; aceste acţiuni pot rupe o foarte 
mare bucată de timp din activitatea cotidiană a 
preşedintelui); 

- actele exclusiv politice (toate acţiunile cu un conţinut 
politic permise de lege unui şef de stat neafiliat partinic şi 
care nu produc efecte juridice); acest capitol e susţinut de 
mesaje, permise de Constituţie ca principal instrument 
politic aflat la dispoziţia preşedintelui; e zona cea mai 
vizibilă a activităţii unui preşedinte în România, iar modul 
în care se construieşte imaginea ocupanţilor acestei funcţii 
confirmă această ipoteză.  
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Preşedintele uzitează de acest ultim mecanism în foarte multe 
circumstanţe: el prezintă poziţia statului faţă de temele de 
politică externă sau internă, dă interviuri şi declaraţii, 
realizează apeluri către diverse instituţii sau către populaţie, 
iniţiază acţiuni de dialog etc. Conform Constituţiei, preşedintele 
este cel care îşi defineşte, de fapt, formele de participare la viaţa 
publică. Considerăm însă că mesajul tinde a avea o prevalenţă 
prea mare în modul în care este evaluat comportamentul 
instituţional al preşedintelui. Din această cauză, se pierde 
accentul care ar trebui pus şi pe activitatea instituţională. De 
aceea, prin această cercetare, încercăm să vedem în ce măsură 
există o corelaţie între imaginea derivată din actele politice şi 
imaginea rezultată din actele juridice.  
 

Înainte de a trece la analizarea propriu-zisă a actelor juridice, este 
necesară o privire de ansamblu asupra ponderii fiecărei categorii de 
acţiuni în activitatea efectivă a actualului preşedinte român. Dacă la 
nivelul numărului decretelor emise, ritmul acestuia este comparabil 
cu al predecesorilor săi (cu diferenţe de nuanţă explicate mai jos), 
iar la fapte materiale juridice şi acţiuni neadministrative s-a recurs 
în câteva momente, puţin semnificative ca pondere, actele 
politice domină de departe portofoliul realizărilor acestui 
sfert de mandat prezidenţial.  
De altfel, această categorie de acţiuni este şi cea mai puţin 
caracterizată de concreteţe, cel mai dificil cuantificabilă şi, cu 
siguranţă, cea mai dominată de subiectivism, atât la nivelul 
construcţiei acţiunilor, cât şi la nivelul receptării lor. Preşedintele 
Băsescu a ales deci să îşi definească mandatul cu 
prioritate pe un teritoriu unde se simte în siguranţă, acela 
al discursului, al cărui vocabular şi l-a însuşit cu tenacitate pe 
parcursul întregii cariere politice. Astfel, reperele memorabile ale 
perioadei parcurse din stagiul său la Cotroceni sunt în totalitate 
legate de gesturi de imagine sau replici subsumate unor relaţionări 
politice, şi nu de hotărâri sau acţiuni efective sau mesaje cu caracter 
instituţional. În acest fel, Băsescu dovedeşte fidelitate propriului 
stil consacrat de abordare a funcţiilor administrative: atât la 
ministerul  Transporturilor, cât şi la Primăria Capitalei, 
activitatea sa cu specific administrativ, de fond, a fost mai 
degrabă nesubstanţială (progresele înregistrate ca efect al 
prestaţiei sale au fost reduse, la momentele respective, şi 
insignifiante ca peformanţe istorice); ea a fost însă dublată 
permanent de o hiperactivitate la nivel politic şi 
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imagologic: mai mult decât ministru, Băsescu era un comunicator 
fervent pe teme politice, mesajele sale complicând adesea 
atmosfera la nivel guvernamental; dincolo de acţiunile ca edil, el a 
tins către dominarea scenei politice ca factor important şi, ulterior, 
principal al opoziţiei politice. Două dintre caracteristicile definitorii 
ale acestui comportment politic se regăsesc şi acum, drept trăsături 
fundamentale ale noului său rol: poziţionarea adversativă faţă de 
un factor de putere esenţial, şi accentul puetrnic pe imagine şi 
discurs în detrimentul acţiunii executive. 

 
Dar care sunt actele juridice pe care un preşedinte le are la 
dispoziţie? Conform cadrului legal, este vorba de decrete, 
precum şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Preşedinţiei României (consacrat prin Legea 47/1994, 
republicată în 2001, după OUG 1/2001 şi 176/2001, care au 
modificat-o). În afară de acestea, există şi actele de numire şi de 
eliberare din funcţii a consilierilor prezidenţiali, operaţiuni care 
nu se fac prin decrete. Deşi acesta este un capitol cu multe 
evoluţii în ultimul mandat, el nu va face obiectul analizei 
noastre.  
 
Decretele 
 
Articolul 90 al Constituţiei se mărgineşte să prevadă că 
“Preşedintele Republicii emite decrete, care se publică în 
Monitorul Oficial al României”. Emiterea decretelor este 
instrumentul principal de acţiune al preşedintelui, din punct de 
vedere juridic. Interesant este că emiterea decretelor nu este 
mărginită de Constituţie, care nu prevede zonele asupra cărora 
preşedintele se poate îndrepta. Constituţia nu spune când poate 
preşedintele să recurgă la decrete şi când va folosi alte acte. 
Aceasta înseamnă că analizarea acestui indicator dă o imagine 
foarte relevantă asupra disponibilităţii preşedintelui de a emite 
decrete. Preşedintele are, de fapt, o marjă foarte largă de 
acţiune, deoarece Constituţia nu îi interzice explicit 
preşedintelui să îşi asume, prin legi, şi alte atribuţii decât cele 
pe care le are în prezent.  
Este de remarcat faptul că anumite decrete ale preşedintelui nu 
sunt supuse controlului judecătoresc al legalităţii actelor 
juridice (în cadrul contenciosului administrativ). Conform legii 
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554 din 2 decembrie 2004, există anumite acte care nu sunt 
supuse controlului judiciar: 
 
“Art. 5. - (1) Nu pot fi atacate în contenciosul administrativ:  
a) actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile 
acestora cu Parlamentul;  
b) actele de comandament cu caracter militar.  
(2) Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele 
administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin 
lege organică, o altă procedură judiciară.  
(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, 
al stării de asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi 
securitatea naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, 
precum şi pentru înlăturarea consecinţelor calamităţilor naturale, 
epidemiilor şi epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere.” 
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EVOLUTIA DECRETELOR 
 
Acest prim indicator oferă o imagine generală cu privire la 
cantitatea de decrete emise de cele trei administraţii comparate.  
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Numărul total de decrete relevă o creştere evidentă de-a 
lungul anilor. Strict numeric, preşedintele Băsescu are mai 
multe decrete emise decât Ion Iliescu (în ultimul său mandat), 
iar acesta are mai multe decât Emil Constantinescu. Ritmul de 
creştere este mai mare la Ion Iliescu (care are cu 103% mai 
multe decrete decât Emil Constantinescu) decât la Traian 
Băsescu (acesta depăşindu-l pe fostul şef de stat cu aproximativ 
28%). Deşi tendinţa de creştere este evidentă, ritmul care 
face diferenţa între diversele mandate nu este unul 
liniar. Tendinţa de creştere majoră tinde a fi recuperată însă în 
a doua parte a intervalului (după ce, la nivelul lunii noiembrie, 
adică după 11 luni de mandat, diferenţa dintre preşedintele 
Băsescu şi preşedintele Iliescu era doar de 12%).  
Ne putem aştepta ca, în condiţiile în care ritmul din ultimele 
luni va fi continuat, distanţa dintre ultimele două mandate să 
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capete dimensiunea distanţei dintre primele două mandate. 
După cum se va vedea mai jos, recuperarea acestei distanţe nu 
depinde unilateral de performanţa preşedintelui, ci şi de relaţia 
sa şi de eficienţa funcţionării altor instituţii politice 
(parlamentul, spre exemplu).  
Dacă prezentăm această evoluţie pe luni, remarcăm că nu există 
multe diferenţieri între cele trei mandate, existând chiar 
similitudini în oscilaţii. Similitudinea derivă, probabil, din 
conservarea unui anumit stil de lucru al aparatului 
administrativ al Preşedinţiei. Aici vedem că preşedintele 
Băsescu nu diferă foarte mult ca ritm de mandatele 
anterioare. Ba mai mult, există o „cărare” comună a ultimelor 
două mandate. Există două posibile explicaţii – fie preşedintele 
Băsescu a preluat acest stil de lucru al administraţiei de la fostul 
deţinător al funcţiei (fiind mulţumit de el), fie nu este 
interesat neapărat de modificarea sa, preocupările 
sale fiind mai mult legate de dimensiunea politică a 
mandatului său.  
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Dacă extindem perspectiva, remarcăm faptul că preşedintele 
e mult mai mult preocupat de activitatea sa cu efecte 
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de imagine decât de cea strict instituţională. 
Similitudinea de parcurs nu înseamnă însă şi o similitudine de 
conţinut (după cum se va vedea ceva mai jos).  
Altfel, într-o numărătoare a actelor emise de cele trei instituţii 
majore ale democraţiei politice româneşti (Parlamentul – prin 
numărul de legi, Preşedinţia – prin numărul de decrete, 
Guvernul – prin numărul de hotărâri şi de ordonanţe de 
urgenţă), se poate intui o corelaţie care va deveni mai evidentă 
ceva mai jos, între activitatea preşedintelui şi cea a 
parlamentului.  
 
 

Distributie acte institutii
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Acest grafic ne arată că motorul instituţional a fost, în 
toate cele trei perioade, Guvernul. Acesta a dominat mai 
mult sau mai puţin categoric toate mandatele. Cea mai evidentă 
dominaţie a fost în perioada 1996-2000, când Guvernul a 
deţinut 59% din activitatea acestor instituţii. Aceea era 
perioada de efervescenţă post-electorală, în care guvernul CDR-
USD-UDMR începea să activeze şi să reglementeze reformele 
promise.  
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In mandatul următor, ponderea a favorizat tot Guvernul, dar 
care nu a mai dominat la fel de categoric. Executivul condus 
de Adrian Năstase a fost cel mai puţin dominant dintre 
cele trei analizate (fapt oarecum surprinzător, deoarece pare 
a contrazice impresia consolidată la nivel imagologic la finalul 
mandatului). Surpriza e doar aparentă, deoarece ponderea 
guvernului este compensată de un activism foarte mare din 
partea Parlamentului (instituţie care, în perioada 2001-2002, a 
produs foarte multe legi). Din această cauză, creşterea activităţii 
guvernului Năstase a fost ceva mai puţin vizibilă. În acelaşi 
mandat PSD, preşedintele a avut şi el un rol important, având o 
pondere mai mare decât în perioada anterioară. 
Impresionantă este însă evoluţia Parlamentului, care 
iese în evidenţă în mod categoric, cu o pondere dublă faţă de 
celelalte perioade. De altfel, parlamentul ajută oarecum şi 
Preşedintele în acest clasament, o parte din activitatea acestei 
din urmă instituţii constând în promulgarea legilor votate de 
legislativ (ceea ce înseamnă că, per total, scăderea Guvernului 
în acest clasament este cu atât mai clară).  
 
În actualul mandat, liderul este tot Guvernul, dar la o 
distanţă considerabil mai mică. Preşedintele are cea 
mai mare pondere din toate perioadele analizate, cu 
un scor de 38% din numărul total de acte. Parlamentul se 
dovedeşte, în context, cea mai puţin productivă instituţie.  
Creşterea Preşedinţiei este cu atât mai spectaculoasă 
cu cât nu este ajutată de instituţia legislativă. Creşterea 
sa nu este făcută pe fondul promulgării de legi, ci pe cu totul 
alte zone. Care sunt aceste zone vedem foarte clar din graficul 
de mai jos.  
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Distribuţia de mai sus este spectaculoasă prin zonele care 
conturează cel mai clar profilurile celor trei preşedinţi. 
Remarcăm că, în linii mari, cei trei preşedinţi au o 
distribuţie relativ similară pe zonele de activitate, cu 
câteva mici, dar notabile, excepţii. Echilibrul indică o 
anumită inerţie instituţională şi o specificitate a funcţiei. 
Excepţiile sunt însă importante. Ele se remarcă în special în 
comparaţia dintre actualul preşedinte, Traian Băsescu, şi fostul 
preşedinte Ion Iliescu. Băsescu e mult mai preocupat de zona 
schimbărilor: în justiţie şi în structurile militare. Iliescu era mai 
preocupat de promulgarea legilor (păstrând un activism redus 
în alte domenii). Aceasta îi contura un profil neimplicat, 
oarecum distant, cu multe conotaţii simbolice. Aceste 
diferenţieri devin şi mai clare dacă privim graficul de mai jos, în 
care vedem o împărţire a domeniilor ca proporţii din totalul 
propriilor decrete emise. Astfel, remarcăm foarte clar de ce a 
fost dominat fiecare mandat în parte, cel puţin în primele 15 
luni. Emil Constantinescu a promulgat legi şi a dat decoraţii; 
Ion Iliescu a promulgat legi şi a activat mărunt în celelalte zone; 
Traian Băsescu a schimbat procurori şi judecători, a promulgat 
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legi şi a promovat şi a trecut în rezervă ofiţeri din armată şi/sau 
poliţie.  
 

Tipul actelor preşedintelui
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Traian Băsescu este un permanent agent al schimbării. 
A fost aşa în toate momentele esenţiale ale parcursului său 
politic postdecembrist. Înainte de a vorbi de calităţile sale de 
promotor al schimbării instituţionale, vă prezentăm un citat din 
lucrarea “12.XII – Revoluţia portocalie în România”, în care se 
analizează, printre altele, componenta imagologică a 
schimbării, aşa cum a fost ea oferită de Traian Băsescu: 

 
“Traian Băsescu a fost pus, până acum, în situaţia de a se opune 
sistemului şi de a încerca, într-o formă sau alta, schimbarea 
acestuia. Niciodată nu a trebuit să apere o structură existentă - 
atitudine care la prima vedere poate fi considerată tradiţionalistă - 
ci a căutat mereu căi şi motive pentru o permanentă reaşezare a 
lucrurilor. Chiar şi în momentul în care părea că vrea să conserve o 
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poziţie (mandatul de primar general în 2004), Traian Băsescu a 
militat pentru schimbarea Consiliului General. În faţa unei clase 
politice conservatoare şi dominate de iluzia veşniciei, a unui aparat 
funcţionăresc înţepenit şi necooperant, a unei tranziţii care durează 
tot mai mult, permanentul atac verbal al lui Traian Băsescu 
împotriva acestei stări de lucruri i-a adus un grad înalt de apreciere 
populară ajutându-l să devină omul care se bate cu sistemul şi care, 
dacă va ajunge la putere, îl va schimba. Speranţele cetăţenilor se 
refereau evident la componenta calitativă a schimbării, la reformă. 
Realitatea celor cinci ani de la primărie, a celor cinci ani de la 
minister şi a anului de preşedinţie este că în toate aceste locaţii 
au avut loc schimbări, dar în niciuna nu s-au petrecut 
reforme. Cu toate acestea, dinamismul lui Traian Băsescu, 
superior oricărui alt politician al momentului şi aplecarea sa spre 
situaţiile cu potenţial de conflictualitate îl recomandă în continuare 
în ochii cetăţenilor ca fiind omul potrivit pentru curăţarea 
României de tarele guvernărilor anterioare. În numeroase luări de 
poziţie din 2005, Traian Băsescu a acuzat sistemul în ansamblu sau 
anumite elemente ale acestuia de proastă funcţionare. A vorbit de 
sănătate, de energie, de vămi, de învăţământ, de constituirea 
bugetului, de îndiguiri, de protejarea populaţiei în faţa calamităţilor 
naturale. Întotdeauna în discursurile sale a existat un vinovat şi 
întotdeauna a existat o victimă (cetăţeanul) pe care preşedintele o 
apără. Uneori, ca urmare a intervenţiilor sale, s-a întâmplat ceva în 
sistem. De cele mai multe ori însă nu s-a întâmplat nimic, fie pentru 
că acuzaţiile prezidenţiale nu aveau acoperire, fie pentru că 
sistemul rezistă la orice formă de interferenţă. La fel ca Ion Iliescu 
în 2003, Traian Băsescu s-a substituit opoziţiei şi a atacat 
executivul pe teme de interes general. Această strategie îl menţine 
în fruntea opţiunilor populare şi stopează şi eventuala creştere a 
opoziţiei care a fost împiedicată să beneficieze de deficitul de 
imagine al puterii şi de disensiunile din interiorul acesteia.” 
(extras din capitolul „Republica Prezidenţială România”) 

 
Analiza graficelor care conţin date despre 
comportamentul instituţional al preşedintelui Traian 
Băsescu ne confirmă preocuparea pentru schimbare. 
Traian Băsescu depăşeşte foarte multe limite în ceea ce 
priveşte înlocuirea personalului în diverse structuri ale 
statului. Înlocuirile de procurori şi judecători sunt 
spectaculoase prin număr, dar şi prin intensitate. 
Profitând de un Parlament puţin activ, care nu i-a oferit 
suficiente legi pentru promulgare, preşedintele Băsescu s-
a concentrat pe zona resurselor umane. Nu doar 
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promulgarea legilor a fost ignorată, dar şi alte zone, 
precum iniţierea de acorduri internaţionale (componentă 
esenţială a implicării sale în politica externă). 
Preocuparea pentru înlocuirile din funcţii indică faptul că 
discursul preşedintelui Băsescu despre 
schimbare a avut şi o componentă practică. 
Dincolo de impresia că preşedintele nu are zone de 
acţiune executivă, iată că implicarea sa în modificări 
instituţionale e una măsurabile şi vizibilă. 

 
* * * 
 
În cele ce urmează, vom încerca o evidenţiere a distribuţiei 
lunare a numărului de decrete pe cele mai importante domenii, 
pentru a remarca anumite elemente de specificitate.   
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Nu există element de comparaţie aici. Preşedintele Băsescu 
a fost activ la acest capitol într-o manieră total diferită 
de cea a preşedinţilor anteriori.  
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Există, evident, argumente acoperite de lege care explică 
diferenţele (reformele în justiţie, demarate în 2004 şi reiterate 
în vara anului 2005 au generat un mai mare dinamism în ceea 
ce priveşte schimbările de judecători şi procurori).  
Ele nu explică decât parţial însă un mecanism care a fost utilizat 
la turaţie maximă de preşedinte. O explicaţie ţine şi de 
dorinţa legitimă a preşedintelui ca, în afara 
înlocuirilor legislative, să opereze şi înlocuiri în zona 
personalului din justiţie (considerat ca fiind o piedică în 
punerea în aplicare a acestor legi).  
 
Traian Băsescu iese în evidenţă în ceea ce priveşte numărul de 
înlocuiri din justiţie şi din sistemul militar (după cum se va 
vedea mai jos). Câteva vârfuri spectaculoase atrag acum atenţia, 
deşi la vremea respectivă mass-media au fost mai puţin 
preocupate de ele. Schimbările din aprilie 2005, iulie 2005, 
decembrie-ianuarie şi martie 2006 indică modificări de fond 
într-un sistem în care, până acum, preşedintele nu s-a 
implicat aproape deloc. E de aşteptat ca această implicare să 
devină un loc comun al activităţii instituţiei prezidenţiale, câtă 
vreme numirile şi schimbările de procurori şi judecători vor 
rămâne apanajul instituţiei din Palatul Cotroceni.  
 
Revenind la preocuparea pentru modificarea în sistemul de 
cadre din justiţie şi zona militară, propunem un simplu şi 
spectaculos exerciţiu intelectual (strict ipotetic): cum s-ar fi 
schimbat statistica dacă, la aceste două capitole, preşedintele ar 
fi activat într-o manieră similară cu predecesorii săi? 
Rezultatele ar fi fost dramatice, deoarece numărul 
total de decrete nu ar fi depăşit 900 (dimpotrivă, ar fi fost 
undeva în jurul a 850); mandatul lui Băsescu ar fi fost 
comparabil cu cel al lui Emil Constantinescu prin inactivitate, 
iar ponderea instituţiei prezidenţiale în numărul total de acte 
emise de instituţiile politice importante ar fi scăzut de la 38% la 
23%, devenind astfel cel mai puţin activ dintre preşedinţi.  
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Promulgari de legi
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La acest capitol, preşedintele Băsescu este mai degrabă 
comparabil cu preşedintele Constantinescu. Campion 
detaşat, Ion Iliescu a profitat de majoritatea parlamentară a 
PSD care a transformat actul legislativ într-un sistem numit în 
presă drept „maşina de vot”. Eficienţa majorităţii parlamentare 
a PSD contrastează clar cu perioadele în care acest partid nu a 
fost la guvernare. Din acest punct de vedere, se poate vorbi 
de un regres în actualul mandat, accentuat şi mai mult de 
faptul că ritmul de legiferare ar fi trebuit să se menţină la un 
nivel ridicat, în corelaţie cu cerinţele de adoptare a legislaţiei 
europene.  
  

21 



 

Legi votate si promulgate

285

933

478

284

947

492

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1996-1998 2000-2002 2004-2006

Legi votate in parlament

Legi promulgate de presedinte

 
 
Acest grafic ne evidenţiază legătura directă dintre 
numărul de decrete promulgate şi numărul de legi 
votate de Parlament. El poate funcţiona ca scuză pentru 
lipsa de performanţă a preşedintelui Băsescu la acest capitol. El 
indică însă un regres care va trebui luat în considerare în 
perioada următoare. Conform discursului prezidenţial de la 
începutul mandatului, preşedintele Băsescu urma să se implice 
pentru a eficientiza activitatea majorităţii parlamentare. 
Conform discursului preluat pe parcursul mandatului, 
preşedintele urma să se disocieze de clasa politică ineficientă şi, 
clamând „democraţia eficientă”, să solicite reforme care să 
întărească puterea factorilor mai activi (precum preşedinţia, 
spre exemplu).  
Până acum, preşedintele nu a solicitat încă explicit 
acest lucru. E posibil să o facă însă, la un moment dat, dacă 
ineficienţa majorităţii parlamentare nu va fi rezolvată altfel 
(spre exemplu, prin modificarea majorităţii parlamentare).  
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Spatiul militar
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Preşedintele Băsescu a fost neobişnuit de activ şi la 
acest capitol, prin comparaţie cu foştii preşedinţi. 
Preşedintele Constantinescu a fost cel mai puţin dinamic. Ion 
Iliescu a avut oscilaţii largi, previzibile, indicând un ritm relativ 
moderat de implicare. Preşedintele Băsescu îşi 
evidenţiază însă şi instituţional preferinţa pentru 
structurile militare. Atenţie, aceste decrete cuprind atât 
treceri în rezervă, cât şi avansări, ele referindu-se în special la 
ofiţerii superiori. Modificările conduc la schimbarea 
raporturilor de putere din structurile de comandă din armată şi 
poliţie. Văzând dimensiunea inlocuirilor, se poate spune că 
implică o adevărată schimbare de generaţie la nivel 
executiv, care poate influenţa comportamentul structurilor 
militare în perioada următoare. Oricum, e de reţinut că, în afară 
de discursul manifest la acest capitol, preşedinţia a dat şi 
consistenţă preocupării pentru schimbările din 
structurile militare, prin aceste modificări de 
personal. Tendinţa a fost remarcată şi în volumul coordonat 
de Institutul PRO, „12.XII – Revoluţia portocalie în România”, 
apărut sub egida Editurii Fundaţiei PRO la începutul acestui an. 
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Ea era analizată din perspectivă strict imagologică, în capitolul 
„Republica Prezidenţială România”, din care prezentăm citatul 
următor: 
 

“Traian Băsescu este preşedintele care a apărut cel mai des în 
context militar în ultimii 15 ani. Ion Iliescu s-a ferit programatic de 
acest tip de asociere (aproape la fel de mult cum s-a ferit de 
asocierea cu biserica). Emil Constantinescu a utilizat de vreo două 
ori ţinuta militară şi a organizat câteva festivităţi militare. Traian 
Băsescu nu a utilizat doar unforma, ci şi o întreagă temă discursivă 
derivată din activităţile militare. Criza jurnaliştilor a consacrat un 
Traian Băsescu aflat în fruntea celulei de criză, coordonator al unei 
operaţiuni secrete a serviciilor speciale din România şi a culminat 
cu o conferinţă de presă ţinută la Cotroceni (...). Dar înainte şi după 
această criză, Traian Băsescu a vorbit în repetate rânduri de 
potenţialul militar al României, de forţa ei navală, de lovituri 
preventive date teroriştilor, de trupele noastre din Irak considerate 
a fi un soi de armată de ocupaţie, de suplimentarea contingentului 
din Afghanistan. Chiar şi avertismentul serios trimis Siriei a sunat 
foarte milităros.  
Traian Băsescu a abordat în repetate rânduri tema “aroganţei“ cu 
care românii ar trebui să se prezinte în faţa Europei şi lumii întregi 
pentru a scăpa de aparenţa de provinciali cuminţi şi ascultători. 
Subiect favorit al naţionaliştilor moderaţi, demnitatea naţională în 
faţa străinilor şi mai ales în faţa instituţiilor europene a fost mai 
mereu o abordare a opoziţiei care acuza puterea (indiferent care era 
aceasta) de compromisuri în negocierile cu occidentul. Traian 
Băsescu a folosit-o din plin în 2004 când a acuzat oficialii români 
că dau “tainuri” liderilor europeni pentru ca aceştia să acorde note 
de trecere României la diversele capitole ale dosarului de aderare. 
Escaladarea comunicării avântate pe zona militară este o 
continuare a tematicii naţionaliste din timpul opoziţiei, dar şi o altă 
faţetă a personajului autoritar care se doreşte Traian Băsescu, 
înconjurat de persoane în uniformă, cu drapele pe fundal, eventual 
în uniformă kaki, rostind discursuri tăioase despre forţă, 
intervenţii, organizare, baze militare, aliaţi şi alianţe. Deşi a marcat 
o scădere în ultimii ani, armata se menţine în fruntea instituţiilor 
laice şi este percepută pozitiv de o largă majoritate a cetăţenilor. 
Orice asociere cu această instituţie închisă, masculină şi riguroasă, 
membră acum a celei mai puternice structuri militare a lumii, nu 
poate fi decât benefică. Este evident că mesajele prezidenţiale pe 
această temă sunt exclusiv pentru interior, comunicarea la nivel 
diplomatic având alte reguli şi alte proceduri. Ele sunt îndreptate 
înspre cetăţenii sătui să fie parte a unui stat care nu poate, a unei 
ţări care încă aşteaptă şi a unei populaţii a cărei performanţă 
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majoră este obţinerea de vize de muncă în diverse colţuri agricole 
ale Europei. Această partitură vizează acaparea unui spaţiu 
comunicaţional pe care nu mai poate evolua absolut nimeni. 
Militarii în România nu joacă o carte publică, ministrul apărării nu 
este un personaj mediatizat, iar primul-ministru este deosebit de 
civil. Opoziţia nu are cum accede în acea zonă, astfel încât această 
dimensiune rămâne la dispoziţia preşedintelui măcar încă patru ani 
de mandat.”  
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Graficul de mai sus indică mai multe oscilaţii. Ele arată 
momentele în care cei trei preşedinţi au ales să opereze anumite 
schimbări în corpul diplomatic. Ion Iliescu şi Emil 
Constantinescu au început din start cu modificări (de precizat 
că Emil Constantinescu a adoptat alte 9 decrete referitoare la 
schimbări de ambasadori încă din primele zile ale mandatului 
său, care a început în decembrie 1997). Traian Băsescu, spre 
deosebire, a aşteptat puţin timp pentru astfel de 
schimbări (abia în aprilie, după aproape patru luni, a operat 5 
modificări). De fapt, luna cu acţiuni importante pentru Traian 
Băsescu este iulie 2005, aceasta cuprinzând oricum mai puţin 
decât cuantumurile altor preşedinţi. Lider în ce priveşte 
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schimbările de ambasadori este Ion Iliescu (cu 65 de decrete), 
urmat de Emil Constantinescu (cu 60 de decrete, incluzându-le 
şi pe cele 9 din decembrie), în timp ce Traian Băsescu are la 
activ 40 de decrete. Lipsa de preocupare a actualului preşedinte 
pentru astfel de acţiuni poate fi corelată cu un comportament 
similar în ceea ce priveşte acordurile internaţionale. 

Acorduri internationale
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Acest domeniu nu indică diferenţe majore între cei trei 
preşedinţi la acest capitol. Oscilaţiile nu corespund unor 
reguli clare şi ele nu se reproduc în mod similar pe cele trei 
perioade comparate. Conform Constituţiei, preşedintele are 
răspunderea de a încheia, în numele României, a tratatelor 
negociate de Guvern şi supunerea lor spre ratificare 
Parlamentului într-un termen rezonabil. În acest sens, 
funcţionarea Preşedinţiei este condiţionată de 
funcţionarea Guvernului.  
Nu se evidenţiază aici o diferenţă majoră între perioadele 
analizate, semnalând astfel o continuitate generală în ceea ce 
priveşte funcţionarea structurilor diplomaţiei.  
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Acest domeniu merită menţionat doar pentru un singur 
element: interesul preşedintelui Constantinescu pentru 
astfel de acţiuni. În timp ce Iliescu şi Băsescu au aşteptat 
finalul anului pentru a acorda mai multe decoraţii, preşedintele 
Constantinescu şi-a făcut un obicei pe parcursul primelor 15 
luni de mandat din a acorda decoraţii la intervale scurte de 
timp. Traian Băsescu a urmat, la acest capitol, 
parcursul trasat de Ion Iliescu, cu o fidelitate 
remarcabilă.  
 
Nu am pregătit un grafic special pentru graţieri (un alt domeniu 
mai degrabă simbolic), dar putem evidenţia faptul că actualul 
preşedinte este cel mai puţin dispus de a acorda astfel 
de decrete (3 decrete de acest tip, spre deosebire de cele 12 
decrete ale preşedintelui Constantinescu şi cele 10 ale 
preşedintelui Iliescu). Această reţinere a preşedintelui Băsescu 
poate fi explicabilă şi ţinând cont de dorinţa de disociere de 
unul din ultimele acte ale preşedintelui Iliescu înainte de 
depunerea mandatului  - graţierea lui Miron Cozma.  
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IMAGINEA PRESEDINTELUI JUCATOR 
 
Punând cap la cap toate aceste informaţii detaliate mai sus, 
extragem o imagine specială a preşedintelui-jucător Traian 
Băsescu, în ceea ce priveşte activitatea sa strict juridică.  
 
Este o imagine care cuprinde următoarele trăsături: 

- activism important, în sensul general al evoluţiei 
instituţiilor statului, dar cu un ritm de creştere mai 
scăzut decât al altor instituţii (numărul de hotărâri de 
guvern a crescut cu 34%, în timp ce numărul de decrete 
prezidenţiale a crescut cu 28%)  

 
- preocupare majoră pentru schimbări, în special 

în zonele la care funcţia prezidenţială are acces 
(justiţia, diplomaţia şi structurile militare); la acest 
capitol, există diferenţe majore faţă de celelalte 
profiluri prezidenţiale 

 
- schimbările din justiţie implică o modificare 

structurală amplă, facilitată de modificarea cadrului 
legislativ în ultimii ani; această implicare personală 
directă indică şi o responsabilizare cu privire la 
rezultatul efectiv al activităţii acestui domeniu, în ciuda 
eventualelor disocieri discursive (câtă vreme elementul 
decizional final este Preşedintele şi nu Guvernul, cel 
puţin în ceea ce priveşte aceste numiri) 

 
- preocupare pentru permutări ample la nivelul 

eşalonului superior al structurilor militare, prin 
treceri în rezervă şi prin avansări în grad; amplitudinea 
modificărilor a dus la o schimbare de generaţie, iar 
efectele se vor vedea, probabil, în timp 

 
- înlocuirea unui număr moderat de ambasadori 

(realizate şi cu întârziere şi într-o măsură limitată), 
indică o preocupare scăzută a Preşedinţiei de a 
controla un domeniu în care, iniţial, păruse că doreşte 
să se implice foarte mult 
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- deşi a girat schimbări ample în câteva domenii, 

Preşedinţia tinde să urmeze un ritm constant 
de funcţionare, indiferent de ocupantul 
funcţiei; acest ritm este accentuat şi de absenţa 
modificărilor de fond în structura aparatului 
prezidenţial (care nu a cunoscut deosebiri de substanţă 
în ceea ce priveşte cadrul legal conform căruia 
funcţionează) 

 
- îndepărtarea preşedintelui de clasa politică 

este evidentă în relaţia cu Parlamentul; cu foarte 
puţine legi de promulgat (comparativ cu alte mandate), 
nici preşedintele nu pare foarte dispus să acţioneze 
proactiv pe această relaţie 

 
- tendinţa generală a preşedinţiei este aceea de 

creştere a numărului de decrete, pe măsură ce 
trec mai multe luni de la începerea efectivă a 
mandatului; această tendinţă indică preocuparea 
preşedintelui de a rămâne un actor foarte activ în 
zonele de competenţă pe care le controlează (indiferent 
de disponibilitatea, încă puţin evidentă, de a transpune 
în imagine acest activism) 

 
Conturarea acestui profil e interesantă prin corelaţie cu oferta 
iniţială a actualului preşedinte, cea pe baza căreia a câştigat de 
fapt alegerile. Oferta prezidenţială poate fi consultată pe pagina 
de internet a candidatului Traian Băsescu, încă accesibilă la 
(http://www.basescu.ro/?sec=3). E meritorie păstrarea acestor 
informaţii în spaţiul public, deoarece ele permit astăzi 
efectuarea unor evaluări de performanţă corelate direct cu 
propriile promisiuni.  
 
Programul prezidenţial, definit “Băsescu Preşedinte: un 
altfel de preşedinte”, este rezumabil la şase elemente 
principale, pentru fiecare în parte adăugând consideraţii legate 
de performanţa realizată în acest prim sfert de mandat (am 
prezentat mai jos promisiunile, aşa cum reies ele din 
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documentele de campanie; cu roşu am ataşat comentarii legate 
de implementarea respectivelor promisiuni): 
 
1. Băsescu s-a definit ca adversar al corupţiei şi ca apărător 

al supremaţiei legii – preşedintele s-a preocupat intens 
pentru a-şi îndeplini promisiunea la acest capitol; a 
acţionat foarte mult pentru înlocuirea mai multor oameni 
din sistem si pentru menţinerea unui climat public 
favorabil luptei anti-corupţie; i-a susţinut direct pe 
ministrul justiţiei, Monica Macovei, pe şeful PNA/DNA, 
Daniel Morar şi pe şeful Parchetului General, Ilie Botoş, 
contrându-se, peste cutumele prezidenţiale, cu 
reprezentanţii CSM; toate aceste fapte îl responsabilizează 
direct pentru rezultatele campaniei anti-corupţie; 
verdictele obiective legate de acest domeniu îl angajează 
direct, într-o măsură cel puţin egală cu Guvernul. 

 
2. Băsescu a anunţat că vrea să fie preşedinte jucător, nu 

spectator (implicat conform prevederilor Constituţiei şi nu 
pe baza unor modificări ulterioare; diferit de modelul 
Iliescu, pe care nu doar îl va înlocui) şi care va reforma din 
temelii instituţia prezidenţială1 - promisiuni în mare parte 
neonorate, câtă vreme instituţia prezidenţială acţionează 
relativ similar cu perioada anterioară şi câtă vreme nevoia 
de transpunere în practică a activismului personal al lui 
Traian Băsescu se leagă de pregătirea unor eventuale 
modificări constituţionale viitoare. 

 
3. Se anunţa un preşedinte implicat activ în politica externă 

(nu doar continuator al diplomaţiei anterioare) – în afară 
de activismul evident la nivel discursiv, promisiunea a fost 
îndeplinită foarte puţin în ce priveşte comportamentul 
instituţional: au fost schimbaţi relativ puţini ambasadori, 
iar ritmul de lucru e comparabil cu cel anterior. 

 

                                                 
1 Aceasta reformare se putea face prin schimbarea regulamentului de organizare si functionare a 
Presedintiei Romaniei. Acesta a fost insa modificat doar partial, ramanand in vigoare actul emis 
in 1994. Reforma institutionala promisa nu a avut loc in cadrul legal, modificarile facute fiind 
strict unele de ordin personal. 
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4. Băsescu = furnizor de bunăstare (nu vrea să fie doar 
portavoce, ci vrea să se implice în eliminarea sărăciei 
printr-o acţiune “cot la cot” cu Guvernul); reprezentând 
oamenii în relaţia cu instituţiile statului, preşedintele se 
dorea un garant al faptului că instituţiile vor lucra în 
interesul cetăţeanului – legătura sa cu instituţiile politice 
este tot mai mică, izolarea politică pe care a ales-o 
împiedicându-l să îşi ducă, până acum, la îndeplinire, acest 
deziderat. 

 
5. Generator de mândrie naţională, prin redarea demnităţii 

şi prin refacerea respectului pentru propriile simboluri – 
capitol la care analiza actelor juridice a preşedintelui nu 
poate da răspunsuri; la nivel imagologic însă, preşedintele 
a încercat însă să dea mai multă concreteţe dimensiunii 
simbolice a mandatului său şi, în bună măsură, se poate 
spune că a reuşit. 

 
6. Finalizator al tranziţiei şi recuperator al idealurilor nobile 

ale revoluţiei – aceasta este o altă zonă în care analiza 
decretelor emise nu este suficient de relevantă; acest 
capitol a fost însă suficient de vag formulat pentru a avea 
mai degrabă o funcţie „sloganistică” decât una extrem de 
concretă. 

 
Dupa ce a câştigat alegerile, preşedintele a forţat situaţia politică prin 
susţinerea unei majorităţi parlamentare din care nu făcea parte 
formaţiunea care obţinuse cel mai mare număr de voturi. L-a nominalizat 
pe Călin Popescu Tăriceanu pentru postul de premier, pornind de la ideea 
că se poate înţelege mai bine cu un guvern condus de un lider al Alianţei 
PNL-PD şi, astfel, poate pune în aplicare promisiunea referitoare la 
creşterea nivelului de trai („Să trăiţi bine!”). Acest argument este similar cu 
atitudinea de tipul „daţi-mi totul”, adoptată de Traian Băsescu şi pe vremea 
când era Primar General al Capitalei.  
Din analiza comportamentului său ulterior, e foarte clar că preşedintele nu 
s-a ţinut de cuvânt. Nu s-a înţeles bine cu guvernul, chiar dacă el era 
dominat de lideri ai Alianţei PNL-PD. Neonorarea acestei promisiuni a fost 
evidentă în momentul în care preşedintele a anunţat că regretă 
nominalizarea lui Călin Popescu Tăriceanu pentru postul de premier.  
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CONCLUZII 
 
La parcurgerea unei pătrimi din perioada mandatului său, 
Traian Băsescu nu se află departe de confirmarea previziunilor 
lansate la debutul său în funcţie: o repetare a scenariilor care îi 
însoţiseră, anterior, toate traseele administrative, adică o 
preocupare limitată asupra acţiunii propriu-zise şi un accent 
puternic asupra ecoului acesteia în societate, adică 
imaginea. 
 
În ciuda faptului că, aşa cum am argumentat mai sus, 
preşedintelui i se garantează o serie deloc neglijabilă de 
instrumente administrative prin intermediul cărora poate juca 
un rol deosebit de activ (şi, la anumite capitole, chiar s-a 
conformat privilegiilor de care dispune), Băsescu a insistat mai 
degrabă pe zona de limbaj şi pe comportamentul pur 
imagologic, militând în acelaşi timp – ferm din punctul de 
vedere al tonului, dar de o manieră moderată - pentru 
redefinirea raporturilor dintre instituţiile politice în 
sensul creşterii atribuţiilor prezidenţiale. 
 
Două observaţii se impun cu necesitate la o privire comparativă 
de ansamblu asupra prestaţiei instituţionale şi imagologice a 
preşedintelui Băsescu: 
 

1. Atitudinea de preşedinte-jucător a însemnat, 
de fapt, pentru Traian Băsescu, o 
permanentă tentativă de schimbare. Este 
vorba de o schimbare a oamenilor 
(evidenţiată de analiza de faţă), dar şi a  
regulilor jocului. Atunci când majoritatea 
parlamentară a dat semne că nu funcţionează în 
sensul şi ritmul dorit, soluţia propusă cu 
promptitudine de şeful statului nu a fost reglarea 
mecanismelor interne care ar fi putut asigura 
această funcţionare, ci chiar modificarea acestei 
majorităţi, prin organizarea de alegeri anticipate. În 
fapt, dacă ar fi să respectăm adevărul istoric, 
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soluţia a apărut înaintea manifestării 
propriu-zise a problemei, propunerea de reluare 
a procesului electoral însoţind practic debutul 
mandatului prezidenţial.  
„Revizionismul” s-a manifestat ulterior şi prin 
insinuarea treptată în discursul prezidenţial a 
mesajului despre necesitatea clarificării (i.e. 
extinderii) spaţiului de atribuţii ale preşedintelui. 
Această zonă nu a fost atinsă decât în scop 
exploratoriu, proiectul şefului statului nefiind 
elaborat încă, dar este de aşteptat ca el să fie 
reluat la un moment adecvat.  
Aceeaşi vocaţie a schimbării s-a evidenţiat şi în 
cazul abordării rolului extern de către preşedinte. 
Deşi, în plan administrativ, activitatea sa nu a 
depăşit-o decât cu unele excepţii, în frecvenţă şi 
intensitate, pe cea a predecesorilor, putându-se 
vorbi despre încadrarea sa într-un tipar de acţiune 
clasic, totuşi în plan discursiv Băsescu a fost agresiv 
şi vocal, propunând o recalibrare a atitudinii 
României în plan extern, o asumare fermă a 
propriei voinţe şi o afirmare deschisă a propriilor 
valori. Practic, aplicarea acestei filosofii s-a limitat 
la câteva accese de impoliteţe faţă de anumite 
cancelarii occidentale, fapt coincident (deşi nu se 
poate stabili o relaţie de cauzalitate) cu frecvenţa 
deosebit de redusă a vizitelor şefilor de stat 
importanţi la Bucureşti.  
 
În afara disonanţei dintre activismul 
discursiv şi ritmul blazat al actelor emise, 
mai remarcăm una, cel puţin la fel de interesantă: 
aceea dintre stilul revoluţionar propus în 
mesajul de politică externă (care viza 
manifestarea identităţii româneşti şi afirmarea sa ca 
putere regională, inclusiv prin implicarea în 
rezolvarea unor conflicte mai apropiate sau mai 
îndepărtate) şi acţiunea efectivă, marcată de o 
docilitate accentuată în relaţia cu Statele Unite 
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(declarat de la începutul mandatului partener 
extern principal) şi de o receptivitate previzibilă faţă 
de directivele venite de la Bruxelles în legătură 
directă cu procesul de integrare europeană. Din 
această perspectivă, contrastul dintre verbul 
aproape conflictual şi voit-revoluţionar, şi acţiunea 
profund consensuală, cu accente de subordonare 
relevă, la un nivel foarte concret, tocmai opoziţia 
imagine-act care traversează întregul 
comportament al actualului preşedinte. 
 

2. Eticheta preşedintelui-jucător se regăseşte 
în mică măsură în comportamentul său 
instituţional, cel puţin pe perioada primului 
sfert de mandat. La o analiză sumară a repartiţiei 
numerice a actelor preşedintelui, putem observa că 
domeniile asupra cărora acesta s-a aplecat 
cu cel mai asiduu interes sunt cel militar şi 
cel judiciar. Înainte de a încerca orice speculaţie 
legată de accentul militarist al acestui mandat sau 
de angajamentul ferm al şefului statului pentru 
îndeplinirea unei promisiuni de campanie (cea 
legată de reforma justiţiei), o logică mai simplă ne 
atrage atenţia că ambele preocupări ar putea fi 
derivate direct din raporturile (prestabilite) 
cu organizaţiile internaţionale din care 
România face sau aspiră să facă parte: NATO 
şi UE.  
 
Astfel, mutaţiile de cadre militare pot deriva în mod 
direct din anumite cerinţe ale reformei militare, iar 
înclinaţia specială a actualului preşedinte pentru 
acest domeniu poate fi forţată de mersul acestei 
reforme sau chiar de implicarea mai activă - cel 
puţin la nivel de angajament – a României în 
operaţiunile NATO. 
În mod similar, reforma în justiţie a reprezentat o 
cerinţă fundamentală a Uniunii Europene, iar 
preocuparea preşedintelui pentru acest domeniu 
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reflectă fidel presiunile în acest sens ale 
responsabililor europeni şi accentul menţinut de 
aceştia asupra unui domeniu sensibil pentru 
România. 
La acest nivel de analiză, observăm deci că 
priorităţile manifestate în acţiune ale preşedintelui 
au reprezentat mai degrabă reacţii sau conformări 
ale acestuia la agenda stabilită de partenerii externi, 
ceea ce dezvăluie imaginea unui preşedinte 
disciplinat, mai degrabă decât a unuia 
jucător. 

 

 
 
 
Analiza de faţă surprinde, aşadar, o evaluare a capacităţii 
prezidenţiale de a pune în aplicare, prin actele sale, 
promisiunile asumate. Toate, sub spectrul prevederilor 
constituţionale existente, şi în cadrul instituţional în vigoare. În 
ceea ce priveşte decretele, acest lucru ar fi trebuit să însemne o 
schimbare a modului de lucru care i-a consacrat pe ceilalţi 
preşedinţi.  
 
Promisiunile preşedintelui Traian Băsescu s-au construit pe 
acţiuni imagologice precum şi pe acţiuni executive. Ponderea 
dintre cele două zone a fost evident în favoarea primelor. A 
promis foarte multe schimbări perceptibile de către electorat, 
dincolo de promisiunile de schimbare executivă, măsurabile 
juridic de pildă. Primele promisiuni au fost în mare 
parte îndeplinite. Astăzi, preşedintele a impus deja un 
nou model în ochii opiniei publice şi, pe baza acestei 
schimbări imagologice, îşi menţine cota electorală la 
un nivel foarte ridicat.  
 
Din punct de vedere imagologic, Băsescu a dominat categoric 
scena; din punct de vedere politic, nu a avut o influenţă cu mult 
mai mare decât predecesorii săi. Succesul în plan 
imagologic nu elimină promisiunile din plan executiv. 
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Ele derivă din acţiunile realizabile în cadrul sistemului 
constituţional şi legal existent la începerea mandatului, precum 
şi din acţiunile care să ducă la modificarea acestui sistem. La 
acest capitol, preşedintele Traian Băsescu nu a făcut 
până acum la fel de mult. Simplist, putem spune că 
preşedintele a preferat să schimbe oameni şi nu reguli, să 
schimbe percepţii şi nu mecanisme.  
 
E drept, mandatul său este abia la început. Analiza de faţă nu 
are pretenţia de a identifica un model comportamental care se 
va repeta şi în lunile care urmează. Urmează încă 45 de luni, în 
care se mai poate întâmpla orice – fie o continuare a actualului 
stil de lucru, fie o schimbare majoră. Concluziile noastre sunt 
valabile doar pentru primele 15 luni. Cert este că, deşi este greu 
de proiectat următoarea perioadă, putem spune că Traian 
Băsescu are la dispoziţie suficient timp pentru a 
transpune şi la nivel executiv schimbarea promisă. 
Fiindcă, dacă nu o va face, se va impune tot mai mult o 
disonanţă între act şi imagine, care îi va afecta coerenţa 
mandatului. Şi, în consecinţă, îi va periclita decisiv şansele de 
realegere în funcţie în 2009.  
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