
 

2010 

Material coordonat de experţii Fundaţiei 

Multimedia pentru democraţie locală. 

Coordonator – Dan Sultănescu 

 

 

Anul tăierilor. Anul schimbărilor 



  

Reperele anului 2010  2 

Cuprins 
 

Anul tăierilor .......................................................................................................... 3 
 
În 2010 statul de drept a devenit mai strâmb ........................................ 9 
 
Reforma discursivă a statului ..................................................................... 12 
 
Letargia societăţii civile ................................................................................ 14 
 
Sărăcia se accentuează în România ........................................................ 16 
 
Evoluţia indicatorilor macroeconomici ................................................. 18 
 
Izolarea internaţională a României......................................................... 21 
 
Războiul taberelor din PDL influenţează deciziile Guvernului? . 23 
 
PDL se prăbuşeşte în sondaje ...................................................................... 27 
 
Eșecul Dreptății și Adevărului..................................................................... 29 
 
Social-democraţia are teren fertil ............................................................ 31 
 
PNL – transformat în partid de lider ....................................................... 33 
 
Opoziţia şi-a maximizat poziţia ................................................................. 35 
 
Redesenarea pieței mass-media centrală .............................................. 37 

 

 



  

Reperele anului 2010  3 

 
REPERELE ANULUI 2010 
 
Sondajele de opinie marchează o schimbare fundamentală de poziţii, pe parcursul anului 
2010.  
Există două repere importante: prăbuşirea credibilităţii PDL şi revenirea în frunte a PSD.  
Un al treilea reper, extrem de important, este creşterea semnificativă a votului stângii 
faţă de votul dreptei. Dacă dominaţia dreptei reprezenta o constantă a ultimilor ani, 
2010 a dus la reafirmarea stângii şi la impunerea sa pe primul loc.  
 

 
 
Înainte de a analiza diversele repere ale acestui an, trebuie făcute câteva precizări 
derivate din cercetările sociologice realizate la comanda Fundaţiei. În toate cercetările 
reiese că peste 85% (în jur de 88%, conform ultimului sondaj) din populaţie consideră că 
direcţia în care merg lucrurile în 
România este greşită.  
 
De asemenea, statisticile constată nu 
doar scăderea economică, dar şi 
scăderea nivelului de trai, creşterea 
polarizării dintre bogaţi şi săraci şi 
creşterea şomajului real (măsurabil nu 
doar în numărul celor înscrişi la şomaj, 
dar şi în indicatorul invers, al numărului 
de locuri de muncă noi create în România).  
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Acest val a fost folosit în mass-media pentru a amplifica nemulţumirile la adresa puterii 
şi pentru a mobiliza populaţia împotriva guvernului. Mitingurile organizate în acest an 
nu au dus încă la rezultate notabile în deciziile politice.  
 
Efectele sociale ale tăierilor abia încep să se facă simţite, spre finalul acestui an. La 
începutul toamnei, încă existau 43%  dintre români care considerau propriul trai ca fiind 
bun sau foarte bun. Revolta reală a populaţiei abia în aceste luni se acumulează şi se 
întăreşte. În următoarele luni, va creşte numărul celor care consideră că nivelul de trai 
este prost. Acest lucru înseamnă că, cel puţin până în primăvară, nu se va coagula un val 
major de nemulţumire – evident, în condiţiile în care nu vor apărea alte date.  
 
Punctul de plecare al analizei este cel legat de sondajele de opinie existente.  
Acestea arată că, în prezent, electoratul este împărţit între patru categorii de public: 
 
 

1. Electoratul care nu mai e interesat de politică, respinge toate partidele şi care 
– important – nu e mobilizabil la vot, chiar dacă are o puternică doză de 
nemulţumire (e total improbabilă atragerea de electorat de aici pentru un 
proiect de tipul partidului lui Dan Diaconescu) 
 

2. Electoratul PSD (măsurabil la circa o cincime din populaţia cu drept de vot şi 
care se ridică în mod constant la scoruri de 38-40% în sondajele de opinie, dintre 
cei care îşi exprimă o opţiune). PSD nu a preluat electorat de la PDL, ci pur şi 
simplu şi-a recuperat propriul electorat dispersat în ultimii ani din cauza modului 
în care era condus partidul. 
 

3. Electoratul dreptei, care a ajuns în premieră să fie mai mic ca dimensiune decât 
electoratul stângii. PDL şi PNL îşi împart acest electorat aproape matematic în 
ultimele luni. După ce PDL a avut o bază electorală mare derivată din ataşarea la 
nucleul propriu a unei mase electorale generale (preluate neideologic), scăderea 
produsă după luna mai a făcut ca PDL să revină la nucleul iniţial şi să se lupte pe 
supramaţie în zona de dreapta.  
 

4. Electoratul extremist sau excentric, care vine la vot (chiar dacă în proporţii mai 
mici) şi care se împarte în prezent între partidul lui Diaconescu (PPR), PRM şi, 
într-o măsură mai mică, PNG. Baza aceasta nu depăşeşte 13-14% şi e greu de 
crezut că poate creşte mai mult decât atât, decât dacă partidele în cauză ies din 
această categorie şi trec la un nivel de partid clasic. 

 
Evident, la această hartă, se adaugă votul pentru UDMR, care rămâne constant aproape 
indiferent de evoluţiile politice generale. Predispoziţia unui vot în valoare de 4-5% este 
evaluabilă în aproape orice sondaj realizat în ultimele luni, fapt care confirmă că bazinul 
electoral al acestei formaţiuni rămâne constant.  
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Alte elemente de context importante: 
Are loc o schimbare de paradigmă în rândul opiniei privind soluţiile de guvernare, 
populaţia renunţând la susţinerea pentru cota unică şi sprijinind tot mai mult la 
impozitarea diferenţiată a bogaţilor faţă de săraci (70-80% încep să susţină această 
soluţie) 

 
Datele prezente sunt măsurate în luna octombrie, şi confirmă alte măsurători făcute în 
lunile anterioare.  
 
 
Traian Băsescu a suferit o prăbuşire electorală majoră, ajungând să beneficieze de 
încredere multă şi foarte multă doar din partea a 10% din populaţie. E foarte puţin, dar 
încă este peste scorul pe care îl înregistrează partidul (PDL are, în cifre absolute, un scor 
mai mic decât încrederea în Traian Băsescu; procentul de 15% de vot măsurat în ultimul 
sondaj e raportat la cei 55-60% din respondenţii care vin la vot şi care îşi exprimă o 
opinie) 
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Toate partidele suferă din cauza crizei din jurul guvernării, prin faptul că numărul celor 
nemulţumiţi de politică este în continuare foarte mare şi în creştere. Vinovăţia pentru 
criză este îndreptată clar spre PDL şi spre Traian Băsescu, dar există un efect indirect, 
care loveşte în toate partidele (mai ales în contextul în care perspectiva schimbării 
actualei guvernări este extrem de improbabilă). 
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2010. Anul tăierilor 
 
6 mai: Traian Băsescu: „… în ceea ce principalele axe pe care Guvernul şi Fondul vor 
discuta în continuare mi le asum ca soluţii: reducerea fondului de salarii pentru tot 
aparatul bugetar din România cu 25,%, (…). Această măsură trebuie luată de la 1 iunie. 
(…) Este previzibilă o scădere a pensiilor cu 15%, se vor reduce subvenţiile. Ajutorul de 
şomaj se va reduce cu 15%. Toate salariile vor fi afectate cu 25%, inclusiv salariul minim 
pe economie”. 
26 mai: Guvernul a aprobat scrisoarea de intenţie convenită cu FMI, care prevede, 
printre altele, reducerea pensiilor şi salariilor în sectorul bugetar. 
26 iunie: Guvernul a decis creşterea TVA de la 19% la 24%, fără a majora şi cota unică de 
impozitare. 
28 iunie: Curtea Constituţională a decis că sunt neconstituţionale măsurile de austeritate 
din legile pentru care Executivul şi-a angajat răspunderea în faţa Parlamentului, 
respectiv cele referitoare la pensiile speciale ale procurorilor, judecătorilor şi 
magistraţilor CC, precum şi cele privind reducerea cu 15% a cuantumului brut al pensiilor 
cuvenite sau aflate în plată, precum şi indemnizaţiei de însoţitor pentru pensionarii de 
invaliditate gradul I. 
iulie: Preşedintele Traian Băsescu a declarat. în comuna nemţeană Doljeşti, unde 
localnicii i s-au plâns de creşterea preţurilor, că TVA "trebuie dată înapoi jos", iar pensiile 
trebuie impozitate. 
august: Guvernul s-a angajat în negocierile cu FMI să concedieze 74.000 de bugetari 
până la finele acestui an, după ce a disponibilizat deja 27.000 de salariaţi, şi să renunţe 
la minim 15.000 de angajaţi din sectorul public în 2011, potrivit scrisorii de intenţie la 
acordul stand-by. 
noiembrie: Guvernul a adoptat Legea salarizării unitare în sectorul public pentru anul 
viitor. Lefurile de bază ale bugetarilor vor creşte  cu 15%, însă vor rămâne cu 13,75% mai 
mici decât în luna iunie, când au fost tăiate de Guvern. Luând în calcul pierderea celui de-
al treisprezecelea salariu, a primei de vacanţă şi inflaţia, din 15 procente rămân, în 
termeni reali, doar 1,4. 
decembrie: Pensiile din sistemul public, inclusiv pensia minima garantata acordata in 
prezent sub forma unei indemnizatii sociale, vor fi inghetate la valorile actuale pe 
parcursul intregului an 2011, arata proiectul de buget propus de Guvern.  
decembrie: Guvernul a decis luni seară reducerea la un an a  concediului maternal de la 1 
ianuarie 2011. Indemnizaţia de creştere a copilului se va acorda tot timp de un an, la 
aceeaşi valoare ca şi acum.Părinţii vor avea posibilitatea de a intra în concediu fără 
plată sau să se poată întoarce la serviciu şi vor primi o primă de 500 de lei. 
decembrie: Pensionarii care au pensii lunare de peste 740 de lei vor contribui la bugetul 
asigurărilor de sănătate cu 5,5% din pensie începând cu 1 ianuarie 2011.  
 
*** 
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Cu o creştere economică de -2,5% şi cu o datorie publică în urcare galopantă, România a 
continuat să rămână în zona de recesiune economică. Ca o cauză şi în acelaşi timp ca un 
efect al acestei situaţii, anul 2010 este unul al tăierilor. Restrângerea cheltuielilor 
bugetare este o opţiune firească, naturală, chiar instinctuală într-un astfel de context de 
criză economică. Cu toate acestea, imaginea pe care a oferit-o guvernarea, mai ales în a 
doua parte a anului – începând cu 6 mai, atunci când Traian Băsescu a anunţat tăierea 
pensiilor şi a salariilor – a fost aceea a unei preocupări, manifestate haotic şi adesea 
nefundamentată, de reducere a cheltuielilor publice.  
 
Abordarea centrată pe cifre şi indicatori macroeconomici a generat o guvernare pe 
termen scurt. Practic, guvernul Boc şi-a propus să gestioneze (administreze) o situaţie de 
criză şi nu să conducă din punct de vedere politic o societate. Procesul decizional a vizat 
de fiecare dată efecte cuantificate, cel mult anual, în economii la buget. Ignorând 
caracterul endogen al problemelor cu care se confruntă economia românească şi care 
necesită măsuri proactive de stimulare, guvernarea a aşteptat ca valul tsunamic al crizei 
să treacă. Între timp, a redus salariile bugetarilor cu 25%, a îngheţat pensiile, a majorat 
TVA, a disponibilizat zeci de mii angajaţi din sectorul public şi a tăiat din cheltuielile 
sociale. Iar efectele nu au întârziat să apară: creşterea şomajului, reducerea consumului, 
accentuarea polarizării sociale, scăderea puterii de cumpărare şi a nivelului de trai. 
 
Având în vedere gradul sporit de politizare a spaţiului public, precum şi radicalismul 
vieţii politice româneşti, nuanţele încep să fie tot mai puţin vizibile şi mai relevante. Spre 
exemplu, în dezbaterea publică nu a contat deloc faptul că, niciunul dintre actorii 
parlamentari nu se opune în mod structural ideii de reducere a cheltuielilor într-un 
moment de criză economică. Observaţia este importantă deoarece ea poate constitui 
premisă a dialogului şi a colaborării politice. Diferenţele majore apar în momentul în 
care se pune problema operării acestor tăieri. Astfel, PDL a avut o abordare 
contabilicească, orientând actul de guvernare spre un singur obiectiv – reducerea 
deficitului bugetar dintr-o sursă facilă: salariile şi locurile de muncă, în paralel cu 
menţinerea şi chiar majorarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile (ce au legătură cu 
clientela politică). 
 
De partea cealaltă, opoziţia a susţinut la unison plafonarea cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile şi a marşat simultan pe două direcţii: PSD a accentuat dimensiunea socială a 
crizei, insistând pe ideea împărţirii echitabile a costurilor şi pe nevoia creării de locuri de 
muncă, iar PNL a clamat necesitatea stimulării economiei şi a susţinerii agenţilor 
economici.  
 
Cu o atitudine arogantă, PDL a administrat şi nu a guvernat ţara în 2010. Opţiunea 
pentru reducerea deficitului bugetar este corectă pe hârtie, dar nu suficientă pentru 
relansare, iar ţinta pe care guvernul şi-a propus să o atingă nu poate fi scop în sine. În 
plus, reducerea deficitului bugetar se poate realiza atât prin tăierea cheltuielilor, cât şi 
prin măsuri care să conducă la sporirea veniturilor. Abordarea este însă îngustă, Iar 
austeritatea nu va aduce relansare economică în 2011, conform specialiştilor. 
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În 2010 statul de drept a devenit mai strâmb 
 

26 mai: „Guvernul îşi asumă răspunderea pe o lege care vizează măsuri pentru 
restabilirea echilibrului bugetar, unde este avută în vedere măsura de reducere a 
cheltuielilor cu salariile şi pensiile şi a celorlalte drepturi sociale. Aceasta lege are ca 
temei Art.53 din Constituţia României, de restrângere temporară a exerciţiului unor 
drepturi, şi anume este vorba de restrângerea acestora până la sfârşitul anului, până în 
31 decembrie.” 
1-15 iunie: Preşedinta Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a contestat votul de 
desemnare a lui Valer Dorneanu ca judecător la CCR  pe motiv că decizia s-a luat cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi şi nu cu cel al majorităţii deputaţilor. 
25 iunie: Curtea Constituţională a respins ca neconstituţională decizia guvernului de 
tăiere cu 15% a pensiilor. 
3 noiembrie: Curtea Constituţională a constatat că angajarea răspunderii de către 
Guvern în faţa Parlamentului, asupra proiectului Legii educaţiei naţionale este 
neconstituţională. O decizie similară, privind aceeaşi Lege a educaţiei a fost luată la 
finalul anului 2009. Guvernul doreşte continuarea procedurii de angajare a răspunderii. 
15 septembrie: Camera Deputaţilor votează Legea pensiilor. Roberta Anastase devine 
subiectul unui scandal politic, fiind acuzată de „furt”. Pe baza unei înregistrări video a 
şedinţei Camerei, opoziţia denunţă faptul că Roberta Anastase a numărat 170 de voturi, 
în timp ce în sala de plen se aflau 70 de deputaţi.  
30 noiembrie: Traian Băsescu: „… dacă vor mai avea loc arestări în zone importante, ar fi 
absurd ca Bruxelles-ul să se folosească de ele împotriva noastră, când tocmai aceasta e 
proba luptei împotriva corupţiei.” 
1 decembrie: Ziua de 1 Decembrie a fost umbrită anul acesta de dispute politice. În 
absenţa preşedetintelui Traian Băsescu, onorul la parada militară a fost dat premierului 
şi nu preşedintelui Senatului - al doilea om în stat, în ciuda ordinii de pregădere stabilită 
prin Regulamentele privind ceremonialul.  
 
*** 
 
Anul 2010 nu a fost unul prea bun pentru statul de drept. Este adevărat că nici până 
acum acesta nu s-a simţit foarte confortabil, dar în 2010 a fost pus serios la încercare. În 
numele interesului naţional, al luptei împotriva crizei economice, al reformei şi al 
oricărui deziderat cu un grad mai mare sau mai mic de abstractizare, principiile statului 
de drept au devenit laxe şi interpretabile. 
 
Concentrarea puterii la nivelul executivului este o tendinţă firească a sistemelor politice 
contemporane care caută să se echilibreze şi să se adapteze permanent unei realităţi 
sociale în continuă schimbare. În esenţă, acest lucru presupune exercitarea curentă de 
către guvern a unor atribute de factură legislativă, cum sunt emiterea de ordonanţe sau 
iniţiativa legislativă. În mod evident, excesul de ordonanţe de urgenţă pune sub semnul 
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întrebării principiul separaţiei puterilor în stat, dar în virtutea eficienţei guvernamentale, 
precum şi a posibilităţii parlamentului de a corecta eventualele erori ale executivului 
(chiar şi după ce acestea au produs efecte) practica este de multe ori acceptată. În 2010 
însă guvernul trecut la o formă ceva mai radicală (prin prisma excepţionalităţii sale) de 
ocolire a Parlamentului şi de scurcircuitare a procedurii legislative. Este vorba despre 
apelul frecvent la procedura angajării răspunderii în faţa parlamentului.  
 
Justificată mai degrabă de incapacitatea guvernului de a-şi mobiliza parlamentarii, 
procedura angajării răspunderii a fost două rânduri declarată neconstituţională de către 
CCR. Mai multe iniţiative legislative promovate de guvern, care au trecut prin filtrul 
Curţii Constituţionale au avut aceeaşi soartă. Pe acest fond şi în contextul politizării şi 
personalizării oricărui demers instituţional decredibilizarea Curţii Constituţionale – 
instituţie centrală a statului de drept – a continuat. Rând pe rând, şeful statului, 
reprezentanţi ai guvernului şi ai majorităţii parlamentare, dar şi actori situaţi în opoziţie 
au criticat deciziile CCR şi au pus la îndoială echidistanţa acestei instituţii. 
 
Definit formal ca ierarhie de norme juridice, statul de drept este de neconceput în 
absenţa drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Cu toate acestea, în premieră pentru 
politica de după comunism, guvernul a invocat dispoziţiile art. 53 din Constituţie vizând 
restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi pentru a reduce pensiile şi 
salariile bugetarilor. Deşi CCR a acceptat această limitare temporară a democraţiei, 
semnalul transmis cu această ocazie nu a fost unul reconfortant. Practic, economia şi-a 
subordonat dreptul.  
 
Anul 2010 a fost unul în care statul de drept a fost luat cu asalt. Loviturile pe care acesta 
le-a primit au fost multiple şi de cele mai multe ori mascate de invocarea „interesului 
naţional”. Parlamentul a fost unul dintre terenurile în care statul de drept a fost luat la 
ţintă. Având o majoritate parlamentară nu foarte consolidată, de multe ori volatilă şi 
nemobilizată, puterea a încercat să-şi impună punctul de vedere prin forţă, prin 
modificarea regulilor jocului şi prin ignorarea unor cutume.  
 
Independenţa Justiţiei, unul dintre pilonii statului de drept a fost şi în 2010 pusă, în mai 
multe rânduri, sub semnul întrebării. Faptul că Ministrul Justiţiei a dispus anchetarea 
magistraţilor care au pronunţat sentinţe prin care tăierile salariale au fost declarate 
ilegale nu este sub nicio formă un demers care să ofere sentimentul de independenţă 
unui judecător. De asemenea, premoniţia lui Traian Băsescu conform căreia „vor mai 
avea loc arestări în zone importante” nu este în măsură să ofere garanţii privind 
neimplicarea politicului în justiţie. Chiar dacă declaraţia şefului statului nu este dublată 
şi de o acţiune efectivă în această direcţie, faptul că un astfel de mesaj a fost transmis 
public este în măsură să ridice semne de întrebare (generează suspiciune şi 
neîncredere). 
 
Atacurile repetate ale reprezentanţilor puterii la adresa unei părţi a presei, acuzate 
frecvent de „mogulizare” poate constitui un demers legitim în confruntarea politică, dar 
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el nu este compatibil cu valorile şi principiile statului de drept. Rolul presei de a critica 
preponderent puterea este unul natural şi chiar dacă un anumit tip de politică editorială 
nu este asumat oficial, el devine irelevant în contextul pluralismului mediatic şi 
informaţional. În plus, menţionarea presei ca vulnerabilitate la adresa siguranţei 
naţionale, în proiectul Strategiei Naţionale de Apărare  poate deschide calea unor 
abuzuri cu impact direct asupra libertăţii presei.  
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Reforma doar discursivă a statului 
 
februarie: Ministerul Sănătăţii va transfera spitalele către comunităţile locale până la 1 
iulie, astfel că primăriile vor prelua de anul acesta toate cheltuielile de întreţinere a 
unităţilor medicale. În subordinea ministerului vor rămâne doar spitalele de urgenţă, 
clinicile şi institutele naţionale. 
mai: Ministerul Sănătăţii s-a angajat să achite cu bani de la buget obligaţiile financiare a 
300 de unităţi sanitare înainte de transferarea lor către primării. Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate este incapabilă să plătească datoriile spitalelor. Guvernul le va 
achita din banii contribuabililor. 
august: Sumele defalcate din TVA alocate de la bugetul de stat către bugetele locale vor 
fi reduse la rectificarea bugetară cu 2,1 miliarde lei, scădere care va afecta atât fondurile 
pentru salarii şi sporuri în învăţământul preuniversitar, cât şi cele pentru alocaţii sociale, 
săli de sport şi drumuri. 
septembrie: Anul şcolar începe cu 5.900 de şcoli fără aviz sanitar de funcţionare dintr-un 
total de 21.131 de unităţi de învăţământ. Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a anunţat 
duminică, într-o conferinţă de presă la Alba-Iulia, că vor fi desfiinţate şcolile neautorizate 
sanitar aflate în zone de unde copiii vor putea fi transportaţi în condiţii bune la alte şcoli. 
decembrie: Președintele României, Traian Băsescu, a declarat că aproape 200 de spitale 
neperformante din țară trebuie închise. Într-un interviu acordat postului național de 
televiziune, șeful statului a spus că unitățile sanitare ar trebui transformate în spitale și 
creșe. 
 
*** 
 
Reforma în general şi reforma statului în special a fost unul dintre conceptele centrale 
ale discursului public în anul 2010. Argument, instrument sau scop în sine, reforma 
statului a fost intens promovată de reprezentanţii puterii. În educaţie, în sănătate, în 
administraţie, în sistemul de asigurări sociale sau în cel de salarizare, reforma a devenit 
o constantă. Ea a însemnat reduceri de personal, plafonări şi diminuări de salarii, 
majorări de taxe şi impozite, adică măsuri de austeritate menite să echilibreze unilateral 
(doar prin tăieri) raportul dintre veniturile şi cheltuielile publice.  
 
Dincolo de această reformă de tip cantitativ, logica de funcţionare a tuturor acestor 
subsisteme a rămas neschimbată. Serviciile publice nu s-au îmbunătăţit, iar eficienţa 
instituţională nu a crescut. Prin urmare, reforma statului este, cel puţin până acum, o 
formă lipsită de conţinut, un concept enunţat şi valorifica discursiv prin prisma ideii de 
progres pe care o conţine. În realitate, această reformă a însemnat spitale fără 
medicamente, şcoli fără căldură şi multe alte instituţii publice fără resursele necesare 
unei funcţionări optime. 
 
În numele aceleiaşi reforme s-a vorbit insistent despre descentralizare, dar în acele 
domenii în care s-a încercat operaţionalizarea sa, efectele au fost pe măsura înţelegerii 
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şi implementării acestui concept politico-juridic de exercitare a puterii. Redusă în mod 
incorect doar la o autonomie în plan decizional, decentralizarea a generat situaţii 
haotice în care autorităţile locale nu îşi pot îndeplini responsabilităţile din cauza lipsei 
resurselor financiare controlate de guvern. Altfel spus, descentralizarea a însemnat 
transferul de atribuţii de la nivel central în plan local, transfer ce nu a fost însoţit şi de o 
alocare financiară corespunzătoare. Practic, resursele sunt în continuare gestionate 
centralizat, în timp ce decizia, atribuţiile şi responsabilităţile sunt structurilor 
descentralizate.  
 
Pe acest fond, gestul guvernului de a impune autorităţilor locale normative de personal 
şi plafoane de cheltuieli (OUG nr. 63/ 2010) este doar aparent în contradicţie cu ideea 
descentralizării. În logica transferului de fonduri la nivelul administraţiei publice este 
firesc ca cel care alocă banii (guvernul) să aibă un cuvânt de spus în privinţa cheltuirii lor. 
În acest context, asistăm de fapt la o falsă descentralizare, în care autonomia decizională 
nu este însoţită şi de o autonomei financiară a comunităţilor locale. Până la un punct 
acest lucru este justificat de incapacitatea multor autorităţi locale de a se autofinanţa la 
un nivel care să le permită susţinerea integrală a propriilor cheltuieli.  
 
Reforma statului este golită de orice conţinut în condiţiile în care doar trei români   
dintr-o sută mai au încredere în guvernanţi cu privire la capacitatea lor de a lupta 
împotriva corupţiei. Din datele cuprinse în Barometrul Global al Corupţiei, lansat la 
începutul lunii decembrie de Transparency International România reiese că, în perioada 
2008-2010, percepţia asupra corupţiei a crescut. De această situaţie sunt convinşi peste 
87% din români. 
 
Cât timp reforma statului va însemna doar un demers de natură financiar-contabilă, de 
reglare a unor indicatori macroeconomici, aceasta va fi lipsită de substanţă şi nu va 
beneficia de susţinere populară. Reforma pleacă de la încrederea cetăţenilor în stat şi în 
instituţiile sale, iar aceasta nu se poate dezvolta în condiţiile în care autorităţile publice 
sunt percepute ca ineficiente sau incorecte în folosirea banilor pe care îi obţin 
condiţionat de la populaţie (în schimbul oferirii unor servicii de calitate). 
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Letargia societăţii civile a continuat în 2010 
 
2010: A continuat lipsa de reacţie a ONG-urilor consacrate la adresa derapajelor Puterii, 
iar sindicatele au reacţionat în multe ocazii în mod divizat. Mobilizarea de care s-au 
arătat capabile sindicatele, în cazul proteselor sociale, a fost scăzută.  
 

Deşi a fost dinamic din politic şi social, anul 2010 a fost marcat de letargia societăţii 
civile. La nivelul întregii societăţi pare a exista o stare generală de dezangajare vizavi de 
fenomenul politic şi de problemele care fac obiectul deciziei politice. Captivă a 
mecanismului democraţiei electorale, care permite, odată la 4-5 ani, un tip de revanşă a 
populaţiei în faţa actorilor politici, societatea nepolitică este tot mai inertă. 
 
Ca mai toate ONG-urile şi cele din zona civică se confruntă cu reale probleme de 
finanţare. Odată cu aderarea României al UE, o linie majoră de finanţare – cea 
americană – s-a întrerupt. O alta s-a deschis – fondurile europene – dar, asemeni altor 
sectoare, ea este puţin accesată şi accesibilă. Pe lângă această problemă de natură 
existenţială, societatea civilă organizată a căpătat o anumită reticenţă în a se manifesta 
public pe subiecte cu caracter şi miză politică. Pe fondul unui apolitism prost înţeles, 
multe ONG-uri altă dată active s-au decredibilizat prin faptul că au fost asociate, în 
multe cazuri forţat şi doar discursiv, cu actori politici. În condiţiile în care orice mesaj sau 
poziţionare în spaţiul public este interpretată într-o cheie politică (în logica confruntării 
politice), unele organizaţii ezită să se mai manifeste pentru a nu fi atacate şi etichetate. 
De asemenea, politizarea excesivă a spaţiului public şi a sistemului instituţional creează 
reale probleme pentru ONG-urile ce manifestă un spirit critic mai dezvoltat (la adresa 
puterii sau a establishmentului).  
 
În acelaşi timp, faptul că zona civică a fost folosită de unii reprezentanţi ai săi ca 
trambulină spre societatea politică şi funcţii publice a fost un factor suplimentar care a 
afectat credibilitatea societăţii civile organizate. Transformarea din „civici”, cu abordări 
principiale şi echidistante (nu şi apolitice) în actori ai jocului politic a generat confuzie şi 
neîncredere la nivelul opiniei publice. Acest lucru a făcut ca multe ONG-uri active pe 
zona civică să fie asociată actorilor politici şi implicit să-şi piardă aura de nepartizanat. 
 
Această stare de apatie si pasivitate socială a afectat cel mai vizibil zona sindicală care a 
încercat să se manifeste în 2010. Acţiunile de protest ce s-au dorit a fi organizate sub 
forma unor ample mitinguri de reacţie faţă de măsurile de austeritate impuse de guvern 
au mobilizat un număr relativ mic de oameni, iar presiunea exercitată asupra 
autorităţilor nu a putut atinge acel nivel de radicalism menit sa contrabalanseze raportul 
de forte.  
 
Eşecul sindicatelor în a se manifesta ca actor social relevant în relaţia cu guvernul îşi are 
sursa în tipul dominant de cultură politică specific societăţii româneşti, dar şi în politica 
puterii de decredibilizare a mişcării sindicale şi mai ales a liderilor de sindicat. În plus, 
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atrofia endemică a sindicalismului din zona economică privată îşi spune cuvântul în ceea 
ce priveşte amploarea şi vigoarea acţiunilor sindicale. 
 
La toate acestea a contribuit din plin şi „strategia” puterii de a neglija complet dialogul 
social, de a-i ataca pe liderii de sindicat şi de a respinge orice propunere şi orice demers 
de nuanţare a acţiunii guvernamentale. Practic, sindicatele au fost integrate „sistemului 
ticăloşit” şi transformate în agenţi reacţionari, ce se opun „reformei”. Mai mult, direct 
sau indirect, puterea a stimulat conflictul social, a întreţinut tensiunile şi a limitat 
accesul la actul decizional. 
 
Absenţa unei societăţi civile autentice care să se manifeste constant în raport cu 
societatea politică (şi nu doar critic-reactiv) este unul dintre minusurile de natură 
structurală ale sistemului democratic românesc. În 2010 însă, într-un context de criză 
economică în care guvernanţii invocă excepţionalitatea momentului pentru a adopta 
măsuri cu impact economic şi social major, acest minus s-a resimţit acut.             
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Sărăcia se accentuează în România 
 
iunie: Din cauza crizei economice, numarul copiilor saraci din Romania a ajuns la 
350.000, iar rata abandonului scolar s-a triplat, potrivit reprezentantilor World Vision 
Romania. Astfel, aproximativ 40.000 de copii, cei mai multi din mediul rural, au renuntat, 
in fiecare an, sa mai mearga la scoala. Rata sărăciei copiilor români s-a triplat în ultimii 20 
de ani, iar perioada de creştere economică nu s-a regăsit şi în condiţiile de viaţă ale 
minorilor. Reprezentanţii organizaţiei neguvernamentale au menţionat că peste 60% din 
copii se află sub pragul de sărăcie relativă. 
iulie: Romania a fost una dintre cele mai sarace tari europene, chiar si in perioada de 
crestere economica, dar si unul din statele care cheltuie cel mai mic procent din PIB cu 
protectia sociala, potrivit unei analize facute de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii 
Civile. 
octombrie: Veniturile totale medii lunare ale unei gospodarii au scazut usor in al doilea 
trimestru al anului fata de primele trei luni, de la 2.342 de lei la 2.337 de lei. Din datele 
publicate de Institutul National de Statistica reiese ca veniturile medii lunare pe 
persoana au fost de 806 lei, ceea ce inseamna ca o persoana poate cheltui pe zi cel mult 
27 de lei, adica 6,39 euro. Suma este echivalenta cu salariul pe ora al celor mai prost 
platite meserii din Occident - gen spalator de vase.  
Cele mai recente cercetari ale Eurostat, Biroul european de statistica, arata ca, inainte 
de criza, in 2008, 23% dintre romani erau in pragul saraciei, procentul fiind si mai mare 
la copii, de 33%. 
 
România se confruntă în prezent cu un fenomen despre care se credea că a fost depășit, 
din anii 2002-2003, respectiv accentuarea sărăciei. Iar asta se întâmplă exact în anul 
decretat la nivel european drept Anul european al luptei împotriva sărăciei. 
 
Criza economică și politicile dure de austeritate au relansat fenomenul de sărăcire a 
populaţiei, care este dublat de polarizare socială pronunțată, în ciuda faptului că și cei 
cu venituri mari au fost afectați.  
 
Chiar dacă sărăcia este un fenomen care nu s-a diminuat masiv nici măcar în perioada de 
creştere economică accelerată, în anii crizei economice, au apărut însă o serie de 
elemente suplimentare care scot în evidență fenomenul de sărăcire a populației și de 
polarizare socială. Potrivit reprezentanților World Vision România, peste 350.000 de 
copii se încadrează la categoria săraci, asta pe fondul creșterii abadonului școlar. Este 
important de remarcat faptul că, în ceea ce privește abordarea politicilor sociale, 
România alocă, de ani de zile, fonduri mult sub media europeană. În țara noastră, există 
tendința greșită de a include în discursul public salariile și pensiile la capitolul de 
cheltuieli sociale. Pensia și salariul nu reprezintă programe de asistență socială! Aceasta 
nu înseamnă că România nu are neapărat un număr extins de prestații sociale, unele 
nejustificate, sau că de unele dintre acestea nu se beneficiază în mod abuziv.  
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Scăderile de venituri în sectorul public, prin măsurile de austeritate impuse de Guvern, 
dublat de măsuri anterioare similare în sectorul privat, precum și de o creștere a 
șomajului înseamnă un șir de lovituri aplicate succesiv salariaților. Pentru o mare parte 
din aceștia, este vorba de un regres semnificativ al nivelul de trai câștigat în ultimii ani. 
Pentru alții, scăderile de venituri sau șomajul înseamnă revenirea în categoria populației 
sărace.  
 
În același timp, un alt element devine foarte important. Începând de la mijlocul anului 
2010, rata oficială a șomajului a început să scadă, ceea ce ar putea crea impresia unei 
reveniri a economiei. În realitate, este vorba doar de ieșirea din statistici a unora dintre 
cei care au fost în șomaj. Numărul de angajați în sectorul privat nu a crescut încât să 
conteze statistic (dimpotrivă, cifrele oficiale indică o scădere a numărului de angajări în 
acest an). Ieșirea din statistici, datorită expirării perioadei de șomaj, dar mai ales 
voluntar mai arată un fenomen care se produce pe fondul reducerilor de venituri – 
creșterea dramatică a numărului celor care muncesc la negru.  
 
Ca o concluzie, se poate spune încă de pe acum că provocarea anilor următori în cazul 
României nu este doar revenirea economică, ci și reconstrucția socială. Efectele acestei 
perioade se vor extinde pe mai mulți ani, chiar și după momentul în care România își va 
reveni, din cauza faptului că au fost relansate și accentuate procese specifice anilor ’90, 
cel mai evident fiind creșterea sărăciei.  
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Evoluţia indicatorilor macroeconomici arată 
adâncirea în recesiune 

 
Bilanţ economic la final de an (date oficiale noiembrie-decembrie) 
Inflaţia anuală a ajuns la 7,9%, anunţă INS.  Potrivit Institutului Naţional de Statistică, 
preţurile au crescut cu 0,55% în octombrie. Preţurile de consum au crescut cu 0,55% în 
octombrie faţă de septembrie, iar rata anuală a inflaţiei a urcat la 7,88%, după ce au 
fost înregistrate scumpiri importante la unele alimente, reiese din datele publicate de 
Institutul Naţional de Statistică.  
Grecia si Romania au fost singurele tari care au inregistrat in cel de-al treilea trimestru o 
scadere a economiei fata de aceeasi perioada din 2009, de 4,5% si, respectiv, 2,2%.  
Produsul intern brut (PIB) al Romaniei s-a contractat in primele noua luni ale acestui an 
cu 2,3% - date ajustate sezonier- fata de aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat 
Institutul National de Statistica (INS). In ceea ce priveste perioada iulie-septembrie 2010, 
PIB-ul a fost de 126,29 miliarde de lei, in scadere cu 0,7% fata de trimestrul II din 2010.  
Daca se compara cu cel de-al treilea trimestru din 2009, reducerea este de 2,5%, in 
termini reali, precizeaza INS.  
Scăderea puternică a agriculturii şi continuarea căderii construcţiilor şi comerţului au 
tras economia în jos în trimestrul al treilea, ducând la adâncirea declinului la 2,5%, faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut.Industria şi-a continuat ascensiunea într-un ritm mai 
temperat, dar şi de la consumul populaţiei, care nu a scăzut decât cu 1,1% din PIB în 
trimestrul III faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, faţă de o scădere de 4,1% pe 
primul trimestru din 2010. 
Investitiile realizate in economia nationala au scazut cu 17,2% in primele noua luni din 
2010 fata de perioada similara din 2009 si s-au cifrat la 36,55 miliarde lei, informeaza 
Institutul National de Statistica (INS).  
Romania a inregistrat cele mai mari exporturi din ultimii 20 de ani, in ultimele noua luni. 
Exporturile inregistrate de tara noastra, in ultimele 9 luni, sunt cele mai mari din ultimii 
20 de ani. Cel putin asa arata datele oficiale prezentate de Comisia Naţională de 
Prognoză.  
 
*** 
 
Scăderea economică din trimestrul III al anului 2010 de 2,2% sau de 2,5% (în funcţie de 
sursă) a depăşit cele mai pesimiste previziuni făcute la începutul anului, atunci când din 
direcţia Guvernului şi a FMI se estima o creştere economică de 1-1,5%. În ciuda minimei 
revigorări din sectorul industriilor, cea mai mare parte e economiei continuă să fie în 
recesiune.  
 
Situaţia dramatică din acest punct de vedere este relevată, în cazul României, de faptul 
că doar ţara noastră şi Grecia se mai află la acest moment în recesiune economică, 
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dintre statele Uniunii Europene. Aceasta în ciuda faptului că o parte din statele baltice 
sau Ungaria au fost lovite mai dur decât România, de criza economică.  
 
Cuplată cu creşterea semnificativă a exporturilor, informaţia privind scăderea 
economică în 2010 capătă un nou sens: anume acela că România este decuplată de 
evoluţiile din plan european, acolo unde economiile au început să îşi revină. Principalul 
exportator al României rămâne compania de autoturisme Dacia, care a profitat de 
diminuarea puterii de cumpărare în statele vestice, câştigând piaţă în dauna unor 
industrii de autoturisme consacrate, precum cele din Franţa sau Germania. Faptul că 
Dacia deţine aproape 50% din exporturile României arată însă cât de slab competitiv 
este sectorul economic în planul relaţiilor economice internaţionale.   
 
Creşterea inflaţiei a depăşit şi ea cele mai pesimiste previziuni, nivelul acesteia fiind 
influenţat de măsurile apărute pe parcursul anului, cum a fost cazul majorării TVA. 
Trebuie menţionat totuşi că, dată fiind diminuarea consumului intervenită pe fondul 
reducerii salariilor, atât în sectorul bugetar, cât şi în sectorul privat, o parte din 
majorarea TVA a fost suportată de agenţii economici.  
 
Ceea ce se remarcă în mod îngrijorător este creşterea preţului la alimente, practic 
singura marfă al cărui consum este cel mai puţin afectat, în perioada de criză 
economică. Aici însă nu este vorba (doar) de speculaţie, ci şi de faptul că o mare parte 
din materia primă este de import sau produsul ca atare este de import. Adâncirea în 
recesiunea a sectorului agricol este un argument pentru realitatea despre care vorbim.  
 
Discuţia despre evoluţia economiei în 2011 sau, mai corect, despre previziunile făcute 
de Guvern, FMI sau alte instituţii bancare, şi în care se vorbeşte despre o creştere de 1-
1,5% par să aibă la bază un numitor implicit comun: revenirea economică în cele mai 
puternice state europene va angrena şi o revenire a economiei româneşti, de o manieră 
similară cu sistemul de domino care a generat căderea.  
 
Ceea ce se pierde din vedere este faptul că, în cazul României, măsurile de suport 
pentru sectorul economic au fost punctuale şi nesemnificative din punct de vedere al 
impactului. Discursul Puterii s-a limitat la a transmite faptul că România nu îşi permite 
decât o ajustare a cheltuielilor bugetare. Ceea ce nu se spune este că această echilibrare 
nu are efecte asupra economiei. Mai mult, lipsa unei strategii coerente de sprijin a 
sectorului economic face ca măsurile de ajustare să îl afecteze şi pe acesta direct, prin 
scăderea cererii.  
 
În 2011, România va trebui să reducă deficitul bugetar la 4,4% din PIB, iar această 
ajustare nu are la bază o creştere a veniturilor la buget sau a gradului de colectare. Este 
de punctat de altfel că gradul de colectare este încă inferior prognozelor, ceea ce duce 
anual la realizarea de bugete pe baze nerealiste. Aceasta, dincolo de estimările 
întotdeauna prea optimiste, cu privire la veniturile bugetare anuale. Ponderea 
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cheltuielilor în PIB a crescut în ultimii ani, inclusiv în 2010 până aproape de 40%. Asta, în 
condiţiile în care veniturile se menţin în zona cifrei de 31-32%.  
 
Există un grad de suportabilitate a reducerii cheltuielilor bugetare prin sacrificarea 
sectorului social, care este tot mai aproape de a fi atins. Perspectivele bugetare nu mai 
pot îmbunătăţi decât prin stimularea economiei şi creşterea ratei de colectare a taxelor 
şi impozitelor, probleme pentru care nu se prezintă soluţii clare de la nivel 
guvernamental.  
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Izolarea internaţională a României 
 
ianuarie: Preşedintele Traian Băsescu merge în vizită la Chişinău. 
martie: Preşedintele Traian Băsescu efectuează o vizită oficială de trei zile în Japonia, la 
invitaţia Majestăţii sale Imperiale, Împăratul Akihito. 
aprilie: Preşedintele României, Traian Băsescu, şi preşedintele interimar al Republicii 
Moldova, Mihai Ghimpu, s-au întâlnit la Universitatea "Al.I.Cuza" din Iaşi, cu studenţi şi 
tineri basarabeni. 
iunie: Presedintele Romaniei, Traian Basescu, efectueaza o vizita oficiala in Republica 
Bulgaria, la invitatia omologului sau, Gheorghi Parvanov. 
august: Presedintele Romaniei, Traian Basescu, si premierul basarabean, Vladimir Filat, 
s-au intilnit la Iaşi. Motivul oficial al vizitei a fost discutarea proiectului de ajutorare a 
Moldovei, anul acesta Romania punind la dispozitia guvernului basarabean un grant de 
25 de milioane de euro. Fondurile vor fi folosite pentru refacerea infrastructurii si a 
caselor afectate de inundatiile provocate de iesirea din matca a Prutului.  
noiembrie: Preşedintele Traian Băsescu a efectuat pentru o oficială în Slovenia la 
invitaţia omologului său, Danilo Turk. 
octombrie: Angela Merkel la Bucureşti, pe un ton ridicat, în întâlnirile pe care le-a avut 
cu premierul Emil Boc şi cu preşedintele Traian Băsescu plata datoriilor statului român 
către firmele germane şi retrocedarea rapidă a proprietăţilor etnicilor germani. 
Germania este principalul partener comercial al României (13 mld. euro schimburile 
comerciale în 2009) şi al treilea investitor străin (peste 7,5 mld. euro). De asemenea, 
aceasta a evocat îngrijorările investitorilor germani faţă de corupţia în atribuirea 
contractelor publice.  
noiembrie: Summit-ul NATO de la Lisabona - La scurt timp după momentul fotografiei de 
grup a şefilor de stat şi de guvern prezenţi, Traian Băsescu a avut un scurt schimb de 
replici cu omologul francez, Nicolas Sarkozy. Presa a interpretat gesturile celor doi ca 
exprimând un conflict şi un refuz al preşedintelui francez de a dialoga cu cel român. 
Ambele părţi au negat tensiunile.  
decembrie: preşedintele României a participat la Summit-ul OSCE organizat în 
Kazahstan. Conform Administraţiei Prezidenţiale, în cadrul unei întâlniri bilaterale cu 
preşedintele kazah, Traian Băsescu a cerut plata integrală a datoriilor Rompetrol, de 
către KazmunaiGaz.  
 
*** 
 
O singură vizită a unui şef de stat sau de Guvern din rândul statelor puternice ale Uniunii 
Europene a avut loc în anului 2010. Respectiv, vizita Angelei Merkel, care s-a rezumat la 
mesaje rezervate privind evoluţiile reformelor din România şi prin care s-a cerut statului 
român plata datoriilor către firmele germane.  
 
În acelaşi timp, majoritatea contactelor externe ale preşedintelui au avut loc fie în 
contexte formale la reuniunile structurilor internaţionale din care România face parte – 
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UE, NATO, OSCE – fie cu liderii unor state puţin influente în spaţiul politic internaţional 
(Albania, Slovenia) sau cu care relaţiile bilaterale nu sunt puternic consolidate (Japonia).  
 
Cel mai important punct pe agenda de politică externă a lui Traian Băsescu a rămas 
relaţia cu Republica Moldova, în contextul unui an extrem de agitat pentru viaţa politică 
de la Chişinău – eşec al referendumului privind modificarea Constituţiei şi alegeri 
prezidenţiale anticipate. Traian Băsescu a avut în România sau la Chişinău mai multe 
runde de întâlniri, separate, cu liderii formaţiunilor care au format în 2009 Alianţa 
pentru Integrare Europeană. În ciuda acestor contacte şi a sprijinului consistent oferit de 
România – inclusiv în plan financiar – Guvernului moldovean condus de Vlad Filat, 
rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova a arătat că influenţa României 
peste Prut rămâne încă mai mult perceptuală decât faptică.  
Nu este clar cât din acţiunile României a avut, spre exemplu, sprijin european, dată fiind 
nemulţumirea publică exprimată în mai multe rânduri de oficiali francezi sau germani cu 
privire la uşurinţa cu care autorităţile de la Bucureşti acordă cetăţenie română pentru 
cei din Republica Moldova. Iar aici ajungem la tema care ar fi trebuit să domine acţiunile 
de politică externă din acest an – aderarea la Spaţiul Schengen, dar care a început să 
conteze doar din a doua parte a lui 2010, şi asta tocmai din cauza unor mesaje critice de 
tipul celor amintite anterior. 
 
Reamintirea obiectivului României de a adera la Spaţiul Schnegen în primăvara anului 
2011 a venit odată cu mesajele critice tot mai ferme din direcţia Olandei, Germaniei sau 
mai ales Franţei. Acestea, invocând fie reforma insuficientă în domeniul Justiţiei, fie 
problemele cauzate de cetăţenii români de etnie roma, fie chiar acordarea cu lejeritate 
a cetăţeniei române pentru cei din Republica Moldova au subliniat inportunitatea 
aderării în primăvară. Statul aspirant să adere la Schengen trebuie să îndeplinească o 
serie de criterii tehnice, dar hotărârea este luată în structuri politice, respectiv în cadrul 
Consiliului European, având un aviz al Parlamentului European. Deci, decizia privind 
aderarea este una politică, iar mesajele sceptice cu privire la România sunt tocmai de 
aceea de natură politică. În acest moment, avizul Parlamentului European este pozitiv, 
cu privire la aderarea României şi Bulgariei, dar caracterul acestuia este unul consultativ.  
După experienţa aderării la UE a României şi Bulgariei, este destul de dificil ca o nouă 
decizie politică să fie în favoarea celor două state, mai ales că aprobarea aderării trebuie 
să se bucure de unanimitate din partea statelor membre.  
 
Insistenţa unor state europene puternice de a pune destul de brusc argumentele 
politice în faţa celor tehnice, arată o izolare tot mai pronunţată în plan internaţional a 
Bucureştiului, România fiind pe cale să rateze cel mai important obiectiv de politică 
externă, de la aderarea la UE încoace. Într-o astfel de situaţie, Traian Băsescu şi 
Guvernul şi-au construit deja strategia paralelă pentru justificarea unui eşec, prin 
indentificarea de vinovaţi în afara puterii – structurile din subordinea MAI (recentele 
scandaluri ajută puterea în această strategie), judecătorii, opoziţia (a se vedea campania 
PDL împotriva lui Victor Ponta).  
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Războiul taberelor din PDL influenţează 
deciziile Guvernului?  

 
aprilie: Presedintele Traian Basescu i-a criticat, intr-o emisiune la B1 TV, pe democrat-
liberali pentru modul cum au inteles sa isi modifice prevederile statutare referitoare la 
alegerea conducerii partidului. Basescu a spus ca prin alegerea celor patru prim-
vicepresedinti pe lista inchisa, in acelasi timp cu presedintele formatiunii, duce la 
formarea unei „gascute” si la „bolsevizare”.   
mai: Conducerea PDL a decis ca alegerile pentru conducerea centrala a partidului sa fie 
amanate pentru inceputul anului viitor, a anuntat vicepresedintele Gheorghe Flutur, care 
a mentionat ca decizia a fost luata cu majoritate de voturi, fiind inregistrate doua 
abtineri.  
septembrie: Membrii Colegiului Director al PDL au ales remanierea guvernamentala, cu 
40 de voturi "pentru", noua dintre lideri optand pentru depunerea mandatului, fiind 
inregistrate de asemenea 10 abtineri. Remaniati au fost minstrii Adriean Videanu, Radu 
Berceanu, Sebastian Vladescu, Mihail Şeitan şi Mihail Dumitru. Vasile Blaga sustine intr-
un interviu acordat la scurt timp Evenimentului zilei că Elena Udrea ar fi trebuit să 
demisioneze din Guvern, din moment ce a fost unul dintre cei care a susţinut în Colegiul 
Director depunerea mandatului de către Cabinetul Boc. 
septembrie: Peste 6.000 de sindicalişti, printre care poliţişti, angajaţi din penitenciare, 
dar şi bugetari din sectorul administrativ şi cel economic, care au protestat în Piaţa 
Victoriei, au pornit într-un marş spontan către Palatul Cotroceni, cerând să se 
întâlnească cu preşedintele Traian Băsescu. Sindicaliştii au protestat, timp de mai multe 
ore, în faţa Palatului Cotroceni, aruncându-şi caschetele şi adresând injurii preşedintelui. 
La scurt timp, Traian Băsescu a anunţat că renunţă la escorta asigurată de Poliţia 
Rutieră, urmat fiind de premier.  
Ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, şi-a la Palatul Victoria demisia, în 
urma scandalului generat de marşul ilegal al poliţiştilor şi după ce preşedintele şi 
premierul au renunţat la serviciile de escortă ale Poliţiei. 
octombrie: Fostul ministru de Interne a menţionat că va candida la şefia PDL dacă unii 
colegi de partid vor încerca să impună "o anumită direcţie" partidului şi vor sări paşii 
ierarhici. 
noiembrie: Elena Udrea a făcut un nou anunţ: Gheorghe Falcă, primarul Aradului şi finul 
preşedintelui Băsescu, va candida pentru scaunul lui Emil Boc în PDL.  
 
*** 
 
Poate cea mai importantă corelaţie, din punct de vedere al interesului public, este cea 
între evoluţiile de la începutului anului, din PDL, şi anunţul făcut de preşedintele Traian 
Băsescu, referitor la reducerea salariilor din sectorul bugetar cu 25% şi a pensiilor cu 
15% (măsură respinsă de Curtea Constituţională). Întrebarea care se poate pune într-o 
astfel de situație este: a influențat lupta dintre taberele PDL a în așa manieră activitatea 
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Guvernului încât o serie din deciziile extrem de nepopulare luate de acesta să nu fi fost 
absolut necesare în plan economic, dar utile pentru schimbarea raporturilor din forțe în 
partid? Răspunsul nostru este da. 
 

O EXPLICATIE DESPRE LUPTA DIN PDL 
 
Cheia de citire a ce se întâmplă în PDL este lupta pentru două tipuri de resurse: 

- Controlul pe guvernare (acces la fonduri cat mai mari, posibilitatea numirii a cât 

mai mulţi oameni în funcţii, posibilitatea de a direcţiona cât mai multe fonduri 

europene, precum şi capacitatea de a sprijini cât mai multe autorităţi locale) 

- Controlul pe partid (respectiv, capacitatea de a “servi” cât mai mult din activul 

de bază, de a numi cât mai mulţi din cei care au muncit în campaniile trecute în 

funcţii bune, de a plăti din datoriile de campanie acumulate, astfel încât 

mecanismul de partid – care a dovedit la prezidenţiale că este încă viu, să fie cât 

mai fidel).  

 

De ce este necesar acest control dual? Pentru că urmează perioada în care are loc 

tranziţia de putere şi pregătirea viitorului – cine decide cum să direcţioneze resursele 

guvernamentale spre autorităţile locale care au ca scop realegerea în 2012 este cel care 

controlează puterea.  

Până recent, Boc era liantul care leagă cele două zone, şi a funcţionat mereu ca o 
garanţie că Traian Băsescu are în continuare acces direct la cele două zone. Criza 
economică a funcţionat însă ca detonator al acestui echilibru, scăzând major resursele 
disponibile. Rezultatul? Competiţia pentru supremaţie a pornit mai repede, în 
condiţiile rarităţii resurselor.  
De aceea a fost nevoie de intervenţia din mai a preşedintelui Băsescu, care vedea cum, 
rapid, grupul liderilor din PDL îl extrage pe Boc din zona sa de influenţă exclusivă şi îi taie 
tot mai mult accesul la decizie.  
Asumarea personală a anunţului măsurilor de austeritate a părut o greşeală ca imagine 
din partea lui Băsescu, dar a fost mai degrabă un pas calculat pe miză internă. Scopul: 
dinamitarea credibilităţii în actualul guvern şi, implicit, în Emil Boc. Rezultatul clar al 
ultimelor luni, dincolo de orice alte elemente: 

- Prăbuşirea totală a încrederii publice în Emil Boc, care este principala victimă a 

crizei economice. Boc nu mai reprezintă o soluţie de viitor, chiar dacă este liderul 

care controlează efectiv puterea în cele două zone. Anunţul lui Băsescu a 

schimbat planurile baronilor, care voiau să forţeze alegerile interne rapid, pentru 

o reconfirmare în funcţie a lui Boc, cu acces şi mai mare la decizii pentru ei.  

- Alegerile interne au fost amânate, cel mai probabil pentru primăvara anului 

viitor, dar nici acest lucru nu este foarte clar. Ce e clar? Că sunt amânate până 

când se impune un candidat-alternativă şi până când acel candidat alternativă 
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are suficient sprijin pentru a prelua puterea în partid fără a compromite actul de 

guvernare.  

- PDL s-a prăbuşit în sondaje, ajungând în prezent să aibă scoruri care încep cu 1 

(în jur de 15-17%, în medie). Evident, şi Băsescu s-a prăbuşit, dat fiind că şi-a 

asumat această mişcare. Doar că Băsescu mai are patru ani la dispoziţie pentru a 

rezolva acest subiect, în timp ce Boc nu mai are timp aproape deloc.  

 
În primele luni după momentul anunţării măsurilor de austeritate, a părut că PDL este şi 
în degringoladă strategică. Şi a şi fost, ca dovadă moţiunea de cenzură care aproape a 
trecut în luna iunie.  
Acel moment a fost însă depăşit. Acum, mobilizarea este încă puternică şi solidă, iar 
controlul voturilor proprii este major, fapt care s-a văzut şi la moţiunea de cenzură din 
toamnă. PDL a reactivat mecanismul sprijinului financiar pentru aleşii din colegiile 
parlamentarilor proprii, care asigură un control riguros pe fiecare vot în parte.  
Care sunt taberele şi care sunt şansele lor de succes? 
 

1. Tabăra Blaga (a nu se confunda cu BVB, dat fiind că acest concept, de fapt, nu 

există în PDL). Blaga a făcut până acum un joc de putere inteligent. A evitat un 

conflict pe faţă cu Băsescu, în vară, când începuseră atacuri din partea Elenei 

Udrea la adresa lui. A negociat cu Băsescu un deal propriu, care înseamnă pact 

de neagresiune şi cooperare punctuală. Deşi după remaniere ieşise întărit, 

tocmai aceastăîntărire a dus la episodul scandalului de la interne, care s-a 

finalizat cu tăierea accesului la decizie executivă pentru Blaga şi la anularea 

potenţialului său politic în PDL.  

2. Tabăra Udrea. Puternic susţinută de grupări economico-financiare 

transpartinice, Udrea nu se reprezintă doar pe sine, ci şi aceste interese. Scopul 

major: control cât mai mare pe resursele guvernamentale, pentru a se putea 

spera la paşi ulteriori. Udrea are doar acces la resurse guvernamentale, pierzând 

orice formă de credibilitate publică (în urma prezenţei în guvernul Boc, precum şi 

în urma campaniilor de imagine derulate împotriva ei) şi cu destul de puţină 

putere în PDL. E tolerată în PDL, şi are nevoie de timp pentru ca fluxul de resurse 

pe care ea îl direcţionează spre partid să se transforme în sprijin consistent şi, 

eventual, majoritar.  

3. Factorul Băsescu  trebuie luat în calcul, pe următoarele dimensiuni: 

a. Va tolera acţiunile lui Boc, câtă vreme nu va avea alternativă. Nu are 

alternativă la Boc, şi prin urmare e forţat să îl păstreze. În momentul în 

care va avea o variantă despre care ştie că e imposibil de refuzat de 

partid, precum şi de colegii de coaliţie, va renunţa la Boc. Trebuie ţinut 

cont de faptul că s-a mai încercat cu soluţii tehnice (nu doar Croitoru, dar 
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şi Isărescu), însă acestea nu depind doar de voinţa celor în cauză, ci şi de 

sprijinul majoritar în partid. 

b. Va susţine cât mai multe din construcţiile paralele şi parazitare care pot 

concura PDL: fie că e vorba de UNPR (construct ratat pe zona de stânga, 

dar care blochează accesul PDL la anumite zone de resurse), de PCM sau 

partidul lui Tokes (care va boicota orice formă de înţelegere cu UDMR pe 

care baronii din PDL ar face-o) sau de partidul lui Dan Diaconescu (care 

va funcţiona ca partid “sperietoare” pentru PDL şi electoratul său – în 

prezent, printre cei 7-10% de potenţiali susţinători ai PPR, există foarte 

mulţi din electoratul captiv pierdut de PDL în aceste luni). Aceste 

construcţii nu sunt făcute să înlocuiască PDL, ci mai degrabă să 

funcţioneze ca structuri de presiune la adresa PDL.  

c. Va păstra cât mai mult control pe zona serviciilor şi instituţiilor de 

control. Nu va marşa niciodată real pe ideea de a forţa căderea 

guvernului Boc prin moţiune şi de a da puterea partidelor de opoziţie, 

fiindcă asta ar însemna pierderea unei resurse foarte valoroase. Are 

nevoie de justiţie (zonă în care acţionează mai mult ca orice alt 

preşedinte – cu decrete de numire şi schimbare de procurori şi judecători 

de 20 de ori mai multe decât predecesorii săi!), precum şi de servicii.  

d. Va continua discursul despre austeritate şi “lucrurile care trebuie 

făcute”, pentru a bloca orice formă prin care Guvernul Boc să iasă din 

presiunea publică actuală. Prin presiunea de a se continua măsurile de 

austeritate, Băsescu se asigură că guvernul Boc nu îşi pregăteşte o 

variantă de avarie, de ieşire din actuala situaţie.  

e. Va stimula ca vocile opozante din partid (Preda, Voinescu, Macovei etc) 

să fie şi mai vizibile şi active, pentru a săpa cât mai mult în credibilitatea 

taberei Boc şi a grupării baronilor. Aceste voci sunt minoritare în partid, 

dar ele contează mult la nivelul imaginii şi al comunicării cu electoratul 

(atât cât a mai rămas). Dacă Boc nu îşi asumă sancţionarea lor, ele vor 

continua acest război de gherilă.  

 

Pornind de la această evaluare, putem anticipa că, pe termen scurt, lucrurile nu se vor 
schimba din perspectiva guvernării, tocmai pentru că încă nu s-a finalizat procesul de 
reaşezare a puterii din PDL în jurul grupării Udrea.  
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PDL se prăbuşeşte în sondaje 
 
Februarie 
CURS: PDL – 35% 
Iunie 
CCSB: PDL – 23% 
CSOP: PDL – 25% 
GSS 2000: PDL – 19,1% 
Iulie 
INSOMAR: PDL – 13,7% 
IPP Data: PDL – 12% 
Septembrie 
IRES: PDL – 18% 
GSS 2000: PDL – 14,6% 
Octombrie 
IMAS: PDL – 13,8% 
CCSB: PDL – 17% 
Noiembrie 
CCSB: PDL – 17% 
CSCI: PDL – 16,3% 
Decembrie 
Avangarde: PDL – 16% 
 
Actul de guvernare conduce inevitabil la erodare electorală. Acest lucru se produce mult 
mai accentuat şi mai accelerat într-un moment de criză economică ce impune 
restrângeri bugetare şi adoptarea unor măsuri nepopulare. Prin urmare, căderea în 
sondaje a PDL este, în anumite limite, firească. 
 
Dimensiunea acestei prăbuşiri este spectaculoasă. O diferenţă de aproximativ 50% între 
scorul electoral înregistrat în 2008 (33%) şi intenţia de vot din 2010 (15-18%) este 
expresia unui recul electoral important. Totuşi, datele sociologice reprezintă doar un 
indicator al tendinţei. Ele oferă premisele unei scăderi electorale semnificative, dar nu o 
atestă. Fiind un partid bine structurat, controlând resursele şi deţinând poziţii 
importante la nivelul administraţiei locale, PDL dispune de acele date care fac posibilă 
stoparea şi controlarea acestui trend descendent. 
 
În acest moment însă evoluţia electorală a PDL nu se află sub auspicii favorabile. 
Asocierea cu o guvernare care a pornit din start cu un handicap major de încredere şi a 
cărei legitimitate a scăzut constant reprezintă un obstacol ce nu poate fi depăşit pe 
termen scurt. Faptul că 85% din populaţie consideră că direcţia în care se îndreaptă ţara 
este greşită nu este o problemă care să poată fi rezolvată (doar) prin schimbarea 
premierului. Traian Băsescu este asociat direct cu actul de guvernare, iar acest lucru se 
va răsfrânge permanent asupra profilului electoral şi al intenţie de vot pentru PDL. 
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Pentru orice partid politic o astfel de scădere electorală sau perspectiva ei generează 
instabilitate internă. Prima care reacţionează este resursa umană a cărei migraţie 
conduce la destructurarea organizaţiilor şi implicit la diminuarea capacităţii de 
mobilizare a electoratului. În plus, alegerile pentru şefia partidului, programate pentru 
primăvara anului viitor generează tensiuni şi conflicte interne ce accentuează tendinţele 
centrifuge şi sporesc instabilitatea internă. PDL nu a ajuns într-o situaţie extremă din 
acest punct de vedere deoarece controlează resursele publice inclusiv prin prisma 
raporturilor de forţe din partid. Cu toate acestea, dacă perspectivele electorale nu se vor 
îmbunătăţi, situaţia din partid se va precipita odată cu apropierea unui nou scrutin. 
 
Ca efect indirect al prăbuşirii în sondaje, dar corelat direct luptei pentru putere şi 
influenţă în partid, anul 2010 a marcat consolidarea publică a unui curent „reformator” 
care marşează în direcţia reaşezării partidului pe noi baze. Mesajul public pune accent 
pe ideea de transparenţă şi pe introducerea unor criterii de integritate morală şi 
profesională la nivelul partidului. În realitate, este vorba despre o schimbare profundă a 
modului de organizare şi de funcţionare a PDL ceea ce presupune o răsturnare a 
raporturilor de forţe între diferitele grupări. Reculul electoral devoalat de sondajele de 
opinie deschide oportunitatea unui astfel de discurs „reformator”, dar cauza acestei 
pierderi de aderenţă în raport cu populaţia este legată de performanţa guvernamentală. 
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Efect sau cauză pentru prăbuşirea PDL: Eșecul 
„Dreptății și Adevărului” 

 
ianuarie: Primarul PDL din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, este condamnat definitiv la 
închisoare cu executare. 
februarie: Mircia Gutau, primarul din Ramnicu Valcea care a fost condamnat la trei ani si 
jumatate de inchisoare pentru luare de mita, a fost numit cetatean de onoare al 
municipiului. Initiativa de a-l numi cetatean de oanoare ii apartine unui coleg de partid, 
deputatul PD-L de Valcea Samoil Valcu. Liderii PD-L locali sustin insa ca nu ei au initiat 
aceasta actiune.  
noiembrie: Primarul suspendat al Craiovei, Antonie Solomon, a fost reales, vineri seară, 
preşedinte al organizaţie municipale Craiova a Partidului Democrat Liberal. 
decembrie: Europarlamentarul PDL Cristian Preda a declarat ca unul din principiile de 
baza ale PDL este acela ca orice coruptie este iertata celor care au performante 
electorale, aratand ca a constatat acest lucru dupa ce a intrat in partid.  
Europarlamentarul PDL Monica Macovei a declarat că partidele nu ar trebui să mai 
aştepte condamnări definitive pentru a da afară oameni care au probleme de integritate 
şi nu respectă anumite criterii, pentru că prezumpţia de nevinovăţie se aplică doar în 
instanţe, nu şi în cadrul partidelor. 
Traian Băsescu a afirmat că cei doi şi-ar putea găsi locul în noua conducere PDL, iar 
înfiinţarea unui alt partid nu este o soluţie. 
 
Sloganul Alianţei D.A. – „E timpul Dreptăţii, e vremea Adevărului”,  avea o semnificaţie 
aparte: oferirea de dreptate socială şi un trai decent + luptă împotriva Corupţiei. În 
campania din 2004, lipsa dreptăţii sociale a fost pusă, de altfel, tocmai pe seama 
corupţiei.  
 
Măsurile de austeritate impuse de Guvernul Boc, în oglinda cu imaginea unui partid şi a 
unui preşedinte a cărui putere se extinde, fie şi numai perceptual, prin autoritarism şi 
corupţie consfinţeşte practic eşecul promisiunilor din campania anului 2004. Discursul 
prin care Traian Băsescu și PDL încearcă să apere măsurile de austeritate – respectiv 
necesitarea restrângerii cheltuielilor și/sau reformarea sistemelor de pensii, salarizare 
sau asistență socială – nu poate acoperi efectele deciziilor luate. El mai spune ceva doar 
adepților necondiționați ai șefului statului. Situația economică și socială generează 
comparații total defavorabile pentru actuala Putere, cu fostele guvernării, iar când în 
discuție este nivelul de trai, soluțiile de răspuns aproape că nu există. 
 
Mai mult, imaginea care se induce, inclusiv ca urmare a mediatizării intense a unor 
afaceri făcute în zona guvernamentală, este cea supunerii societăţii unui regim de 
austeritate, în timp ce, sau pentru că puterea să consume în interes propriu resursele 
publice. La fel de important este şi faptul că toate aceste măsuri lovesc în categorii 
sociale cu probleme – pensionari, cei cu venituri reduse, familii tinere – care au primit 
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diferite forme de sprijin, până în 2008. O mare parte a acestor forme de sprijin sunt pur 
şi simplu anulate sau diminuate drastic. Într-un astfel de context, se instaurează 
percepţia de „nedreptate socială”.  
 
Traian Băsescu și PDL au câștigat foarte mult capital politic începând cu 2004 prin 
intrasigența aratată la nivel de discurs pe tema luptei anticorupție. Pentru o perioadă de 
timp, PDL a lăsat impresia că își dublează discursul și cu acțiune, fiind partidul cel mai 
categoric, spre exemplu, în favoarea anchetării parlamentarilor sau foștilor miniștri. Nu 
intrăm aici în detalii, ele sunt cunoscute.  
 
Cazul Ridzi a dat prima lovitură serioasă discursului anticorupție al PDL, democrat-
liberalii gestionând deficitar din punct de vedere politic și imagologic situația. Iar 
președintele a accentuat această problemă, dând vina pe “cârdășia” dintre oameni 
politici și presă, evitând totodată să se exprime ferm cu privire la Ridzi. 
 
De la acel moment, acum mai bine de un și jumătate, presa a scos la iveală o serie de 
afaceri ale liderilor PDL sau contracte oneroase făcute de miniștrii din Cabinetul Boc. 
Chiar dacă nu a existat în cele mai multe cazuri o reacție a Justiției, mediatizarea a venit 
pe fondul instalării neîncrederii cu privire la determinarea PDL de a operaționaliza 
discursul anticorupție.  
 
În anul 2010 s-a petrecut o schimbare fundamentală pentru PDL. Din cauza luptei 
interne din partid, au început acuzele reciproce, iar cele mai dure poziții au venit din 
direcția unor oameni care au girat practic discursul anticorupție al PDL (în primul rând 
Monica Macovei). Aceste atacuri au fost potențate de lejeritatea cu care PDL a tratat 
cazurile unor membri importanți deferiți Justiției (Antonie Solomon a stat șase luni în 
închisoare, pentru ca după aceea să fie reales președinte al PDL Craiova).  
 
Marele dezavantaj al PDL, prin comparație cu PNL sau PSD, este că ultimele două au 
lăsat ca reper guvernări percepute acum ca fiind bune. Tocmai de aceea, este de 
așteptat PDL (sau mai degrabă o parte a sa) să încerce o revenire la “rădăcini”, la 
discursul anti-corupţie, chiar dacă asta va însemna în mod cât se poate de concret 
atacarea și folosirea ca exemplu chiar a unor personalități din rândurile democrat-
liberalilor. Mult mai probabil însă, PDL şi Traian Băsescu vor reactiva acest discurs prin 
referire tot la adversarii din opoziţie şi din zona mass-media, care vor fi portretizaţi 
drept inamici ai „reformei” pe care PDL o întreprinde.  
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Social-democraţia are teren fertil in Romania 
 

20-21 februarie: Victor Ponta este noul preşedinte PSD. 
21 martie: Preşedintele PSD, Victor Ponta, afirma că a solicitat organizaţiei de Bucureşti 
să îl suspende din partid pe senatorul Cătălin Voicu, pe perioada cât este cercetat. PSD a 
votat în Parlament în favoarea solicitării DNA de încuviinţare a arestării senatorului 
Cătălin Voicu.  
1-2 mai: PSD organizează mai multe mitinguri în ţară, alături de sindicate.  
septembrie-octombrie: PSD are mai multe runde de întâlniri cu sindicatele, în urma 
cărora o serie dintre propunerile acestora din urmă sunt preluate în proiectul de 
Program de guvernare al PSD.  
16 octombrie: PSD îşi lansează Programul de guvernare, asumându-şi ca măsură 
principală introducerea impozitării diferenţiate.  
27 octombrie: Liderii PSD participă la mitingul organizat de sindicate, cu ocazia moţiunii 
de cenzură.  
 
Deşi finalul de an surprinde PSD confruntat cu tentativa lui Mircea Geoană de a reveni în 
prim-plan şi de a-şi asigura poziţia din fruntea Senatului, 2010 a marcat revirimentul 
politic şi electoral al social-democraţilor. Pe fondul unei guvernări ce a stat sub semnul 
austerităţii şi care a scăzut dramatic în planul încrederii şi al susţinerii populare, PSD a 
reuşit să atingă în sondajele de opinie pragul de 40%. Practic, în acest moment, social-
democraţii se află detaşat în vârful ierarhiei electorale. Acesta este însă doar un trend ce 
trebuie confirmat în 2011. 
 
La această poziţie pe care PSD o are în sondaje au contribuit mai mulţi factori. Unul 
dintre acestea este statutul de partid poziţionat pe axa electorală centrală ca opozant 
principal şi ideologic al PDL, ceea ce îi permite să atragă cu prioritate electoratul 
nemulţumit de situaţia economică şi socială. De asemenea, a contat în mod substanţial 
desemnarea unei noi echipe de conducere. Iar în acest caz nu este vorba despre 
alegerea celui mai tânăr preşedinte de partid din România şi nici de impactul psihologic 
pe care orice „nou început” îl are. Ceea ce a contat au fost schimbările pe care Victor 
Ponta a încercat să le imprime partidului. În acest sens, poate cea mai importantă dintre 
ele este revenirea, într-o manieră accentuată, la politica de stânga, orientată pe 
problematica socială. În paralel, printr-o campanei de PR derulată în prima parte a 
anului, PSD a încercat să atragă în partid noi membri, în special tineri, care să 
dinamizeze structura. 
 
În ceea ce priveşte dimensiunea politică, acţiunea PSD a părut mult mai puţin haotică 
decât în trecut şi s-a desfăşurat în două etape. În prima dintre ele, partidul şi-a anunţat 
poziţia principială, ceea ce a însemnat afirmarea ca partid de stânga şi delimitarea clară 
de ceilalţi actori politici (acceptarea guvernării doar în urma alegerilor anticipate sau la 
termen a fost doar un instrument de poziţionare faţă de PDL şi PNL). În acest sens PSD a 
încercat să refacă relaţia cu sindicatele, susţinând acţiunile de protest atât direct 
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(mitingul de 1 mai), cât şi indirect (mitingul de susţinere a moţiunii de cenzură din 
octombrie). 
 
În cea de-a doua etapă, după ce şi-au reafirmat identitatea (operaţionalizată într-un 
Program alternativ de guvernare), social-democraţii au marşat în direcţia unei colaborări 
cu liberalii, susţinând nevoia unei „opoziţii unite” – abordarea este realistă şi pleacă de 
la premisa că fragmentarea politică avantajează (doar) puterea. Practic, linia partidului a 
devenit ceva mai clară, raportarea anti-PDL şi anti-Băsescu fiind definitorie. În acest 
sens, colaborarea cu PNL pare a avea un caracter instrumental, fiind doar un mijloc de a 
eficientiza acţiunile opoziţiei.  
 
Deşi a devenit mai coerent, iar taberele interne sunt mai puţin conturate, PSD este, 
asemeni PNL, captivul structurii tripartite a scenei politice. El este nevoit să fie în acelaşi 
timp adversarul şi partenerul dreptei, iar acest lucru are două efecte: alterează mesajul 
şi consistenţa acestuia şi menţine o tensiune în interiorul partidului legată de accesul la 
guvernare. Până acum, noua conducere a reuşit să ţină sub control maşinăria social-
democrată, dovadă fiind trendul ascendent din sondaje. Faptul că Victor Ponta este 
susţinut de foştii lideri ai partidului (cu excepţia lui Mircea Geoană) oferă muniţie celor 
din afara PSD, dar îi consolidează poziţia în interiorul formaţiunii.  
 
Unul dintre eşecurile sistemului politic românesc, contabilizat în 2010 în dreptul PSD 
vizează migraţia parlamentară, care, în cazul social-democraţilor a însemnat pierderea 
unui număr de parlamentari, reuniţi ulterior sub sigla unui nou partid (UNPR). Deşi o 
parte dintre cei care au migrat au revenit în partid, crearea unei noi formaţiuni 
parlamentare, care excede votul exprimat în 2008, a cântărit mult în raportul dintre 
putere şi opoziţie. 
 
Pentru a confirma tendinţa înregistrată în 2010, PSD va trebui să facă paşi suplimentari: 
promovarea unor nume noi şi necontroversate, minimalizarea sau chiar delimitarea de 
numele „pătate” sau „ineficiente” ale acestui partid, precum şi dinamizarea şi mai 
accentuată a acţiunii sociale. Echipa de conducere (Ponta, Năstase, Dragnea) are o şansă 
importantă de a contura un proiect alternativ, dar are de dat un examen important – 
munca în echipă. Fără muncă în echipă, PSD poate cădea iar într-o „zodie” a conflictelor 
interne mocnite, a dezorientării şi chiar a parazitării reciproce, aşa cum a fost în 
perioada în care partidul a fost condus de Mircea Geoană.    
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PNL – transformat în partid cu locomotiva 
 

martie: Crin Antonescu a fost reconfirmat preşedinte al PNL, obţinând 986 din voturile 
delegaţilor la Congresul partidului, contracandidatul său, Ludovic Orban, având 357 de 
voturi, conform anunţului oficial al comisiei de numărare şi validare.  
iunie: Cu ocazia dezbaterii moţiunii de cenzură, Crin Antonescu l-a invitat pe liderul PSD, 
Victor Ponta, sa isi uneasca fortele la Putere sau in Opozitie, cerându-i totodată acestuia 
să nu mai folosească Guvernul Năstase ca exemplu de bună guvernare. 
septembrie: Conducerea PNL a validat Guvernul din umbra propus de Crin Antonescu, 
candidatura sa pentru postul de premier, precum si noul program politic cu care liberalii 
isi propun sa ajunga la guvernare. 
octombrie: Liderul PNL Crin Antonescu a declarat în emisiunea Pro Tv "După 20 de ani", 
că nu doreşte schimbarea regimului lui Traian Băsescu şi Emil Boc pentru a se întoarce la 
Adrian Năstase din 2004, spunând că nu ar susţine un guvern PSD, indiferent dacă din 
acesta ar face parte sau nu Năstase. 
octombrie: Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat ca a fost mandatat de Consiliul 
National Executiv al partidului sa poarte discutii cu PSD despre structura guvernului de 
criza si propuneri de premier, liberalii avand cel putin trei variante de independenti, 
"personalitati recunoscute".  
noiembrie: Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că este prematur să se 
vorbească despre o alianţă între formaţiunea sa şi PSD, care, eventual, să fie consfinţită 
la tribunal, el apreciind că există foarte multe elemente care fac greu de conceput un 
astfel de demers. 
decembrie: Liderul PNL Crin Antonescu spune că nu este posibilă nicio punte de legătură 
sau alianţă între PNL şi PDL întrucât liberalii "nu negociază cu teroriştii", arătând că 
"speculaţiile alimentate din zona PDL nu pot creea dubii" în acest sens. De altfel, Biroul 
Politic al PNL a adoptat o rezoluţie în acest sens.  
 
Pentru prima oară după 1990, PNL a devenit un partid care se bazează aproape exclusiv 
pe lider. Acesta este un element fundamental de schimbare a PNL, pe care actualul 
preşedinte al partidului îl impune şi pe care partidul lasă impresia că îl acceptă, sensibil 
mai mult decât în alte ocazii, în speranţa de a specula la maximum popularitatea lui 
Antonescu. PNL se bazează pe Crin Antonescu pentru a câştiga capital electoral, iar Crin 
Antonescu, mizează, la rândul său, pe propria capacitate de a aduce voturi pentru 
partid. Este important de menţionat, în acest sens, faptul că oscilaţiile PNL din sondaje 
au ajuns să fie determinate tot mai mult de apariţiile publice ale preşedintelui partidului. 
 
Crin Antonescu încearcă o abordare autoritară, pe care a accentuat-o după realegerea 
sa în fruntea PNL, la începutul lui 2010. După acest moment, linia partidului a fost 
dictată exclusiv de preşedintele partidului, contestările fiind tot mai puţin prezente în 
spaţiul public. Acest tip de evoluţie era firesc, în condiţiile legitimităţii pe care Crin 
Antonescu a dobândit-o în campania pentru alegerile prezidenţiale din 2009. Într-un fel, 
Antonescu este singurul neînvins al acelei campanii, pentru că Traian Băsescu şi PDL 
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suferă o depreciere accentuată a încrederii populaţiei, din cauza politicilor 
guvernamtale, iar Mircea Geoană a pierdut alegerile pe o greşeală personală fără 
precedent, fiind practic scos din jocul politic mare, odată cu pierderea preşedenţiei PSD.  
Lui Crin Antonescu i s-a creat o aură mediatică, pe care încearcă să o speculeze la 
maxim.  
 
Liderul liberal  încearcă o distanţare publică a PNL de principalele partide – PSD şi PDL. 
Printr-un discurs propriu, relativ radical, Crin Antonescu încearcă să creeze diferenţa 
specifică şi favorabilă pentru PNL, acel „altfel” care este cheia multor campanii 
electorale. Concomitent, se supralicitează public ideea unei posibile alianţe cu PC, atât 
din dorinţa PNL de a părea un partid „pol de atracţie”, cât şi în speranţa consolidării 
sprijinului mediatic.  
 
Limitările lui Crin Antonescu ţin însă de managementul de partid, un loc în care nu are 
experinţă (iar scorul de 14% de anul trecut de la alegerile europarlamentare confirmă 
asta). PNL nu a fost niciodată un partid bine organizat, de unde şi rezultatele mai slabe 
decât cele din sondaje, obţinute după 2004 (mai ales la europarlamentarele din 2009, 
când nu a mai putut profita de prezenţa la guvernare).  
 
În ciuda imaginii foarte bune a lui Crin Antonescu, în ciuda unui sprijin mediatic care a 
crescut simţitor prin comparaţie cu 2009, viitoarele rezultate ale PNL depind în primul 
rând de capacitatea de a-şi rezolva problemele organizatorice. Structural va fi foarte 
greu, pentru că PNL nu este un partid în care „militarizarea” să fie un lucru natural. O 
soluţie, pe care foarte probabil mizează Crin Antonescu, este importarea de organizare 
de la PDL, prin lideri locali, parlamentari sau chiar organizaţii întregi pe care să îi atragă 
în rândurile sale. Dar aceasta este o soluţie fragilă, care ignoră potenţialul PDL de a-şi 
păstra numele importante alături.   
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Opoziţia şi-a maximizat poziţia, deşi este 
foarte fragilă 

 
aprilie: Curtea Constituţională a decis că mai multe prevederi din actul normativ care 
modifică şi completează Legea funcţionarilor publici, adoptată în Camera Deputaţilor la 
începutul lunii martie, sunt neconstituţionale. 
iunie: Guvernul, aproape de demitere - Parlamentari au respins moţiunea cu 228 voturi 
pentru, 197 voturi împotrivă şi 3 voturi anulate. Moţiunea avea nevoie de 236 de voturi 
pentru a trece. 
iunie: După respingerea în Parlament a moţiunii de cenzură, social-democraţii şi liberalii 
au atacat la Curtea Constituţională măsurile de austeritate ale Guvernului, CCR 
declarând ca fiind neconstituţională tăierea pensiilor.  
iunie: Deputatii din Comisia de buget-finante au modificat miercuri prevederile Codului 
Fiscal, adoptand o serie de amendamente PNL si PSD, potrivit carora se desfiinteaza 
impozitul forfetar, iar cota TVA se reduce la 5% pentru alimente si cereale, dar si pentru 
constructia de locuinte. (exemplu de majoritate a opoziti in comisii).  
noiembrie: Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat existenta unui conflict de 
constitutionalitate intre Guvern si Parlament ca urmare a deciziei Executivului de a-si 
asuma raspunderea pe Legea Educatiei.CCR a decis ca procedura de asumare a 
raspunderii in acest caz este neconstitutionala. Motivarea decizie a permis continuarea 
asumarii, din cauza faptului ca procedura era in exercitiu.  
septembrie-noiembrie: Partidele de opozitie au blocat mai multe sedinte la rand lucrarile 
Camerei Deputatilor, refuzand sa participe la sedintele BPN si la sedintele de plen 
conduse de Roberta Anastase, pe care au acuzat-o de fraudarea votului la Legea 
pensiilor.  
 
Anul 2010 a fost unul cu aşteptări mari de la opoziţie. Cu siguranţă mult mai mari decât 
putea aceasta în mod real să facă. Faptul că în 2009, pentru prima dată în politica 
postcomunistă, un guvern a fost răsturnat printr-o moţiune de cenzură reprezintă mai 
degrabă „o întâmplare”, rezultat al unei conjuncturi speciale. Este excepţia care 
întăreşte regula: posibilitatea ca un guvern să cadă în urma unei moţiuni de cenzură este 
foarte mică. 
 
În plus, trebuie ţinut cont de faptul că opoziţia este în mod natural minoritară. Prin 
urmare, instrumentele politice şi instituţionale de care aceasta dispune sunt limitate. 
Opoziţia nu poate adopta legi, decât accidental şi/sau cu acordul şi aportul puterii, nu 
poate bloca total sau la modul absolut demersurile guvernului sau ale majorităţii 
parlamentare şi în general nu îşi poate impune punctul de vedere decât în plan 
imagologic. Aceasta pentru simplul fapt că se află în opoziţie, adică este în minoritate. 
 
În urma unei analize superficiale se poate ajunge la concluzia că o opoziţie care 
acţionează coerent şi unitar, care are în faţă o putere multicoloră din punct de vedere 
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politic şi nu foarte bine sudată şi care acţionează pe valul unei profunde nemulţumiri 
sociale ar putea să dărâme guvernul. Cum? Făcând o ofertă atractivă unuia dintre actorii 
aflaţi la guvernare, astfel încât acesta să inverseze majoritatea. Mecanismul, ce ţine de 
un realism politic bazat pe premisa că actorii politici doresc puterea cu orice preţ şi prin 
orice mijloace este funcţional. Problemele apar atunci când se trece la contextualizarea 
acestui raţionament. Astfel, în actualul context politic, succesul unei noi majorităţi, care 
să nu conţină PDL, de a instala un guvern depinde de voinţa lui Traian Băsescu. Cum 
şeful statului a precizat clar că nu îşi va lăsa partidul în afara guvernării, comportamentul 
raţional pentru orice formaţiune aflată la guvernare, alta decât PDL este acela de a nu 
defecta. 
 
Cu excepţia „eşecului”, imposibil de transformat în succes, de răsturnare a guvernului 
Boc, anul 2010 a fost – paradoxal – unul bun pentru opoziţie. Aceasta a folosit toate 
instrumentele politice, instituţionale şi imagologice de care a dispus (majorităţi în 
anumite comisii parlamentare, şefia Senatului, sprijinul nedisimulat al unei părţi a presei 
etc.), pentru a bloca puterea.  
 
Partidele de opoziţie au fost foarte active şi uneori extrem de incisive: au fost depuse 
moţiuni simple şi de cenzură, au fost create comisii parlamentare de anchetă, a fost 
sesizată cu succes Curtea Constituţională, a fost sesizat Parchetul General, au fost 
organizate manifestaţii de protest etc. 
 
Opoziţia nu a funcţionat tot timpul ca o structură de monolit, iar acţiunile ei nu au fost 
de fiecare dată concordante, dar din poziţia minoritară pe care o deţine a adus puterea 
într-o situaţia limită, în care proiecte de lege importante se doresc a fi adoptate în regim 
de urgenţă, pe ultima sută de metri.   
 
Problema autentică a opoziţiei nu este neapărat impunerea unei alternative care să 
reuşească înainte de alegeri, cât mai degrabă concurenţa cu mass-media pentru statutul 
de „opozant eficient”. Partidele din opoziţie sunt concurate la nivel discursiv de către 
televiziunile de ştiri şi de către jurnaliştii care critică puterea. Această concurenţă nu 
este însă una reală, câtă vreme cele două instituţii acţionează pe planuri distincte.  
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Redesenarea pieței mass-media centrală 
 
ianuarie: Cotidienele Ziua, Gardianul şi Cotidianul şi-au anunţat oficial suspendarea 
apariţiei în format tipărit. Realitatea TV se afla si ea intr-o situatie dificila, mai multi 
creditori, printre care Mediafax, au cerut in instanta falimentul postului de televiziune. 
februarie: Evenimentul Zilei si Capital, unele dintre cele mai cunoscute branduri din presa 
locala care erau parte din trustului Ringier, au fost cumparate de omul de afaceri Bobby 
Paunescu (foto), fiul cel mai mic a unuia din cei mai puternici oameni de afaceri de acum 
15 ani, George Constantin Paunescu. Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica, insa 
surse din piata au estimat-o intre 4 si 8 mil. euro.  
iunie: ANAF a sesizat Parchetul in cazul controlului pe care il efectueaza la Realitatea 
Media SA, pentru infractiunea de evaziune fiscala, dupa ce a constatat ca "societatea nu 
a evidentiat, calculat si platit obligatiile fiscale datorate, prejudiciind in acest fel bugetul 
general consolidat". 
iulie: “Editura Intact”, editorul “Jurnalului Naţional”, a încheiat anul trecut cu pierderi de 
5,8 milioane RON. Administrată de Cătălin Tolontan, firma care editează “Gazeta 
Sporturilor”, SC “Convergent Media” SA “se laudă” cu un minus de 1,67 milioane RON. 
Ca să nu rămână mai prejos, “Gazeta Online” a marcat pierderi de 2,98 milioane RON. 
“Antenele” au raportat profituri mult mai mici decât în anul electoral 2008, cel al “TV 
Antena 1″ micşorându-se de 112 ori. “Intact Interactive”, regia de publicitate a trustului, 
a încheiat anul trecut cu pierderi de de 3,225 milioane RON şi datorii totale de 6,4 
milioane RON. 
octombrie: Patronul Asesoft, preia managementul grupului de presă Realitatea 
Caţavencu. Sebastian Ghiţă va investi 75 de milioane de euro în grupul de presă 
Realitatea Caţavencu, pe o perioadă de cinci ani. "Mă interesează profitul", a declarat 
Sebastian Ghiţă, la întâlnirea cu angajaţii Realitatea. El a adăugat că vrea să extindă 
regional Realitatea TV. 
decembrie: Operatorul RCS & RDS a lansat un canal de televiziune generalist, a cărui 
conducere va fi asigurată de Radu Moraru, realizatorul talk-show-ului „Naşul” trecând 
cu tot cu emisiunea care l-a consacrat la noul post tv.  
 

*** 

 

La începutul anului 2010, o serie de nume consacrate din presa românească – precum 
cotidianele Ziua, Gardianul sau Cotidianul – au dispărut din peisajul mass-media, din 
cauza dificultăților de ordin financiar. În același timp, televiziuni precum Realitatea Tv au 
intrat în ancheta instituțiilor statului, din cauza neplății datoriilor la buget. Un fenomen 
prezent extins în media a fost reducerea salariilor jurnaliștilor și/sau plata acestora cu 
întârziere. În cazul Realității media, problemele de ordin financiar par să se fi rezolvat, 
prin schimbarea managementului. Problemele economice au lovit vizibil doar aceea 
parte a presei care și-a asumat o poziție critică sau foarte critică în raport cu Traian 
Băsescu. Excepție fac unele dintre canalele media ale trusturilor Intact şi Mediapro 
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(trustul care a evitat cel mai mult asocierea cu fenomenul politic, în ultimii ani), care au 
rămas profitabile din punct de vedere economic. 
 
Concomitent, în zona presei care a susținut și susține discursul prezidențial – 
Evenimentul zilei, B1 Tv (în primul rând) – se lasă impresia, din a doua jumătate a anului 
2010, a unei reorganizări sau, mai corect, a unei grupări. Patronatul televiziunilor B1 Tv 
și Vox News a preluat Evenimentul zilei. Totodată, se înființează televiziunea 10Tv al 
cărui director general devine Radu Moraru, consacrat la B1 Tv. Dincolo de discuțiile de 
culise, care vorbesc despre nemulțumirea lui Radu Moraru față de cooptarea lui Robert 
Turcescu în rândul echipei de la B1 Tv, nu pare să existe de fapt un conflict între Moraru 
și fostul său patron. Este de intuit că discursul lui Radu Moraru nu se schimba, iar 10Tv 
va fi unul dintre canalele media care va susține, chiar dacă nu la fel de radical, discursul 
prezidențial. 
 
Schimbări importante au avut loc și la nivelul televiziunii publice, unde discursul Puterii a 
devenit extrem de prezent, după instalarea noului director al TVR și al unui nou Consiliu 
de Administrație. Televiziunea Publică a devenit cel mai important canal media prin 
intermediul căruia transmit mesaje – în mod direct – președintele, premierul și miniștrii 
Guvernului Boc, dar și consacrați membri ai societății civile, asumați ca susținători ai 
președintelui Băsescu și ai PDL. 
 
La acest moment, se poate vorbi de crearea, voluntară sau nu, a două blocuri media 
care susțin mesajele opoziției sau Puterii (de la acest moment). Un fenomen similar de 
altfel cu ceea ce se petrece pe piața media din state dezvoltate precum SUA, Marea 
Britanie sau Franța, fără însă ca acolo însă să devină o practică acuzarea publică a presei 
de partizanat politic.  Important de văzut în perioada următoare este cum își va gestiona 
presa viitorul din punct de vedere economic în condițiile în care există o scădere 
semnificativă a vânzărilor de presă scrisă, dar și o ascensiune a Internetului. Este de 
așteptat ca televiziunile să încerce, prin interactivitate tot mai mare, să împiedice o 
creștere foarte mare a pieței de Internet, care să îi amenițe consistent influența.  
 
Poate fi de remarcat o ascensiune a unor canale media de presă locală, fapt care ar 
putea duce la reluarea de către televiziunile centrale a investițiilor în extinderea rețelei 
de studiouri teritoriale, precum și în crearea de ediții regionale ale cotidienelor centrale.   


