Capitolul 20
Mălina Voicu
Bogdan Voicu

PROGRAMELE SOCIALE ALE PARTIDELOR
POLITICE ROMÂNEªTI

Ultimul deceniu al secolului XX va r ămâne probabil în memoria
colectivă a românilor sub numele de ”perioada de tranzi ţie”. Revoluţia din
Decembrie 1989 marcheaz ă începutul unei epoci de transformare
instituţională profundă a societăţii româneşti. Cadrul instituţional dezvoltat
de statul comunist îşi dovedise ineficienţa în a asigura bunăstarea
cetăţenilor. Consecinţa firească era opţiunea pentru schimbare. Ceea ce
rămânea şi rămâne în continuare de discutat este direc ţia acestei schimbări,
nu atât în ansamblul ei, cât mai ales din punct de vedere sectorial.
Din acest motiv tranziţia devine un termen extrem de vag, definind
transformarea societăţii având un punct de plecare rela tiv uşor de precizat şi
o stare terminus aproape imposibil de prognozat. Obiectivul este cel enun ţat
în decembrie 1989: o lume mai bun ă, o societate care să permită cetăţenilor
săi o dezvoltare cât mai facil ă a propriilor aspiraţii. Calea de realizare cea
mai probabilă este propusă de ”Comunicatul către ţară” al CFSN din 22
decembrie 1989: ”Scopul […] este instaurarea democra ţiei, libertăţii şi
demnităţii poporului român”.
Reforma, ca mijloc al tranzi ţiei, impune adoptarea unui cadru
instituţional nou, menit să conducă spre un stat în care bunăstarea să fie
produsă mai eficient. Apar în consecin ţă legi noi, instituind norme care
asigură, reglează şi constrâng libertatea individual ă într-un nou tip de
contract social. Funcţionarea unor astfel de norme este co ndiţionată de
adeziunea cetăţenilor la ele. În mod firesc, un consens asupra necesit ăţii
fiecăreia dintre aceste reglement ări nu poate exista. Societatea nu poate fi
de acord cu optimalitatea uneia sau alteia dintre solu ţiile rezolvării crizei,
fără o etapă de tip pre-instituţional, în care noile institu ţii să fie negociate ca
formă şi conţinut în cadrul discursului public.
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Pe de altă parte, în primii ani ai deceniului, dup ă o perioadă lungă
percepută a fi caracterizată de lipsuri şi injustiţie, populaţia României simţea
nevoia acută de a obţine anumite reparaţii, cel puţin de ordin moral. Acesta
este unul dintre factorii ce a dus la a şa-numita ”politică socială de tip
reparator” practicată de Guvernul român în 1990 -’91 (C. Zamfir, coord,
1993). Asociate acestui fenomen au fost aşteptările românilor de a fi părtaşi
ai unei schimbări sociale practic instantanee, concretizate în ceea ce
Dumitru Sandu numea ”reformismul anticipativ” (D. Sandu, 1996). Aceast ă
schimbare socială se estima a fi extrem de rapid ă, datorită comparaţiei cu
transformarea bruscă suferită de sistemul politic, schimbare apropiat ă mai
degrabă de revoluţie, decât de reformă.
Astfel, etapa pre-instituţională de care aminteam pare a disp ărea
sau a se reduce la dimensiuni temporare infinitezimale , o serie importantă
de legi şi reglementări scăpând nu numai de sub controlul societ ăţii civile,
1
dar şi evitându-se a fi supuse discuţiilor politice din Parlament .
În aceste condiţii, analiza curentelor de opinie despre forma statului
şi despre producerea bunăstării individuale şi colective poate fi estimat ă
printr-o analiză a direcţiilor de dezvoltare propuse de principalele partide
politice, fără ca prin aceasta estimaţia să piardă prea mult din confidenţă.
Principalul punct de concentrare a ofertei pol itice îl reprezintă, fără
îndoială, momentele electorale. Chiar dac ă studiile asupra temelor cel mai
frecvent vehiculate cu astfel de prilejuri în discursul public lipsesc,
observaţiile empirice par a converge spre câteva concluzii majore: discu ţia
pare a se purta mai ales în jurul filia ţiei comuniste ori interbelice a liderilor
principalelor partide politice române şti, atenţia publicului fiind atrasă asupra
unor opţiuni majore - monarhie vs. republică, comunism vs. anticomunism,
reformism vs. antireformism , profesionalism şi experienţă vs. amatorism.
Date fiind aceste caracteristici ale desf ăşurării dezbaterii politice, electoratul
pare a fi mai puţin preocupat de doctrinele propuse de partide. O astfel de
ipoteză nu este una originală, ea fiind vehiculată în dese rânduri de către
mass-media.
Totuşi, modul de dezvoltare a statului român este condi ţionat mai
mult sau mai puţin de direcţiile pe care partidele politice le propun drept
soluţii pentru un sistem cât mai eficient de producere a bun ăstării. Studierea
opţiunilor doctrinare ale partidelor române şti poate fi realizată pe două
direcţii: în primul rând se poate recurge la analiza discursului mediatic şi
parlamentar al liderilor acestor forma ţiuni. O astfel de analiză, extrem de
laborioasă şi consumatoare de resurse, prezintă însă riscul imposibilităţii
sintetizării informaţiei relevante datorită volumului imens de date
2
neomogene, necesar a fi luat în considera ţie .
1

Vezi în acest sens celebrele ordonanţe emise în 1997 de Guvernul condus de Victor Ciorbea
Scena politică românească pare a fi una extrem de instabilă din punct de vedere al apartenenţei
politice a liderilor relevanţi. Aceştia, sau cel puţin o parte dintre ei, au o pronunţată mobilitate
politică, aflându-se într-o permanentă căutare doctrinară, adeseori înfiinţând sau migrând în noi
partide. De aici rezultă necesitatea analizei discursului unui număr însemnat de personalităţi, în
momente diferite ale carierei lor politice, ceea ce conduce la un volum extrem de mare de date. În
2
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O a doua metodă este cea pe care o adopt ăm în acest capitol:
analiza documentelor cu caracte r programatic propuse de partidele
româneşti. Riscul implicat de o asemenea op ţiune este dat de un amănunt
deja amintit: lupta politică nefiind neapărat doctrinară, există o probabilitate
ridicată ca electorii să nu cunoască în realitate aceste doctrine. C u toate
acestea, programele partidelor se constituie într -o sursă foarte importantă
de documente în ceea ce prive şte evoluţia ideilor despre stat şi politici
sociale în România, unul dintre obiectivele volumului de fa ţă.
Ne propunem aşadar analiza evoluţiei doctrinei sociale a acelor
partide politice ce se constituie în actori relevan ţi pe scena politică
3
românească a anilor ’90 . Pornind de la aceste materiale se poate distinge o
anumită tendinţă de evoluţie doctrinară comună tuturor partidelor politice
româneşti, indiferent de orientarea lor. Prima parte a capitolului este
dedicată acestui aspect.
Prezentăm apoi în detaliu programele propuse de fiecare din actorii
politici analizaţi în perioada 1990-’97, insistând asupra elementelor de
politică socială propusă şi asupra proiecţiei despre forma viitoare a statului
român.
Ultima parte a capitolului am rezervat -o câtorva consideraţii legate
de analiza concordanţei dintre ideologia declarat ă de fiecare partid şi
prevederile programatice pe care el le propune. O analiză similară vizează
consistenţa dintre opţiunile electorilor principalelor forma ţiuni politice şi
proiectele sociale avansate în programele acestor forma ţiuni.

1990-’98: o evoluþie a ideilor despre bunãstare
Evoluţia doctrinelor sociale ale partidelor politice nu este una liniară,
monotonă şi fără modificări semnificative. Din contră, ”tranziţia” prin care
trece societatea româneasc ă în perioada analizată are un impact destul de
important asupra acestor doctrine. Practic, în confruntarea cu realitatea
socială şi economică, acestea se modifică, se adaptează şi se îmbogăţesc.
Deşi nu se abat într-o foarte mare măsură de la ideologia la care ader ă în
mod explicit, doctrinele sociale ale partidelor politice urmeaz ă o evoluţie
destul de asemănătoare, cel puţin în privinţa unor elemente luate în analiz ă.
Astfel, putem identifica anumite tendin ţe generale pentru toate doctrinele
analizate, indiferent de opţiunea ideologică. Am putea afirma că, în acest
plus, această migraţie continuă face mai adecvată analiza elementelor relativ stabile ale sistemului programele politice ale partidelor.
3
Selecţia partidelor politice considerate drept relevante a fost realizată pornind de la rezultatele
obţinute de acestea la alegerile parlamentare din 1990, 1992 şi 1996. Am urmărit, de asemenea, să
surprindem în analiză partide reprezentând toate doctrinele mari existente astăzi. Analiza suferă
însă, datorită unei constrângeri de ordin practic: nu am putut avea la dispoziţie toate materialele
necesare, câteva dintre formaţiunile politice cărora le-am solicitat sprijinul nemaidispunând nici ele
de programe mai vechi. Sursele bibliografice oferă câteva informaţii asupra documentelor analizate.
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caz, variabilele de mediu (social şi economic) au avut un r ol mult mai
important decât cadrul ideologic ales.
Trebuie menţionat de la început că există şi o ”mare excepţie”,
Partidul Socialist al Muncii, forma ţiune care recuperează practic o mare
parte din programul partidului comunist şi care, nu numai că nu urmează
aceste tendinţe generale, dar îşi menţine aproape neschimbat programul în
decursul celor şapte ani investigaţi.
În această secţiune prezentăm pe scurt trendurile generale care
caracterizează programele luate în analiz ă. O primă tendinţă este trecerea
de la opţiunea pentru un stat universalist spre unul rezidual. Pornind de la
modelul statului comunist, în care statul era practic r ăspunzător de
producerea şi asigurarea bunăstării fiecărui individ, se renunţă treptat la
această opţiune, iar rolul statului se diminuează.
Tendinţa este subliniată de o altă temă comună care vizează
opţiunea pentru ponderea proprietăţii statului în raport cu proprietatea
privată. Iniţial, în cea mai mare parte a programelor analizate este
exprimată opţiunea pentru menţinerea proprietăţii de stat în economie, mai
ales în industrie, cel pu ţin pentru perioada urm ătoare de timp. Treptat
orientarea se schimbă şi se constată acceptarea din ce în ce mai larg ă a
unui sector privat preponderent în economie. În plus, apare preocuparea
pentru privatizarea în mai mic ă sau mai mare măsură a serviciilor sociale,
furnizate în mod tradiţional de stat.
Programele sociale ale partidelor suferă şi ele modificări,
crescând atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Se poate realiza
o etapizare în timp a acestei evolu ţii. O primă etapă, cuprinsă între 1990 şi
1991, este cea a declara ţiilor de principiu. În aceast ă perioadă, partidele îşi
exprimă susţinerea pentru principiile democra ţiei, economiei de piaţă,
libertăţilor individuale şi drepturilor omului şi încearcă să se legitimeze fie
făcând apel la idealurile Revolu ţiei din decembrie 1989, fie la partidele
politice din perioada interbelica, a c ăror continuatoare se declar ă.
Dezbaterea politică se centrează asupra problemelor legate de
filiaţia comunistă sau democratică a formaţiunilor şi liderilor politici, de
opţiune pentru forma de guvern ământ, republică versus monarhie. Interesul
pentru problemele sociale şi pentru cele economice este destul de redus,
atât în rândul populaţiei, cât şi în cel al politicienilor, aşa cum arătam mai
sus. O serie de probleme sociale, precum şomajul, sărăcia, criza locuinţelor
nu existau la acea vreme şi rezolvarea lor nu reprezenta un element de
presiune asupra formaţiunilor şi liderilor politici.
Pe de o parte, problemele sociale cu care s -a confruntat societatea
în anii următori nu existau; pe de alt ă parte, partidele înfiinţate în 1990 nu
reuşiseră să realizeze în totalitate anumite clarific ări doctrinare. În acest
context, programele nu prezint ă preocupări în sfera politicilor sociale,
făcându-se doar referiri la principii generale. Elementele de politici sociale,
în cazul în care sunt prezente, vizeaz ă măsuri de tip reparatoriu destinate a
recompensa fie întreaga popula ţie pentru suferinţele provocate de regimul
comunist, fie anumite categorii de persoane, victime ale comunismului.
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Preocuparea principală în această etapă consta în acordarea de
recompense pentru suferin ţele trecute, existând însă puţine preocupări
pentru prevenirea problemelor viitoare.
A doua etapă se întinde pe perioada 1992 -’95 şi este o etapă de
cristalizare doctrinară. Disputa electorală din 1992, deşi se centrează tot pe
dezbaterea opţiunii ”comunism versus democraţie”, aduce în discuţie şi
problema reformei economice, a transform ărilor care se desfăşoară în
economia şi societatea românească. După 1990, populaţia a început să se
confrunte cu liberalizarea par ţială a preţurilor, cu concedieri în anumite
întreprinderi, deşi aceste probleme aveau o amploare destul de redus ă.
Practic, plasa de susţinere construită de regimul comunist (de exemplu
asigurarea unui loc de munc ă la terminarea studiilor sau a unei locuin ţe
pentru tinerele familii) începe s ă se destrame şi apare necesitatea înlocuirii
ei cu altceva.
În acest nou cadru partidele în cep să dezvolte programe sociale în
concordanţă cu doctrina pentru care opteaz ă. Documentele partidelor con ţin
programe sociale ce enun ţă principii majore, generale, consistente din punct
de vedere doctrinar. În unele cazuri se elaboreaz ă o serie de programe ce
conţin pachete de măsuri concrete, vizând domenii specifice ale vie ţii
sociale, cum ar fi problemele tineretului, ale popula ţiei vârstnice. Şomajul,
de exemplu, nu reprezintă în această etapă o preocupare pentru toate
formaţiunile politice, o parte din acestea optând încă pentru ocuparea
completă a forţei de muncă.
Alegerile din 1996 marcheaz ă trecerea la a treia etapă, atât în ceea
ce priveşte programele partidelor politice, cât şi în ceea ce priveşte
societatea în ansamblul ei. Alternan ţa forţelor politice la putere pune cap ăt
disputei comunism versus democraţie. Guvernarea instaurată după alegerile
din 1996 îşi propune realizarea unui program de restructurare economic ă,
program ce implică anumite costuri sociale. Dar astfel de costuri se
acumulaseră şi în cei şase ani scurşi din 1990, ca efect al deterior ării
condiţiilor de trai. În aceste condi ţii, partidele politice, fie c ă se află la
guvernare, fie că se află în opoziţie, încep să elaboreze programe şi să
propună soluţii concrete pentru rezolvarea problemelor sociale. Astfel, în
concordanţă cu principiile afirmate în documentele anterioare se dezvolt ă
măsuri sociale concrete, se elaboreaz ă programe sectoriale în diferite
domenii. Se trece de la etapa declara ţiilor de principii şi de propuneri cu
caracter generic, la cea de elaborare de solu ţii concrete la problemele cu
care se confruntă societatea.
O temă aproape inexistentă în documentele din primii ani de dup ă
1989 este problema sărăciei. Treptat ea începe să apară în dezbaterea
politică, însă, în prima etapă se propun măsuri de tip universalist, care s ă
asigure protecţia întregii populaţii. Totuşi, politicile antisărăcie şi de ajutorare
a celor aflaţi în nevoie încep să se schimbe, programele mai multor partide
optând pentru ajutor bazat pe testar ea mijloacelor. Excepţie şi de această
dată fac partidele de orientare liberal ă care de la început aleg acest tip de
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politică de protecţie.
Aşa cum precizam anterior, dup ă 1992 şi mai ales, după 1996,
documentele partidelor încep s ă prezinte programe de politici sectoriale din
ce în ce mai dezvoltate, care con ţin pachete de măsuri concrete. În cele mai
multe cazuri este vorba de politici reactive la anumite probleme sociale, cu
care se confruntă populaţia, cum ar fi cea a şomajului, a crizei locuinţelor
sau cele ale tinerilor. Şi în cazul politicilor sectoriale exist ă o serie de măsuri
convergente, care se reg ăsesc la cele mai multe dintre partide.
Problematica şomajului era aproape inexistentă la începutul anilor
’90 în discursul partidelor politice. Pentr u unele formaţiuni politice, ocuparea
completă a forţei de muncă era în acea perioadă, şi a rămas şi în decursul
anilor următori, un obiectiv principal al programelor sociale. Confruntarea cu
problemele generate de transform ările economice care au avut loc a
determinat modificarea atitudinii fa ţă de şomaj, chiar şi la cei mai nostalgici
dintre politicieni. Cu timpul, aceast ă problemă a început să preocupe
partidele politice, iar acestea au trecut la elaborarea de programe anti şomaj.
Măsurile de combatere a şomajului constau în cele mai multe cazuri în
iniţierea unor programe de reconversie a for ţei de muncă şi de recalificare,
programe care să ţină seama de cerinţele existente pe piaţa forţei de
muncă, în acordarea de facilit ăţi fiscale agenţilor economici care creează
locuri de muncă sau în menţinerea locurilor de muncă deja existente (soluţie
propusă de PDSR, PRM).
Un fenomen similar s-a produs şi în cazul crizei locuinţelor. În
1990, statul dispunea de un stoc de locuin ţe aflate încă în construcţie şi de
un alt stoc de locuinţe aflate în proprietatea sa şi închiriate unei părţi destul
de numeroase din populaţie, care au fost vândute la începutul anilor ’90
către chiriaşii lor. Pentru moment problema aceasta p ărea rezolvată, de
aceea ea nu a preocupat într -o prea mare măsură partidele politice. Prima
categorie de locuinţe nu a fost finalizată, din diferite motive şi nici nu s-a mai
început construcţia altor imobile pentru locuit. Pe de alt ă parte statul nu
dispunea de un stoc de locuin ţe sociale destinate celor aflaţi în imposibilitate
de a cumpăra. În acest context, dup ă 1993 au început să apară în
programele partidelor referiri la criza locuin ţelor şi au început să fie
elaborate soluţii pentru aceasta. Aproape un consens se stabile şte şi în
privinţa soluţiilor date la această criză, măsurile vizând terminarea
locuinţelor începute şi nefinalizate, construcţia de locuinţe sociale şi
acordarea de credite avantajose, pe termen lung şi cu dobândă
subvenţionată pentru tinerele familii. Însă, programul nici unui partid nu
pune problema calităţii locuinţelor şi condiţiilor de locuit.
Agricultura şi problemele populaţiei rurale reprezintă un alt
domeniu în care soluţiile propuse sunt aproape convergente. Majoritatea
formaţiunilor politice sunt preocupate de problemele acestui sector încă de
la începutul anilor ’90. M ăsurile propuse se axează pe două direcţii,
rezolvarea problemelor economice şi a celor sociale. În plan economic, de şi
nu există un consens asupra felului optim de exploatare agricol ă, soluţiile
variind între ferme individuale şi exploatări asociative, toate partidele
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optează pentru constituirea propriet ăţii agricole, fapt pus în practic ă prin
Legea Fondului Funciar. În acela şi timp sunt preconizate m ăsuri de
stimulare a dezvoltării acestor ferme prin acord are de asistenţă de
specialitate şi de credite avantajoase pentru agricultori, în scopul
achiziţionării de utilaje şi echipament necesar exploat ării. Pentru majoritatea
partidelor dezvoltarea agriculturii pare s ă fie o prioritate, acest sector fiind
considerat a posibilă soluţie pentru absorbirea forţei de muncă urbane
afectată de şomaj. În plan social, preocuparea principal ă pare să fie
creşterea pensiilor pentru agricultori. În schimb, interesul pentru dezvoltarea
infrastructurii rurale şi a serviciilor publice este destul de slab, pu ţine
formaţiuni politice tratând problema respectiv ă.
Un alt punct de convergen ţă îl reprezintă politica fiscală. Deşi la
începutul anilor ’90 o parte din forma ţiunile politice optau pentru un sistem
de taxe şi impozite relativ ridicat, pe baza căruia se asigura redistribuirea
resurselor în cadrul societ ăţii, în timp, toate programele propun
restructurarea sistemului fiscal şi reducerea impozitelor şi taxelor. În paralel
sunt propuse măsuri de combatere a evaziunii fiscale şi a economiei
subterane, compensându-se astfel scăderea fondurilor de la bugetul de stat
prin scăderea impozitelor.
Însă, problema finanţării programelor de dezvoltare economic ă şi a
celor sociale rămâne în continuare actual ă. O soluţie pe care o propune
majoritatea formaţiunilor politice este orientarea spre surse de finan ţare
externe, reprezentate de programe de creditare sau de investi ţii externe. În
tot mai multe documente se face apel la resurse financiare din afara ţării,
soluţia fiind adoptată chiar şi de partide cu doctrină declarat naţionalistă (de
exemplu PRM).
Un alt trend care caracterizeaz ă evoluţia doctrinară a partidelor
româneşti este trecerea de la opţiunea pentru servicii sociale publice,
către servicii mixte şi, în unele cazuri (PNL), chiar complet private şi/sau
contributorii. Afirmaţia se susţine mai ales în ce prive şte sănătatea şi
asigurările sociale. Pare a se stabili aproape un consens asupra faptului c ă
sistemul asigurărilor sociale necesită schimbări majore, precum şi asupra
faptului că este necesară încurajarea iniţiativei private în domeniul medical
şi, chiar şi în cel educaţional. Majoritatea programelor propun înfiin ţarea de
unităţi sanitare şi de învăţământ private, iar sfera gratuit ăţilor în aceste două
domenii se reduce. Tendinţa dominantă, în ceea ce priveşte învăţământul,
este de asigurare a gratuit ăţii pentru nivelul educa ţional elementar şi
acordarea de burse pentru nivele superioare, liceu, studii universitare, fie în
funcţie de venituri, fie în funcţie de capacităţile individuale. În ceea ce
priveşte asistenţa medicală se optează pentru înfiinţarea unor sisteme de
asigurare contributorii, de gratuitate beneficiind doar anumite categorii
sociale etichetate ca defavorizate.
Aceste puncte comune expuse pe scurt vor fi dezvolta te şi
exemplificate în subcapitolele ce urmeaz ă.

589

Mălina Voicu, Bogdan Voicu

Doctrinele principalelor partide politice
Doctrine social-democrate
Frontul Salvãrii Naþionale
1990

Schimbarea de regim din decembrie 1989 nu aduce la conducerea
României o formaţiune politică închegată, ci un grup de indivizi care nu
aveau în mod necesar între ei un liant ideologic. Noua form ă de
guvernământ, intitulată Frontul Salvării Naţionale, reprezenta un
conglomerat în care se reg ăseau foşti disidenţi, deţinuţi politici, revoluţionari
şi specialişti în varii domenii. În 23 ianuarie 1990, Consiliul FSN ia decizia
ca Frontul să participe în alegeri, ulterior acesta transformându -se în partid
politic.
Prima Conferinţă Naţională a Frontului Salvării Naţionale
desfăşurată în 7-8 aprilie 1990 la Bucure şti, elaborează şi definitivează
”Platforma de acţiune” şi ”Proclamaţia către naţiune”, documente care
constituie în fapt programul cu care partidul câ ştigă detaşat alegerile din mai
1990.
FSN se autodefineşte drept un partid de centru-stânga,
socialdemocrat, care se pronun ţă pentru ruptura cu comunismul. Societatea
proiectată de Frontul Salvării Naţionale este una ”bazat ă pe idealurile
revoluţiei din decembrie 1989”. ”Sursa de baz ă a concepţiei şi acţiunii
politice a FSN o reprezint ă nevoile vitale şi drepturile fundamentale ale
omului, interesele comune ale tuturor cet ăţenilor României” (FSN ’90).
Programul în sine era destul de pu ţin dezvoltat, însă schiţa câteva
dintre principiile fundamentale ale dezvolt ării ulterioare a societăţii româneşti
în viziunea FSN. Astfel, se opta pentru ”un sistem liberalizat şi
descentralizat, bazat pe economia de pia ţă”, ca şi pentru ”lărgirea şi
diversificarea prezenţei sectorului particular în economia na ţională”.
Dezvoltarea sectorului privat, realizabil ă şi prin încurajarea investiţiilor
străine, nu înseamnă neapărat şi o restrângere a sectorului public, FSN
pronunţându-se pentru ”menţinerea proprietăţii de stat în cazul marilor
întreprinderi în domeniile de interes na ţional”. În ceea ce prive şte
agricultura, FSN propunea ”refacerea gospod ăriei ţărăneşti individuale prin
împroprietărirea ţăranilor corespunzător posibilităţii de muncă”, dar şi
”sprijinirea asociaţiilor şi cooperativelor agricole ca organiza ţii libere ale
producătorilor”.
Interesantă este opţiunea pentru limitarea retrocedării pământului ”în
limita posibilităţilor de muncă”, ca şi grija pentru protejarea pie ţei forţei de
muncă în contextul încurajării investiţiilor străine. O astfel de viziune se
regăseşte în programele ulterioare ale FDSN/PDSR şi PD(FSN) care
acordă muncii rolul primordial în furnizarea bun ăstării, pronunţându-se
pentru ocuparea complet ă sau, în orice caz, cât mai deplin ă a forţei de
muncă.
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Programul social al FSN din 1990 î şi propunea îndreptarea
numeroaselor injustiţii sociale moştenite de la regimul comunist. Repara ţiile
vizau îndeosebi ”îmbun ătăţirea radicală a aprovizionării populaţiei cu
alimente, îmbrăcăminte, bunuri de larg consum”. Al ături de asigurarea
trebuinţelor fundamentale, programul prevedea ”diversificarea serviciilor,
asigurarea unui număr sporit de locuinţe şi garantarea unor venituri minime,
introducerea săptămânii de lucru de 40 de ore, ajutor de şomaj la nivelul
venitului minim garantat, gratuitatea serviciilor medicale de baz ă” şi alte
câteva măsuri de natură compensatorie pentru cele îndurate de români
înainte de 1989.
Nici o clipă nu se pune problema finan ţării unui asemenea proiect
sau a viabilităţii sale sociale, deşi riscurile nu erau greu de prev ăzut: cine,
dintre cei ce câştigau venitul minim pe economie, ar m ai fi muncit dacă
ajutorul de şomaj ar fi egalat acest venit şi ar fi fost acordat pe termen
nelimitat? O astfel de problem ă nu era însă cuprinsă, la acel moment, în
programul FSN.
1992-ruptura

Lipsa de omogenitate a FSN avea s ă conducă la ruptura sa, după a
doua Conferinţă Naţională din primăvara lui 1992. Descenden ţii săi PD(FSN) şi FDSN/PDSR - aveau să se declare şi ei partide socialdemocrate, de centru-stânga, traducând principiile forma ţiunii originare în
funcţie de propria interpretare a social -democraţiei.
Frontul Democratic al Salvãrii Naþionale - Partidul Democraþiei Sociale din România
1992

Vara lui 1992 găseşte ca principal partid de guvernare nou înfiin ţatul
Front Democratic al Salv ării Naţionale, desprins din FSN şi structurat în jurul
figurii Preşedintelui Iliescu, căruia FDSN îi acorda întregul sprijin.
Programul politic adoptat de Conferin ţa Naţională a partidului din 2728 iunie 1992 declara FDSN ”un partid social -democrat, de centru stânga”,
condamnând tendinţele din societatea româneas că de ”alunecare spre
dreapta, de cochetare cu liberalismul anarhic şi haosul politic, de însuşire a
revoluţiei” (FDSN ’92, p. 9). FDSN se legitima ca principal ă forţă politică a
României prin apelul la ”idealurile Revolu ţiei române” (p.9), afirmându -se ca
principal continuator al acestora spre deosebire de ”Guvernul constituit dup ă
20 mai 1990 [care] s-a abătut fundamental de la politica în baza c ăreia
Frontul Salvării Naţionale a obţinut adeziunea electoratului” (p. 8).
Intitulat sugestiv ”Să construim împreună viitorul României”,
programul schiţa traiectoria dezvoltării statului român în viziunea Frontului
Democrat al Salvării Naţionale, identificând probleme majore ale societ ăţii
româneşti şi oferind căi de soluţionare.
Acest prim document programatic al FDSN realizează în debutul
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său o diagnoză a stării în care se afla statul român, sesizând o ”criz ă de
identitate a societăţii civile, a grupurilor sociale şi a indivizilor, marcată de
dezorientarea politică şi de slăbirea încrederii în normele şi valorile morale”
(p. 7). La acestea se ad ăugau probleme sociale precum şomajul, inflaţia,
degradarea condiţiilor de viaţă, creşterea criminalităţii şi violenţei,
inegalitatea sporită. Explicaţia sugerată este simplă, iar soluţia decurge din
tipul de explicaţie: ”Toate acestea se petrec pe fondul unei accentuate crize
de autoritate a statului; se impune deci ca statul s ă îşi recapete, în cel mai
scurt timp, funcţiile fireşti” (p. 7).
Opţiunea Frontului Democrat al Salv ării Naţionale este pentru un
stat maximal, condus de ”un guvern activ şi puternic” (p. 12), un stat
preponderent în economie, autoritar, asigurând o protec ţie socială ridicată.
Criza de autoritate manifestat ă prin neîncrederea în institu ţiile statului
determină autorii programului să rezerve un capitol ”reconstruirii autorităţii
statului democratic” (p. 82 -83).
Obiectivul prioritar al FDSN era ca România s ă devină ”un stat
social care, prin funcţionarea mecanismelor economiei de pia ţă, tinde în
mod progresiv spre satisfacerea cerin ţelor de ordin social ale claselor şi
grupurilor sociale, îndeosebi ale celor defavorizate” (p. 15). Un astfel de stat
era conceput având drept func ţie prioritară ”prevenirea şi corecţia distorsiunilor sociale create de o dezvoltare economic ă necontrolată” (p. 15).
Statul social era imaginat ca un garant al bun ăstării prin promovarea
de politici fiscale şi bugetare care să reducă inegalităţile generate de
economia de piaţă. Programul stipulează în repetate rânduri necesitatea
implicării statului în ”crearea, distribuirea şi utilizarea PIB în contextul
creşterii decalajelor […] pe criteriul averii” (p. 10). Egalitatea şi solidaritatea
socială sunt principale valori promovate. Li se adaug ă adevărul,
transparenţa, libertatea şi democraţia (FDSN se defineşte drept un ”partid al
incoruptibililor” - p. 14), dar mai ales competen ţa, văzută ca fiind principala
”sursă a progresului social” (p. 11).
Statul promovat de FDSN este un stat economic maximal.
Programul economic al partidului afirm ă opţiunea pentru o economie social ă
de piaţă, puternic etatizată cel puţin pe termen scurt. Este respins ă terapia
de şoc ca modalitate de reform ă. Soluţia principală de revitalizare
economică este intervenţionismul: ”Neintervenţia statului în economie a dus
la agravarea crizei. […] Anihilând total rolu l statului în economie […],
guvernul a scăpat de sub control economia, cu efecte din cele mai grave”
(p. 6). Direcţiile principale de interven ţie vizează susţinerea agriculturii ca
ramură prioritară pentru România şi dezvoltarea serviciilor (p. 33), solu ţii ce
pot rezolva în bună măsură şi ocuparea forţei de muncă. Politica economică
propusă pentru industrie prevede în primul rând retehnologizarea
întreprinderilor existente, stimularea exportului şi restructurarea industrial ă,
văzută ca o ”extindere a industriilor de vârf (electronică, robotică, chimia de
sinteză etc.)”. Privatizarea nu apare ca o prioritate a programului, fiind
tratată mai degrabă în subsidiar, în condiţiile în care accentul cade pe rolul
statului ca principal agent de produc ţie şi aproape unic redistribuitor al
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resurselor în cadrul colectivit ăţii. Interesantă rămâne şi opţiunea pentru un
control al preţurilor, nedeclarată explicit, ci implicit, în diverse contexte: ”Una
din ideile de bază ale politicii agrare a FDSN este corelarea pre ţurilor
produselor agricole cu cele din celelalte ramuri ale economiei na ţionale,
îmbinând concurenţa de pe piaţă cu reglementări de stat” (p. 29).
Statul social îşi găseşte astfel sursele finanţării în veniturile publice
provenite din profitul unităţilor economice de stat, dar şi în veniturile
asigurate de impozite şi taxe. Opţiunea FDSN este pentru un sistem de
impozitare caracterizat de ”un grad de fiscalitate echilibrat, gradual şi
suportabil” (p. 35). Creşterea veniturilor bugetare provenite din taxe urma a
fi realizată prin descurajarea evaziunii fiscale, realizat ă prin introducerea
impozitului pe venitul global, ”diferen ţiat în funcţie de numărul de persoane
întreţinute şi cheltuielile specifice pentru fiecare din acestea” (p. 62).
Programul critica ”preve derile Legii nr. 32/1991, care genereaz ă inechităţi
mai ales prin aplicarea impozit ării pe fiecare loc de muncă”. Se urmărea o
egalizare a veniturilor prin instrumente fiscale.
Cheltuielile bugetare urmau a fi destinate în special politicilor sociale
de tip universalist. Politicile sociale propuse se centreaz ă în jurul ideii
ocupării complete a forţei de muncă: ”Nu ne putem permite luxul s ă avem
un şomaj ridicat, care înseamn ă irosirea celui mai important factor de
producţie” (p. 28). ”Este necesară utilizarea deplină a forţei de muncă” (p.
61). FDSN pare a-şi propune eradicarea complet ă a şomajului, care ”nu
este un rău absolut necesar într-o economie”. Protecţia socială trebuie să se
manifeste mai ales prin ”controlul fenomenului şomajului”, prin descurajarea
acestuia. Acordarea ajutorului de şomaj şi a altor drepturi similare urma a fi
realizată numai ”în mod secundar şi în situaţii limită”.
Neocuparea forţei de muncă nu pare a fi privită ca o problemă
socială. Dacă programul vorbeşte despre politici sociale în domeniul
sănătăţii, învăţământului sau al pensiilor, şomajul nu se bucură de un capitol
separat aşa cum se întâmplă cu alte probleme sociale. Solu ţionarea
şomajului vine de la sine, prin bunul mers al economiei, prin încurajarea
investiţiilor şi construcţiilor socio-culturale.
O altă trăsătură distinctivă a programului social al FDSN o constituie
atenţia deosebită acordată femeilor. Este propusă între altele, înfiinţarea
unui ”organism guvernamental care s ă se ocupe în mod special de
problematica femeii şi a familiei”), precum şi introducerea unei ”pensii de
serviciu” pentru femeile cu mai mult de 25 de ani în câmpul muncii (p. 55).
În vederea ”accesului femeii în toate compartimentele vie ţii politice şi
sociale”, FDSN propune introducerea unei cote de reprezentativitate.
Lipseşte o politică adresată protecţiei copilului, ca şi una în domeniul
familiei, acestea părând a fi subsumate protej ării femeii, ocrotirea mamei
răsfrângându-se, implicit, şi asupra familiei şi copilului.
O importanţă specială este acordată protejării ”bătrânilor neamului”.
Fără a sugera o politică bine conturată în domeniul pensiilor, programul
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FDSN din 1992 sugereaz ă câteva principii generale. Cel mai important pare
a fi cel al nediscriminării dintre pensiile din agricultur ă şi celelalte pensii.
Este enunţată necesitatea restructurării sistemului de pensii şi asigurări
sociale, fiind amintită şi posibilitatea unor ”asigur ări sociale facultative”
(p. 62). Accentul cade pe diversificarea asisten ţei sociale şi a formelor şi
serviciilor sociale de ajutor personal pentru vârstnicii de peste 62 de ani,
vorbindu-se de îmbinarea serviciilor sociale pl ătite cu cele gratuite (p. 56). În
ambele cazuri cel ce ofer ă aceste servicii este statul, prin institu ţiile sale.
Iniţiativele non-guvernamentale par a nu fi luate în calcul de programul din
1992 al Frontului Democrat al Salv ării Naţionale.
De altfel, în tot acest document, ini ţiativa privată, fie ea de tip
economic sau cu caracter non -profit, ocupă un rol secundar, uneori chiar
inexistent, în sistemul de politici sociale propus.
Învăţământul, în perspectiva FDSN, urmeaz ă a fi gratuit,
obligativitatea sa fiind de minimum opt clase. Nu exist ă nici o referire la
formele private de învăţământ, subliniindu-se importanţa controlului public
asupra educaţiei: ”către învăţământul de stat trebuie direcţionate mijloacele
materiale ale societăţii” (p. 38).
Şi în sănătate, statul trebuie să aibă un rol preponderent. Deşi sunt
acceptate şi forme private de îngrijire a s ănătăţii, asistenţa medicală trebuie,
în principiu, să fie gratuită şi egală pentru toţi cetăţenii.
Recunoscând existenţa unei probleme a locuin ţelor, programul
FDSN sugerează ”revigorarea construcţiilor socio-culturale” drept cale de
rezolvare. În ce priveşte locuinţele naţionalizate de statul comunist, aceste
urmau a fi vândute chiria şilor, foştii proprietari urmând a fi desp ăgubiţi din
sumele astfel rezultate.

1993

După câştigarea alegerilor parlamentare din 1992, pentru FDSN
pare a fi devenit vremea clarific ării ideologice. Lucrările Conferinţei
Naţionale a partidului din 9-10 iunie 1993 aduc cu ele un nou document cu
caracter programatic intitulat ”ROMÂNIA. Cum s ă realizăm schimbarea în
bine? Un proiect social-democrat realist”. Documentul acuz ă de la bun
început ”tendinţa dezideologizantă” aflată în ofensivă în România,
”concepţiile extrem de permisive şi eclectice sub raport axiologic”
caracterizate de ”un aer exotic, îndep ărtate de ceea ce poate fi considerat
specific naţional” propuse la vremea respectiv ă ca soluţii la problemele
societăţii româneşti (p. 3).
Conferinţa, ce avea să adopte şi un nou nume pentru partid (Partidul
Democraţiei Sociale din România - PDSR), propune prin noul program al
partidului, o soluţie declarată a fi social-democrată. Este interesant faptul că
în ”Cum să realizăm schimbarea în bine?”, fostul FDSN nu î şi mai caută
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legitimarea prin identificarea sa cu idealurile Revolu ţiei din Decembrie 1989,
descendenţă care nu este amintită nici măcar o dată.
În schimb sunt invocate frecvent avantajele social -democraţiei, fiind
criticat liberalismul care conduce la o societate divizat ă în săraci şi bogaţi.
Egalitatea şi solidaritatea socială rămân valorile fundamentale, ele
neputându-se realiza decât într-o ”economie socială în care producţia este
reglată de legile pieţei, iar distribuţia este controlată de stat cu scopul de a
evita divizarea şi polarizarea societăţii în categorii opuse una alteia” (p. 2).
Despre competenţă, imaginată în 1992 drept sursă a progresului
social, nu se mai spune nici un cuvânt. În schimb, m unca şi cinstea sunt
afirmate drept ”valori fundamentale ale societ ăţii româneşti” (p. 4), iar
electoratul partidului este identificat în raport cu acestea: ”Nu trebuie […] s ă
cedăm impulsului strict propagandistic care ne trimite la ' ţărani' şi 'muncitori'.
[…] Electoratul nostru este format, în primul rând, de cei care tr ăiesc din
munca lor, după cum este foarte important s ă nu uităm că lumea rurală
trebuie să îşi găsească o mai bună şi deplină reflectare în acţiunea noastră.
Intelectualitatea sătească, profesorii, specialiştii agricoli trebuie să devină
partenerii noştri” (p. 28). ”Noi sprijinim adev ăratul om de afaceri, care
munceşte şi investeşte; el ne poate fi partener!” (p. 29).
Unui astfel de electorat ”al muncii şi iniţiativei” îi este propus un st at
care să intervină în domenii cum ar fi ”economia, s ănătatea sau domeniul
social”. Ca şi precedentul, programul remarc ă o criză statală multiplă: de
identitate, de eficacitate, de încredere (p. 11) şi propune, consecvent,
aceeaşi soluţie: un stat intervenţionist puternic, cu o economie social ă de
piaţă, în care sectorul public are o pondere însemnat ă. Apare însă un
element nou: privatizarea este definit ă drept ”esenţa reformei economice”,
acceptându-se faptul că o treime din populaţia activă era ocupată în sectorul
privat. Privatizarea urma îns ă să fie realizată treptat, având o lungă durată,
iar statul fiind dator s ă asigure în continuare coordonarea activit ăţii
economice (p. 21-22). Un alt punct ce capteaz ă atenţia în domeniul
restructurării industriale este atenţia specială acordată dezvoltării sectorului
cooperatist, soluţie ce ar putea rezolva şi problema ocupării forţei de muncă
din mediul rural (p. 22).
Documentul mai aduce o noutate în proiectul statului social
promovat de PDSR. Este vorba de enun ţarea principiului autonomiei locale
şi acceptarea acesteia, în condi ţiile în care trebuie subordonat ă funcţionării
eficiente a statului (p. 13).
Administraţia locală şi cea centrală trebuie să coopereze pentru
realizarea programului de ocupare complet ă a forţei de muncă, obiectivul
central al politicii sociale a Partidul Democra ţiei Sociale din România. Pentru
menţinerea sub control a şomajului este identificată ca soluţie ”creşterea
mobilităţii profesionale şi geografice” (p. 9).
Exceptând chestiunea şomajului, elementele de politică socială sunt
doar schiţate într-un subcapitol dedicat ”diversific ării protecţiei sociale”. Este
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enunţată necesitatea elaborării de strategii privind tinerii, vârstnicii, copiii,
persoanele aflate în nevoie, înv ăţământul etc., însă singura politică cât de
cât concretă propusă este ridicarea valorii salariului real prin sc ăderea
preţurilor la mărfurile de consum, amintită într-un subcapitol numit ”Noi nu
lăsăm pe nimeni neajutorat” (p.9).
1995

Dacă programul adoptat în 1993 avea u n caracter mai degrab ă
organizatoric şi de afirmare a identităţii doctrinare, ”Platforma-program …”
adoptată la Conferinţa Naţională din 24-25 noiembrie 1995 (an preelectoral)
este mult mai bogată în dezvoltarea de strategii generale şi de politici
sectoriale concrete. De altfel, căutările doctrinare evidente în programul din
1993 par a fi luat sfârşit, documentul adoptat în 1995 devenind cu mult mai
precis şi conţinând mai puţine opţiuni şi măsuri vagi. Partidul Democra ţiei
Sociale din România schi ţează în acest document un stat în care
bunăstarea este în mod fundamental legat ă de muncă şi în care rolul
sectorului public, chiar dacă rămâne preponderent, se diminueaz ă treptat în
raport cu prevederile din programele anterioare.
PDSR îşi reafirmă identitatea de partid social-democrat, ”continuator
al Revoluţiei din Decembrie 1989”, ”fondat în jurul personalit ăţii marcante a
Preşedintelui ţării, domnul ION ILIESCU” (p. 8), f ără a se mai afirma atât de
hotărât ca duşman al liberalismului. Statul continu ă să aibă o pondere mare
în viaţa socială pentru că ”justiţia socială nu se poate realiza fără intervenţia
puterii publice”, iar ”democra ţia socială este articulată în jurul puterii” (p. 32).
Discursul despre stat este axat în jurul interven ţionismului, a
etatismului ca soluţie optimă pentru funcţionarea societăţii. Opţiunea pentru
un stat cât mai puternic, sau mai degrab ă împotriva unui stat minimal este
evidentă: ”Dezbaterile care încă mai au loc, privind ’retragerea’ statului sau
’statul minimal’, nu reprezint ă decât abordări din perspectiva vechiului tip de
stat, centralizat şi autoritar. Ele abat atenţia de la problema esenţială, care
este aceea a nevoii de interven ţie a statului, prin politici adecvate, pentru
realizarea consensului şi coeziunii sociale, pentru a corecta imperfecţiunile
pieţei, pentru a asigura distribuţia echitabilă a profitului în societate şi pentru
a asigura drepturile şi libertăţile cetăţenilor” (p. 36).
Un astfel de ”stat social”, cu o pondere însemnat ă a sectorului
public, atât din punct de vedere decizional cât şi al proprietăţii, ar putea fi
condus în virtutea unui parteneriat social care s ă cuprindă alături de stat
sindicatele - reprezentantul cel mai puternic al societ ăţii civile - şi
organizaţiile non-guvernamentale.
Valorile centrale ale partidului sunt promovate cu aceea şi
consecvenţă: egalitatea şi justiţia socială (înţelegând prin aceasta:
”înlăturarea oricărei discriminări între cetăţeni”), alături de solidaritatea
socială, echilibrul şi stabilitatea, cinstea. Egalitatea de şanse, cu precădere,
îşi menţine ponderea însemnată în sistemul de valori propus. Numai c ă
egalitatea nu se reduce la o egalitate a şanselor: ”PDSR consider ă că
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egalitatea în plan politic, economic, social şi cultural este esenţială pentru a
garanta manifestarea plenară a personalităţii individului şi progresul social”.
Mai mult, ”în viziunea PDSR egalitatea nu este un concept abstract,
deoarece nu se poate realiza libertatea semenilor no ştri dacă nu asigurăm
egalitatea lor. Pentru noi ea este asociat ă cu refuzul polarizării sociale, al
sărăciei şi al limitării motivaţiilor şi creşterii pe care le aduce inegalitatea
veniturilor” (p. 24-25). Polarizarea socială este percepută ca un ”şoc al
tranziţiei”, putând fi ţinută sub control dezvoltarea economic ă, creşterea
venitului real şi prin ”formarea clasei mijlocii de proprietari” - obiectiv prioritar
al PDSR (p. 12-14).
În domeniul economic, acceptarea privatiz ării ca soluţie pentru
restructurare pare a fi definitiv ă. Mai mult, economia social ă de piaţă pentru
care PDSR optează consecvent, începe să capete uşoare nuanţe liberale,
ajungându-se până la enunţarea posibilităţii ”retragerii intervenţiei directe a
statului în economie” (p. 77). Al ături de efortul propriu asociat acelui ”nu ne
vindem ţara” din primii ani de dup ă 1989, atragerea capitalului str ăin apare
acum drept o ”condiţie importantă a accelerării dezvoltării” (p. 90-91).
Atragerea de venituri la bugetul statului continu ă să nu preocupe
prea mult Partidul Democra ţiei Sociale din România. În domeniul fiscal, se
optează pentru impozitarea global ă a veniturilor, având drept consecin ţă o
creştere a bazei de impozitare a activit ăţilor generatoare de venit. Trecerea
la un astfel de sistem putea permite, în opinia membrilor PDSR, o reducere
a impozitului pe salarii, oferind astfel condiţii de creştere a gradului de
protecţie socială pentru categoriile defavorizate (p. 87).
O a doua politică fiscală cu implicaţii în protecţia socială o constituie
propunerea de acordare de facilit ăţi fiscale pentru antreprenori, mai ales
pentru investiţiile destinate protecţiei mediului, construcţiei de locuinţe şi
sănătăţii populaţiei.
Parlamentul ales în septembrie 1992, dominat de PDSR, adoptase până în momentul Conferinţei Naţionale din noiembrie 1995 - 60 de legi cu
caracter economico-financiar şi 38 în domeniul protecţiei sociale (PDSR’95,
p. 40). Partidul Democra ţiei Sociale din România se declara îns ă a fi un
partid social-democrat, acordând un interes sporit m ăsurilor de protecţie
socială, orientat către un stat universalist al bunăstării. ”Platforma - program
…” din 1995 aduce cu sine o r ăsturnare a priorităţilor programatice ale
partidului. Pentru prima dat ă programul social are întâietate, în ordinea
capitolelor din documentul adoptat de Conven ţia Naţională, în faţa celui
economic.
Obiectivul central al politicii sociale a PDSR este declarat a fi
”dezvoltarea umană durabilă” ca mijloc de ”asigurare a securit ăţii economice
şi sociale” (p. 49 şi următoarele). Erau vizate realizarea unei cre şteri
economice neinflaţioniste, soluţionarea prioritară a ocupării forţei de muncă,
asigurarea echilibrului şi justiţiei sociale în repartizarea costurilor şi
beneficiilor schimbării, asigurarea unui nivel decent de trai pentru categoriile

597

Mălina Voicu, Bogdan Voicu
sociale dezavantajate (p.52).
Dacă pentru creşterea nivelului de trai nu sunt precizate m ăsuri
concrete, fiind preferat ă enunţarea de principii cu un mare nivel de
generalitate, politica de ocupare a for ţei de muncă rămâne în continuare în
centrul programului social al PDSR. De aceast ă dată nu se mai vorbeşte
însă de ocuparea completă a acesteia, ci de ”reducerea şomajului în limite
rezonabile, astfel încât s ă nu fie afectată funcţionarea normală a
mecanismului social şi să permită motivaţia individuală pentru menţinerea
şi/sau reintegrarea pe piaţa muncii” (p. 55). Propunerea unui astfel de
obiectiv este însoţită de câteva mijloace de îndeplinire: l ărgirea pieţei muncii
prin investiţii în exteriorul ţării, stimularea prin politici fiscale a cre ării de noi
locuri de muncă, programe de reconversie profesional ă etc. Toate acestea
ar fi urmat să fie înfăptuite de o Agenţie Naţională a Ocupării (p. 55-56).
O altă instituţie publică era desemnată a realiza ”un sistem unificat
de pensii publice” - Casa Naţională de Asigurări Sociale. Identificând
pensionarii drept cetăţenii cei mai afectaţi de sărăcie, PDSR îşi menţine
opţiunea pentru un sistem universal de pensii publice, prev ăzând în fugă şi
funcţionarea unor fonduri private de asigur ări sociale. Acestea din urm ă pot
asigura o protecţie suplimentară pentru pensionari, pe lângă sistemul public
de asigurări sociale (p. 57).
Politica în domeniul familiei este subsumat ă în continuare celei
adresate femeii, preluat ca principii generale şi metode de acţiune din
programele precedente. Aloca ţiile sociale familiale sunt amintit e tot în fugă
ca fiind ”menite să compenseze o parte din dificult ăţile existenţei celor cu un
nivel de trai la limita sărăciei” (p. 57), în timp ce protec ţia copilului nu apare
ca preocupare distinctă în programul social al PDSR. Ca şi în 1993,
”Platforma - Program …” din 1995 con ţine un set de măsuri adresate
tineretului, repetând acelea şi principii ca şi cel anterior. Apare în plus
propunerea de înfiinţare a unei ”reţele naţionale de centre de formare şi
documentare pentru tineret” care s ă asiste tineretul în formarea sa
profesională. Mai mult, ”se vor disponibiliza fonduri […] pentru sprijinirea
tinerilor prin burse de studii […], pentru participarea la manifest ări
internaţionale tehnice, ştiinţifice, artistice şi sportive, tabere de crea ţie”
(p. 64).
Pentru criza locuinţelor, soluţiile vizează în primul rând ”reabilitarea
şi modernizarea fondului de locuin ţe existent”, dar şi ”încurajarea investiţiilor
private interne şi străine în acest domeniu” (p. 57). Obiectivul politicii de
locuire promovate este asigurarea unei locuinţe confortabile pentru fiecare
cetăţean şi diminuarea decalajelor existe între sat şi oraş din punct de
vedere al calităţii locuinţelor.
Pentru coordonarea eficient ă a politicilor de protecţie socială
promovate de stat, PDSR propun ea înfiinţarea unei noi agenţii
guvernamentale (Consiliul Na ţional de Politică şi Protecţie Socială), în care
să fie reprezentate şi sindicatele şi patronatul. Nicăieri în program nu se
vorbeşte însă de mijloacele de finanţare a acestor agenţii şi comisii propuse
spre înfiinţare. Cât despre măsurile efective de protecţie socială, acestea
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urmau a fi înfăptuite prin contribuţia, alături de bugetul statului, a
intreprinzătorilor privaţi stimulaţi prin mijloace fiscale să facă acest lucru.
În proiectarea unui sistem sanitar eficient, apare o diferen ţă
semnificativă faţă de 1993: dacă atunci asistenţa medicală era imaginată
drept gratuită şi egală pentru întreaga populaţie, în 1995 principala direcţie a
politicii PDSR în acest domeniu este legat ă de ”constituirea unui sistem de
sănătate mixt (public şi privat), care să acopere echitabil întreaga popula ţie”.
Răspunderea publică rămâne cea preponderent ă, însă gratuitatea şi
universalitatea sistemului este asigurat ă prin obligativitatea particip ării
cetăţenilor într-un sistem de asigurări de sănătate contributorii, stipulat prin
legea asigurărilor sociale şi dezvoltat pe baza principiului solidarit ăţii între
generaţii.
Abordând problema învăţământului, se remarcă două puncte extrem
de interesante: pe de o parte este absenţa oricărei referinţe la învăţământul
privat. Pe de altă parte este enunţarea unui principiu care certific ă opţiunea
doctrinară a PDSR, oglindind-o şi în acest domeniu: ”cultul muncii” este
desemnat a fi un ”element fundamental în educarea tinerilor g eneraţii”
(p. 58).
Această opţiune vine să se alăture tuturor celorlalte enun ţate şi
analizate anterior, confirmând alegerea doctrinar ă a Partidului Democraţiei
Sociale din România pentru un stat social în care bun ăstarea se realizează
în primul rând prin muncă.

1996

Direcţiile de acţiune specificate în programul din noiembrie 1995 se
regăsesc şi în oferta electorală a PDSR din 1996. În plus, anumite politici
sectoriale sunt dezvoltate de aceast ă dată, fiind propuse măsuri mai
concrete.
Identitatea declarată a partidului rămâne neschimbată: continuator
al idealurilor Revoluţiei, social-democrat, republican, având drept valori
supreme solidaritatea social ă, egalitatea, excluderea exploat ării. Principiile
afirmate necesită eliminarea polarizării sociale, ceea ce face ca unul dintre
obiectivele prioritare să fie crearea şi sprijinirea clasei mijlocii (p. 1).
În funcţionarea sistemului, rolul principal revine statului, atât ca
legiuitor, cât şi ca proprietar şi coordonator. În economie, în ciuda op ţiunii
pentru ”centralizarea deciziei economice”, totu şi, schimbarea de nuanţă în
acceptarea privatizării ca soluţie prefigurată în 1995, este accentuat ă în
oferta electorală din 1996. Dacă până în acest moment era acceptat ă o
privatizare lentă şi realizată cu mare prudenţă, în 1996 PDSR vorbe şte
despre ”accelerarea privatiz ării”, despre necesitatea restructur ării regiilor
autonome şi privatizarea acestora, despre posibilitatea concesion ării
terenurilor agricole, despre atragerea investitorilor str ăini, luând în calcul şi
posibilitatea falimentului, constatat în urma unor expertize (p. 15 -19).
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Oferta electorală dezvoltă un număr de 21 de programe sectoriale,
constituindu-se într-un posibil scenariu de dezvoltare a României. Despre
finanţarea unor astfel de scenari i nu se aminteşte însă nimic. Mai mult,
printre altele sunt prevăzute scăderi ale fiscalităţii, vizând impozite reduse
pentru investitori în funcţie de mărimea investiţiei, stimularea creşterii
economice prin reduceri la 50% ale impozitului pe cre şterea de profit
obţinută faţă de anul anterior, introducerea din 1998 a impunerii globale a
veniturilor.
Programul social reia, consecvent, principiile doctrinei partidului.
Este reafirmată opţiunea pentru ocuparea cât mai complet ă a forţei de
muncă. Spre deosebire de 1990-1993, când şomajul nu era acceptat ca o
realitate posibilă, acum se reia opinia din 1995, asupra necesit ăţii acestuia
în ”limite rezonabile”. Politicile promovate privesc reconversia profesional ă a
şomerilor, subvenţionarea de către stat a salariilor proaspeţilor absolvenţi de
liceu sau universitate, acordarea unei sume egal ă cu 12 salarii pentru
şomerii care găsesc loc de muncă în altă localitate şi elaborarea de
programe speciale de plasare a for ţei de muncă din unităţile economice
falimentare. În premieră este luat în discuţie ajutorul de şomaj, altfel decât o
ultimă măsură ce trebuie pe cât posibil evitat ă. Acest tip de ajutor se
propunea a fi majorat la 80% din salariul de baz ă pe ultimele trei luni, fără a
se preciza însă perioada şi condiţiile acordării lui.
Programul destul de structurat de promovare a femeii este repetat şi
aici. De această dată el este însă însoţit şi de un set de măsuri referitoare la
protecţia copilului. Principalele direc ţii în acest sens sunt practicarea unui
sistem diferenţiat de impozitare în funcţie de numărul de copii, majorarea
alocaţiei pentru copii (amintită pentru prima oară într-un program al PDSR),
precum şi ”construirea de cămine şi asigurarea asistenţei sociale pentru
copiii străzii” (p. 37).
În ceea ce priveşte asigurările sociale de vârstă, odată cu
majorarea celor de stat (cu 12 -28%), se proiecta un sistem complementar
de pensii ”administrat privat şi controlat de stat” (p. 30). Tinerilor le erau
promise subvenţionarea salariului în primul an de la absolv ire, asigurarea
unui fond special de locuin ţe sociale pentru tinerele familii cu doi copii,
credite subvenţionate pentru tinerii căsătoriţi sub 35 de ani şi burse
”excepţionale” de studii (p. 32-37).
În domeniul locuirii şi amenajării teritoriului era propus un program
pe cât de ambiţios, pe atât de costisitor: construc ţia a peste 300.000 de
locuinţe, a numeroase drumuri na ţionale, asigurarea unor zone împotriva
inundaţiilor şi alunecărilor de teren, fiind făcute referiri extrem de precise
asupra locului în care se va acţiona, nu însă şi asupra modului de finanţare
a lucrărilor.
Protecţia celor cu venituri mici urma a fi realizat ă prin scăderea
preţului produselor agro-alimentare şi a energiei electrice, combaterea
concurenţei neloiale şi a speculanţilor, intervenţia BNR pe pieţele financiare
(fără explicaţii clare asupra acestei interven ţii).
Reforma sistemului sanitar viza introducerea institu ţiei medicului de
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familie, reabilitarea a 1.000 de dispensare s ăteşti, perfecţionarea distribuirii
de medicamente gratuite şi compensate, elaborarea de programe de
prevenire a câtorva maladii mai r ăspândite. Interesant este c ă, aşa cum nu
se aminteşte nimic despre posibilităţi private de asigurare a asisten ţei
sanitare, nu se mai descrie nici sistemul sanitar drept unul universalist şi
complet gratuit.
În ceea ce priveşte educaţia şi învăţământul, reţin atenţia strategiile
schiţate de extindere şi ameliorare a spaţiilor destinate învăţământului
primar, gimnazial şi liceal, precum şi investiţiile vizând informatizarea.
1997

Pierderea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 1996, nu duce
la o restructurare fundamental ă a doctrinei PDSR. Conferin ţa Naţională din
20-21 iunie 1997 votează un program politic ce reafirm ă identitatea socialdemocrată a partidului şi descendenţa acestuia din Revoluţia din Decembrie
1989, reluând în mare principiile enun ţate în oferta electorală din 1996 şi în
platforma-program din 1995. Exist ă o singură diferenţă majoră,
fundamentală însă pentru modul de evoluţie a acestui partid: remarcând c ă
sectorul privat a devenit preponderent (p. 26), PDSR redefine şte rolul
statului pornind de la aceast ă realitate. Statul interven ţionist din anii
precedenţi se transformă într-un ”garant al libertăţii, pluralismului,
echilibrului social” (p. 22), fiind ce l care creează cadrul de dezvoltare a
societăţii, având drept atribuţiuni specifice asigurarea ordinii publice,
funcţionarea sistemului educa ţional şi a celui sanitar. Intervenţia directă în
economie este restrânsă pe măsură ce creşte ponderea sectorului privat.
Un punct de vedere similar relev ă ”Programul alternativ al PDSR la
guvernarea CDR-USD-UDMR”, elaborat în septembrie 1997. Sunt afirmate
aici cu fermitate opţiunile privind ”intensificarea privatiz ării” şi ”accelerarea
procesului de reformă, restructurare sectorială şi retehnologizare”
(p. 30-31). Priorităţile naţionale sunt ”dezvoltarea durabil ă, modernizarea de
ansamblu, reducerea decalajelor economice fa ţă de statele dezvoltate şi
ridicarea standardului de via ţă al populaţiei” (p. 29). Pentru atingerea
acestora statul are o răspundere fundamentală, însă iniţiativa sa trebuie să
se limiteze la ”intervenţia pentru restrângerea monopolului, pentru
manifestarea liberei iniţiative, atenuarea inegalităţii sociale, evitarea
polarizării veniturilor” (p. 60). El trebuie să susţină financiar ”sectoarele
economice prioritare şi domeniile de interes public” (p. 30).
Intervenţia statului este justificată prin prisma valorilor promovate de
PDSR (egalitate, solidaritate social ă, justiţie socială) şi prin incapacitatea
pieţei de a se autoregla (PDSR’97a, p. 3). Solidaritatea social ă îşi găseşte
expresia în acel parteneriat Guvern -Patronat-Sindicate, promovat de
partidele social-democrate de pretutindeni. Militând pentru participarea
salariaţilor la deciziile economice, PDSR se pronun ţă pentru un stat în care
bunăstarea îşi are temelia în muncă (PDSR’97a, p. 38).
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O astfel de poziţie justifică şi interesul deosebit acordat în
continuare ocupării cât mai complete a forţei de muncă, PDSR militând în
continuare pentru înfiinţarea unei agenţii Naţionale de Ocupare şi Formare
Profesională (PDSR’97a, p. 40), care s ă promoveze strategiile de
combatere a şomajului schiţate în precedentele programe ale partidului.
”Programul alternativ de Guvernare …” afirm ă că protecţia socială
trebuie să fie asigurată în principal de stat (PDSR’97b, p. 31). Cu toate
acestea, sunt menţionate şi iniţiative private: unui sistem unificat de pensii
publice, i se poate astfel ad ăuga spre completare un sistem de asigur ări
sociale private facultative (PDSR’97b, p. 39). Sistemul de asigurare a
sănătăţii promovat este unul mixt: un sistem bazat pe asigur ări medicale şi
controlat de stat, căruia i se adaugă un sector privat a cărui expansiune
trebuie încurajată prin facilităţi de natură fiscală (PDSR’97b, p. 62).
Programele pentru femei, tineret şi locuinţe repetă fără variaţii
propunerile din 1996. Pentru cei afla ţi în nevoie sunt prevăzute indexarea
automată a veniturilor (PDSR’97a, p. 39) şi ”îmbunătăţirea substanţială a
consumului”, prin politici economice având drept obiectiv diversificarea
ofertei (PDSR’97b, p. 74).
În fine, învăţământul, aproape complet de stat, urmeaz ă a fi reformat
prin descentralizare, oferirea de manuale alternative, informatizare,
construcţia de şcoli noi. Obligativitatea studiului este extinsă până la vârsta
de 18 ani (PDSR’97b, p. 65). ”Programul alternativ …” propune de
asemenea o ”finanţare globală şi diferenţiată a universităţilor”, fondurile
urmând a proveni din surse locale (PDSR’97b, p. 66 -67).
Din punct de vedere fiscal, nici aceste programe nu aduc nimic nou.
Este identificată o singură sursă de venit suplimentară faţă de cele deja
existente, şi anume fondurile provenite din privatizarea întreprinderilor de
stat. Acestea ar urma să fie folosite ”pentru stimularea cercetării ştiinţifice şi
a procesului investiţional” (PDSR’97b, p. 30-31). În rest se militează pentru
”reducerea impozitelor şi taxelor plătite de cetăţeni”, posibilă prin mărirea
bazei de impozitare în urma introducerii impunerii globale.
Partidul Democrat

PD-FSN se înscrie în cadrul partidelor de centru stânga, având o
doctrină declarată de tip social-democrat. Partidul se formeaz ă prin
scindarea FSN, în 1992, momentul marcând nu doar o disput ă politică, ci şi
deosebirile de doctrină a celor două partide social-democrate. Vom
prezenta, în continuare, elementele de politic ă socială prezente în
programele PD-FSN, din 1992 până în prezent, apoi vom face o compara ţie
între oferta PD în acest domeniu şi cea a PDSR.
1992

Documentul care sintetizeaz ă doctrina Frontului Salvării Naţionale în
1992 este Programul partidului, intitulat ”Viitorul -Azi”, prezentat la Convenţia
Naţională a FSN din martie 1992. Partidul se declar ă în acest document
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purtător al idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, afirmând exp licit
descendenţa sa: ”Frontul Salvării Naţionale este chiar fiul Revolu ţiei
române” (p. 6). Din punct de vedere programatic, Frontul continu ă direcţiile
politice trasate de Platforma din 22 decembrie 1989 (p. 4).
Doctrina declarată în acest program este social-democraţia. În acest
context, documentul susţine o retragere cât mai rapid ă a statului din sectorul
economic, însă o implicare puternică a acestuia în domeniul protec ţiei
sociale. ”Societatea cu un singur proprietar – statul – nu poate funcţiona
decât ca o dictatură” (p. 18).
Preluarea de către stat a datoriilor pe care le au unele întreprinderi
are mai mult aspectul unei m ăsuri de protecţie socială, decât al unei măsuri
economice, deoarece criteriile luate în considerare pentru ştergerea
datoriilor sunt: ”a) importanţa fiecărei societăţi în sectorul din care face
parte[...]; b) relativa importanţă a societăţii în zona geografică în care se
găseşte; c) problemele sociale pe care le rezolv ă prin funcţionarea sa, sau
cele pe care le creează prin faliment.” (p. 19). Deci criteriul care primeaz ă în
ştergerea datoriilor nu este eficien ţa economică a societăţii comerciale, ci
evitarea producerii unor efecte negative în plan social. În plus, rolul statului
în realizarea protecţiei sociale este precizat explici t: ”pentru o perioadă
determinată de timp, statul încă va mai fi principalul gestionar al resurselor
financiare şi nonfinanciare naţionale, el va continua să rămână principalul
susţinător al politicii de protecţie.” (p. 41).
”Viitorul-azi” propune ca sursă principală a bunăstării munca , la
care se adaugă şi iniţiativa privată. Programul prevede m ăsuri speciale
pentru încurajarea iniţiativei private, însă îşi fixează drept obiectiv
fundamental refacerea coeziunii sociale, valoarea fundamental ă pe care se
bazează întregul program fiind solidaritatea social ă. Deşi FSN îşi propune o
”ruptură completă de egalitarismul comunist”, respinge în acela şi timp şi
”individualismul dezlănţuit şi nelimitat”, propunând construirea unei societ ăţi
bazată pe egalitatea şanselor, în centrul căreia se află solidaritatea umană,
ca valoare fundamentală a societăţii (p. 5).
În domeniul economic programul FSN prevede realizarea unei
restructurări profunde, în centrul căreia să se afle restructurarea formei de
proprietate. Astfel, privatizarea este considerat ă a fi ”unul dintre cele mai
importante procese de sus ţinere a restructurării generale”(p. 18). Solu ţia
”pentru ieşirea din criza tranziţiei impune o privatizare rapid ă şi masivă”
(p. 18) şi o eliminare a monopolurilor statul ui din economie. Calea propus ă
este formarea pieţei libere şi stimularea iniţiativei private, prin stimularea
concurenţei în domeniul economic şi prin măsuri fiscale de încurajare a
investiţiilor private. Programul propune ca în urm ătorii 4 ani să fie privatizate
60% din întreprinderi şi să se realizeze schimbarea formei de proprietate
asupra instituţiilor de asigurare şi a băncilor. De asemenea, se propune
eliminarea plafoanelor de pre ţuri şi liberalizarea salariilor, acestea
diferenţiindu-se în raport cu munca depusă şi valoarea personală şi nu în
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funcţie de vechime.
Măsurile propuse în domeniul fiscalit ăţii se înscriu în direcţia
susţinerii iniţiativei private, aşa cum aminteam mai sus. Pentru stimularea
iniţiativei şi formarea profitului FSN propune urm ătoarele măsuri: ”1.
Reducerea impozitului pe produs; 2. Aplatizarea impozitului pe profit; 3.
Introducerea de facilităţi fiscale pentru investiţiile în domenii de interes
prioritar; 4. Reducerea taxelor vamale în mare m ăsură aplatizarea lor; [...]
6. Introducerea şi urmărirea evoluţiei impozitului pe fondul total de salarii în
raport cu totalul cheltuielilor agentului economic impozitat; 7. Reducerea
drastică a impozitului pe circulaţia mărfurilor şi înlocuirea lui, începând cu
1993, cu taxa asupra valorii adăugate, iar ulterior cu impozitul la
consumator; 8. Introducerea de facilităţi fiscale pe profiturile reinvestite.”
(p. 14). Se mai preconizeaz ă, de asemenea, scutirea de impozit pentru
agenţii economici care oferă o stabilitate mare a locurilor de mu ncă şi
scăderea impozitelor pentru cei care sponsorizeaz ă cămine de bătrâni şi
acţiuni în domeniul cultural sau sanitar. Pe ansamblu, m ăsurile propun o
scădere a fiscalităţii vizând încurajarea iniţiativei private în domeniul
economic şi în cel al protecţiei sociale.
Pe fondul retragerii statului din economie şi din sfera serviciilor
sociale, pe termen lung programul ”Viitorul -azi” propune şi descentralizarea
administrativă, prin creşterea ponderii administraţiei publice locale în
administrarea bugetului p ublic.
Propunându-şi drept principal obiectiv protec ţia socială, programul
FSN prezintă un pachet detaliat de măsuri în acest domeniu. Sunt trecute în
revistă realizările Frontului din perioada 1990 -’91 în sectorul protecţiei
sociale, fiind accentuate mai ales măsurile cu caracter reparator, de
exemplu împroprietărirea gratuită cu pământ sau difuzarea gratuită a 30%
din proprietatea de stat c ătre populaţie. În plus sunt prezentate în detaliu o
serie de propuneri în domeniul politicilor sociale sectoriale.
Politica de protecţie socială în perioada tranziţiei vizează două
obiective: ” o distribuţie cât mai echitabilă a costurilor tranziţiei şi stimularea
forţelor economice active în vederea redres ării şi relansării economiei”,
primul obiectiv fiind văzut ca o măsură reparatorie de ordin moral pentru
”suferinţa colectivă provocată de vechiul regim” (p.37). În viziunea FSN
protecţia socială trebuie să se realizeze la trei niveluri: ” a. protecţia întregii
societăţi – acordată tuturor membrilor comunităţii; b. protecţia categorială –
acordată tuturor membrilor unei categorii, în mod automat: copii, vârstnici,
şomeri; c. protecţia personalizată – acordată unor persoane pe baza
diagnozei nevoilor concrete.” (p. 38).
În seria măsurilor menite să asigure un nivel de bunăstare generală
se înscriu: protecţia veniturilor provenite din efort propriu, materializat ă prin
”oferirea tuturor celor capabili de munc ă şansa unui trai decent” (p. 38),
protecţia unor consumuri vitale ale popula ţiei, adică subvenţionarea chiriilor,
energiei, a unor alimente de baz ă, protecţia membrilor colectivităţii împotriva
poluării, îmbolnăvirii şi criminalităţii, protecţia individuală şi colectivă în caz
de calamitate naturală sau socială, protecţia în relaţiile de muncă.
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Al doilea nivel al protecţiei, cel destinat anumitor categorii sociale
vizează şomerii, vârstnicii, copiii, tinerii, persoanele handicapate şi populaţia
săracă. Pentru sprijinirea şomerilor, şomajul fiind considerat un fenomen
normal într-o economie de piaţă, se prevăd următoarele măsuri: asigurarea
veniturilor necesare pentru un trai decent, recalificarea şi măsuri active
pentru crearea de noi locuri de munc ă. De asemenea, documentul propune
acordarea unei prime, constând în 3 -6 salarii, la trimiterea în şomaj, primă
plătită de agentul economic care face disponibilizarea de personal.
Pentru vârstnici este prev ăzută asigurarea unor venituri, din pensii
sau din alte surse bugetare pentru cei care nu au drept la pensie, şi
acordarea unor servicii specifice pentru vârsta a treia. Fondu rile de pensii
urmează a fi administrate în principal de stat, îns ă se propune şi
introducerea unor fonduri private de pensii, care s ă funcţioneze în paralel cu
cele administrate de stat. De asemenea, FSN inten ţionează să realizeze o
creştere a pensiei în următorii 5 ani.
În domeniul protecţiei copiilor se prevede asigurarea unor condi ţii de
trai decente atât pentru copiii care apar ţin unor categorii defavorizate, dar
nu numai pentru aceştia, copiii bucurându-se de drepturile care li se cuvin
indiferent de veniturile părinţilor. Însă, măsurile concrete de protec ţie a
acestei categorii nu sunt prezentate în detaliu, ci doar enun ţate în principiu.
De asemenea, sunt enun ţate câteva direcţii de îmbunătăţire a calităţii vieţii
de familie, fără însă a se propune măsuri concrete în acest sens.
Protecţiei tineretului i se acordă o atenţie aparte, politica în acest
domeniu fiind structurată pe patru direcţii: sprijinirea învăţământului prin
burse, sprijinirea integr ării profesionale a tineretului, sprijinirea tineretu lui
pentru întemeierea unei gospod ării (problema locuinţelor), sprijinirea
activităţilor culturale. Problema locuin ţelor reprezintă un punct special în
politica de ocrotire a tineretului, propunându -se realizarea unui ”program
naţional de stimulare a const rucţiilor de locuinţe şi de acordare a unor
credite avantajoase” (p. 39).
Problemei sărăciei i se acordă o atenţie sporită în contextul scăderii
”salariului real, a diferenţierii veniturilor şi a apariţiei şomajului ca fenomen
cu o pondere tot mai importa ntă” (p. 40). Însă, încadrarea în starea de
sărăcie se face pe baza unor criterii pe care le -am putea numi ”dure”, astfel
că, ”pragul cu ajutorul căruia este determinată starea de sărăcie trebuie să
fie fixat relativ jos” (p. 40), deci se încearc ă o restrângere a numărului celor
care vor beneficia de programele de asisten ţă acordate populaţiei sărace.
Combaterea sărăciei este prevăzută a se realiza pe două direcţii:
acordarea de sprijin categorial şi individual. Prima serie de m ăsuri, cea care
vizează anumite categorii sociale defavorizate constituie modalitatea
principală de combatere a sărăciei. Aceasta constă în identificarea
categoriilor care trăiesc în sărăcie şi acordarea de ajutor ”într -o manieră
universală, în mod automat, tuturor persoanelor care a parţin respectivelor
categorii” (p. 40). Cea de -a doua serie de măsuri, care vizează acordarea
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de sprijin individualizat, se îndreapt ă spre acele persoane care r ămân în
situaţia de sărăcie după acordarea sprijinului categorial. Suportul
personalizat se face pe baza testării mijloacelor, la cerere şi condiţionat de
participarea activă ”la un program de redresare socio -economică” şi de
”efortul de a-şi îmbunătăţi situaţia socio-economică” (p. 40).
Formele de suport pentru popula ţia săracă, pe care le propune
programul, sunt următoarele: ”transferuri directe pentru persoanele aflate în
sărăcie: bani, bunuri, servicii. [...] Sprijin pentru accesul la venituri mai mari
prin reciclare profesional ă, recalificare, inserţie profesională, accesul la
credite.[...] Practicarea unor preţuri preferenţiale de achiziţie a bunurilor
produse de persoanele dezavantajate” (p. 40). Putem concluziona c ă, deşi
programul propune măsuri energice de combatere a s ărăciei, acestea se
adresează unui număr relativ restrâns de persoane, ce le situate sub pragul
de sărăcie care trebuie fixat relativ jos.
În domeniul politicilor sociale sectoriale se înscriu propuneri
referitoare la învăţământ, sănătate, cultură şi sport. Programul prevede
asigurarea de către stat a unui învăţământ gratuit şi obligatoriu de 9 ani, dar
educaţia tinerei generaţii nu cade exclusiv în sarcina statului,
responsabilităţile economice şi pedagogice revenind într-o oarecare măsură
şi instituţiilor particulare. Un element interesant de politic ă în domeniul
educaţiei este reprezentat de propunerea de sus ţinere din partea statului a
învăţământului privat, în ”Viitorul -Azi” afirmându-se: ”Costurile învăţământului privat nu trebuie acoperite exclusiv prin taxe. Calitatea dovedit ă a
învăţământului privat trebuie susţinută prin eforturi ale statului.” (p. 45).
În domeniul sănătăţii oferta făcută de către FSN este la fel de
generoasă. Sistemul de asistenţă medicală propus este bivalent, fiind
alcătuit dintr-un segment privat, care ”va primi sprijinul necesar pentru
organizare şi funcţionare competitivă” (p.45), şi unul de stat, în cadrul căruia
serviciile medicale oferite vor continua s ă fie gratuite. De asemenea, se
prevede restructurarea sistemului de asigur ări medicale, restructurare
realizată tot cu suport din partea statulu i.
Pentru cultură şi cercetare ştiinţifică se preconizează o susţinere
puternică din partea statului, atât la nivelul finan ţării activităţilor, cât şi la
nivelul sprijinului efectiv acordat persoanelor implicate în aceste activit ăţi. În
domeniul sportiv programul prevede o scădere treptată a finanţării din
partea statului, în paralel cu profesionalizarea activit ăţilor sportive şi
realizarea de venituri extrabugetare.
Din cele prezentate anterior rezult ă că programul FSN ”Viitorul – azi”
propune un stat al bunăstării de tip universalist, cel pu ţin în domeniul
politicilor sectoriale. Punând în centrul programului drept valoare
fundamentală solidaritatea umană, ”Viitorul – azi” prevede beneficii
universale pentru întreg corpul social şi măsuri de sprijin pentru anumite
categorii defavorizate. Din acest punct de vedere oferta FSN se înscrie în
parametrii impuşi de doctrina social-democrată pe care afirmă în mod
explicit că o adoptă. Însă, dacă ne referim la sursele de finan ţare menite să
asigure punerea în practi că a măsurilor preconizate se constat ă un
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dezechilibru între posibilit ăţile bugetare de finanţare şi cheltuielile sociale
implicate de programele propuse. În esen ţă, FSN propune măsuri de
scădere a fiscalităţii menite să încurajeze iniţiativa privată în domeniul
economic, dar promite beneficii acordate de un stat universalist al
bunăstării. Întrebarea care se impune este cum poate statul s ă asigure
beneficii sociale maximale, pe fondul reducerii surselor de finan ţare de la
bugetul statului.
Tot în 1992 FSN elaborează două documente folosite drept material
propagandistic în campania electoral ă din septembrie 1992, şi anume
”Oferta politică a Frontului Salvării Naţionale” şi ”25 de întrebări inevitabile
pentru Frontul Salvării Naţionale - Chestionar social”. Pe coordonatele
majore, direcţiile propuse în ”Viitorul-Azi” se păstrează, însă apar anumite
diferenţe datorate probabil intenţiei de a atrage cât mai multe voturi.
Doctrina declarată se situează în zona de centru-stânga a spectrului
politic promovând ca v aloare fundamentală ”solidaritatea personalist ă”,
bazată pe credinţa în valorile personalităţii umane. O diferenţă care apare în
”Oferta politică...” faţă de programul prezentat anterior o reprezint ă poziţia
faţă de rolul statului în economie. ”Viitorul -Azi” propunea o retragere rapid ă
a statului din economie, în schimb ”Oferta...” afirm ă că în perioada de
tranziţie statul deţine un rol esenţial în acest domeniu: ”în toate privin ţele [în
planul politicii generale], dar mai ales în economie, statul trebuie să ştie să
opteze cu hotărâre şi în timp util.” (p. 14).
Tot în sfera economică este propusă accelerarea privatizării şi
finalizarea acesteia în 7 ani. Un element nou este reprezentat de aten ţia
sporită acordată privatizării în agricultură. Cu toate acestea, spre deosebire
de ”Viitorul-Azi”, ”Oferta...” propune stoparea cre şterii preţurilor şi
controlarea acestora. Acest fapt vine în contradic ţie cu opţiunea pentru o
economie de piaţă liberă făcută în programul anterior, în care opta explicit
pentru eliminarea plafonului de preţuri. În domeniul fiscalităţii se menţine
opţiunea pentru scăderea impozitelor şi pentru aplatizarea lor, m ăsura
având rolul de a îi favoriza pe cei care reinvestesc (Chestionar social...).
Politica propusă în domeniul şomajului, în aceste două documente
prezintă diferenţe faţă de ceea ce era enunţat în ”Viitorul-Azi”. În ”Oferta
politică...” şomajul nu mai apare ca un fenomen normal într -o economie de
piaţă”, ci ca urmare a unei concuren ţe neloiale pe piaţa muncii: ”Şomajul nu
apare dacă există un preţ cinstit al muncii! Locurile de munc ă vor fi apărate
chiar prin muncă.” (p. 6). Şi în ”Ofertă...” criteriul care trebuie să primeze în
renunţarea la desfiinţarea unor posturi nu este eficien ţa economică a
acestora, ci competen ţa celor care le ocupă. Astfel, FSN propune:
”eliminarea haosului în scoaterea în şomaj, întărind acele locuri de muncă
ce sunt ale oamenilor bine califica ţi” (p. 6).
Deci FSN îşi păstrează în oferta sa electorală din toamna anului
1992 opţiunea pentru un stat al bun ăstării de tip universalist, fapt
concordant cu doctrina promovat ă, dar susţine relaxarea fiscalităţii pentru
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încurajarea iniţiativei private. Deşi se propune liberalizarea economiei şi
privatizarea, FSN încearc ă să minimizeze costurile implicate de aceste a,
propunând măsuri diferite faţă de ceea ce este prevăzut în programul
partidului, de exemplu cele referitoare la pre ţuri şi la şomaj.
1993

În 1993, fostul FSN se une şte cu Partidul Democrat şi alcătuiesc o
nouă formaţiune politică PD-FSN. Programul acesteia, prezentat la
Convenţia Naţională Extraordinară a PD desfăşurată la Constanţa în mai
1993, se intitulează ”De la proiectul de idei la ac ţiunea politică”. În linii mari,
nou înfiinţatul PD păstrează principiile doctrinare cuprinse în programul
”Viitorul- Azi”. Sunt prezente doar câteva nuan ţări referitoare la rolul statului
şi la valorile supreme promovate de politica partidului.
Drept valoare fundamental ă este promovată în continuare
solidaritatea, dar aceasta trebuie îmbinat ă în mod armonios cu libert atea
individuală şi cu siguranţa colectivă. În acest context, documentul
condamnă ”individualismul posesiv şi exclusivist” specific doctrinei
neoliberale, care ”conduce la o societate dual ă, nesolidară şi creează o
polarizare bazată pe o putere a banilor şi nu pe o calitate a vieţii” (p. 19). PD
îşi propune drept scop ”dezvoltarea cu toate p ărţile societăţii şi nu
polarizarea” (p.18). Acest scop poate fi atins, prin îmbinarea eficien ţei
economice cu o politică ce vizează echitatea socială, ce are ”o finalitate
corectivă, socială şi redistributivă”. Deci, este accentuată ideea de echitate
socială şi de redistribuire a resurselor, pe fondul cre şterii economice şi de
evitare a polarizării sociale.
Pentru realizarea acestor scopuri, PD î şi păstrează opţiunea pentru
liberalizarea economică şi pentru retragerea statului din acest sector,
acesta rămânând doar proprietarul infrastructurilor, ”acela care profit ă de
capacităţile naţionale” (p.21). Totuşi, statul trebuie să joace ”un rol selectiv
şi dinamic în gestiunea şi direcţionarea procesului de dezvoltare” (p. 22),
având sarcina de ”catalizator al reînnoirii productive române şti” (p.22). Deci
statul trebuie să renunţe la calitatea sa de proprietar în domeniul economic,
dar are datoria de a direcţiona procesul de dezvoltare în acest sector. Acest
fapt intră, într-o oarecare măsură, în contradicţie cu opţiunea exprimată
pentru descentralizare economic ă (formarea unor ”reţele de întreprinderi
flexibile şi unităţi de producţie descentralizate” - p. 20) şi administrativă,
formulată clar în cadrul acestui document.
Protecţia socială cade exclusiv în sarcina statului, acesta ”trebuie s ă
facă reală şi efectivă garanţia unei protecţii sociale de bază pentru toţi
cetăţenii în materie de educaţie, sănătate, pensii, locuinţe şi servicii sociale”
(p. 23). Elementele de politic ă socială propuse de document sunt de dou ă
tipuri: servicii universale, de care trebuie s ă beneficieze toţi membrii
societăţii, şi elemente de protecţie categorială, care vizează anumite grupuri
defavorizate. În ceea ce priveşte beneficiile universale, PD preconizeaz ă
crearea unor sisteme na ţionale de sănătate şi educaţie, fără, însă, a
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prezenta detalii referitoare la structura şi funcţionarea acestora. În ceea ce
priveşte protecţia categoriilor defavorizate, statul trebuie ”să practice politici
de compensare pentru acele grupuri ale c ăror dezavantaje sociale sunt
majore, în raport cu ansamblul societ ăţii” (p. 23). Se păstrează şi în acest
document ideea prezentă în ”Viitorul-Azi”, ca numărul celor care beneficiază
de programe destinate grupurilor dezavantajate s ă fie cât mai redus.
Un alt element de diferen ţiere faţă de programul din 1992, dar care
se regăseşte în materialele electorale din acela şi an, este atitudinea faţă de
şomaj. Acesta nu mai este conceput ca un fenomen normal într-o economie
de piaţă, ci se vorbeşte de ”eradicarea şomajului” (p. 23). Este probabil
vorba de tendinţa de a minimiza costurile sociale pe care le aduce dup ă
sine trecerea la economia de pia ţă.
1994

Documentele elaborate în acest an marchează o modificare
importantă, mai ales în ceea ce prive şte măsurile propuse în domeniul
economic şi în cel al fiscalităţii. Convenţia Naţională a PD din octombrie
1994 elaborează programe care vizează un spectru larg de probleme
economice şi sociale, cum ar fi modernizarea agriculturii, educa ţia şi
instruirea tineretului, combaterea corup ţiei. Platforma politică a PD
prezentată cu acest prilej, intitulată ”Pentru o nouă Românie a muncii şi
dreptăţii”, trasează noi direcţii ideologice, care vin în c ompletarea
programului ”Viitorul-Azi”.
Printre obiectivele concrete propuse în acest document se num ără
la
”înlăturarea
etatismului,
dirijismului
tutelar,
hipercentraliz ării
administrative, a lipsei de competitivitate care au drept consecin ţe eficienţa
economică scăzută” (p. 7), stoparea destr ămării sistemului de protecţie
socială, stoparea polarizării sociale şi dezvoltarea clasei de mijloc. De
asemenea, în plan economic se prevede accelerarea privatiz ării şi
liberalizarea. O atenţie crescută este acordată privatizării în domeniul
agriculturii, fiind elaborat un program separat, intitulat ”Pentru pâinea ţării şi
pentru puterea pământului”.
Platforma prevede o implicare a statului în reglarea mecanismelor
pieţei, în identificarea dezechilibrelor între cerere şi ofertă pe piaţa internă,
mai ales în cazul bunurilor de larg consum. Elementele de noutate, în ceea
ce priveşte dimensiunea economic ă a programului, se refer ă la intenţia de
eficientizare şi în acest sens se propune descentralizarea, cre şterea
competitivităţii, aşa cum rezultă din obiectivele prezentate mai sus, şi
încetarea subvenţionării întreprinderilor nerentabile. Dac ă în 1992 partidul
propunea menţinerea în funcţiune a întreprinderilor care prin desfiin ţarea lor
ar crea probleme sociale grave, în 1994 criteriul eficienţei economice
primează şi se impune încetarea acestor subven ţionări şi oprirea producţiei
pe stoc. Această nouă opţiune a fost probabil determinat ă şi de efectele
negative pe care le-a avut în plan economic abaterea de la principiul
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eficienţei economice în favoarea protec ţiei sociale, prin evitarea
disponibilizării de personal.
În ceea ce priveşte sistemul de impozitare sunt prezente acelea şi
propuneri de scădere a fiscalităţii pentru încurajarea dezvolt ării sectorului
privat. Însă, sunt prevăzute măsuri concrete, cum ar fi ”aplicarea unor
impozite cât mai mici cu putin ţă asupra profiturilor, lăsând întreprinzătorii –
în funcţie de semnalele pieţei să investească în activităţi care pot să asigure
o activitate economică sănătoasă” (p. 20-21). Programul arată că această
măsură nu ar duce la scăderea bugetului de stat, pentru c ă impozitele s-ar
aplica la o masă a profitului mai mare. Dar modificarea sistemului fiscal nu
este impusă numai din raţiuni de ordin economic, ci şi din dorinţa de a
asigura o justiţie socială: ”în centrul întregii noastre politici se afl ă ideea de
justiţie socială şi de solidaritate umană pe care o promovăm [...] prin
iniţiative legislative, prin programe sociale care urm ăresc eliminarea
sistemului actual de impozita re ce confiscă rodul muncii oamenilor care
produc valoare spre a-l da celor care produc nimic” (p. 16). Pe baza acestor
afirmaţii putem concluziona că, cel puţin în domeniul fiscalităţii, PD
manifestă o tendinţă de alunecare de la doctrina social -democrată spre cea
liberală.
Şi în domeniul protecţiei sociale apar elemente noi fa ţă de
programul din 1992, astfel c ă, aceasta ”se cere orientat ă precumpănitor
spre categoriile defavorizate ale popula ţiei” (p. 27) şi nu mai vizează
întreaga populaţie. Elementele de securitate socială de care trebuie să
beneficieze fiecare persoan ă sunt: stabilitatea în munc ă, interzicerea
concedierilor abuzive, protec ţia împotriva oricăror forme de agresiune,
protecţia consumatorului. Mecanismul de protec ţie socială prin intermediul
subvenţionărilor se propune a fi înl ăturat. Dacă în programul din 1992
subvenţionarea apărea ca o măsură explicită de protecţie socială şi avea
rolul de a proteja întreaga popula ţie, în ”Platforma politică...” se propune
eliminarea tuturor subven ţiilor explicite şi implicite, iar fondurile astfel
obţinute să fie redirecţionate spre asigurarea gratuit ăţii în serviciile publice
pentru anumite categorii defavorizate.
De asemenea, se cere eliminarea index ărilor automate de salarii şi
înlocuirea acestora cu stabilirea salariilor prin negociere între patronat şi
sindicate, în funcţie de eficienţa economică a întreprinderii, această măsură
având rolul de stimulare a ”spiritului de competitivitate profesional ă” (p. 28).
Şi în acest plan se constat ă înlocuirea principiului protecţiei sociale
universale, cu principiul eficien ţei economice.
Măsurile de combatere a sărăciei se modifică faţă de programul
”Viitorul-Azi”. Includerea în starea de s ărăcie se face pe criteriul categorial,
însă ”aceste categorii vor fi sta bilite prin determinarea co şului zilnic de
produse de strictă necesitate. Stabilirea minimului de trai va orienta toate
măsurile de protecţie socială.” (p. 28). Deşi se afirmă că protecţia se va
îndrepta asupra anumitor categorii, modul în care se constitu ie aceste
categorii, prin stabilirea unui minim de subzisten ţă, determină recurgerea la
metoda testării mijloacelor pentru acordarea de ajutoare şi facilităţi.
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Fundamentând întreaga politic ă de protecţie socială pentru cei defavorizaţi
pe stabilirea unui minim de subzistenţă, PD se îndepărtează şi în acest
domeniu de principiile social -democraţiei şi se apropie de ideologia liberal ă.
Programele sectoriale prevăd măsuri în domeniul învăţământului, în
cel al asistenţei medicale şi în cel al şomajului. Se prevede asigurarea de
gratuităţi în sistemul sanitar şi în cel educaţional doar pentru categoriile
defavorizate, însă învăţământului este gratuit şi obligatoriu în primii 9 ani.
Deci, acestea nu mai constituie gratuit ăţi pentru toţi membrii societăţii, aşa
cum prevedea programul din 1992, ci doar pentru cei f ără posibilităţi. În
domeniul şomajului se reia ideea introducerii unei prime de şomaj de 3-6
salarii în momentul disponibiliz ării, însă nu se precizează în sarcina cui
revine plata acestei prime către cel disponibilizat.
O atenţie deosebită este acordată problemelor sociale ale tinerei
generaţii, propunerile făcute de PD la Conven ţia Naţională din 1994
concretizându-se în programul pentru educa ţie şi instruire intitulat ”Astăzi un
viitor pentru tineret”. Dintre propunerile concrete de programe de asisten ţă
pentru tineri semnificative pentru demersul nostru sunt cele referitoare la
şomaj, criza locuinţelor şi la fiscalitate. Pentru combaterea şomajului în
rândul tinerilor sunt prev ăzute o serie de măsuri concrete, cea mai mare
responsabilitate în această privinţă revenindu-i statului, care trebuie să
creeze cadrul juridic şi administrativ ce să faciliteze angajarea tinerilor.
Pentru rezolvarea crizei locuin ţelor PD propune înfiinţarea unui fond naţional
de locuinţe pentru tineri.
Pentru stimularea implicării tineretului în viaţa economică se
propune crearea unui sistem de creditare şi garanţii în vederea stimulării
iniţiativei private în rândul tinerilor, acordarea de credite cu dobând ă redusă
pentru a îi implica pe cei în vârstă de sub 35 de ani în procesul de
privatizare a întreprinderilor. De asemenea, sunt prev ăzute facilităţi fiscale,
scutirea de plata impozitului pe salariu pentru tinerele familii ”care au un
venit lunar de până la echivalentul a trei salarii minime pe economie” (p. 14).
Aceste măsuri au rolul de a stimula ini ţiativa privată în rândul tineretului,
programul nelimitându-se doar la stimularea inser ţiei profesionale a acestei
generaţii.
Deşi îşi menţine opţiunea pentru doctrina social -democrată, PD îşi
modifică opţiunile, mai ales în domeniul fiscal şi în cel al politicilor sociale
spre doctrina liberală, fapt determinat poate şi de confruntarea cu realitatea
a unor măsuri protecţioniste promovate la acea vreme de partidele de la
putere, în special de FDSN (actualul PDSR).
1996

În 1996, an electoral, PD se aliaz ă cu Partidul Social Democrat
Român şi formează Uniunea Social Democrat ă (USD). Programul coaliţiei,
concretizat în Manifestul electoral al USD, intitulat ”Mai întâi pentru oameni”,
păstrează direcţiile generale trasate de programele anterioare ale PD. De şi
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atenuată, se menţine tendinţa de apropiere faţă de doctrina liberală.
Obiectivul declarat al programului îl reprezint ă crearea unei societăţi
normale ”în care, deşi există diferenţe de avere între oameni, nici unul nu
este în nevoie, iar dacă apar totuşi nevoiaşi ei se bucură de solidaritatea
socială, de ajutorul structurilor societ ăţii civile, sprijinite şi încurajate de stat”
(p. 3). Această definiţie a unei societăţi normale este foarte semnificativă
pentru tipul de politică socială pe care îl propune USD. Cel pu ţin în domeniul
protecţiei sociale, accentul se deplaseaz ă de la contribuţia statului, la cea o
societăţii civile. Deci statul nu trebuie s ă se retragă doar din sectorul
economic, unde îşi păstrează un rol de consultare, ci şi din cel al protecţiei
sociale, unde îşi rezervă un rol similar.
Deşi, la modul declarativ, statului îi revine un rol activ reglementarea
activităţii economice, în producţia de bunuri publice şi în redistribuirea
veniturilor, în protecţia socială, la o analiză mai atentă programul propune o
degrevare a statului de cât mai multe din obliga ţiile legate de protecţia
socială şi de asigurarea de bunuri publice. De şi sunt considerate drept
priorităţi bugetare investiţiile în capital uman (învăţământ, cultură, sănătate,
protecţie socială), producerea de bunuri publice (ap ărare naţională, ordine
publică), dezvoltarea infrastructurii şi se propune alocarea unui procent de
8,5% din PIB pentru protecţie socială, punerea în practică a programelor de
protecţie revine tot mai puţin administraţiei publice centrale. Programul
propune creşterea ponderii administraţiilor locale şi a societăţii civile
(organizaţiilor non-guvernamentale) în aceste activit ăţi.
În combaterea sărăciei şi excluziunii rolul esenţial nu revine în
exclusivitate statului, ci exist ă trei poli care trebuie implica ţi: statul, care are
uneori o intervenţie principală, alteori subsidiară, societatea civilă, care
trebuie să intervină pentru ”autoapărarea grupurilor socio-profesionale ce o
compun împotriva injusti ţiei, intoleranţei, a mizeriei materiale şi morale”
(p. 6) şi persoanele defavorizate şi nevoiaşe. Este de subliniat propunerea
de implicare activă din partea celor defavoriza ţi în rezolvarea propriilor
probleme, care constituie un element de noutate.
Includerea în starea de s ărăcie se face tot pe bază categorială şi
ţinându-se seama de un minim necesar de subzisten ţă. Dar un element de
noutate îl constituie felul în care urmeaz ă să se acorde ajutorul de şomaj ”în
condiţiile testării veniturilor” (p.18). Se prevede, în schimb, prelungirea
perioadei în care să se acorde ajutorul de şomaj şi menţinerea ratei
şomajului sub 10%. Se poate afirma c ă politica în domeniul şomajului are un
aspect destul de ”dur”, întrucât ajutorul de şomaj nu se acordă automat, fiind
un drept al oricărei persoane încadrată în muncă, ci numai în urma testării
mijloacelor, doar pentru cei cu venituri mici.
În domeniul asigurărilor sociale se prevede formarea unui sistem
unic administrat de stat, cre şterea pensiilor, reducerea contribu ţiei la
asigurările sociale de la 27% la 25% şi crearea unei scheme private
opţionale de asigurări. De asemenea, în domeniul aloca ţiilor pentru copii,
sunt prevăzuţi ca beneficiari toţi copiii, indiferent de veniturile părinţilor, însă
există propuneri speciale care vizeaz ă ajutorarea familiilor defavorizate şi a

612

Programele sociale ale partidelor politice
copiilor provenind din aceste familii.
Între priorităţile bugetare, după cum am arătat mai sus, figurează
finanţarea învăţământului şi a cercetării, însă programul prevede atragerea
de fonduri private pentru acoperirea cheltuielilor în ambele sectoare. De
asemenea, se preconizează o puternică susţinere bugetară pentru sistemul
medical, dar se intenţionează introducerea plăţilor parţiale pentru ocrotirea
sănătăţii.
Programul USD propune un stat al bun ăstării de tip universalist, în
care anumite servicii sociale s ă fie asigurate de către stat, dar, în domeniul
protecţiei concrete a categoriilor defavorizate, se încearc ă o deplasare a
responsabilităţilor de la administraţia centrală spre cea locală şi spre
societatea civilă. Putem concluziona c ă manifestul electoral al USD
marchează o anumită deplasare spre doctrina liberal ă, mai ales în domeniul
protecţiei categoriilor defavorizate, al şomajului. Putem afirma că se
produce o echilibrare a balan ţei între scăderea impozitelor afirmată în toate
programele FSN, care duce la sc ăderea resurselor bugetare, şi reducerea
cheltuielilor destinate protec ţiei sociale din bugetul de stat. De şi această
reducere nu este afirmată explicit, transferarea atribuţiei de asigurare a
protecţiei de la stat spre societatea civil ă presupune o alocare mai
importantă de fonduri din partea acesteia.
1997

Documentele Convenţiei Naţionale a PD din 1997 aduc anumite
modificări în doctrina partidului. ”PD – un partid care priveşte spre viitor –
Raport politic” prezentat de Petre Roman la conven ţia Naţională,
desfăşurată la Iaşi în august 1997, afirmă explicit opţiunea pentru retragerea
statului din economie, pentru reform ă economică şi pentru liberalizarea
rapidă a economiei. Funcţionarea efectivă a mecanismelor pieţei a impus
această opţiune: ”social-democraţia [...] a renunţat la iluzia că intervenţia
guvernamentală poate ameliora mecanismul pie ţei, transformându-l dintrunul imperfect într-unul ideal. Piaţa trebuie lăsată să producă bogăţie.” (p.
24). Dacă în documentele anterioare statului îi era acordat un anumit rol în
economie, de controlare a competi ţiei sau de stimulare a retehnologiz ării, în
acest raport se afirmă clar renunţarea la orice intervenţie a statului în
funcţionarea pieţei.
Documentul nu propune doar retragerea statului din economie, ci şi
din sfera protecţiei sociale, deşi această opţiune nu este afirmată în mod
explicit. De fapt, în combaterea s ărăciei, considerată drept o prioritate, se
propune combinarea interven ţiei mai multor factori: a statului, a sferei
economice private şi a organizaţiilor non-guvernamentale. Rolul principal
deţinut de stat constă, în primul rând, în restructurarea economic ă, văzută
ca măsură de luptă ”împotriva cauzelor sărăciei” (p. 21). Restructurarea
presupune ”lichidarea rapid ă a activităţilor economice care produc pagub ă
în loc să producă câştig şi care paralizează agenţii economici profitabili”
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(p. 21). Spre deosebire de progra mul din 1992, ”Viitorul-azi”, în care
subvenţionarea anumitor agenţi economici era considerat ă o metodă de
realizare a protecţiei sociale, documentele Conven ţiei Naţionale din 1997
văd în lichidarea întreprinderilor nerentabile o m ăsură de luptă împotriva
sărăciei, de asigurare a bunăstării.
În punerea în practică a măsurilor de protecţie socială şi de
ajutorare a categoriilor defavorizate, un rol esen ţial revine societăţii civile şi
agenţilor economici privaţi. Aceştia din urmă ar trebui să asigure finanţarea
programelor de luptă împotriva sărăciei, care urmează să fie puse în
practică de Fondul de Solidaritate Împotriva S ărăciei, care va funcţiona ca
organizaţie non-guvernamentală. În schimbul finanţării acestor programe
agenţii economici ar urma să beneficieze de facilităţi fiscale.
Un alt element de noutate îl constituie stabilirea popula ţiei care
beneficiază de servicii sociale gratuite. Protec ţia socială nu mai este
îndreptată către întreaga populaţie a ţării, ci doar către segmentele
defavorizate, această situaţie menţinându-se până la redresarea economică
a ţării. Concret, Raportul... afirm ă: ”Bunăstarea, drepturile reale, nu pot
exista fără acumulări reale din rezultatele muncii. Iat ă de ce până nu vom
produce mai mult şi mai eficient [...] nu vom pu tea ridica nivelul general de
viaţă şi nici o protecţie socială globală, trebuind să ne limităm la localizarea
protecţiei, la orientarea ei către cei mai defavorizaţi.” (p. 24). Restrângerea
protecţiei sociale doar la anumite categorii are cauze conjunctur ale, deci nu
este infirmată opţiunea pentru bunăstarea generală exprimată în
documentele anterioare, ci este doar amânat ă până la redresarea
economică.
O privire de ansamblu asupra programelor PD -FSN ne arată o
tendinţă de modificare în timp a op ţiunilor pentru elementele de politic ă
socială, din sfera social-democrată spre cea liberală. Această modificare a
opţiunii nu se manifestă pe toate coordonatele programelor, ci numai în
anumite puncte şi nu este făcută în mod explicit. S-ar putea afirma că, în
funcţie de cele petrecute pe scena politic ă şi în sfera activităţilor economice,
PD şi-a transformat programul şi a început să alunece spre dreapta
spectrului politic. Transform ările de doctrină produse în perioada ce a urmat
alegerilor din 1996 se poate expli ca şi prin coabitarea la guvernare a PD cu
partide care au o doctrin ă de tip liberal şi creştin-democrat. Faptul că PD a
contribuit la luarea unor decizii, influen ţate de doctrine politice de
centru dreapta, şi la punerea în practică a acestora a determinat însuşirea treptată
a unor elemente de doctrin ă din sfera ideologică a aliaţilor săi politici.
Această transformare a opţiunilor se poate explica prin mecanismul
disonanţei cognitive, liderii PD trebuind s ă îşi însuşească anumite opinii
care aparţineau aliaţilor lor pentru a-şi reduce disonanţa.
Concluzii la doctrinele social -democrate

Scena politică post-decembristă a cunoscut o adevărată inflaţie de
partide care s-au declarat social-democrate. Multe dintre acestea au fost
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etichetate drept sateliţi ai FSN, unele chiar desprinzându -se vremelnic din
acesta, fiind ulterior absorbite de urma şii săi principali - PDSR şi PD (este
4
cazul Partidului Unităţii Social Democrate sau Partidului Socialist
5
Democratic Român ). Altele şi-au revendicat apartenenţa social-democrată
prin continuarea ideilor Partidului Social -Democrat interbelic: Partidul Social
6
Democrat Român (PSDR ), Partidul Social Democrat Tradi ţional, Partidul
Social Democrat "Constantin -Titel Petrescu", Partidul Social Democrat
Tradiţional Independent. Dintre acestea, singurul cu adev ărat interesant
este PSDR, membru al CDR de la înfiin ţarea acesteia, iar apoi, din 1996,
aliat al PD în cadrul USD. În 1998, aflat la guvernare în cadrul coali ţiei
CDR-USD-UDMR, PSDR încheie un acord de colabora re cu Alianţa pentru
România (ApR), partid de opozi ţie, desprins în vara lui 1997 din PDSR şi
atrăgând 4-5% din simpatiile alegătorilor în sondajele din februarie -martie
7
1998 .
Toate aceste partide de inspira ţie social-democrată nu au reuşit să
se impună cu adevărat pe scena politică şi în atenţia electoratului ca nişte
forţe politice importante, cel mai mare scor de simpatie fiind cel deja amintit,
înregistrat de proaspăt înfiinţatul ApR.
Urmărind evoluţia ideilor social-democrate propuse de PDSR şi PD,
sunt câteva tendinţe generale care merită a fi subliniate. Opţiunile iniţiale se
îndreaptă către un stat în care proprietatea de stat este una important ă
(preponderentă la PDSR), iar programele sociale au un caracter universalist
pregnant. Valoarea central ă este munca, principalul furnizor al bun ăstării.
I se adaugă solidaritatea şi justiţia socială, ca şi critica individualismului
liberal, o adevărată obsesie pentru PDSR.
Intervenţionismul ca opţiune strategică îşi pierde începând cu 1993
puterea, la PD dispărând complet. PDSR continu ă însă să propună un stat
maximal, proprietar al unei bune p ărţi din activele industriale. Chiar dac ă
susţine privatizarea, privită drept ”esenţa reformei economice”, aceasta
urmează a fi de lungă durată. PD propune însă o privatizare rapidă şi
masivă.
Serviciile sociale universale şi asigurate complet de stat sufer ă
modificări importante între 1992 şi 1997. Sunt mai întâi acceptate drept
posibile forme private de asigur ări sociale, sănătate sau învăţământ, pentru
ca mai apoi acestea să fie proclamate (mai ales de PD) ca sisteme paralele
absolut necesare. Partidul Democrat merge mai departe insistând asupra
rolului care revine comunităţilor locale şi organizaţiilor non-guvernamentale
în asigurarea protecţiei sociale. În plus, ambele partide încep a se îndrepta
spre politici sociale focalizate, c ăutând mai degrabă soluţii categoriale în
4

Desprins din FSN, PUSD s-a numit iniţial Frontul Salvării Naţionale Social Democrat, ulterior
fuzionând cu PD.
5
1,05% la alegerile din 1990, fiind prezent în Parlamentul din 1990 cu 5 deputaţi; va fuziona cu
PDSR în 1993.
6
0,53% la alegerile din 1990, fiind prezent în Parlamentul din 1990 cu 2 deputaţi.
7
Realizate de CURS - în februarie, şi de ICCV - în martie, rezultatele acestor sondaje, la nivel de
frecvenţe relative, au fost publicate de presa centrală din luna martie 1998.
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faţa celor universaliste (din nou PD adopt ă astfel de poziţii cu mai multă
hotărâre decât PDSR).
Doctrine liberale
Partidul Naþional Liberal ºi f racþiunile sale
1990

”Liberalul” din 27 ianuarie 1990 public ă în prima sa pagină o schiţă
de program a Partidului Na ţional Liberal, partid aflat în curs de reorganizare
după mai mult de 40 de ani de absen ţă forţată de pe scena politică. Intitulat
”Programul PNL”, articolul reproducea un scurt document în 25 de puncte
care avea să fie reluat câteva luni mai târziu (28 martie) şi de ”Viitorul”, fiind
adoptat cu mici modificări de Conferinţa Naţională a PNL din 30 martie
1990.
Programul afirmă descendenţa istorică a partidului, ”făuritor al
României moderne”, precum şi intenţiile sale pentru viitor: ”integrarea
României în Europa de mâine”. Axa central ă o reprezintă garantarea
libertăţii individuale (punctul 1) şi a ”dreptului inviolabil la proprietate
individuală” (punctul 9). Acestea nu pot fi realizate, a şa cum subliniau
programele tuturor partidelor la momentul respectiv, decât prin asigurarea
unui cadru democratic de desf ăşurare a vieţii sociale, prin aderarea la un
sistem democratic pluralist, prin garanta rea dreptului fiecăruia la dezvoltare
în concordanţă cu propriile sale aspiraţii, prin respectarea tuturor drepturilor
omului etc.
Specificul soluţiei liberale îl constituie op ţiunea fermă pentru
renunţarea la planificare, precum şi pentru ”privatizarea treptată a unităţilor
economice şi restructurarea lor după principiile rentabilităţii în cadrul unei
economii de piaţă” (punctul 11). Privatizarea, treptat ă dar totală, ar fi trebuit
însoţită de o creştere a autonomiei întreprinderilor. Toate acestea urmau a
conduce către scăderea progresivă a rolului statului în economie, c ătre o
creştere a ponderii sectorului privat. Statul urma s ă încurajeze investitorii
privaţi şi să garanteze ”credite sau alte mijloace prin care fiecare cet ăţean
să poată deveni proprietar sau acţionar” (PNL’90 - Rompres, p. 9).
Prevederile în ceea ce prive şte politica şi protecţia socială sunt
relativ puţine în programul din 1990 şi se rezumă la câteva principii
generale. Interesant este faptul c ă toate aceste principii nu sunt enun ţate
decât abia după Conferinţa Naţională. Sunt afirmate atunci necesitatea
trecerii la o săptămână redusă de lucru şi ca sărbătorile să fie considerate
zile nelucrătoare, se vorbeşte despre imperativitatea dezvolt ării sistemului
de asistenţă medicală şi a celui de asistenţă socială adresate atât
categoriilor defavorizate cât şi ”tuturor persoanelor care au suferit de pe
urma comunismului”. În fine, amintindu -se necesitatea unui învăţământ
competitiv, PNL optează pentru autonomie universitar ă.
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1991-1992

Alegerile din 1990 aduc Partidul Na ţional Liberal în postura de al
doilea partid al României, situat îns ă la mare distanţă de FSN, câştigător al
alegerilor. Prin activitatea sa parlamentar ă, PNL începe să îşi facă tot mai
mult simţită prezenţa în viaţa politică românească. În 26-27 iulie 1991 are
loc la Bucureşti Forumul Ideilor Liberale care propune partidului un nou
program, ceva mai elaborat. Cu acest nou program PNL intr ă alături de FSN
şi PDAR în Guvernul Theodor Stolojan în octombrie 1991. Tot cu acest
program PNL se va prezenta în 1992 în fa ţa electoratului.
PNL se defineşte în acest document ca o ”forma ţiune de centru pe
eşichierul politic românesc”, opunându -se deopotrivă stângii şi dreptei
naţionaliste. Este reafirmată opţiunea partidului pentru libera lism, PNL
legitimându-se prin realizările sale anterioare (Unirea Principatelor,
Independenţa, făurirea statului naţional), dar şi prin ”actualitatea doctrinei
liberale”.
”Esenţa doctrinei o constituie libertatea individului” se afirm ă în
program. Întregul document se centrează în jurul importanţei descentralizării
şi a proprietăţii private, preponderenţa acesteia fiind văzută drept singur
garant al bunăstării. PNL sesizează o criză a statului român manifestat ă prin
nerespectarea unor drepturi fundamentale ale cetăţeanului, prin
nerespectarea principiului separ ării puterilor în stat, prin neadoptarea
măsurilor optime pentru trecerea la o economie de pia ţă în care sectorul
public să deţină o pondere cât mai mică. Statul, susţine PNL, ar trebui să se
retragă treptat, reducându-şi funcţiile la minim, chiar şi în sectoare
tradiţional publice care ar trebui s ă se transforme pentru a fi mai eficiente
(se vorbeşte de exemplu de posibilitatea echival ării serviciului militar cu
servicii publice).
Programul propune soluţii cu caracter în primul rând economic, dar
şi cu câteva măsuri de politică socială. Obiectivul principal al politicii PNL îl
reprezintă ”instaurarea unei reale democra ţii, având ca bază - proprietatea
particulară, ca metodă - economia de piaţă liberă şi ca element activ, dinamic - libera concurenţă”. Măsurile concrete prevăzute sunt descentralizarea,
dreptul administraţiei locale de a avea un buget propriu, dar mai ales
asigurarea unei ”economii liberale, organizat ă conform cerinţelor pieţei”.
Pentru aceasta se aveau în vedere: restituirea patrimoniului administrat de
stat, atât vechilor proprietari, cât şi celor ce au contribuit la cre şterea acestui
patrimoniu; descentralizarea managerial ă a unităţilor economice şi
privatizarea acestora, proces în car e dialogul cu sindicatele urma s ă joace
un rol important; atragerea capitalului str ăin, dar şi sprijinirea investitorilor
autohtoni prin garantarea de credite cu dobând ă redusă şi pe termen lung;
privatizarea băncilor; elaborarea unei legi a falimentului; macrostabilizarea
printr-o politică monetară restrictivă.
Măsurile cu caracter social sunt mai pu ţin caracterizate prin
concreteţe, majoritatea rămânând la nivelul enunţării unor principii generale.
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Astfel, familiile cu mulţi copii urmau să se bucure de facilităţi fiscale şi
sociale, în timp ce ”rolul de neînlocuit al mamei” urma s ă fie ”încurajat prin
mijloace economice”. Pentru for ţa de muncă disponibilizată în cadrul unei
economii de piaţă eficiente, era propusă elaborarea unei legislaţii care să
garanteze indemnizaţii de şomaj corespunzătoare unui nivel de trai decent.
În plus, prin încurajarea iniţiativei private se putea asigura ocuparea for ţei
de muncă prin crearea de noi locuri de munc ă.
Sistemul de pensii urma a fi îmbun ătăţit prin adaptarea nivelul ui
pensiilor la fluctuaţiile pieţei, dar şi prin înfiinţarea de fonduri private de
pensii care să funcţioneze alături de cele de stat.
În ceea ce priveşte sistemul sanitar, programul prevede servicii
medicale gratuite pentru cei asigura ţi în cadrul asigurărilor sociale medicale
de stat şi private, pacientul având dreptul de a alege medicul şi spitalul în
care să fie îngrijit. Întreg sistemul medical urma s ă sufere o transformare
profundă prin subordonarea sa administra ţiei locale şi instituţiilor de
asigurări sociale. Sunt propuse, de asemenea, şi servicii medicale speciale
pentru categoriile defavorizate, precum înfiin ţarea de dispensare gratuite
pentru bătrâni şi handicapaţi.
În problema locuinţelor naţionalizate, opţiunea PNL este pentru
retrocedarea acestora vechilor proprietari, asigurându -se totodată protecţia
chiriaşilor. Locuinţele construite de stat, aflate în patrimoniul acestuia şi
închiriate cetăţenilor, urmau a fi oferite acestora spre cump ărare cu
posibilitatea unui sistem de credite avantajoase .
O atenţie specială este acordată învăţământului. Ponderea statului
în acest sector urma a r ămâne majoritară, garantându-se gratuitatea
primelor 12 clase, însă este încurajată înfiinţarea de universităţi particulare
şi confesionale. Dreptul la libera aleg ere se manifestă şi în acest domeniu,
prin posibilitatea opţiunii cetăţeanului pentru forma de învăţământ preferată,
pentru locul în care aceasta se desf ăşoară, pentru manuale alternative în
cadrul fiecărei discipline, pentru limba de înv ăţământ.
1993-1996

Istoria de după 1991 a liberalismului românesc nu este altceva
decât un lanţ nesfârşit de schisme şi reunificări ale fracţiunilor desprinse din
PNL. Un întreg şir de acronime (PNL-AT, PNL-CD, NPL, PL’93, PNL-C,
ANL, ACL, PL) aminte şte de disputele liderilor liberali. După unificarea cu
Partidul Socialist-Liberal, din toamna lui 1990, s ăvârşită fără modificări
doctrinare, PNL începe s ă cunoască o serie de cutremure de intensit ăţi
diferite. Mai întâi, în urma unor dispute cu reprezentan ţii mai în vârstă din
conducerea partidului, un grup de tineri parlamentari liberali se desprind din
PNL şi înfiinţează PNL-Aripa Tânără. După victoria CD în oraşele mari, în
alegerile locale din 1992, PNL p ărăseşte Convenţia, reproşând acceptarea
UDMR ca membru al alian ţei. Un grup de liberali hotărăşte să rămână totuşi
în CDR şi pun bazele PNL-Convenţia Democratică. Alţii migrează la PAC –
partid cu o doctrină declarată drept civic-liberală – sau la PNL-AT, şi el
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supus sciziunii din care ia na ştere NPL (Noul Partid Liberal). Alegerile
generale din toamna lui 1992 constituie un e şec pentru PNL. Preşedintelui
partidului i se reproşează erori grave de strategie (mai ales propunerea
făcută la un moment dat ca Regele Mihai, ultimul monarh român, s ă fie
candidatul partidului pentru funcţia prezidenţială). Înlăturat de la conducerea
partidului, acesta înfiinţează PNL-Câmpeanu.
Din 1992 începe o discuţie nesfârşită despre reunificarea liberal ă: se
realizează fuziuni (PNL cu NPL), se colaboreaz ă în Parlament (unde ia
naştere grupul parlamentar civic-liberal), grupuri de liberali migreaz ă de la
un partid la altul în funcţie de orgolii de moment, se proiecteaz ă alianţe
(unele desfăcându-se înainte de a fi înfiinţate juridic, ducând la schimbarea
numelui partidelor fondatoare: astfel PNL -AT devine PL’93, în urma unei
fuziuni nereuşite cu PNL-CD), proprietatea asupra numelui partidului fiind
adesea decisă la tribunal.
Din punct de vedere programatic, toate aceste frac ţiuni par a susţine
acelaşi lucru. Grupările şi regrupările succesive fac însă imposibil accesul la
programele din perioada 1993 şi 1997. Nici măcar la sediile centrale nu pare
a se mai fi păstrat o arhivă coerentă, după cum ne-a mărturisit unul dintre
vicepreşedinţii PNL. Mai mult, criza liberal ă a făcut ca publicaţiile centrale
ale PNL (”Viitorul” şi ”Liberalul”) să nu mai apară în 1993-’94 decât sporadic,
dispărând apoi cu totul din colecţiile bibliotecilor.
Astfel, pentru această perioadă dispunem doar de un document din
octombrie 1993, denumit ”Manifestul Liberal” şi destinat a se constitui în
programul Partidului Liberal 1993. Manifestul propune un stat minimal, f ără
rol activ economic, a cărui acţiune trebuie ”să se reducă la împiedicarea
încălcării legilor” (p. 6). ”Statul urmeaz ă să îşi asume în continuare prezen ţa
în probleme de interes general ca: educa ţia, sănătatea, protecţia socială,
cultura, urbanismul, dezvoltarea infrastructurilor etc.”
Atenuarea funcţiilor statului prin dezetatizare şi contribuţia decisivă a
proprietăţii private constituie principalii factori de fur nizare a bunăstării
indivizilor. Aceştia nu sunt şi nu pot fi egali, deşi trebuie să beneficieze de
egalitatea de şanse. Repartiţia bunurilor şi valorilor trebuie făcută în funcţie
de serviciile pe care fiecare individ le aduce semenilor (p. 2 -3). Munca
reprezintă prin urmare principala surs ă a bunăstării individuale, ea fiind
definită în acest context drept ”contribu ţia omului în vederea creării unui bun
sau al unui serviciu destinat s ă-i satisfacă pe alţi oameni. Munca este şi
activitatea muncitorului, a săteanului, a vânzătorului, a întreprinzătorului, a
savantului, a inventatorului. Munca este şi activitatea efectuată de un
deţinător de capital financiar care decide în ce s ă investească. Salariul
reprezintă expresia în bani a valorii muncii” (p. 6).
Programul propune o reform ă a statului pentru a se asigura
dezvoltarea unei societăţi conforme principiilor enun ţate. Măsurile concrete
propuse au ca punct de pornire dezetatizarea şi descentralizarea şi sunt în
primul rând de natură economică şi fiscală: privatizarea completă şi cât mai
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rapidă a unităţilor economice controlate de stat, inclusiv regiile autonome,
prin atragerea capitalului str ăin şi vânzarea la licitaţie a activelor; restituirea
integrală a tuturor proprietăţilor imobiliare şi industriale; reducerea generală
a impozitelor şi taxelor vamale; liberalizarea total ă a preţurilor; încetarea
subvenţionării din impozite a întreprinderilor nerentabile; stimularea
investiţiilor pentru construcţia de locuinţe şi pentru dezvoltarea infrastructurii
etc. (p. 7-8).
Descentralizarea şi dezetatizarea caracterizeaz ă şi politica socială
promovată. ”Manifestul liberal” militează pentru ”scoaterea de sub controlul
Guvernului a fondurilor de asigur ări sociale şi de şomaj, pentru fructificarea
lor, în mod autonom, sub forma investiţiilor în infrastructură, locuinţe, în
capital bancar sau fonduri mutuale” şi pentru ”accelerarea privatiz ării
serviciilor publice” (p. 7). În rest, atitudinea sugerat ă statului faţă de
”domeniile strategice (înv ăţământ, sănătate, cultură)” este de a le aloca
prioritar resurse de la bugetul de stat, de a reforma înv ăţământul în sensul
sporirii autonomiei universitare şi a acceptării învăţământului privat şi
confesional, precum şi ”crearea sistemelor alternative de asisten ţă socială”
(p. 10).
Este evident determinismul economic al programului, chiar şi în
condiţiile retragerii statului din economie. Proprietatea privat ă este cea care,
într-un cadru adecvat – economia de piaţă, va genera creşterea puterii
economice a statului, conducând la consol idarea acestuia, făcându-l capabil
să rezolve problemele cu care este confruntat în epoca modern ă (p. 6).
Finanţarea unui astfel de stat nu este anun ţată explicit în program,
dar reiese cu claritate din op ţiunea pentru ”încetarea subven ţionării prin
impozite a întreprinderilor nerentabile” (p. 7). Fluxul suplimentar de venit
astfel obţinut ar putea fi reorientat spre alocarea prioritar ă de fonduri spre
învăţământ, sănătate, protecţie socială menţionată mai sus.
1997

Alegerile din noiembrie 1996 propulseaz ă ca învingător CDR,
coaliţie având printre membrii PNL şi PNL-CD. PNL, numărul 2 în coaliţia
învingătoare, revine în urma acestor alegeri la Guvernare. Congresul
partidului adoptă în primăvara lui 1997 un nou program, probabil primul după 1992 - distinct de al CDR. Programul, care avea s ă rămână în vigoare
şi după absorbţia PAC din ianuarie 1998, este similar în liniile sale majore
cu ”Manifestul liberal” analizat mai sus.
PNL, ”continuatorul gândirii liberale în România”, î şi propune în
1997 ”reducerea masivă a rolului statului în economie”, ”degrevarea
bugetului de stat de o serie de func ţiuni sociale şi ”privatizarea în domenii
8
de interes bugetar” . Este reafirmat primatul individului în fa ţa societăţii şi
militează în acest sens pentru modernizarea ac celerată a societăţii – o
8

Programul PNL din 1997 de care dispunem se află pe suport magnetic, ceea ce face inadecvată
citarea prin trimitere la pagina exactă din text – un astfel de procedeu putând crea confuzii în
situaţia de faţă.
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modernizare ”prin stabilitate” realizat ă prin dezvoltarea clasei de mijloc
”constituită din inima vie a liberei iniţiative”.
Este pentru prima oar ă când PNL elaborează un document
programatic amplu. În cele aproape 100 de pagini s unt reluate principiile
enunţate în anii anteriori, aproape acum precizat cu mai mult ă claritate şi
fiind însoţit de un pachet de măsuri concrete. Determinismul economic este
evident, fiind generat de op ţiunea pentru un stat minimal în care ”veniturile
primare sunt baza bunăstării individuale şi trebuie obţinute în cât mai mare
măsură printr-o activitate liberă în economia de piaţă […]. Redistribuirea
veniturilor statului se va realiza prin […] focalizarea în func ţie de stringenţa
necesităţilor”.
În aceste condiţii, prioritatea absolută revine reformei economice,
având la bază trei mari principii: liberalizarea, privatizarea şi
descentralizarea. Se adaug ă imperativul eficientizării, nevoia de eficienţă
apărând ca o adevărată obsesie a autorilor programului. Din punct de
vedere economic, statul propus de liberali este unul antiprotec ţionist,
deschis liberului-schimb. Sectorul privat trebuie s ă cunoască o pondere net
superioară unui sector public redus la minimul necesar. Privatizarea rapid ă
şi masivă, inclusiv a regiilor autonome, este v ăzută ca soluţie, putând fi
realizată atât prin promovarea capitalului autohton, cât şi prin stimularea
investiţiilor străine. O atenţie specială este acordată întreprinderilor mici şi
mijlocii, privite ca un produc ător eficient de bunăstare, atât pe termen lung,
cât şi pe termen scurt.
Consecvent, programul arat ă că ”în opinia Partidului Naţional
Liberal, relansarea politicii sociale în România este indisolubil legat ă de
stoparea decăderii economice ce a condus la declinul inexo rabil al calităţii
vieţii şi al nivelului de trai”. Principalele obiective ale politicii sociale
promovate de liberali sunt ”modernizarea societ ăţii, stabilitatea şi creşterea
nivelului de securitate şi asistenţă socială”.
Modernizarea societăţii include, din punct de vedere al PNL, şi
”programe sectoriale coordonate la nivel na ţional şi local în domeniul
asigurărilor sociale, asistenţei sociale, a familiei, a copilului, a categoriilor
defavorizate”. Astfel de programe, spun liberalii, ar urma s ă fie însoţite de
precizări privind sursele de finan ţare exacte.
Stabilitatea socială reprezintă noutatea pe care o aduce cu sine
acest program al PNL. Realizabil ă prin întărirea clasei de mijloc şi prin
”stoparea procesului de sărăcire a populaţiei”, asigurarea stabilităţii este
văzută drept o condiţie sine-qua-non a unei reforme rapide care s ă nu
creeze însă premisele unor crize sociale profunde. Oferindu -se o definiţie
normativă a sărăciei (”starea lipsei permanente de resurse pentru
asigurarea unui standard de vi aţă considerat decent acceptabil pentru o
comunitate dată”), se stipulează obligativitatea ”elaborării normelor
metodologice pentru definirea pragurilor s ărăciei absolute şi relative”, ca
etapă absolut necesară pentru dezvoltarea de politici anti -sărăcie realizate
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axate pe testarea mijloacelor beneficiarilor.
Principiul transferării atribuţiilor statului în domeniul protec ţiei şi
serviciilor sociale poate fi reg ăsit exprimat şi în acest program: ”sprijinim
degrevarea bugetului de o serie de func ţiuni sociale şi privatizarea în
domenii de interes bugetar. Astfel încuraj ăm: înfiinţarea de cabinete,
policlinici şi dispensare private; apari ţia a cât mai multe unităţi şcolare
private […]; emisiunea de obliga ţiuni municipale pentru finan ţarea
obiectivelor sociale de interes local sau regional; crearea unor forme de
protecţie socială altele decât cele ale administra ţiei de stat, ca de exemplu:
fondurile private de pensii, fonduri ipotecare pentru achizi ţionarea şi
construirea de locuinţe”.
În domeniul sanitar, alocarea a 7-8% din PIB este justificat ă prin
faptul că subfinanţarea cronică a sectorului sanitar se pl ăteşte în boli şi
decese evitabile”. Din acest motiv programul militeaz ă pentru o politică
sanitară de tip preventiv, spitalizarea fiind v ăzută doar ca o ultimă opţiune a
unui şir de servicii medicale. Solu ţiile sugerate sunt descentralizarea,
manifestată şi prin autonomia spitalelor şi prin delegarea unei părţi
importante a autorităţii în domeniu către organe locale. Obsesia eficien ţei
revine şi în acest domeniu. Astfel, este propusă înfiinţarea unui sistem de
acreditare a spitalelor funcţie de performanţele înregistrate, care să stea la
baza finanţării acestora (fiind propuşi şi câţiva indicatori de performanţă).
Învăţământul, prioritate naţională, trebuie să se bucure şi el de
minimum 6% din PIB. Înv ăţământul privat este văzut ca o necesară
concurenţă, statul urmând a-l sprijini prin credite avantajoase, îns ă
obligatoriu returnabile. Pentru înv ăţământul liceal şi universitar de stat,
finanţarea ar trebui făcută – susţin liberalii – în funcţie de rezultatele obţinute
de fiecare unitate în parte.
Sistemul de taxe şi impozite, precum şi sursele de finanţare a
cheltuielilor publice se bucur ă de o atenţie specială. Pe de o parte, PNL
optează pentru ”reducerea obligaţiilor fiscale individuale (Contribu ţiile pentru
Asigurările Sociale, Asigurări pentru munca în agricultur ă, Fondul de şomaj,
Fondul de sănătate etc.), concomitent cu l ărgirea bazei de aplicare astfel
încât să se asigure completarea corespunz ătoare a veniturilor pentru toţi cei
care, din diverse motive, suport ă pierderi de venit”. Pe de alt ă parte,
reducerea nivelului general al fiscalit ăţii este compensată printr-o finanţare a
bugetului statului prin: politicile second -best (separarea complet ă a
conturilor societăţilor comerciale publice de administra ţia centrală, cumulată
cu transferul masiv de responsabilit ăţi la nivel local şi deja amintita creare
de fonduri extrabugetare cu destina ţii speciale: şomaj, pensii, asigurări
medicale etc.); eliminarea subven ţiilor pentru diferenţe de preţ, a celor
destinate întreprinderilor cu pierderi şi a celor direcţionate spre activităţile
neproductive cu o profitabilitate social ă scăzută; controlul riguros al
deficitului bugetar şi încetarea finanţării monetare inflaţioniste a acestuia;
încetarea creditării nete a întregii economii; descurajarea, prin varii m ăsuri,
a evaziunii fiscale.
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Partidul Alianþei Civice
1990

Victoria categorică în alegerile de la 20 mai 1990 a Frontului Salv ării
Naţionale, formaţiune politică considerată în anumite cercuri drept
neocomunistă, va determina câteva asocia ţii civile să se unească într-o
organizaţie non-partidică având însă un pronunţat caracter politic. Astfel, la
9
6 noiembrie 1990 ia fiinţă Alianţa Civică, definită în ”Declaraţia de principii”
drept o ”structură de cooperare a tuturor energiilor sociale care sus ţin
valorile credinţei, umanismului şi democraţiei, la rândul lor singura cale de
propăşire şi recâştigare a identităţii şi demnităţii naţionale”. Declaraţia
sesizează şi reclamă criza României – ”prinsă într-un angrenaj putând duce
la catastrofă” - şi proclamă ca soluţie unică acţiunea societăţii civile. Membrii
noii organizaţii civile cer răspicat o ”reformă radicală”, care să conducă către
o economie de piaţă integrată în circuitul mondial. Un asemenea obiectiv nu
putea fi atins decât prin ”reînvierea societ ăţii civile” în condiţiile adoptării
unei constituţii care ”să garanteze toate libertăţile din democraţiile
tradiţionale”. Opţiunea AC se îndrepta a şadar spre o acţiune decisă a
societăţii civile având drept principiu fundamental libertatea individului,
definită în termenii liberalismului.
1993

Congresul AC din 5-7 iulie 1991 aprobă înfiinţarea Partidului Alianţei
Civice, formaţiune proiectată să reprezinte în plan politic i nteresele
asociaţiei mamă. PAC participă la alegerile din 1992 ca membru al CDR,
deţinând o pondere însemnat ă în cadrul coaliţiei. Primul program al
partidului este adoptat îns ă în 23-25 aprilie 1995, la Congresul de la
Timişoara.
În linii mari, programul este unul neoliberal, asemănător cu cele ale
fracţiunilor PNL: în centrul său se află preocuparea pentru libertatea
individuală şi pentru întâietatea societăţii civile în faţa statului: ”Statul nu
poate avea alt rol şi alte funcţii decât acelea pe care i le atribuie societatea
[…]. Interesele statului nu sunt niciodat ă mai importante decât cele ale
cetăţeanului” (p. 19). Civismul, democra ţia şi morala sunt celelalte valori
proclamate alături de libertate - definită drept valoare supremă a PAC.
”Esenţa doctrinei PAC o constituie promovarea drepturilor fundamentale ale
omului, a valorilor şi instituţiilor societăţii civile româneşti” (PAC’93, p. 4).
Dezvoltarea societăţii civile este proiectul care denot ă filiaţia PAC din AC.
Criza statului şi a societăţii româneşti are drept prim aspect, în opinia PAC,
criza societăţii civile - văzută ca o stare de apatie, de neimplicare a
indivizilor în rezolvarea problemelor societ ăţii, această lipsă de participare la
treburile cetăţii fiind explicată prin tipul de organizare şi valorile promovate
de societatea comunist ă. Criza politică (”instituţionalizarea restauraţiei
9
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comuniste” şi lipsa de identitate doctrinar ă a partidelor româneşti) şi cea
economică (generată de dezechilibre structurale, dar şi de o infrastructură
ineficientă suferind de incompetenţă managerială, de absenţa unei politici
economice coerente, de sabotajul reformei de c ătre birocraţie etc.)
completează tabloul României anului 1993 (p. 7 -19).
Programul critică îndeosebi politica de tip reactiv, ”a pa şilor mărunţi”,
promovată de guvernele FDSN ca şi carenţele în reforma instituţională,
îndeosebi ”instituţionalizarea restauraţiei comuniste” (pp. 6 -7, 12-15).
Soluţia, preponderent economic ă, este similară celei sugerate de PNL şi de
fracţiunile sale: o reformă rapidă având drept axe centrale privatizarea,
dezetatizarea şi descentralizarea.
Optând pentru o economie de pia ţă al cărei motor să fie constituit de
tripleta motivaţie - responsabilitate - proprietate (p. 21), PAC cere
renunţarea la subvenţionarea directă şi indirectă a întreprinderilor de stat
falimentare, însoţită de liberalizarea cursului de schimb valutar, a pre ţurilor
şi a salariilor. ”Restructurarea va fi dictat ă de piaţă şi nu invers” (p. 28), rolul
statului fiind acela de a veghea respectarea regul ilor jocului stabilite prin
negociere liberă de către actorii sociali. Retragerea statului din economie
trebuie să fie cât mai rapidă. Astfel, PAC optează pentru ”restituirea
drepturilor de proprietate abuziv anulate de comuni şti”, pentru privatizarea
treptată a regiilor autonome, cu trimiteri exprese la RENEL, SNCFR şi
Romcereal, ca şi pentru privatizarea urgent ă a AGROMEC-urilor şi IASurilor prin distribuirea utilajelor c ătre proprietarii de pământ (p. 27). În
agricultură, obiectivul prioritar al PAC îl reprezenta refacerea în termen de
4-5 ani a unor ”ferme ţărăneşti privat-familiale” puternice, competitive,
dispunând cel puţin de 20-25 ha de pământ agricol.
Bunăstarea colectivă şi individuală depinde de forţa sectorului privat:
”edificarea şi consolidarea sectorului privat reprezint ă singura posibilitate de
a salva de la mizerie şi sărăcie milioane de oameni” (p. 26). Pentru acestea,
programul PAC prevedea reducerea impozitelor şi diminuarea ponderii
cheltuielilor publice în PIB (apreciate a se situa în acel moment la 85%,
semn al unei societăţi hiperetatizate, contrară imaginii PAC asupra statului
ideal). O astfel de politică ar fi putut avea pe termen lung un efect benefic,
prin încurajarea iniţiativei private. Pe termen scurt riscul ar fi fost cel al
creşterii deficitului bugetar. Pentru contracararea acestui efect, PAC
propunea austeritatea la nivelul institu ţiilor guvernamentale şi a marilor
întreprinderi de stat, consumatoare de resurse importante (p. 26).
Din punct de vedere a politicii sociale prom ovate, programul
Partidului Alianţei Civice este mult mai amplu fa ţă de cele ale altor partide
liberale, declaraţiile de principiu fiind dublate în acest caz de propuneri de
măsuri concrete.
Principiul fundamental al politicii sociale al PAC este acela c ă
”dreptul la securitate (protec ţie) socială este un drept fundamental al omului”
(p. 30). Aceasta înseamnă, în viziunea PAC, aderarea la câteva principii
imperative: asigurarea unui minim de resurse pentru cei afla ţi în nevoie,
căutarea unui mod de ajutorar e a celor nevoiaşi care să nu creeze
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dependenţa acestora faţă de guvern, redistribuirea cât mai echitabil ă a
venitului naţional, stimularea responsabilit ăţii şi a solidarităţii civice,
corelarea prestaţiilor şi a cotizaţiilor în cadrul sistemului asigur ărilor
contributorii etc. Este evident ă reformarea abordării liberale clasice şi
trecerea către neoliberalism.
Acceptarea veniturilor primare drept principal ă sursă a bunăstării
justifică interesul deosebit acordat şomajului. Pentru PAC, restructurarea
economiei are drept scop crearea în 3 -4 ani a 2,5 milioane de locuri de
muncă în industrie, care să absoarbă forţa de muncă disponibilizată prin
reorganizarea economiei pe criteriile concuren ţei şi eficienţei (p. 27). În plus,
era prevăzută finanţarea recalificării celor atinşi de şomajul involuntar (p.
32). În ce priveşte ajutorul de şomaj, era propusă o mărire a nivelului său la
80% din nivelul salariului pentru o perioad ă de şase luni şi de 50% până la
un an, urmând ca în continuare s ă fie acordat, pe termen n elimitat, ajutorul
social al cărui cuantum să fie fixat anual de Guvern (p. 31).
Pensiile sunt propuse a fi universale, fiecare salariat, indiferent de
vechime, urmând a avea asigurat ă o pensie de bază. Peste acest nivel,
PAC propunea ca mărimea pensiei să fie proporţională cu venitul obţinut în
timpul vieţii active. Finanţarea fondului de pensii urma s ă se realizeze prin
combinarea sistemului contributiv cu cel al impozit ării.
Interesant este că, spre deosebire de celelalte partide ce se declar ă
a fi liberale, PAC nu optează explicit pentru privatizarea asigur ărilor sociale.
Nici programul din 1993 şi, cum vom arăta în continuare, nici cel din 1995,
nu amintesc nimic despre fonduri private de pensii. Mai mult, nici în alte
domenii ale serviciilor şi politicilor sociale, sectorului privat nu îi este atribuit
un rol prioritar. În sănătate, accentul cade pe medicina profilactic ă (opţiune
mai degrabă social-democrată) realizată prin vaccinări, controlul parametrilor ecologici şi controale periodice ale popula ţiei ale căror rezultat vor fi
înscrise în cărţile individuale de sănătate şi care vor fi finanţate de la bugetul
asigurărilor medicale. Este subliniat rolul medicului de familie într -un sistem
în care finanţarea spitalelor este realizat ă direct de pacient, fie prin
intermediul instituţiei asigurărilor medicale, fie prin cupoane din Carnetul de
Sănătate. Se vorbeşte şi de privatizarea treptată a unităţilor sanitare
începând cu cele mici (farmacii, dispensare), marile spitale r ămânând însă,
pentru început, în proprietatea statului.
O soluţie similară o constituie sistemul de înv ăţământ propus:
puternic descentralizat, bucurându -se de autonomie administrativ ă şi
financiară. Complementar sunt acceptate şi unităţi de învăţământ private.
În ce priveşte politica în domeniul familiei şi al copilului, PAC se
rezumă la a propune ca indemniza ţia de maternitate să fie egală cu salariul,
optând pentru favorizarea p ărinţilor care îngrijesc copii mai mici de şapte
ani.
1995
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10

Un document din 1995 , conţine între altele un program PAC,
(probabil adoptat la congresul din 4 -6 mai 1995 desfăşurat la Alba Iulia),
program surprinzător prin "atrofierea" părţii sale economice.
Programul reafirmă ca doctrină a PAC neoliberalismul civic,
prezentat în opoziţie cu liberalismul radical pr in prioritatea acordată
civismului şi consecinţelor acestuia (responsabilitate, modera ţie, dialog,
solidaritate) în contrast cu efectele perverse ale radicalismului: ambi ţii,
orgolii, exces, egoism etc. (p. 7). Statul r ămâne unul minimal, având drept
unică raţiune de a fi ”asigurarea unei ordini legitime”.
Liberei iniţiative, primatului proprietăţii private şi descentralizării li se
asociază acum, ca valoare fundamental ă dominantă, un element de tip
colectivist. Fără a se deroga de la individualismul promov at de liberalism,
PAC optează pentru promovarea valorilor comunitare şi a solidarităţii
sociale, concomitent cu ”sus ţinerea instituţiilor societăţii civile (familia,
asociaţiile de întreprinzători privaţi, sindicatele, biserica, mas -media,
organizaţiile non-guvernamentale)” (p. 8).
Ce este insolit în acest program este absen ţa aproape completă a
prevederilor economice. Dac ă celelalte programe ale tuturor partidelor
româneşti, inclusiv PAC, debuteaz ă printr-o substanţială parte dedicată
soluţiilor economice propuse, în cazul de faţă secţiunea economică pare a
se fi atrofiat mai mult, fiind plasat ă şi spre sfârşitul proiectului. Două lucruri
reţin atenţia: pe de o parte, accentul pus pe restructurarea managerial ă şi a
marketingului, pe informatizarea procesulu i de conducere şi a strategiei de
piaţă; pe de altă parte este opţiunea pentru privatizarea prin transferul
gratuit către populaţie a 60% din active.
Prioritatea revine astfel programului social. Acesta, în linii mari, îl
repetă pe cel din 1993, fiind aduse unele precizări şi completări acolo unde
programul din 1993 era mai pu ţin dezvoltat.
Pentru combaterea şomajului se propun acum şi unele facilităţi
fiscale firmelor ce angajeaz ă tineri, ca şi importante reduceri fiscale pentru
cele care creează locuri de muncă. În plus, căutând să determine chiar
şomerii să îşi creeze locuri de munc ă, PAC propune achitarea în avans a
ajutorului de şomaj pentru şomerii care doresc să demareze afaceri proprii.
Funcţia asigurării serviciilor sociale revine în continuare în p rincipal
statului, gestionar al fondurilor de pensii, coordonator al sistemului sanitar şi
prim finanţator al acestuia, ca şi al sistemului de învăţământ. PAC propune
instituţionalizarea unui Sistem Na ţional de Sănătate (SNS), finanţat prin
Casele de Asigurări de Sănătate (la care contribuie egal asiguratul şi
patronul), prin alocaţii de la Bugetul de Stat (9 -10% din PIB) şi de la
bugetele administraţiei locale. SNS se axeaz ă în principal pe instituţia
asigurărilor de sănătate obligatorii, a medicului de fa milie şi pe un lanţ de
spitale publice şi private coordonate de Ministerul S ănătăţii. ”Practicarea
medicinii private trebuie pus ă la baza organizării SNS” (p. 12). Înfiinţarea şi
dotarea unităţilor private urma a fi susţinută de stat prin acordarea de
10
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împrumuturi pe termen lung (10 -15 ani), cu dobândă mică (4% peste rata
inflaţiei), precum şi prin scutiri de impozit în primii doi ani de activitate şi
facilităţi fiscale în următorii.
În ceea ce priveşte educaţia, PAC propune o ”investiţie masivă (în
primii 4-5 ani putând atinge 10% din PIB) în infrastructura re ţelei naţionale
de învăţământ” şi în resursele umane ale acesteia. Obiectivele vizate erau
dotarea unităţilor de învăţământ cu aparatură modernă, informatizarea
învăţământului, consolidarea şi extinderea spaţiului destinat educaţiei,
modificarea statusului salarial al corpului didactic. Înv ăţământul primar şi
secundar urmau a fi gratuite, sarcina finan ţării revenind atât statului cât şi
comunităţilor locale. Autonomia universitar ă este reafirmată ca principiu.
Necesitatea unui sistem educa ţional bazat pe concurenţă implică nevoia
unor şcoli particulare şi confesionale, non-profit, sprijinite de stat prin
reduceri de impozite şi scutiri de taxe.
Faţă de 1993 apare şi un proiect vizând fondul locativ, a c ărui
dezvoltare urma a fi stimulat ă prin împrumuturi pe termen lung
subvenţionate de către Guvern şi destinate construcţiei de case familiale şi
pentru tineri.
Toate acestea conduc c ătre un total al cheltuielilor publice sociale
de peste 30%, greu de realiza t în condiţiile unor reduceri de impozit de tipul
celor propuse în program.
1996

Politica alianţelor promovată de PAC a vizat întotdeauna în ţelegeri
cu partidele liberale. Membru al CDR, PAC a înfiin ţat în 1994, întâi alături de
PNL, apoi cu PL’93 şi PNL, Alianţa Civic-Liberală (ACL). În martie 1995,
odată cu ieşirea PAC şi PL’93 din CDR, ACL se dizolv ă. Alegerile din 1996
găsesc PAC şi PL’93 reunite în Alianţa Naţional Liberală. ANL propune
electoratului un program de guvernare liberal, având drept obiect iv
primordial dezvoltarea unui stat minimal, având func ţii de control, precum şi
un rol mai redus în coordonarea de ansamblu a politicilor sociale. În plus,
”statul îşi va asuma în continuare, pentru o perioad ă scurtă, responsabilităţi
în probleme de interes general ca: producţia bunurilor publice (educa ţie,
sănătate), protecţie socială, urbanism dezvoltarea infrastructurilor
(comunicaţii, transport etc.)” (p. 2).
Programul se constituie într -o îmbinare a propunerilor anterioare ale
PAC (PAC’93 şi PAC’95) şi ale PL (PNL’93-’96), preluând programul social
de la primul şi pe cel economic de la al doilea. Valorile fundamentale r ămân
libertatea individuală şi proprietatea, bunăstarea fiind imaginată ca o
consecinţă firească a dezvoltării proprietăţii private. Descentralizarea şi
dezetatizarea prin privatizarea rapid ă a regiilor autonome şi prin vânzarea în
termen de şase luni a portofoliilor de ac ţiuni deţinute de FPS sunt
principalele linii ale politicii economice. Acestora li se adaug ă facilităţile
fiscale propuse pentru investitori. Aşa cum PAC pare a fi renun ţat la
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opţiunea ”civică”, şi PL’93 acceptă întru totul programul social al PAC, ale
cărui linii directoare pot fi reg ăsite în ”Programul de guvernare” al ANL.
Alianţa nu avea să obţină suficiente voturi pentru a accede în
Parlament, dizolvându-se în mod natural. Începutul anului 1998 g ăseşte
însă mişcarea liberală într-un moment în care reunificarea pare din ce în ce
mai realizabilă. PAC şi PNL fuzionează, un proces similar petrecându -se cu
PL’93 şi PNL-CD, care încearcă să formeze un nou Partid Liberal, în inten ţia
realipirii la PNL cu care şi fuzionează în iulie 1998.
Un altfel de liberalism: Partidul Alternativa României

Membru al CDR la câteva luni dup ă înfiinţarea sa din 1996, PAR
propune un program de finit de autorii săi drept neoliberal. Programul,
extrem de documentat, propune m ăsuri sectoriale foarte precise f ără ca
acestea să reflecte însă întru totul declaraţiile de principiu din debutul
lucrării.
Ideologia la care PAR declar ă că aderă este cea neoliberală.
Neoliberalismul capătă însă, în interpretarea PAR, conota ţii oarecum diferite
de soluţiile neoliberale ale PAC sau de cele ale frac ţiunilor PNL. Pentru
PAR, ”neoliberalismul nu înseamn ă cultivarea individualismului ci
respectarea individualităţii. Fantezia, motivaţia şi energia individului trebuie
fructificate într-un sistem care recunoaşte acumularea bogăţiei personale ca
fiind utilă întregii societăţi” (PAR’97, p. 16).
Libertatea individuală şi dreptul la proprietate nu sunt proclamate
drept valori fundamentale. Raportul stat -cetăţean se modifică faţă de
programele celorlalte partide declarate liberale, renun ţându-se la
preeminenţa individului în faţa statului: ”Eforturile noastre sunt îndreptate în
sensul respectării cetăţeanului ca instituţie, aşezarea lui pe o poziţie
axiologic egală cu cea a statului” (p. 16).
Deşi opţiunea pentru economia de pia ţă rămâne, PAR nu pledează
pentru dezetatizare totală, statului fiindu-i rezervată în continuare o poziţie
privilegiată: ”În viziunea noastră neoliberală, statul are un rol important. […]
Statul este cel care trebuie s ă conducă reforma. […] În România statul este
slab şi ineficient pentru că îşi asumă mai multe obligaţii decât poate onora.
El nu este întotdeauna conştient de dimensiunea etică” (p. 16).
Moralitatea reprezintă una dintre valorile fundamentale ap ărate de
PAR. În condiţiile egalităţii de şanse, ”crearea bogăţiei trebuie să fie un act
moral” (p. 12-13). Este o modificare de nuan ţă, dar nu fundamentală în
abordarea chestiunii propriet ăţii. Aceasta nu este apărată necondiţionat, ci
doar în măsura în care nu este asociat ă corupţiei, chiar dacă ”proprietatea
trebuie să fie percepută ca un drept al celui care posed ă şi nu ca un nondrept al celui care nu posed ă” (p. 13). Bogăţia este asociată de cetăţeni
corupţiei, afirmă PAR, ceea ce creeaz ă o gravă criză a proprietăţii,
principalul furnizor de bogăţie. Corupţia este identificată a fi o disfuncţiune
remediabilă a sistemului, soluţia fiind o politică de prevenire a ei prin
eliminarea situaţiilor în care poate lua naştere.
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Acceptarea proprietăţii ca drept şi nu ca non-drept poate conduce la
sporirea coeziunii şi solidarităţii sociale, principii apărate cu fermitate de
PAR. Fără coeziune şi stabilitate socială, reforma nu poate fi înf ăptuită.
Opţiunea pentru accelerarea ritmului schimb ării este însoţită de acest
corolar. De aceea, PAR ”prefer ă strategia terapiei ferme în locul unei terapii
şoc” (p. 15-16). Tot pentru asigurarea unei coeziuni a societ ăţii, pentru a
garanta consistenţa reformei, este pro pusă ”includerea formelor de
structurare a societăţii civile în actul de guvernare” în cadrul unui
”parteneriat social” (p. 11).
Programul economic are ca axe majore stimularea capitalului
autohton şi protejarea firmelor române şti prin politici vamale adecvate, dar
mai ales dezvoltarea pie ţelor financiare şi de capital. De altfel, obsesia
întregului document o reprezint ă asigurarea finanţării cheltuielilor publice şi
atragerea capitalului necesar privatiz ării şi restructurării economice.
Lichidarea şi restructurarea întreprinderilor mari atrage dup ă sine o
diminuare considerabilă a ofertei şi multiple tensiuni pe piaţa muncii. Pe
termen scurt se impune atunci crearea rapid ă de noi locuri de muncă.
Soluţia sugerată de PAR este sprijinirea întreprinderilor mic i şi mijlocii.
Trecând în revistă posibilele mecanisme de încurajare a investitorilor,
programul precizează: ”PAR înţelege că Guvernul este, anul acesta,
constrâns să nu relaxeze fiscalitatea […]. De asemenea, debirocratizarea
este un proces de lungă durată” (p. 41). Nu rămâne decât posibilitatea
facilitării accesului la credite, motiv pentru care PAR propune înfiin ţarea
Fondului Naţional de Garantare a Investi ţiilor, care să ofere garanţii pentru
întreprinderile mici şi mijlocii solicitante de credite banc are.
În plus, este afirmată necesitatea restructurării sistemului de
impozite şi taxe, în sensul reducerii fiscalit ăţii, statul român fiind caracterizat
ca având ”un comportament fiscal abuziv” (p. 7). O astfel de politic ă ar
putea atrage după sine o diminuare importantă a veniturilor fiscale ale
bugetului public. Problema finan ţării cheltuielilor publice preocup ă în mare
măsură PAR. Plecând de la ideea c ă ”sectorul privat poate servi interesul
public”, PAR reia principiile afirmate şi de celelalte partide liberale cu
excepţia PAC, şi anume necesitatea ”privatiz ării în domenii de interes
bugetar” (p. 11). Motivul este acela c ă, la noi, ”cheltuielile bugetare sunt
dimensionate mult peste ceea ce România poate, prin sistemul fiscal, s ă
pună la dispoziţie”. Nici o ţară, oricât ar fi de performant ă, se arată în
program, nu îşi poate asuma povara susţinerii integrale a învăţământului,
sănătăţii, serviciilor publice etc.
Privatizarea serviciilor publice, m ăsură tipic liberală, este dublată de
opţiunea pentru un sistem de protecţie socială înalt focalizat. Accentul cade
însă şi de această dată pe prevenire (principiu social -democrat), deoarece
”dezechilibrele sociale duc la dependen ţă. Trebuie oferite servicii pentru ca
asistatul să fie sprijinit să iasă din starea de dependenţă socială, să fie
menţinut şi reintegrat în familia proprie sau în societate” (p. 90).
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Ajutorul social poate consta, arat ă PAR, nu numai în transferuri
materiale, ci mai ales în oferirea de servicii sociale gratuite (de exemplu
transport urban gratuit). Beneficiarii pot s ă se califice pentru astfel de
ajutoare fie prin testarea mijloacelor, fie prin încadr ări categoriale (în cazul
alocaţiei pentru copii care se poate traduce şi în servicii gratuite).
Tot prevenirea, ca principiu, st ă şi la baza politicii promovate în
domeniul sanitar. Prevenirea poate fi realizat ă prin educaţia populaţiei, prin
implicarea comunităţilor locale în eliminarea focarelor de infec ţie, prin
programe naţionale focalizate pe maladii specifice. În plus, se militeaz ă
pentru ”mutarea accentului de pe asisten ţă spitalicească costisitoare pe
asistenţa medicală primară”, care poate rezolva 80% din problemele de
sănătate ale populaţiei.
O atenţie specială este acordată crizei locuinţelor (p. 75-79).
Plecând de la disfuncţionalităţile legii de creditare subven ţionată a
locuinţelor în vigoare, PAR face câteva propuneri de amendament.
Observând că practic legea facilitează accesul la credite subven ţionate
numai unui segment îngust diferit de cei mai defavoriza ţi tineri, programul
propune un sistem de locuinţe cu chirii subvenţionate de către stat, destinat
celor ce nu au acces la creditele cu dobând ă subvenţionată. Un al doilea
palier de beneficiari ai legii ar fi constituit de tinerii ce pot fi eligibili pentru
obţinerea de credite cu dobândă subvenţionată pentru cumpărarea de
locuinţe la mâna a doua. În fine, ultimul nivel este destinat creditelor pentru
construirea de locuinţe. Pentru a asigura fluiditatea procesului de investi ţii în
fondul locativ, PAR îşi exprimă sprijinul pentru constituirea Fondului Naţional
pentru Locuinţe, ordonator principal al creditelor pentru locuin ţe, însărcinat
şi cu atragerea de fonduri în acest scop.

Concluzii la doctrinele liberale

Privind retrospectiv asupra propunerilor liberale din perioada
1990-’98 sunt câteva elemente care unesc, asemenea unui fir ro şu, toate
aceste programe. Este evident ă opţiunea comună pentru un stat minimal,
având drept valori fundamentale libertatea şi proprietatea individuală, în
care bunăstarea derivă din garantarea dreptului la proprietate şi din buna
funcţionare a economiei de pia ţă dominată de libera iniţiativă. În timp,
accentul cade pe rând pe libertate (1990), descentralizare (1992) şi
privatizare (1996-’97). Se trece astfel de la o privatizare total ă, dar treptată a
sectorului economic, către una rapidă, afectând inclusiv domeniul serviciilor
sociale, definit în mod tradiţional ca unul de interes bugetar.
Şomajul este privit ca pe un dat natural al economiei de pia ţă,
limitarea acestuia realizându -se prin stimularea investitorilor pentru a crea
locuri de muncă. Liberalii susţin sprijinirea şomerilor prin transferuri b ăneşti
sub forma ajutoarelor de şomaj şi a celui social, prevăzând măsuri concrete
în acest sens. Asistenţa socială este una minimală, realizată prin testarea
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mijloacelor. Privatizarea par ţială din domeniul sanitar este înso ţită de o
finanţare a unităţilor medicale publice bazat ă pe criteriul eficienţei acestora,
dublată de trecerea la finanţarea prin sistemul asigur ărilor de sănătate. O
măsură similară este prevăzută pentru învăţământ. Unităţile medicale,
universităţile şi asigurările sociale private trebuie sprijinite la început de
către stat prin garantarea de credite preferen ţiale şi prin diverse facilităţi.
Finanţarea statului liberal se realizeaz ă mai ales prin stoparea risipei şi prin
restructurarea cheltuielilor publice în func ţie de eficienţa lor (încetarea
subvenţionării întreprinderilor nerentabile, a pre ţurilor şi a salariilor, de
exemplu).
Doctrine creºtin-democrate: Partidul Naþional Þãrãnesc Creºtin-Democrat
La fel ca şi în cazul celorlalte partide, programul politic al PN Ţ-CD
este elaborat în mai multe etape, trecând de la etapa de elaborare a
principiilor, la cea de cristalizare şi formulare a doctrinei. Aceast ă evoluţie
este uşor de urmărit în cazul PNŢ-CD dată fiind publicarea programului în
”Dreptatea”, periodic al partidului, pe m ăsură ce a fost elaborat.
O primă etapă este cea a enunţării principiilor ce se află la baza
doctrinei politice şi de elaborare a unei prime forme de progra m. Această
etapă cuprinde anul 1990, pe parcursul c ăruia se elaborează şi publică în
"Dreptatea" principiile doctrinare şi programele sectoriale.
1990

O primă formă a programului este dată publicităţii la începutului lunii
februarie 1990, doctrina declara tă a partidului fiind creştin-democraţia. Sunt
enunţate câteva principii generale, insistând mai ales asupra revendic ărilor
de ordin politic - dreptate, separaţia puterilor în stat, instaurarea
democraţiei. Din punct de vedere economic, se opteaz ă explicit pentru
economia de piaţă, pentru restituirea propriet ăţii agricole şi pentru
privatizarea unei părţi a industriei. În domeniul industrial este propus ă o
privatizare parţială, doar a întreprinderilor mici şi mijlocii, în timp ce
"întreprinderile de intere s naţional vor rămâne în proprietatea statului, dar
vor fi transformate în regii autonome care î şi vor desfăşura activitatea după
regulile economiei libere" (Dreptatea, 5 februarie 1990). Această privatizare,
doar a întreprinderilor de dimensiuni mai mici, este concepută ca o
reprivatizare treptată, "urmărindu-se îmbinarea optimă între eficienţă şi
dezvoltarea economică şi dreptate socială." (Dreptatea - 5 februarie 1990).
Singura măsură cu caracter de protecţie socială este o cerinţă de tip
reparator şi vizează recunoaşterea ca vechime în muncă a timpului petrecut
în închisori pentru toţi deţinuţii politici.
Acest program este completat de elaborarea şi publicarea
"Principiilor de bază a PNŢ-CD", care subliniază orientarea spre iniţiative în
plan politic şi mai puţin în cel economic şi social. Acest fapt este
caracteristic perioadei respective, când majoritatea revendic ărilor formulate
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nu numai de formaţiunile politice, ci şi de mas media şi de populaţie în
general, erau orientate spre sfera politicului şi foarte puţin spre câmpul
economic şi social. Astfel, printre principiile enun ţate de PNŢ-CD se
numără: opţiunea pentru libertatea individual ă, pentru democraţia pluralistă,
pentru separarea celor trei puteri în stat, pentru descentralizare
administrativă.
În plan economic o aten ţie sporită este acordată agriculturii,
domeniu în care urmeaz ă să se producă transformări majore. PNŢ-CD
propune restituirea terenurilor agricole, îns ă aceasta se va face în funcţie de
capacitate de muncă a familiei respective: "se vor acorda suprafeţe
destinate să asigure un trai îmbelşugat fiecărei familii, dar nu trebuie s ă
depăşească capacitatea de muncă a acesteia" (Dreptatea - 2 martie 1990).
Deci principiul utilizat în restituirea propriet ăţii agricole nu este cel de
"restitutio in integrum", ci acela al eficien ţei productive. Însă un program
orientat doar către problemele agriculturii, în care sunt reluate aceste teme,
va fi prezentat ulterior.
Măsurile de protecţie socială prevăzute în această primă fază
vizează cu precădere anumite grupuri sociale defavorizate de regimul
comunist, înscriindu-se în sfera măsurilor de tip reparatoriu. Sunt prev ăzute
măsuri reparatorii, cu caracter moral şi material, pentru victimele regimului
comunist. Între aceste m ăsuri se înscriu: acordarea de pensii suplimentare,
recunoaşterea anilor de detenţie drept vechime în munc ă, tragerea la
răspundere a torţionarilor.
În aceeaşi perioadă sunt elaborate şi o serie de programe vizând
sectoare specifice. Printre programele sectoriale elaborate cu priori tate se
numără cel dedicat agriculturii. Obiectivele acestui program sunt restituirea
pământului către ţărani şi ajutarea la întemeierea gospod ăriei ţărăneşti.
Criteriile care stau la baza restituirii p ământului sunt: capacitatea de lucru a
gospodăriei ţărăneşti (cel enunţat şi în ”Principiile de bază” şi amintit mai
sus), forma de relief şi rentabilitatea culturii, precum şi domiciliul
solicitantului. Primul criteriu a fost explicitat şi de aceea nu vom mai reveni
asupra lui. Forma de relief şi rentabilitatea culturii trebuie luate în
considerare atunci când se va stabili dimensiunea lotului de p ământ; astfel
se vor acorda loturi de 10 -15 ha la şes şi loturi cu suprafeţe mai reduse la
deal şi munte. De asemenea, au prioritate în primirea loturilor de p ământ
”cei care locuiesc în sat şi lucrează pământul” (”Reorganizarea agriculturii în
viziunea PNŢ-CD” - Dreptatea, 16 martie 1990). Rezult ă din cele expuse că
această restituire a pământului nu era gândită ca o refacere a propriet ăţii
existente înainte de cooperativizare, ci de o împropriet ărire cu pământ a
ţăranilor, deoarece criteriul care primeaz ă nu este dreptul de proprietate, ci
eficienţa funcţionării gospodăriei ţărăneşti şi protecţia acestei categorii
sociale.
Programul economic al PN Ţ-CD, expus în ”Concepţia PNŢ-CD
privind proprietatea şi economia de piaţă” (Dreptatea – 10 aprilie 1990),
propune ca obiectiv prioritar trecerea la economia de pia ţă, afirmând că
”piaţa, reprezentată prin totalitatea formelor sale componente, este singura
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care obiectiv poate asigura şi garanta funcţionarea normală a economiei
naţionale” (Dreptatea – 10 aprilie 1990). Principiile economice de baz ă
propuse sunt: ”diversitatea formelor de proprietate cu restrângerea în limite
raţionale a sectorului de stat şi încurajarea sectorului privat; funcţionarea
organismelor economice pe baza mecanismelor economiei de pia ţă [...];
exercitarea de către stat a unui rol activ similar celui existent în economia
statelor avansate economic, rol promovat nu prin mecanisme administrative,
ci cu precădere economice şi financiare” (”Concepţia
PNŢ-CD privind
proprietatea şi economia de piaţă”). Se propune deci trecerea la economia
de piaţă şi o retragere a statului din sectorul economic, îns ă această
retragere nu este complet ă, statului revenindu-i un rol activ, dar neprecizat.
Şi acest program economic enun ţă câteva principii, fără a preciza
modalitatea propriu-zisă de aplicare în practică a acestora. Astfel, se
propune formarea propriet ăţii private prin ”transferul de la stat al obiectivelor
economice către persoane particulare sau asocia ţii private” şi prin
stimularea şi sprijinirea apariţiei şi dezvoltării unor obiective economice
private”, fără a se preciza modalitatea concret ă de transfer, condiţiile şi
ritmul în care urmează să se desfăşoare această activitate.
Printre obiectivele politicii fiscale a partidului (”Concep ţia PNŢ-CD în
domeniul financiar bancar”) se afl ă impunerea unor reglement ări fiscale
flexibile, cu scopul de a ob ţine ”lărgirea câmpului de acţiune a finanţelor
private; restrângerea câmpului de ac ţiune a finanţelor publice”. Această
politică propune o relaxare a fiscalit ăţii în vederea încurajării anumitor
”ramuri ale economiei care asigur ă valorificarea suplimentar ă a resurselor
indigene de materii prime” ( Dreptatea – 10 mai 1990), pentru încurajarea
modernizării şi automatizării economiei. De asemenea, aceste reglement ări
fiscale flexibile au în vedere şi acţiuni de protecţie socială ”printr-o politică
de scutire de impozite şi reducere a acestora, precum şi de impozitare
progresivă a veniturilor nete realizate de agen ţii economici, statul va avea
posibilitatea să influenţeze repartizarea unei cote însemnate din profit
pentru dezvoltare, ajutorare şi plata celui de-al treisprezecelea salariu”
(Dreptatea – 10 mai 1990).
În domeniul educaţiei se prevede şi dezvoltarea sectorului privat,
prin înfiinţarea de şcoli particulare, fără alte precizări suplimentare, precum
şi acordarea de burse pentru elevi şi studenţi indiferent de veniturile familiei
din care fac parte, în func ţie de rezultatele la învăţătură. În ceea ce priveşte
asistenţa medicală, se propune înfiinţarea de sisteme de asigur ări sociale
de stat şi private, precum şi asigurarea cu gratuitate absolut ă pentru
anumite categorii sociale, cum ar copiii, femeile gravide, i nvalizii, studenţii,
şomerii, familiile sărace şi cele cu mulţi copii.
Elementele de program schi ţate în 1990 vor fi reluate şi îmbogăţite
în 1991 şi se vor concretiza în Programul partidului prezentat şi votat la
Congresul din toamna anului 1991. În aceas tă primă formă se pot desprinde
câteva direcţii generale în ceea ce prive şte concepţia PNŢ-CD referitoare la
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domeniul economic. Este clar exprimat ă opţiunea pentru economia de pia ţă
şi pentru diversificarea formelor de proprietate, îns ă statul continuă să
rămână proprietar şi gestionar al unor resurse economice. În domeniul
politicilor sociale nu se contureaz ă nişte direcţii clare. Se menţionează
câteva măsuri cu caracter reparator material şi moral, vizând victimele
regimului comunist. De asemenea, este el aborat un program de dezvoltare
a agriculturii, care cuprinde m ăsuri de protecţie a ţăranilor.
1991

În analiza elementelor de politic ă socială cuprinse în documentele
PNŢ-CD din 1991 vom lua în considerare atât extrasele din programul
partidului votat la Congresul din luna septembrie şi publicate în ziarul
”Dreptatea”, cât şi materialele premergătoare, apărute în lunile anterioare
acestuia.
Doctrina declarată a partidului este creştin-democraţia, iar principiul
de bază al doctrinei, morala creştină,”fundamentată pe ideea că oamenii pot
progresa numai împreun ă, pune accentul pe solidaritate, toleran ţă,
pluralism, creativitate” (”Programul PN Ţ-CD – extrase” – votat la Congresul
din 27 septembrie 1991). Din punct de vedere ideologic partidul se
delimitează atât de doctrina liberală, cât şi de cea socialistă negând
”atotputernicia liberalismului s ălbatec dar şi pe cea a etatismului socialist,
stăvilind deci atât revărsarea necontrolată a individualismului, precum şi pe
cea a statului-buldozer, care transformă insul într-un număr insignifiant şi se
suprapune demnităţii umane”.
Faţă de cele afirmate în 1990, în 1991 apar anumite modific ări şi
precizări. Din cele prezentate anterior se desprindea ideea c ă rolul statului
trebuie să se reducă, mai ales în domeniul economic, însă acesta rămânea
destul de însemnat, atâta vreme cât statul continua s ă fie proprietarul
întreprinderilor de interes na ţional. În 1991 se afirmă explicit opţiunea pentru
o intervenţie cât mai redusă din partea statului în economie, aceas tă opţiune
fiind însoţită şi de intenţia de a privatiza întreprinderile de interes na ţional
(”Repere ale Programului PN Ţ-CD pentru redresarea economic ă, socială şi
morală a României”). Deci PNŢ-CD optează pentru retragerea statului din
domeniul economic, însă îi rezervă un rol foarte important în ceea ce
priveşte funcţionarea serviciilor publice, acestea urmând s ă fie integral
subvenţionate de la bugetul statului (”Programul PN Ţ-CD
–
extrase”).
De asemenea, în concordan ţă cu doctrina creştin-democrată, PNŢCD îşi exprimă opţiunea pentru descentralizare în administra ţia locală,
pentru ”autonomie locală şi descentralizarea serviciilor publice” (”Programul
PNŢ-CD – extrase”).
În plan economic stabilizarea este considerat ă drept prioritară,
aceasta având următoarele obiective: ”menţinerea nivelului de trai în limite
decente; oprirea dezechilibrului şi a degradării patrimoniului naţional;
reducerea ratei şomajului la un nivel minim acceptabil” (”Repere ale
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Programului PNŢ-CD pentru redresarea eco nomică, socială şi morală a
României”). De asemenea, se afirm ă opţiunea pentru privatizarea
întreprinderilor, a celor de interes na ţional, şi mai ales a celor nerentabile.
Măsurile de privatizare preconizate favorizeaz ă şi protejează pe angajaţii
întreprinderilor respective. Astfel c ă întreprinderile care vor fi închise
”trebuie oferite spre arendare salaria ţilor şi dacă aceştia refuză, apoi oferite
spre concesionare capitalului str ăin” ( ”Repere ale Programului PN Ţ-CD...”).
În plan fiscal PNŢ-CD propune impozitarea veniturilor ”în cuantumuri
progresive şi diferenţiate pe ramuri, pe valoarea ad ăugată, pe avere, pe
cifra de afaceri” (”Programul PN Ţ-CD – extrase”). În acest punct programul
partidului se apropie de doctrina social -democrată, fiind prevăzut un sistem
de impozitare progresiv. Diferen ţierea impozitului pe ramuri economice are
rolul de a favoriza dezvoltarea anumitor sectoare economice. Programul nu
prevede însă facilităţi fiscale ce ar putea încuraja ini ţiativa privată.
În ceea ce priveşte politicile sociale, programul din 1991 schi ţează
câteva direcţii de orientare. Protecţia socială are drept obiective combaterea
şomajului cronic, a inflaţiei şi a corupţiei (”Programul PNŢ-CD – extrase”).
Pentru combaterea şomajului sunt prevăzute două tipuri de măsuri:
creşterea cererii de forţă de muncă, prin crearea de noi locuri de munc ă şi
prevenirea şomajului prin pregătirea profesională eficientă, în conformitate
cu cerinţele pieţei. Măsurile de apărare împotriva inflaţiei vizează în special
categoriile defavorizate şi constau în: ”indexarea (compensarea) veniturilor
minime în conformitate cu dinamica pre ţurilor; subvenţionarea şi trecerea
sub control a unor categorii de strict ă necesitate de produse şi servicii
pentru traiul civilizat mai ales al categoriilo r socio-profesionale defavorizate;
crearea unui sistem de facilit ăţi socio-economice, scutiri de taxe, gratuit ăţi,
scutiri de taxe, burse etc.” (”Programul PN Ţ-CD – extrase”). Primele două
măsuri se adresează explicit persoanelor care apar ţin categoriilor
defavorizate.
Deşi în pachetul de măsuri preconizate pentru protec ţia populaţiei
faţă de inflaţie este prevăzută şi subvenţionarea, în ”Repere ale Programului
energetic al PNŢ-CD”, apărut anterior publicării programului este precizat
faptul că subvenţionarea nu reprezintă o măsură eficientă de protecţie:
”economia de piaţă exclude subvenţionarea. Ar fi o greşeală să se
considere furnizarea energiei electrice la un pre ţ scăzut în mod artificial
drept o acţiune socială. În realitate, familiile sărace consumă mai puţină
electricitate, deci reducerea pre ţului ar favoriza pe cei înst ăriţi. Deci preţ cât
mai scăzut, dar nu subvenţionat”. Pe de o parte, în capitolul destinat
industriei energetice se respinge principiul subven ţionării, iar în pachetul de
măsuri de protecţie socială, subvenţionarea este propusă pentru ajutorarea
categoriilor defavorizate.
Trebuie menţionat faptul că în cadrul documentelor PN Ţ-CD nu sunt
definite categoriile defavorizate, din punct de vedere social şi economic, şi
nici nu se furnizează eventuale criterii pe baza c ărora s-ar putea stabili
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includerea într-un program de asistenţă din partea statului sau a
organizaţiilor non-guvernamentale. De altfel, în nici un document din 1991
nu este tratată problema sărăciei, nu este definită sărăcia şi nici nu apar
propuneri concrete pentru combaterea acesteia.
Există totuşi câteva categorii sociale spre care se îndreapt ă unele
programe de protecţie socială; acestea sunt deţinuţii politici, veteranii de
război, pensionarii, femeile şi tinerii. Pentru primele două categorii, deţinuţii
politici şi veteranii de război sunt prevăzute măsuri reparatorii de ordin
material şi moral asemănătoare celor propuse în 1990. Pentru pensionari
programul prevede cre şterea pensiilor, corelarea cre şterii preţurilor cu a
pensiilor, creşterea dobânzii la depunerile CEC ale pensionarilor
(”Programul PNŢ-CD – extrase”). Pentru femei, documentele PN Ţ-CD
prevăd o serie de măsuri de integrare socială şi profesională, iar pentru
tineri sunt propuse o serie de m ăsuri economice menite să stimuleze
integrarea în muncă a acestei categorii. Propunerile programului în
domeniul protecţiei tinerilor vizează: "pătrunderea investiţiilor străine în
economie; acordarea de credite pentru tinerii investitori", prima m ăsură
vizând crearea de locuri de muncă, iar cea de-a doua, stimularea iniţiativei
private în rândul tinerei genera ţii.
În ceea ce priveşte serviciile publice, acestea sunt prev ăzute a fi
subvenţionate integral de la buget. În aceast ă categorie intră învăţământul
de stat de toate gradele, cercetarea, cultura, armata şi şoselele naţionale,
toate acestea urmând a fi sus ţinute în totalitate de la buget, în timp ce c ăile
ferate vor fi doar parţial (”Programul PNŢ-CD – extrase”). În domeniul
asistenţei medicale se asigură gratuitate doar pentru anumite categorii,
pentru majoritatea populaţiei plata făcându-se prin sistemul asigurărilor
medicale. Astfel, programul prevede: "subven ţionarea de către stat a
îngrijirii acelor cetăţeni care din cauza unor deficien ţe de ordin fizic sau
mental nu pot participa la sistemul asigur ărilor sociale; […] acordarea de
medicamente gratuite pentru cei cu pensii sau salari foarte mici; […]
compensarea integrală a salarizării pe timp de boală" ("Repere ale
Programului PNŢ-CD...”).
Tot în categoria serviciilor publice este inclusă şi protecţia socială,
dar în acest caz subven ţionarea de la bugetul statului va fi completat ă de
contribuţia unor iniţiative private; programul prevede: ”asigurarea de la
buget a unei politici coerente de protec ţie socială, corelate cu iniţiative
private”. Iar asistenţa socială urmează a fi realizată mai ales prin iniţiativă
privată, rolul statului nefiind precizat în aceast ă situaţie: ”PNŢ-CD va sprijini
crearea unei reţele de protecţie socială prin înfiinţarea din iniţiativă privată a
unor instituţii (”case”) de asistenţă socială” (”Programul PNŢ-CD – extrase”).
Documentele PNŢ-CD din 1991 trasează câteva direcţii ideologice
şi anumite acţiuni concrete mai ales în sectorul economic. Se poate observa
o anumită ajustare a măsurilor propuse la mecanismele economiei de pia ţă,
cum ar fi cazul propunerii pentru privatizarea întreprinderilor de importan ţă
naţională. În planul politicilor sociale se schi ţează câteva direcţii de
intervenţie, cel mai clar conturate r ămânând măsurile care au un caracter
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reparator. În sectorul serviciilor sociale se prevede asigurarea subven ţionării
de la bugetul de stat pentru majoritatea domeniilor, cu excep ţia asistenţei
medicale. Putem afirma că PNŢ-CD propune un stat maximal în ceea ce
priveşte strângerea de fonduri la bugetul statului, prin impozite, dar
cheltuirea acestora se limiteaz ă la anumite servicii publice, statul intervenind
destul de puţin în protecţia categoriilor defavorizate.
1996
11

1996 , an electoral, marcheaz ă anumite modificări de fond în
programul partidului, concretizate în Programul politic al PN Ţ-CD, adoptat în
cadrul Conferinţei naţionale a partidului care a avut loc în ianuarie 1996.
Menţionăm că Programul politic al partidului a fost elaborat în trei variante,
care au o extensie diferită, iar noi am avut la dispoziţie Sinteza Programului
politic, ceva mai restrânsă din punct de vedere a dimensiunii (doar 16
pagini).
Acest program prezint ă diferenţe de fond în ceea ce prive şte
concepţia economică, fiscalitatea, structura de proprietate fa ţă de
documentele anterioare, marcând cristalizarea unei concep ţii politice
adaptate realităţii sociale şi economice româneşti. Spre deosebire de
documentele anterioare, în care accentul c ădea pe măsuri de ordin politic,
acum programul economic şi social ocupă un spaţiu mult mai amplu.
Între obiectivele propuse de Programul Politic se num ără, de
această dată, reconstrucţia morală realizată prin participarea a trei institui ţii:
”paşii spre reconstrucţia morală se fundamentează pe trei instituţii
tradiţionale: familia, şcoala, biserica” (p.3). Un alt obiectiv propus îl
reprezintă ”formarea clasei de mijloc române şti, cuprinzând cel puţin 2/3 din
populaţie, obiectivul fundamental pe termen mediu al politicii
economico sociale a partidului” (p. 9).
Rolul statului este mult mai redus fa ţă de programul anterior, statul
fiind definit ca ”reprezentant al interesului comunitar na ţional” (p. 13). În
condiţiile în care se propune privatizarea treptat ă şi totală a economiei
româneşti, statul are o interven ţie tot mai redusă în plan economic. De
asemenea, rolul administra ţiei publice centrale este redus, în contextul
susţinerii de către PNŢ-CD a descentralizării administrative şi a creşterii
autonomiei locale. În acest sens, PN Ţ-CD propune reorganizarea
administrativ-teritorială prin reînfiinţarea judeţelor abuziv desfiinţate şi a
plaselor, elaborarea unor proiecte de dezvoltare regional ă şi locală.
Programul accentuează contribuţia comunitară în luarea deciziilor
referitoare la viaţa localităţii respective, precum şi la punerea acestora în
practică, element specific doctrinei democrat -creştine: ”comunităţile locale
au dreptul de a fi consultate asupra problemelor care le privesc direct”
(p.
11

Pentru perioada 1992-1995 nu am avut la dispoziţie nici un document programatic al PNŢ-CD.
Este posibil ca, în acest interval, prioritatea să revină programelor CDR, alianţă din care PNŢ-CD
face parte ca membru fondator.
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5). Dar descentralizarea nu se opre şte la nivelul structurilor administra ţiei
publice, aceasta vizeaz ă şi sfera serviciilor publice: ”descentralizarea
administrativă şi a serviciilor publice reprezint ă singura formă acceptabilă
pentru asigurarea particip ării comunităţilor locale la viaţa politică”.
În domeniul economic, PNŢ-CD îşi exprimă opţiunea pentru ”o
economie de piaţă cu caracter social sau participativ”. Pentru realizarea
acestui obiectiv, Programul partidului consider ă privatizarea ca fiind o
condiţie ”sine qua non”. Însă, privatizarea trebuie să fie concepută astfel
încât să nu producă polarizare socială: ”În nici un caz nu este admisibil ca
privatizarea să se desfăşoare în aşa fel încât să ducă la apariţia unei pături
subţiri de mari îmbogăţiţi şi a unei majorităţi de oameni săraci. De aceea,
este necesară asigurarea reuşitei unei operaţii de acţionariat popular, real şi
activ, eficient economic, garan ţia creării şi dezvoltării unei economii de piaţă
cu caracter social” (p.9).
Spre deosebire de documentele anterioare, care vorbeau de
pluralismul formelor de proprietate , între care proprietatea de stat de ţinea un
rol destul de important (”Concepţia PNŢ-CD privind proprietatea şi
economia de piaţă”), programul din 1996 consider ă proprietatea privată
drept ”fundament al economiei de pia ţă” şi ”o necesitate obiectivă, iar nu o
alternativă conjuncturală generată de dispariţia statului comunist”. Despre
statul-proprietar nu se mai vorbe şte deloc. Pentru realizarea privatiz ării nu
se propune adoptarea unei m ăsuri unice pentru toate domeniile de
activitate, ci acestea variaz ă ”în funcţie de tipul, mărimea, şi domeniul de
activitate al întreprinderii supuse procesului de privatizare” (p. 9 -10).
O modificare importantă apare nu numai cu privire la tipul formelor
de proprietate, ci şi referitor la modul în care urmeaz ă să se facă transferul
proprietăţii. Este vorba de restituirea propriet ăţilor confiscate de comunism,
punct care nu a fost atins în nici un document analizat anterior. Aceste
reparaţii urmează să se facă pe două căi: ”restitutio in integrum, restituirea
integrală a bunurilor ca atare, acolo unde acest lucru este posibil şi raţional;
acordarea de despăgubiri drepte, garantate juridic şi autentice economic în
toate celelalte cazuri” (p.9).
Şi mai semnificativă este diferenţa între felul în care se propune
refacerea proprietăţii agricole în 1990 şi măsurile preconizate în programul
din 1996. După cum am arătat anterior, în 1990 PN Ţ-CD propunea o
împroprietărire a ţăranilor cu pământ şi nu o restituire a propriet ăţii agricole.
Programul Politic (1996) propune o reconstituire a dreptului de proprietate,
pornind de la situaţia existentă la 1 ianuarie 1946. ”Propunem constituirea
sau reconstituirea dreptului de proprietate pentru fostul proprietar şi pentru
fiecare familie moştenitoare a acestuia, în limita a 10 ha de teren agri col
şi/sau pădure, pe seama suprafe ţelor disponibile şi a unei părţi din
patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat. [...] Pentru diferen ţa
care nu se restituie în natur ă, se va garanta o dreaptă despăgubire sau, la
alegere, accesul la acţiuni ale societăţilor comerciale cu capital de stat sau
mixt” (p. 10). Este vorba de înlocuirea principiului protec ţiei celor care
muncesc pământul, cu principiul dreptului de proprietate. De aceast ă dată
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intenţia nu este cea de a îi proteja pe ţărani, ci de a-i proteja pe vechii
proprietari.
Măsurile preconizate în domeniul fiscal urm ăresc stimularea
anumitor sectoare, cum ar fi informatica şi agricultura. Sunt prevăzute
reduceri de impozite pentru stimularea activit ăţilor informatice (p. 8),
introducerea impozitului pe venitul agricol şi nu pe suprafaţa de teren,
precum şi scăderea impozitului pe produse agricole, pentru încurajarea
agriculturii. De asemenea, PN Ţ-CD propune reducerea taxelor şi impozitelor
pentru recapitalizarea agen ţilor economici şi restructurarea sistemului de
impozitare în vederea stimul ării investiţiilor (p. 13). Aceste ultime m ăsuri au
rolul explicit de a încuraja dezvoltarea sectorului privat, ceea ce constituie
un element de noutate faţă de documentele anterioare care propuneau
reduceri de taxe şi impozite cu scopul de a încuraja dezvoltarea anumitor
ramuri economice şi nu, în mod explicit, iniţiativa privată.
Şi în domeniul politicilor sociale apar modific ări faţă de propunerile
făcute în 1990-’91. Protecţia socială îşi mută centrul de greutate de la
măsurile de tip reparator, care erau considerate prioritare în anii anteriori, la
măsuri de protecţie a unor categorii defavorizate. Astfel c ă, ajutoarele
acordate de stat trebuie s ă se îndrepte cu precădere spre ”categoriile stabile
defavorizate natural şi/sau social (vârstnici, bolnavi cronici, persoane cu
handicap, orfani etc.)” (p. 15). Sunt prev ăzute măsuri explicite pentru
protecţia femeilor, mai ales a celor neîncadrate în munc ă (recunoaşterea
drept vechime în muncă a perioadelor în care mamele îi îngrijesc pe copiii
preşcolari, acordarea de facilit ăţi pentru femeile casnice – p. 15), pentru
protecţia tinerilor (acordare de burse de studii, m ăsuri de ajutorare a
tinerelor familii, de stimulare a încadr ării în muncă a acestei categorii) şi
pentru ocrotirea pensionarilor.
De asemenea, PNŢ-CD propune o serie de m ăsuri destinate
combaterii şomajului, mai ales a celui de mas ă. Dintre aceste prevederi este
de menţionat propunerea de ”aplicare diferen ţiată a ajutorului de şomaj şi de
asistenţă socială, favorizând pe cei cuprin şi în forme de recalificare” (p. 14).
Prin aceasta se urmăreşte stimularea şomerului spre recalificare şi
reinserţie profesională şi se încearcă evitarea dependenţei acestei categorii
faţă de sistemul de ajutor al statului.
Programul destinat serviciilor publice sufer ă şi el anumite modificări.
Dacă programul din 1991 propunea subven ţionarea de către stat a
majorităţii serviciilor publice, în 1996 se propune descentralizarea acestora
şi finanţarea lor atât de la bugetului de stat, cât şi din alte fonduri; este cazul
sistemului de învăţământ, al cercetării academice şi universitare, al
dezvoltării infrastructurii, al culturii şi artei.
Programul propus de PN Ţ-CD în 1996 marchează o restructurare
profundă a opţiunilor exprimate de partid mai ales în domeniul economic şi
în cel al politicilor sociale. De şi se menţine opţiunea pentru doctrina cre ştindemocrată, se schimbă sistemul de raportare la societatea româneasc ă. Se
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poate spune că acest program reprezintă o adaptare a principiilor creştindemocraţiei la realitatea socială şi economică din România contemporan ă.
Programul aduce cu sine op ţiunea clară pentru privatizarea masiv ă a
economiei, pentru retragerea total ă a statului din economie, pentru restitutio
in integrum a vechii proprietăţi şi pentru un stat al bunăstării apropiat de
modelul rezidualist, cu accente privind rolul comunit ăţii locale.
Convenþia Democraticã - un amestec doctrinar
1992

CDR apare sub numele de Conven ţia Democrată din România cu
ocazia alegerilor locale şi, apoi, a celor parlamentare şi prezidenţiale, din
1992. Formată iniţial din principalele partide de opozi ţie, PNL, PNŢ-CD,
PAC, UDMR, precum şi alte formaţiuni politice, coaliţia suferă modificări
succesive în ceea ce priveşte componenţa ei. În vara anului 1992, PNL iese
din convenţia al cărei fondator fusese, pretextând acceptarea în coali ţie a
UDMR, locul său fiind luat de alte formaţiuni liberale. După alegerile din
1992 CDR nu se destram ă şi îşi continuă activitatea politică, fiind
considerată principala formaţiune politică de opoziţie. Într-o componenţă
aproape asemănătoare cu cea de la înfiinţare CDR câştigă alegerile din
1996.
Deoarece este o coaliţie de mai multe partide şi formaţiuni politice
care au orientări ideologice diferite, programul CDR, prezentat cu ocazia
celor două campanii electorale (1992 şi 1996) trebuie să împace
eventualele divergenţe de opinii existente între doctrinele partidelor
componente. În analiza orient ărilor propuse de CDR ne vom opri asupra
programelor din cele dou ă campanii electorale.
Drept punct de pornire vom considera îns ă un moment anterior
formării CDR, şi anume formarea precursorilor acesteia, Forumul
Democratic Antitotalitar şi Convenţia Naţională pentru Instaurarea
Democraţiei, în 1990. Forumul Democratic Antito talitar elaborează o
rezoluţie ce cuprinde revendicări de ordin politic, cum ar fi condamnarea
oficială a comunismului, trecerea SRI sub control parlamentar, înfiin ţarea
unui post de televiziune privat (Rezolu ţia Forumului Democratic
Antitotalitar). Convenţia Naţională pentru Instaurarea Democra ţiei cuprindea
următoarele formaţiuni: MER, PER, PNL, PN Ţ-CD, PSDR, UDMR, Cartel
Alfa. La formarea acestei Conven ţii nu se elaborează un program de
activitate, ci se enunţă nişte principii. Printre acestea amintim ”c rearea unui
climat de solidaritate uman ă […] care să conducă la armonia socială”,
”proclamarea persoanei umane drept ţel suprem al tuturor acţiunilor
întreprinse în societate; ocrotirea prin lege a celor defavoriza ţi, bătrâni,
bolnavi, handicapaţi; dreptul la proprietate personală […]; prioritatea
societăţii civile în raport cu statul” ( ”Conven ţia Naţională pentru Instaurarea
Democraţiei” ).
Programul CDR din 1992 trece de la stadiul enun ţării principiilor la
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cel al elaborării unor pachete de măsuri concrete, cu largă cuprindere
socială, economică şi politică. Doctrina declarată nu aparţine unei direcţii
ideologice, în sensul opţiunii pentru liberalism, social-democraţie,
creştindemocraţie. Convenţia se doreşte a fi apărătoarea valorilor democraţiei, ca
opus al comunismului sau a formelor de supravie ţuire ale acestuia.
”Platforma Program a Conven ţiei Democratice din România” define şte
Convenţia ca fiind o ”alianţă de partide şi formaţiuni care au vocaţia
democraţiei şi care optează pentru schimbarea pr ofundă a României”
(”Platforma Program a Conven ţiei Democratice din România pentru
scoaterea ţării din criză prin Lege, Adevăr, Reconciliere şi Reformă”).
Valorile care stau la baza Programului sunt libertatea, dreptatea,
solidaritatea, credinţa şi iubirea aproapelui.
În opinia CDR, ţara traversează în momentul respectiv (1992), o
criză profundă: ”criză morală, criză de autoritate şi credibilitate şi criză
economică şi socială”. Pentru ieşirea din această criză Programul propune
drept obiectiv esenţial îndepărtarea de comunism prin constituirea statului
de drept şi introducerea economiei de pia ţă, precum şi prin dezvoltarea
societăţii civile: ”Obiectivul esenţial este acum desprinderea de comunism
[…] prin refacerea statului de drept, impulsionarea economiei şi asigurarea
securităţii sociale. […] Singura garan ţie a democratizării vieţii este
dezvoltarea amplă şi rapidă a societăţii civile”.
Dacă în plan politic Platforma Program exprim ă clar opţiunea pentru
democraţie ca opus al comunismului, în planul m ăsurilor economice şi
sociale Programul se apropie destul de mult de doctrina liberal ă, deşi
această opţiune nu este exprimată explicit.
Chiar dacă partidele componente promoveaz ă fiecare direcţii
ideologice diferite, exist ă anumite elemente comune în programel e
acestora. Aşa cum am arătat anterior, în 1992 principalele forma ţiuni care
făceau parte din coaliţie îşi exprimau în mod explicit op ţiunea pentru
reducerea rolului jucat de stat, mai ales în domeniul economic, pentru
trecerea la economia de pia ţă, pentru descentralizare administrativ ă. Aceste
opţiuni le găsim clar formulate şi în Platforma Program, conform c ăreia
rolului statului ”se va limita la exercitarea func ţiilor sale administrative,
diplomatice, militare, de asigurare a asisten ţei şi protecţiei sociale”. De
asemenea, se afirmă necesitatea reactualizării situaţiei administrativteritoriale din 1938, pentru organizarea jude ţelor şi a celei din 1960-1966
pentru cea a comunelor şi a descentralizării administrative, arătându-se că:
”administraţia locală este descentralizată şi se va bucura de autonomie
totală sub propria ei răspundere şi în favoarea populaţiei, în privinţa
administrării domeniului public, bugetului propriu, stabilirii şi perceperii
impozitelor şi taxelor locale”.
Din punct de vedere econo mic, Programul optează pentru trecerea
la economia de piaţă şi pentru ”accelerarea restructur ării proprietăţii
economice de stat şi configurarea unei propriet ăţi majoritare particulare”.
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Problema constituirii şi garantării proprietăţii private este considerată drept
foarte importantă, deoarece proprietatea este considerat ă un stimulent al
bunăstării generale.
Tot în plan economic se prevede liberalizarea şi sunt propuse o
serie de măsuri concrete prin care s ă se realizeze liberalizarea pre ţurilor.
Acestea sunt dublate de propuneri de protec ţie socială care se adresează
categoriilor defavorizate (pensionari, şomeri, familii cu mai mulţi copii), care
constau în compensarea corespunz ătoare creşterii preţurilor în urma
liberalizării.
Măsurile din domeniu fiscal vizează încurajarea iniţiativei private, a
producţiei interne de bunuri şi a reinvestirii profiturilor. Sunt prev ăzute
reduceri de impozite pe profit pentru agen ţii economici care asigur ă
angajaţilor o stabilitate ridicat ă a locurilor de munc ă (”Platforma
Program…”).
Protecţia socială se bucură de o atenţie sporită şi este considerată a
decurge din ”dreptul fiecărui cetăţean de a fi apărat de riscurile sociale cum
sunt: boala, bătrâneţea, maternitatea, orfanitatea, invaliditatea, şomajul,
inflaţia, instabilitatea monetară”. În viziunea CDR la baza protec ţiei sociale
stă echitatea socială.
CDR consideră două obiective prioritare în domeniul protec ţiei
sociale: ”redefinirea prin lege a protec ţiei sociale, cu multiplicarea şi
diversificarea elementelor în rapor t cu care sunt definite riscurile sociale” şi
”garantarea securităţii sociale”. Pentru garantarea securit ăţii sociale CDR
propune extinderea sferei de ac ţiune a protecţiei sociale la toate
evenimentele care pot influen ţa negativ existenţa umană, compensarea
veniturilor tuturor persoanelor care de ţin resurse inferioare minimumului vital
şi protejarea salariaţilor printr-un set specific de măsuri. Pentru acest ultim
punct se propune: ”garantarea pentru to ţi cetăţenii apţi de muncă a
condiţiilor necesare exercitării unei activităţi profesionale […]; apărarea
juridică a salariaţilor […] împotriva unor evenimente care amenin ţă exerciţiul
activităţii profesionale; asigurarea unor nivele decente şi corecte ale
veniturilor profesionale, în corelare direct ă cu gradul de importanţă
economică şi/sau socială a activităţii”.
Punerea în practică a acestor măsuri este însoţită de câteva
propuneri referitoare la sursele de finan ţare a bugetului destinat protec ţiei
sociale. ”Platforma Program” prevede combinarea sistemului co ntributiv cu
cel al impozitării, în finanţarea acestor cheltuieli, precum şi încurajarea
agenţilor economici să asigure protecţia socială a angajaţilor lor, prin măsuri
de ordin fiscal (scăderea impozitului pe profit). Putem concluziona c ă, CDR
propune o dezvoltare a sistemului de protec ţie socială, însă finanţarea
acestor cheltuieli nu va greva bugetul de stat.
Sunt prevăzute măsuri de protecţie şi pentru anumite categorii
sociale cum ar fi şomerii, pensionarii, femeile şi familiile cu mulţi copii sau
cele monoparentale. Pentru şomeri se prevede acordarea a dou ă tipuri de
ajutor: majorat, în primele 6 luni de la intrarea în şomaj şi obişnuit, în
următoarele 6 luni. De asemenea, se propune acordarea unei indemniza ţii
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de şomaj, fără limită de timp, de care pot beneficia persoanele care nu mai
au drept să primească ajutor de şomaj şi au dificultăţi dovedite la reinserţia
profesională.
Propunerile care vizeaz ă categoria pensionarilor se refer ă la
adaptarea pensiilor de baz ă la nivelul salariilor, înfiinţarea unor fonduri
private de pensii şi privatizarea fondului de stat, introducerea sistemului de
asigurări sociale care să permită contribuţii obligatorii, dar şi benevole, şi
care să permită şi obţinerea de pensii egale cu salariile.
Platforma Program prevede o s erie de măsuri menite să asigure
protecţia familiei şi în special, a familiilor defavorizate. Pentru femeile
casnice şi pentru mamele care întrerup activitatea pentru cre şterea copiilor
se propun o serie de facilit ăţi (acordarea de indemnizaţii pentru creşterea
copiilor, mărirea indemnizaţiilor de maternitate). Programul prezint ă măsuri
pentru protecţia familiilor sărace, cum ar fi acordarea de ajutor social,
sprijinirea continuării studiilor pentru copiii care provin din aceste familii,
acordarea de gratuităţi în sistemul sanitar ”pentru familiile dependente
social, cu copii minori şi cu venituri situate la sau sub nivelul salariului minim
pe economie”. Sunt prev ăzute şi măsuri de ajutorare a copiilor orfani, cum
ar fi acordarea unor indemniza ţii pentru continuarea studiilor, introducerea
unei indemnizaţii pentru părintele văduv care se ocupă exclusiv de educaţia
copiilor.
În sfera serviciilor publice Programul CDR preia elemente din
doctrina creştin-democrată, propunând gratuitatea învăţământului de toate
gradele şi, în plus, alocarea de la buget a unei sus ţineri financiare mai
consistente. În schimb, Conven ţia propune introducerea unui sistem sanitar
mixt, format din instituţii de stat şi private, în care costurile îngrijirii s ănătăţii
să fie suportate parţial de bolnav, în funcţie de veniturile acestuia. Se
propune, de asemenea, şi introducerea asigurărilor de sănătate care să
compenseze costul tratamentului medical.
1996

Pentru alegerile din 1996, principalul document electoral al CDR
este reprezentat de ”Contractul cu România”, înso ţit de o serie de
”contracte” ce se adresează anumitor grupuri ţintă, cum ar fi ”Contractul cu
bucureştenii” sau ”Contractul cu tinerii”. Sloganul electoral principal al
formaţiunilor cuprinse în aceast ă alianţă, care include şi PNL, este
”schimbarea în bine”. În esen ţă, ”Contractul ...” preia şi sintetizează
elemente din programul prezentat în campania electoral ă din 1992, fiind
accentuate elementele de protec ţie socială îndreptate spre anumite
categorii, cum ar fi popula ţia rurală sau tinerii. Nu sunt precizate m ăsuri
economice concrete, cu excep ţia celor de politică fiscală şi a celor
referitoare la agricultură. Nici în domeniul administrativ nu sunt precizate
măsuri concrete de interven ţie, fiind menţionată doar propunerea de
reîmpărţire administrativ teritorială, ”ţinând seama cu prioritate de jude ţele şi
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localităţile abuziv desfiinţate” (Punctul 18), element considerat prioritar de
către documentele PNŢ-CD.
Iniţiativele în domeniul fiscal vizeaz ă scăderea taxelor şi impozitelor
cu scopul explicit de a asigura protec ţia populaţiei angajate în muncă,
precum şi pentru combaterea şomajului. ”Contractul cu România” afirm ă că:
”va fi promovată o lege care va diminua pân ă la anulare impozitul pe profitul
reinvestit, în vederea creării de noi locuri de muncă, creşterii productivităţii şi
informatizării activităţilor” (Punctul 12). Deci scopul explicit în aceast ă
degrevare de impozit nu este încurajarea ini ţiativei private, ca în cazul
doctrinei liberale, ci protec ţia salariaţilor. Degrevarea de impozit pentru
încurajarea informatizării este un element prezent şi în doctrina PNŢ-CD,
fiind probabil preluat din programul acestui partid. De asemenea, relaxarea
fiscalităţii vizează creşterea de venit a popula ţiei salariate: ”sistemul de
impozite şi taxe impuse populaţiei va fi revăzut, în scopul diminuării lor. Va fi
redus, în special, impozitul pe venituri” (Punctul 13).
Contractul propune trei direc ţii de protecţie socială, fiecare destinată
unei anumite categorii. Accentul cel mai mare cade pe protecţia populaţiei
rurale, dar măsurile propuse se regăsesc în ”Platforma Program a
Convenţiei Democratice din România” din 1992. Pentru protejarea ţăranilor
se prevede punerea în posesie a proprietarilor cu terenurile ce le revin,
împărţirea pământului aflat în IAS către anumite categorii defavorizate
(familiile cu mulţi copii, tineri ţărani lipsiţi de pământ ), anularea impozitului
agricol până în anul 2000, asigurarea de credite pentru procurarea de
materiale necesare producţiei agricole, recalcularea pensiilor pentru ţăranii
cooperatori din fostele CAP (Punctele 1 -4).
Pentru tineri programul prevede crearea de facilit ăţi pentru
procurarea de locuinţe, prin acordarea de credite pe termen lung, cu
dobândă de maxim 10%, construirea de c ămine studenţeşti cu 10.000 de
locuri, sprijinirea integrării în muncă a persoanelor angajate pentru prima
dată şi acordarea de ajutor social pân ă la găsirea unui loc de muncă
(Punctele 5, 6).
Tot în domeniul protecţiei categoriale sunt prevăzute măsuri pentru
ocrotirea pensionarilor, printre care amintim recalcularea ”pensiilor de
asigurări sociale în funcţie de salariile medii corespunz ătoare profesiunii
practicate” (”Contractul cu România”). De asemenea, sunt prev ăzute măsuri
de protecţie a femeilor (acordare unui concediu plătit de 2 ani la naşterea
fiecărui copil).
Pentru restul populaţiei sunt prevăzute câteva măsuri de protecţie,
cum ar fi ”stabilirea corectă şi transparentă a salariului minim şi a evoluţiei
indexărilor” (Punctul 9), în func ţie de ”stabilirea unor indicatori sociali
minimali pentru determinarea costului vie ţii, a unui nivel de trai decent”
(Punctul 9); formarea corect ă a preţurilor la produsele şi serviciile de bază
(alimente, servicii publice, electricitate) (Punctul 10); cre şterea veniturilor
prin scăderea impozitului pe venit.
Un element pe care se pune foarte mult accentul este protec ţia
populaţiei împotriva corupţiei şi a criminalităţii. Sunt prevăzute măsuri de
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combatere a corupţiei în rândul funcţionarilor publici, în rândul demnitarilor
de stat (Punctul 15). De asemenea, se propune interzicerea activit ăţilor
speculative de tip Caritas (Punctul 16), precum şi înăsprirea pedepselor
pentru diferite infracţiuni (crimă, tâlhărie, furt, corupţie) (Punctul 17).
”Contractul cu România” nu propune nici un fel de măsuri pentru
prevenirea şi combaterea sărăciei, pentru ajutorarea indivizilor care apar ţin
unor grupuri sociale defavorizate. M ăsurile de protecţie vizează aproape
exclusiv pe cei care muncesc, iar protec ţia se referă la creşterea veniturilor
pentru cei care le au. În acest punct programul CDR se apropie foarte mult
de doctrina liberală, într-un mod similar celui din 1992 de la care preia o
mare parte din măsurile propuse.
În domeniul serviciilor publice se prevede o cre ştere a fondurilor
alocate de la buget pentru înv ăţământ, sănătate, cercetare, cultură şi
apărare (Punctul 19), fără să se precizeze dacă aceste cheltuieli vor fi
suportate integral de la buget sau se vor folosi surse mixte de finan ţare, nici
dacă aceste servicii vor fi gratuite pentru toţi cetăţenii. În schimb, în ceea ce
priveşte infrastructura se preconizeaz ă refacerea şi dezvoltarea acesteia pe
baza unui program elaborat de guvern, dar finan ţat prioritar de capital străin
(Punctul 20). O atenţie aparte este acordată dezvoltării infrastructurii în
mediul rural (pietruirea şi iluminatul drumurilor săteşti, alimentarea cu apă a
satelor, conectarea la re ţelele telefonice şi la cele de electricitate a
localităţilor rurale). Pentru realizarea acestor lucr ări se prevede o finanţare
de la bugetul statului cuprins ă între 30 şi 60 % (Punctul 14).
”Contractul cu România” reproduce în mare m ăsură ”Platforma
Program a Convenţiei Democratice din România” din 1992. Şi în 1992 şi în
1996 programul cu care s -a prezentat în alegeri CDR a fos t apropiat de
doctrina liberală. Multe opţiuni se regăsesc în aproape toate programele
partidelor componente, cum ar fi op ţiunea pentru economia de pia ţă, pentru
dezetatizare, descentralizare administrativ ă sau pentru liberalizarea
economiei. Sunt însă puncte în care programul CDR se apropie de doctrina
liberală, cum ar fi politicile sociale.
Doctrine naþionaliste
Partidul Unitãþii Naþionale Române
1990

Ca multe dintre partidele politice române şti, PUNR a luat fiinţă ca
manifestare politică a unei formaţiuni civice - Uniunea Vatra Româneasc ă,
căutând să îi reprezinte crezurile în plan politic. Valoarea fundamental ă a
Vetrei Româneşti şi a PUNR din Transilvania (denumirea ini ţială a
partidului) o reprezintă naţiunea română, scopul primordial al UVR şi PUNR
fiind acela al propăşirii neamului.
PUNRT se recomandă drept ”continuator al tradiţiilor româneşti” şi

645

Mălina Voicu, Bogdan Voicu
îndeosebi ale celor interbelice, perioada de dup ă Marea Unire fiind descris ă
drept Vârsta de Aur a românilor, f ără a fi însă numită astfel (PUNR ’90,
p. 14-15). Regimul comunist, impus prin for ţă, a adus cu sine ”privilegii
excesive acordate minorităţii ungare”, creând astfel ”discrimin ări de ordin
etnic”. Tocmai împotriva acestor discrimin ări îşi propune PUNRT să lupte,
subordonând întregul său program acestui scop.
Doctrinar, PUNRT se declar ă a fi un partid antitotalitarist, ata şat
principiilor democraţiei, pe care doreşte să o realizeze într-o Românie
puternică şi integrată în Comunitatea Europeană. Sunt dezideratele comune
în 1990 tuturor partidelor, iar programul PUNRT se dovede şte a fi la fel de
sumar în ceea ce priveşte direcţiile concrete de acţiune.
Din punct de vedere economic, este manifestat ă opţiunea pentru o
economie de piaţă dominată de legea cererii şi a ofertei. Pentru aceasta se
impunea o ”restructurare radical ă”, însă treptată ”pentru a evita seisme
economice şi sociale” (p. 16).
Problema învăţământului domină programul social, fiind singura
dezbătută. Propunerea PUNRT este concordant ă cu modul său de
legitimare: un învăţământ gratuit şi obligatoriu în limba român ă, în care
cifrele de şcolarizare trebuie fixate pentru a reflecta ”structura pe
naţionalităţi a populaţiei şcolare autohtone”, educaţia publică urmând a fi
subordonată ”caracterului statului naţional” (p. 16).
1995

Evenimentele din martie 1990 de la Târgu Mure ş aveau să
reprezinte una dintre justific ările cele mai puternice invocate de PUNR şi
Vatra Românească în apărarea propunerilor lor. Existen ţa unui duşman
mincinos care caută să profite de pe urma României şi a românilor este
vehiculată în mai toate comunicatele partidului sau ale Vetrei Române şti,
12
indiferent de obiectul acestora .
Însă, dacă în programul din 1990, acest du şman era identificat cu
claritate cu minoritatea maghiar ă, nuanţele se modifică în 1995. Accentul
cade acum pe definirea doctrinar ă ca partid ”de orientare social -liberală
modernă” (p. 5), ”un partid de orientare neoliberal ă în planul politicii
economice şi a celei culturale, cu nuanţele impuse de grija pentru protec ţia
socială a diverselor categorii de cetăţeni […], respectiv de grija pentru
protecţia intereselor fundamentale ale poporului şi ale statului unitar român”
(p. 63). Referirile la pericolul maghiar sau de orice alt ă natură dispar, atenţia
PUNR fiind acum atrasă de sprijinirea românilor afla ţi pe teritoriul altor state,
de unitatea naţională şi de promovarea valorilor cre ştine (p. 12-22).
În afară de indecizia deja sesizat ă asupra etichetei în care se
încadrează doctrina partidului (social-liberală sau neoliberală), programul
12

Un comunicat al Vetrei Româneşti din septembrie 1991 explica căderea guvernului Roman prin
incapacitatea sa de dialog şi mai ales prin preocuparea nefirească pentru politica externă, în
condiţiile „slăbirii unităţii naţionale, a preocupării pentru integritate teritorială şi pentru întărirea
armatei” etc. (vezi PUNR '91).
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este mai degrabă contradictoriu şi sub raport valoric. Pe de o parte,
”inegalităţile şi interesele diferite” sunt privite drept ”realit ăţi indubitabile ale
unei societăţi bazate pe proprietatea privat ă” (p. 30), societate pentru care
PUNR se pronunţă (p. 40); tensiunile care ar putea destabiliza societatea şi
care rezultă din concurenţă şi inegalităţi sunt rezolvate într-o astfel de
societate prin mecanismele pie ţei şi ale democraţiei (p. 31). Pe de altă
parte, proclamarea drept valori a libert ăţii şi solidarităţii (p. 6, 51) este
însoţită de precizarea că solidaritatea ”[…] stă la baza unei noi ordini
sociale, capabile să combată nedreptăţile şi inegalităţile în drepturi, să
reducă la minim deosebirile dintre clasele sociale” (p. 51). Mai mult, de şi
promovează tradiţia şi respectarea ei cât mai fidel ă (p. 6, 12-22), programul
deplânge întârzierea ”cristaliz ării structurilor şi relaţiilor moderne”, care a
făcut ca multe din elementele tradi ţionale să supravieţuiască până după
începutul secolului XX (p. 31).
În ceea ce priveşte furnizarea bunăstării, opţiunile sunt ferme:
proprietatea privată, fundament al economiei de pia ţă promovate de PUNR,
este a fi şi principala sursă a ”bunăstării şi progresului social” (p. 40).
Aceasta deoarece proprietatea privat ă se constituie într-un garant al
”libertăţii totale de acţiune”. La rândul ei, munca reprezint ă principalul
determinant al nivelului individual de via ţă constituit ca măsură a eficienţei
activităţii desfăşurate de fiecare individ. În aceste condi ţii, ”fiecare cetăţean
are obligaţia de a munci, iar […] societatea are datoria ca, în func ţie de
împrejurări, să-şi ajute cetăţenii de a beneficia de dreptul la munc ă” (p. 58).
Influenţele liberale sunt reflectate şi de programul economic, ca şi
de cel social. Opţiunea pentru o economie d e piaţă dominată de legea
cererii şi a ofertei este dublată de promovarea principiului descentraliz ării, al
unei privatizări rapide şi al restructurării prin acumularea de capital şi
reinvestirea acestuia. Xenofobia nu se manifest ă nici în acest domeniu,
atragerea de capital străin fiind privită ca o prioritate.
Programul social, citit mai degrab ă printre rânduri, constituie şi el
expresia unui stat minimal. Protec ţia socială este văzută ca o necesitate,
fiind imaginată ca un ajutor acordat categoriilor def avorizate (p. 8, 11).
Familia - ca unitate de bază a societăţii şi statului - trebuie ocrotită, ea fiind
aceea ce intervine prima în ocrotirea membrilor s ăi. Măsurile concrete
lipsesc, însă nici principiile generale de ac ţiune nu sunt sugerate (p. 55).
De o atenţie specială se bucură criza locuinţelor. PUNR se arată
preocupat îndeosebi de aspectul calitativ, al dot ărilor cu diferite facilităţi
casnice şi a întreţinerii continue a fondului de locuin ţe existent. Atenţia
programului se îndreaptă atât spre mediul urban, cât şi spre mediul rural,
fiind vizate nu numai locuinţele în sine, ci şi amenajarea de grădini publice,
oaze verzi, acumulări de apă etc. Creditele avantajoase destinate construirii
de locuinţe se alătură alocării de fonduri speciale de la buget ul central către
bugetele locale pentru ”sprijinirea ini ţiativelor proprietarilor şi eventualelor
comitete cetăţeneşti” având drept obiectiv repararea şi întreţinerea
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locuinţelor deja existente (p. 58).
Al doilea punct de interes al programului social din 1995 al PUNR, îl
constituie învăţământul. Preocuparea PUNR nu mai este îns ă în principal
limba de studiu, ci mai degrab ă aspectele ”tehnice” ale procesului
educaţional: calitatea spaţiilor de învăţământ, dotarea laboratoarelor, dar şi
dreptul la liberă alegere a căii şcolare urmate şi preocuparea pentru
orientarea mai accentuat ă a elevilor spre aria practic ă, aplicativă.
Pe ansamblu, doctrina na ţională a PUNR suferă fără îndoială
puternice influenţe liberale, atât în sfera economic ă, cât şi la nivelul
politicilor sociale.
Partidul România Mare
1991-1993

În numărul său din 17 mai 1991, revista România Mare denunţa
situaţia în care se afla România: ”Patria noastr ă trăieşte o situaţie
dramatică, de umilire a demnităţii naţionale şi de profundă criză în toate
domeniile de activitate”. Erau condamnate haosul social şi colapsul
economic, precum şi ilegalităţile pe care autorii le vedeau la tot pasul.
Această situaţie justifica necesitatea apariţiei unui nou partid care, salvator,
să izbăvească ţara şi s-o cârmuiască pe drumul cel drept.
Câteva luni mai târziu, la 21 iunie, aceea şi revistă publica şi
”Platforma-program a Partidului România Mare”, ce avea s ă fie adoptată ca
atare la prima Conferinţă Naţională a PRM, desfăşurată la 11 octombrie
1991. Noul partid îşi preciza poziţia de centru-stânga pe eşichierul politic,
afirmându-şi şi descendenţa istorică de ”continuator declarat al tradi ţiilor de
luptă ale Partidei Naţionale din secolul trecut”.
Documentul este unul destul de sumar, mai degrab ă o înşiruire de
principii. Rezervând un spaţiu important înfierării guvernării FSN, PRM se
arăta preocupat de o soluţie a crizei prin care trecea ţara. Era propus un stat
autoritar, bazat pe o for ţă de coerciţie şi un aparat justiţiar extrem de
puternice, fiind susţinută şi înfiinţarea unor noi aparate de asigurare a
ordinii, precum ”Comitetul Na ţional pentru Cercetarea Activit ăţilor
Antiromâneşti”. Obiectivul primordial al PRM era acela al prop ăşirii
neamului, al apărării integrităţii şi suveranităţii naţionale. Criza statului era
văzută din acest punct de vedere: ”exist ă forţe oculte, extremiste,
antidemocratice, care, susţinute şi manevrate din exterior, provoac ă haos”
destabilizând ţara. Moralizarea societ ăţii putea fi realizată doar prin
”revitalizarea civilizaţiei săteşti”, idee ce va domina politica PRM şi în toate
celelalte programe publicate pân ă în 1997, inclusiv.
Opţiunile economice ale PRM sunt oarecum contradictorii.
Economia liberă, de piaţă, spre care România trebuia s ă se îndrepte treptat,
urma a fi controlată ”la nevoie”, în timp ce ”statul trebuie s ă îşi asigure un rol
important în mecanismul de alc ătuire a preţurilor”. Programul lasă nelămurit
raportul între proprietatea privat ă şi cea de stat, relaţie care ”trebuie
determinată de strategia de dezvoltare a econom iei naţionale şi de
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interesele pe care statul trebuie s ă le aibă în sectoarele de bază”.
Etapizarea tranziţiei prevedea abia într-o fază ulterioară, relativ îndepărtată,
o privatizare redusă, realizată ”în interesul salariaţilor şi a statului”.
Programul social al PRM se dovedea a fi unul destul de darnic în ce
priveşte protecţia socială, realizată mai ales categorial. PRM propunea trei
mari Programe Naţionale de ajutorare pentru familiile cu mul ţi copii, bătrânii
fără venit sau cu pensii mici şi pentru şomeri. Stoparea şomajului era de
altfel declarată drept ”obiectiv de mare urgen ţă”, soluţiile propuse vizând
recalificarea forţei de muncă şi ocuparea sa completă prin retehnologizare şi
structurare. Gratuităţii învăţământului i se adăuga cea a asistenţei medicale,
însă gratuitatea în acest caz este destinat ă pentru ”toţi pensionarii şi
salariaţii”.
”Platforma electorală” publicată în vara lui 1992 avea să repete ca
principii, structură şi măsuri programul adoptat în 1991. Nout ăţile sunt două:
condamnarea terapiei de şoc recomandate de FMI şi aplicată de Guvern,
strategie care, în opinia PRM, a dus la colaps economic, costurile fiind
suportate de populaţie; un program pentru tineret care î şi propune sprijinirea
acestuia pentru a face sport de performan ţă.
În 1993 are loc primul Congres al PRM, ocazie cu care sunt
adoptate statutul şi programul partidului, probabil într -o formă apropiată de
cea din 1991, aşa cum reiese din discursul rostit de pre şedintele partidului
13
cu acest prilej . Există totuşi două modificări importante: opţiunea pentru
atragerea capitalului străin şi faptul că privatizarea este privită acum drept o
condiţie necesară. Procesul urmează însă să fie unul de durată, începutul
fiind dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii. În plus, anumite secto are ”sunt
exceptate de la privatizare: energetic, extractiv, industria de armament,
fondul forestier, o parte a exploata ţiilor agricole, învăţământul, cercetarea
ştiinţifică etc.”.
1996

Statutul din 1993 al Partidului România Mare definea orientarea sa
politică drept una socială şi naţională (p. 3). Cu timpul, aspectul social avea
să fie estompat de cel naţional. Programul din 1996, f ără îndoială cel mai
elaborat produs al PRM, specific ă cu claritate opţiunea ideologică a
partidului pentru doctrina na ţională, doctrină dezvoltată de-a lungul ultimelor
două secole de înaintaşi iluştrii precum reprezentanţii Şcolii Ardelene, Tudor
Vladimirescu, revoluţionarii paşoptişti, Alexandru Ioan Cuza, Mihail
Kogălniceanu etc. (p. 5-18). Numită uneori şi naţionalismul luminat, doctrina
PRM este definită drept ”baza teoretică şi ideologică a partidului […], fiind
expresia sintetică a multimilenarei experien ţe a românilor, avându-şi
izvoarele atât în religia creştin-ortodoxă în care s-a format poporul român,
cât şi în ideile de libertate, dreptate şi neatârnare ale marilor figuri ale
13

Vezi PRM'93. În mod ciudat, nici Politica, nici România Mare nu publică acest program, ci numai
statutul. Discursul citat al lui C.V. Tudor conţine totuşi referiri la programul adoptat, rezumându-l.
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neamului. Doctrina Naţională înmănunchează credinţa, sentimentul de
libertate şi dreptate, dragostea pentru glia str ăbună şi tradiţiile strămoşeşti.
Principiile şi idealurile Doctrinei Na ţionale se constituie într-un concept
doctrinar modern, rezultat din altoirea pe tulpina na ţională a unor valori ale
doctrinelor social-democrată şi creştin-democrată” (p. 4).
Acest altoi doctrinar propunea drept obiectiv primordial o ”Societate
a Prosperităţii şi Dreptăţii Sociale”, bazată pe câteva principii majore: statul
de drept, justiţia socială, pluralismul proprietăţii, economia de piaţă,
protecţia socială reală şi garantată etc. (p. 60). Bunăstarea pare a fi
determinată de fiecare individ în parte, în pr imul rând prin muncă, dar şi prin
alte calităţi şi acţiuni: ”Partidul România Mare î şi propune să determine o
concepţie corectă despre corelaţia dintre munca şi statutul social al
cetăţeanului, repunând munca, talentul şi iniţiativa pe primul loc în
preocuparea naţiunii române, ca determinante ale bun ăstării membrilor
societăţii”. Totuşi, în cele din urmă tot munca este cea care primeaz ă:
”Nemunca, mijloacele ilicite de acumulare a valorilor, corup ţia, criminalitatea
economică trebuie să fie pedepsite ferm în faţa societăţii, prin metode
educative adecvate, de reinstaurare a unei moralit ăţi asumate în mod
unanim” (p. 32).
Statul, caracterizat printr -o forţă de coerciţie foarte bine dezvoltată
are un rol ambiguu într-o astfel de societate. De şi puternic, el nu trebuie să
recurgă la ”dirijism” sau la interven ţionism. Statul trebuie s ă asigure în
primul rând echilibrul societăţii. Dar, fiind ”cel mai mare depozitar de venituri
băneşti”, statul este ”primul investitor în domenii de interes bugetar, primul
cumpărător de bunuri materiale şi primul întreprinzător în crearea şi
dezvoltarea activităţilor productive şi neproductive” (PRM’96, p. 81).
Construirea ”Societăţii Prosperităţii şi Dreptăţii Sociale” reprezintă
însă un proces extrem de complex implicând mai mult e etape, prima etapă
fiind rezervată realizării ”obiectivelor fundamentale ale reformei”, ulterior
urmând a avea loc ”cristalizarea proceselor de transformare institu ţională”
(p. 62-63). Patru sunt punctele ce urmeaz ă a fi atinse în prima etap ă:
”extensia sectorului privat prin privatizarea marii industrii şi a băncilor”,
refacerea ”civilizaţiei săteşti” şi consolidarea unei noi structuri a
14
exploataţiilor agricole , dezvoltarea pieţei capitalurilor, macro-stabilizarea
economică. Interesante sunt acceptarea privatizării ca principiu, precum şi
atenţia acordată pieţei de capital - preocupare constantă a partidelor
liberale. La polul opus se situeaz ă însă una dintre ”trăsăturile esenţiale ale
noii societăţi” - justiţia socială, imaginată drept ”egalitatea social-economică
a membrilor societăţii” (p. 63).
De altfel, oscilaţia între principii liberale, social -democrate şi creştindemocrate caracterizeaz ă întregul program. Economic, op ţiunile merg spre
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, realizată atât prin efort propriu,
cât şi prin atragerea de capital str ăin (o altă noutate faţă de programele
precedente). Însă deschiderea spre capitalul str ăin şi spre pieţe externe
14

Lipsesc însă specificaţii clare privind forma acestora.
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este însoţită de apărarea principiului protecţionismului şi de propuneri în
acest sens (p. 67, 69, 70 etc.). Este acceptat ă şi privatizarea parţială
(excepţie fac aceleaşi sectoare ca şi în 1993). Prioritatea revine îns ă
restructurării, iar aceasta, atrage aten ţia PRM, nu înseamnă nicidecum
”lichidarea industriei române şti”, ci eficientizarea acesteia (p. 68).
Din punct de vedere al serviciilor sociale, PRM opteaz ă pentru un
relativ status-quo. Schimbarea socială nu trebuie să afecteze forma acestor
servicii, ci doar să le îmbunătăţească în cadrul aceluiaşi sistem, controlat
integral de stat. Sunt prevăzute astfel reforma sistemului asigur ărilor sociale
şi cea a asistenţei sociale, fără a se preciza însă sensul eventualelor
îmbunătăţiri (p. 79). Sistemul sanitar şi cel educaţional, complet etatizate,
urmau a fi gratuite în principiu. În înv ăţământ, obligatoriu până la 10 clase,
gratuitatea este explicită, reforma vizând măsuri de promovare a valorilor
naţionale şi dotarea unităţilor de profil cu aparatur ă electronică şi de calcul
(p. 83-84). Asistenţa medicală este proiectată a fi gratuită pentru ”copii,
femei gravide, pensionari, elevi, studen ţi, militari, handicapaţi şi alte
categorii stabilite prin lege” (p. 86). Pentru restul popula ţiei nu există nici o
specificaţie, reforma sanitară fiind dedicată în general îmbunătăţirii dotării
unităţilor sanitare.
Protecţia forţei de muncă reprezintă o prioritate a PRM, lucru normal
într-o societate axată pe muncă. Obiectivul este ocuparea cât mai deplin ă,
iar măsurile specifice vizează diversificarea profesiilor (p. 78) şi crearea de
locuri de muncă prin încurajarea dezvoltării de întreprinderi mici şi mijlocii
(p. 66).
Justificarea protecţiei sociale se înscrie în logica proiectului propus:
”În doctrina Naţională a Partidului România Mare, un loc important îl de ţine
grija pentru o protecţie socială eficientă, fără de care populaţia Ţării este
atacată în însăşi fibra sa biologică” (p. 36). Este motivul pentru care PRM î şi
propunea să rezolve, ”în temeiul moralei cre ştine, problema copiilor str ăzii, a
cerşetorilor, a semenilor fără adăpost”, mai ales că ”această problemă este
o pată pe obrazul Naţiunii” şi că ”demnitatea naţională a fost afectată în cea
mai mare măsură de popularizarea în exterior, cu obstina ţie, a imaginii
dezolante a săracilor noştri” (p. 36). Într-o Societate a Prosperit ăţii şi
Dreptăţii Sociale, protecţia socială trebuie să fie ”reală şi garantată”. Ca şi în
cazul gratuităţii asistenţei medicale, măsurile de protecţie socială sunt
focalizate asupra categoriilor defavorizate: ”Politicile sociale trebuie s ă ducă
la eliminare, iar nu la perpe tuarea sărăciei, asigurând un trai civilizat pentru
persoanele defavorizate (familii cu mul ţi copii, familii descompletate, b ătrâni
fără pensie sau cu pensii foarte mici, handicapa ţi, orfani)” (p. 79).
Finanţarea unei astfel de societ ăţi poate fi realizată printr-o politică
fiscală orientată spre stimularea produc ţiei (p. 76-77) şi prin utilizarea
”tuturor fondurilor disponibilizate sau realizate prin confiscarea marilor averi
obţinute fraudulos, pentru crearea bazei materiale de sus ţinere a copiilor şi
bătrânilor nevoiaşi, a tuturor cetăţenilor lipsiţi de resurse” (p. 37). Rolului de
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Robin Hood modern al politicii fiscale urma s ă i se suprapună unul de
stimulare a muncii, PRM propunând ”introducerea unui sistem fiscal care s ă
asigure impozite echitabile şi […] stabilitate veniturilor bugetare şi
stimularea comportamentelor orientate spre munc ă, economisire şi investiţii”
(p. 76).
1997

Programul din 1996 al PRM tr ăda o inspiraţie socialist-revoluţionară:
propunea o reformă la capătul căreia să fie clădită o societate ideală;
tranziţia către această societate urma a fi una etapizat ă, fiind prin urmare
uşor de supus unor permanente amân ări, justificate prin pericolul permanent
venit din partea unor duşmani interni şi externi; partidul se înfăţişează drept
salvatorul unei societăţi aflate într-o criză de dimensiuni aproape
apocaliptice, fiind totodată moştenitorul firesc al experien ţei trecute a naţiei;
toate acestea motiveaz ă necesitatea unui stat autoritar, legitimat în a
pretinde eforturi extraordinare cet ăţenilor.
”Programul de guvernare” din 1997 p ăstrează aceleaşi caracteristici.
Doctrina declarată rămâne ”Naţionalismul Luminat” – ”cea mai veche, mai
nobilă şi mai îndreptăţită doctrină, care uneşte ca un fir roşu toate
evenimentele cardinale ale Istoriei Ne amului” (p. 2). Numele societ ăţii ideale
se schimbă, însă esenţa ei este aceeaşi: ”tipul de societate pe care vrem s o edificăm va fi ’capitalismul popular’, care va prelua, va sintetiza şi va
optimiza tot ceea ce este valoros atât în Occident, cât şi în tradiţiile
interbelice ale României şi chiar în experienţa socialistă” (p. 1).
Criza statului este dată de incapacitatea guvernan ţilor, de corupţia
funcţionarilor publici: ”Guvernul [PRM] va întrona ordinea şi disciplina în
Administraţia de Stat, va combate corupţia şi alte fenomene infracţionale
printre funcţionarii publici […]. [Guvernul PRM] va opri imediat aplicarea
măsurilor de privatizare frauduloas ă şi lichidare iraţională iniţiate în 1997, şi
va deschide o anchetă riguroasă privind condiţiile în care s-au înfăptuit,
precum şi efectele acestora asupra produc ţiei materiale şi a traiului
populaţiei. FPS va fi desfiinţat. Cei vinovaţi de subminarea economiei
naţionale şi de înfometarea populaţiei vor fi deferiţi Justiţiei” (p. 3).
În centrul programului stau ”dreptatea socială” şi ”îmbunătăţirea
nivelului de trai al populaţiei”. Reforma economică e destinată acestui scop
şi presupune restructurarea având drept criterii rentabilizarea şi eficienţa.
Proprietatea privată este acceptată ca formă de proprietate, însă programul
vorbeşte despre păstrarea poziţiilor statului îndeosebi în domeniul bancar
(p. 6) şi despre ”păstrarea şi rentabilizarea activelor Statului în unit ăţile
industriale cu producţie strategică, văzând în acestea câteva dintre pârghiile
exercitării controlului românesc asupra industriei Ţării noastre” (p. 13).
Creşterea ponderii sectorului privat în industrie este încurajat ă, însă aceasta
urma a se realiza prin investi ţii ale antreprenorilor privaţi în noi capacităţi de
producţie. Deşi condamnă lichidarea unor societăţi comerciale de către
Guvernul CDR-PD-UDMR, PRM acceptă în programul său şi posibilitatea
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falimentului (p. 7).
Dacă sub aspectul principiilor doctrinare şi al programului economic,
proiectul din 1997 nu prezint ă deosebiri faţă de cel precedent, programul
social se distinge prin nuanţări şi dezvoltări suplimentare.
O primă mutaţie o reprezintă acceptarea unui sistem sanitar mixt,
propunându-se chiar facilitarea înfiinţării de unităţi medicale private. Scopul
final este îmbinarea asist enţei medicale gratuite furnizate de stat, cu cea
”subvenţionată de societăţile de asigurare” şi cu cea cu plată (p. 21). În plus,
este acordată atenţie şi aspectului preventiv al educa ţiei sanitare.
Pentru învăţământ, prevederile din 1996 sunt înso ţite acum de
precizarea cifrei de 6% ca pondere a cheltuielilor educa ţionale în PIB,
finanţarea fiind asigurată atât de la bugetul de stat, cât şi din surse proprii
ale unităţilor de învăţământ.
PRM se arată preocupat de existenţa şomajului şi de faptul că
numărul pensionarilor este superior celui al popula ţiei active. Soluţia este
oferta de locuri de muncă pe care Guvernul PRM ar putea s ă o facă
oricând, însă documentul nu precizează modalitatea identificării acestora
(p. 5).
Pentru eradicarea sărăciei este propus ”un vast program” constând
în: ”acordarea de asisten ţă familiilor aflate sub pragul s ărăciei; preluarea la
datoria publică a datoriilor pe care le au, la chirie şi întreţinere, cetăţenii cu
venituri mici; protejarea produc ătorilor care vor să-şi vândă mărfurile la
piaţă; eliminarea intermediarilor speculan ţi; controlarea şi limitarea
preţurilor, prin facilitarea de c ătre comerţul de stat a accesului popula ţiei la
mărfurile date” (p. 4). O ini ţiativă suplimentară este refacerea rezervelor
guvernamentale de alimente de bază, astfel încât statul să poată sprijini
populaţia în momente critice (p. 5). Un al treilea tip de m ăsură propusă
pentru combaterea sărăciei este ”îmbogăţirea surselor de venituri”, ceea ce
va conduce în doi ani la dublarea veniturilor rea le ale populaţiei (p.19).
Dincolo de aceste măsuri de protecţie socială având, în general, un caracter
universalist, PRM îşi propune şi trei programe categoriale: un program
dedicat tineretului, intitulat ”Tinere ţe fără bătrâneţe”, o Lege a Copiilor
Străzii, ”menită a proteja această categorie defavorizată şi a-i deschide o
perspectivă pozitivă” (p. 25) şi un pachet de măsuri destinate bătrânilor pensii de 75% din veniturile salariale medii în ultimii ani, înfiin ţarea unei
reţele de cămine pentru bătrâni patronate de Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale” (p. 19-20).
Dacă în 1996 mândria naţională constituia un motiv pentru a
dezvolta programe pentru o categorie marginalizat ă de societate (copiii
străzii), ideologia face ca proiectul din 1997 s ă prezinte o situaţie inversă:
”Guvernul va scoate […] asisten ţa socială (cu excepţia câtorva componente)
din zona actului de caritate, care nu se justific ă nici moral şi nici productiv,
fiindcă românii sunt oameni demni şi nu au nevoie de mila public ă” (p. 19).
Este însă greu de apreciat ce înţelege aici PRM prin milă publică în
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condiţiile în care prevede cel puţin câteva măsuri cu caracter redistributiv,
singurul tip de acţiune a statului care ar putea sem ăna cu un act de caritate.
Cert este că, în timp, Partidul România Mare doreşte diminuarea rolului
statului în domeniul serviciilor sociale, pe m ăsură ce producţia şi
productivitatea vor creşte, iar piaţa se va maturiza şi îşi va îndeplini rolul de
mecanism reglator. Pân ă atunci însă, ”în actualele condiţii de forţă majoră
avem în vedere chiar instituirea mercurialului liber consim ţit la produsele
alimentare de bază, pentru a nu lăsa populaţia să cadă o pradă la discreţia
reţelelor de tip mafiot - reţele pe care, de altfel, le vom lichida” (p. 20).
În fine, un alt sector asupra căruia PRM îşi apleacă atenţia este cel
al locuinţelor. Trei sunt măsurile propuse în acest domeniu: finan ţarea prin
credite externe a finalizării locuinţelor începute şi a lansării unui program
naţional de locuinţe (p. 6); deschiderea unor li nii avantajoase de credite
pentru tineri, destinate cump ărării de apartamente, mobilă şi automobile
(p. 20); acordarea blocurilor de locuin ţe neterminate marilor platforme
industriale în vederea definitiv ării acestora, ca şi cointeresarea societăţilor
comerciale puternice în construc ţia de locuinţe sociale (p. 20).
Tipul de finanţare propus pentru întreaga politic ă promovată este
axat pe creditarea extern ă, fapt oarecum surprinz ător pentru un partid
naţionalist. Opţiunea în cauză este probabil legată de situaţia concretă a
României în momentul respectiv - o criză destul de pronunţată de lichidităţi
interne, reflectată şi în doctrinele celorlalte partide.
Concluzii la doctrinele naþionaliste

Punctul comun al doctrinelor PRM şi PUNR îl constituie afirmarea
identităţii naţionale ca valoare fundamental ă a proiectului propus, ca şi
stabilirea unei necesare congruen ţe între unitatea politică şi cea etniconaţională. Ambele partide identific ă o criză a statului manifestată prin
slăbirea prestigiului său internaţional şi găsesc iniţial cauza acestui fenomen
în neregulile interne, în haosul provocat de for ţe duşmane, cu precădere
maghiare. După 1992, tonul agresiv al PRM determin ă PUNR să adopte
poziţii mai moderate, fapt remarcat în doctrina sa din 1995.
În afară de aceste asemănări, cele două doctrine se situează la poli
opuşi, mai ales după reorientarea PUNR, dar şi înainte de aceasta.
Proiectul propus de PUNR are evidente nuan ţe liberale, prin opţiunile sale
pentru un stat minimal atât economic, cât şi social, plan în care se manifestă
mai ales prin preferinţa pentru politici sociale categoriale.
PRM adoptă poziţii diferite, dezvăluind influenţe socialiste: stat
autoritar, transferuri sociale universaliste, gratuit ăţi în asistenţa sanitară şi în
sistemul de învăţământ, respingerea idei posibilit ăţii privatizării serviciilor
sociale, subvenţionarea preţurilor la producător şi ocuparea completă a
forţei de muncă. Cu toate acestea, începând cu 1996, şi PRM se
încadrează în trendul general către o protecţie socială categorială.
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Doctrine socialiste: Partidul Socialist al Muncii
Partidul Socialist al Muncii ia na ştere în noiembrie 1990 prin
unificarea Partidului Socialist Român cu Partidul Democrat al Muncii, chiar
la Conferinţa de înfiinţare a Partidului Socialist Româ n. Încă de la înfiinţare
PSM îşi exprimă opţiunea pentru doctrina socialist ă considerată a fi ”unica
alternativă pe calea progresului şi prosperităţii” (”Expunerea Preşedintelui
Comitetului de iniţiativă la Conferinţa Naţională de Constituire a Partidului
Socialist Român, vol. I, p. 13).
Deşi adoptă ideologia socialistă, noul partid se delimiteaz ă de
dictatura ceauşistă şi de ”comunismul şi socialismul de tip totalitar, stalinist”
(PSM ’90,vol. I, p. 18). Cu toate acestea, partidul revendic ă o parte din
moştenirea şi din realizările regimului comunist şi intenţionează să adapteze
elementele de doctrină la realităţile contemporane: ”noul Partid Socialist
radical renovat, care nu trebuie s ă-şi renege integral trecutul, va merge spre
o configurare nouă, modernă, spre un partid de o orientare nou ă, de
stânga”(PSM ’90, vol. I, p. 16).
De asemenea, este interpretat ă semnificaţia evenimentelor din
decembrie 1989, din prisma partidului nou format. ”Mi şcarea din decembrie
nu a avut un caracter anticomunist, nu a vizat nici un fel de renunţare la
socialism şi întoarcere la capitalism” (PSM ’90,.vol. I, p. 13). Aceast ă
raportare la momentul decembrie ’89 este foarte important ă, ea definind
practic linia pe care urma s ă o adopte partidul, faţă de realităţile româneşti
contemporane, şi principalele direcţii pe care le va adopta programul
partidului. În documentele ulterioare se va reg ăsi opţiunea pentru ”cea de-a
treia cale”, situată între socialismul clasic, de influen ţă marxist-leninistă, şi
reîntoarcerea la capitalism, î nţelegând prin aceasta întoarcerea la situa ţia
existentă înainte de 1944.
Documentul citat nu conţine şi elemente programatice, ci doar
precizează poziţia pe care se situează PSM faţa de evenimentele care s-au
produs în ţara noastră, din 1944 până în prezent.
1991

Primul Congres al PSM, desf ăşurat în august 1991, adopt ă
Programul partidului care se va p ăstra aproape neschimbat pân ă în prezent.
Deşi ulterior Congresele şi Conferinţele naţionale vor aduce unele modific ări
, liniile directoare vor rămâne cele precizate în 1991.
Plasându-se în stânga spectrului politic, PSM ”se declar ă exponent
şi succesor legitim al tradi ţiilor valoroase şi progresiste ale mişcării
socialiste, muncitoreşti şi democratice din ţara noastră” (”Programul PSM” Proiect, p. 2). De asemenea, partidul se arat ă deschis spre colaborarea cu
toate forţele politice de stânga: ”PSM va contribui pe toate c ăile la cultivarea
sentimentelor de respect, solidaritate şi conlucrare cu formaţiunile politice
interne de stânga” (”Program PSM”, p. 5 ).
Pornind de la principiile ”egalitate, dreptate, demnitate şi echitate
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pentru toţi cetăţenii”, Programul îşi propune ”zidirea pe pământul românesc
a unei societăţi civile a muncii libere, fără asuprire socială sau naţională,
fără învrăjbiri sau discriminări”. Sintetizând, coordonatele principale ale
Programului constau în op ţiunea pentru pluralism politic, pentru economie
socială de piaţă, pentru instaurarea statului de drept şi pentru o politică
socială definită ca ”un sistem atotcuprinz ător” (p. 4-10).
În plan economic PSM este adeptul pluralismului formelor de
proprietate, propunând coexisten ţa proprietăţii de stat, a celei mixte,
cooperatiste, de asociere şi a proprietăţii private. Cu toate acestea, primul
tip de proprietate este considerat a fi cel ma i important: ”proprietatea de
stat, direcţionată, gospodărită şi administrată pe principiile pieţei, trebuie să
se menţină pe poziţii raţionale în sectoarele cheie ale economiei” (p. 7).
Opţiunea pentru economie social ă de piaţă este însoţită de
intervenţia puternică a statului, care trebuie s ă controleze aproape toate
domeniile vieţii economice. Acesta ”ca reprezentant al întregii na ţiuni trebuie
să asigure coordonarea, armonizarea tuturor agen ţilor economici” (p. 6),
indiferent de forma de proprietate a î ntreprinderii respective. Astfel c ă, statul
”trebuie să orienteze dezvoltarea economic ă spre obiectivele stabilite, să
asigure echilibrul macroeconomic” (p. 6), trebuie s ă intervină în ”restabilirea
echilibrului între cerere şi ofertă a pieţei bunurilor de consum” (p. 6), în
construcţia de locuinţe, spitale, şcoli, în dezvoltarea infrastructurii (p. 8).
Aceluiaşi actor îi revine rolul de a men ţine controlul valutar şi de a asigura
echilibrul balanţei comerciale şi de plăţi (p. 7).
Tot în sarcina statului cade şi realizarea planificării la nivel macroeconomic, PSM fiind ”adeptul împletirii organice a economiei de pia ţă cu
conducerea planificată macroeconomică” (p. 6). Este respinsă planificarea
supercentralizată şi se optează ”pentru o planificare modern ă care să ţină
seama de factorii obiectivi, de cerin ţele pieţei” (p. 7), programul propunând
şi realizarea unei planificări şi la nivel microeconomic.
Dar rolul statului nu se reduce la controlarea proceselor economice.
Rezolvarea problemelor sociale şi realizarea protecţiei sociale sunt tot
atribuţii ale statului, acesta fiind dator s ă asigure ”bunăstarea generală”
(p. 6). Dezvoltarea economic ă şi politica socială sunt, în viziunea PSM, de
nedespărţit, cea de-a doua constituind o premisă a primei.
La baza politicii sociale propuse de PSM st ă ideea că ”societatea
are răspunderi şi obligaţii faţă de fiecare membru al ei”, de aceea aceast ă
politică este concepută ca ”un sistem atotcuprinz ător, în care să-şi
găsească reflectarea şi rezolvarea interesele tut uror categoriilor de
persoane” (p. 10). Tipul de bun ăstare propusă de PSM este fundamentat ă
în principal pe muncă. Obiectivele declarate ale politicii sociale sunt:
ridicarea nivelului de trai, protec ţia consumatorului, recunoa şterea şi
protejarea veniturilor obţinute din activitatea socialmente util ă, desfăşurată
de fiecare membru al societ ăţii. Din punct de vedere al m ăsurilor concrete,
PSM continuă direcţiile adoptate de programul Partidului Comunist în acest
domeniu. societatea este obligat ă să asigure locuri de muncă pentru toţi cei
apţi să desfăşoare o astfel de activitate: ”garantarea locului de munc ă este o
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înaltă obligaţie a societăţii” (p. 11).
În realizarea protecţiei sociale este considerat drept principiu de
bază solidaritatea, scopul protec ţiei fiind ajutorarea persoanelor
handicapate, a celor fără loc de muncă, bătrânilor, copiilor, a familiilor cu
mai mulţi copii. Pentru toţi aceştia societatea este datoare s ă asigure surse
adecvate de venit (p.11).
Gratuitatea serviciilor sociale cu rol fund amental în viaţa cetăţenilor
este considerată o altă obligaţie a statului. În această categorie intră
învăţământul, pregătirea, perfecţionarea şi reconversia profesională.
Asistenţa medicală gratuită este acordată doar copiilor, elevilor, studen ţilor
şi tuturor categoriilor de cetăţeni cu venituri mici (p. 11).
Deci, aşa cum prezintă Programul adoptat în 1991, PSM opteaz ă
pentru un stat al bunăstării extensiv, în care societatea este obligat ă să
asigure bunăstarea fiecărui individ, în primul rând prin garan tarea dreptului
la muncă. Este surprinzător, pentru un partid cu doctrin ă socialistă, că nu
abordează societatea dintr-o perspectivă conflictualistă, că nu etichetează
asigurarea bunăstării ca pe o amăgire a clasei muncitoare de c ătre clasele
conducătoare, ba chiar o promite.
În ceea ce priveşte raportarea PSM la forţele aflate la conducerea
ţării în perioada 1990-1991, acestea sunt percepute ca fiind tot for ţe politice
de stânga, cărora partidul se oferă să le acorde chiar sprijinul: ”apreciem şi
sprijinim eforturile organelor alese democratic ale Frontului Salv ării
Naţionale, îndreptate spre redresarea situa ţiei economico-sociale […],
pentru asigurarea condiţiilor demne de viaţă ale oamenilor” (p. 5). Deci
partidul aflat la guvernare nu era considerat de P SM drept un inamic, drept
”duşmanul de clasă”, împotriva căruia trebuie să se poarte lupta politică, ci
un aliat care trebuie sprijinit.
Pe de altă parte, ”bunăstarea generală” era considerată, în perioada
comunistă, un drept câştigat de membrii societ ăţii. Continuând tradiţia
regimului socialist românesc, a Partidului Comunist în special, PSM nu
poate să refuze societăţii româneşti acest drept. A asigura bun ăstarea
generală nu mai constituie instrumentul de inducere în eroare utilizat de
clasele exploatatoare, aşa cum este considerat de partidele socialiste din
ţările vest europene, ci continuarea programului început de regimul
comunist.
Numeroasele Plenare ale Comitetului Na ţional al PSM , Conferinţele
Naţionale şi Congresele care au urmat, nu au adus modi ficări de fond în
concepţia partidului, mai ales în ceea ce prive şte rolul statului, politicile
sociale şi domeniul economic. Se p ăstrează opţiunea pentru o intervenţie
cât mai puternică a statului în economie şi protecţia socială, pentru
economie socială de piaţă, pentru o bunăstare generală, bazată în principal
pe muncă şi asigurată în primul rând prin garantarea locului de munc ă. În
decursul timpului mai apar anumite nuan ţări, însă direcţiile se păstrează
aceleaşi.
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1993

Raportul la Plenara Comitetului N aţional din 1993, intitulat ”Bilan ţ
politic: trei ani de tranziţie. Reforma şi impactul ei social. Necesitatea unei
politici social-economice realiste în viziunea PSM”, aduce trei elemente de
noutate, şi anume: definiţia tranziţiei în viziunea PSM, opţiunea referitoare la
felul în care trebuie să se facă privatizarea şi anumite precizări referitoare la
politicile sociale.
PSM concepe tranziţia ”nu ca o întoarcere la capitalism, ci ca pe un
drum spre economia social ă de piaţă”(PSM ’93, vol. I, p. 248). Tot î n
contextul abordării problematicii economice, se abordeaz ă tema privatizării
şi a constituirii proprietăţii private. În concepţia partidului, acest tip de
proprietate ”trebuie să se dezvolte în primul rând prin adi ţionare”, adică prin
formarea de noi proprietăţi şi nu prin privatizarea obiectivelor economice
aflate în proprietatea statului. Privatizarea acestora din urm ă se va face ”în
mod treptat şi fără pierderi” şi va avea forma de împropriet ărire (vol. I,
p. 248).
Se poate concluziona că PSM, în concordanţă cu doctrina socialistă,
urmăreşte menţinerea unui stat cât mai puternic şi caută să împiedice
formarea unor clase sociale care s ă deţină o mare parte a resurselor, acest
fapt fiind oglindit prin măsura de privatizare prin împropriet ărire şi nu prin
vânzare.
Tot în acest document se vorbe şte de ”procesul accentuat de
polarizare a societăţii în bogaţi şi săraci” (vol. I, p. 253). Prin aceasta PSM
remarcă faptul că societatea românească a părăsit egalitarismul comunist şi
se împarte în categorii d iferenţiate în funcţie de avere. Totuşi măsurile de
protecţie socială se adresează, în continuare, tuturor cet ăţenilor, nu doar
celor aparţinând unor categorii defavorizate. Astfel, ”Bilan ţul politic…” arată
că politica socială include toate condiţionările care privesc fiinţa umană […].
Reducerea politicii sociale numai la problemele imediat vizibile privind
ajutoarele sociale, a handicapa ţilor etc. este o viziune îngust ă, lipsită de
perspectivă, ce abate atenţia de le problemele sociale de fond, în
înfăptuirea unui stat social” (vol. I, p. 253). În rest, m ăsurile de protecţie
socială rămân aceleaşi.
1994

Cele două Plenare ale Comitetului Naţional al PSM care au avut loc
în acest an, una în luna ianuarie, iar cealalt ă în decembrie, afirmă
apartenenţa partidului la doctrina socialismului democratic modern
(PSM
’94 a, vol I, – p. 315) şi aduc în dezbatere problema crizei profunde prin care
trece societatea noastră.
Scopul propus de partid la Plenara din ianuarie 1994 este
”edificarea societăţii socialismului democratic modern în România, o
societate liberă, fără nici un fel de asuprire social ă şi naţională”
(PSM ’94 a, vol. I, p. 315). Este de remarcat faptul c ă în discursul partidului
încep să apară termeni precum asuprire socială, amintind de doctrina
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socialismului clasic. De asemenea, tot în cadrul acestor documente PSM î şi
defineşte electoratul, afirmând că partidul apără interesele clasei muncitoare
– muncitori, ingineri, tehnicieni, lucr ători din agricultură, cercetare şi
proiectare, oameni de cultură, oameni care muncesc cu bra ţele şi cu mintea
(PSM ’94 b, vol. II, p. 16). Se poate observa c ă şi această definire de
electorat tinde să apropie partidul de doctrina socialist ă în sens tradiţional,
care îi opune pe cei care muncesc şi sunt asupriţi, unei elite asupritoare.
Criza despre care vorbe şte PSM este văzută ca o ”criză de sistem”
(PSM ’94 b, vol. II, p. 12). Este vorba despre o criz ă economică, împletită cu
o criză morală şi ”manifestată prin: corupţie criminalitate, şubrezirea
autorităţii statului” (PSM ’94 b, vol. II, p. 12). Fiind vorba despre o criz ă de
autoritate a statului, soluţia ieşirii din criză nu poate fi alta decât înt ărirea
autorităţii acestuia. Drept soluţii PSM propune: ”interven ţia statului prin
metode şi pârghii economice specifice, supunerea unui sever control al
economiei şi introducerea unei discipline ferme, care, cu siguran ţă, vor
îngrădi pentru o perioadă de timp manifestarea nelimitat ă a principiilor
economiei de piaţă” (PSM ’94 a, vol. I, p. 317). Transpus în p lan economic
programul anti-criză constă în controlul statului asupra salariilor şi preţurilor,
stoparea creşterii şomajului, planificarea macroeconomic ă, limitarea
privatizării la domeniul serviciilor şi la cel al agriculturii (PSM ’94 a, vol. I,
p. 317-318).
Putem concluziona că, la problemele sociale şi economice ridicate
de tranziţie, singura soluţie pe care o propune PSM este renun ţarea la
economia de piaţă, cel puţin pentru un timp, şi reîntoarcerea la vechile
structuri economice, existe nte înainte de 1989. Pe fondul acutiz ării
problemelor din societatea româneasc ă, atitudinea adoptată de Partidul
Socialist al Muncii este de orientare puternic ă spre stânga politică.
În domeniul politicilor sociale apar noi probleme în cadrul discursului
politic al partidului, determinate de problemele noi care apar în societatea
românească. Astfel, sunt aduse în centrul dezbaterii cre şterea şomajului,
criza locuinţelor, dezechilibrul dintre venituri şi cheltuieli, însă soluţiile
propuse nu se abat de la Pr ogramul iniţial, propus în 1991. Sunt, de
asemenea, enunţate principiile care stau la baza politicii sociale, în viziunea
PSM, acestea fiind echitatea şi solidaritatea (PSM ’94 a, vol. I, p. 320).
”Flagelul şomajului” este considerat a fi o ”caracteristic ă principală a
modului de producţie bazat pe proprietatea privat ă” (PSM ’94 a, vol. I,
p. 321). Soluţia acestei probleme stă în intervenţia statului în economie, în
combaterea legilor pieţei, iar scopul final este ”ocuparea cât mai înalt ă a
forţei de muncă”.
Pentru reducerea dezechilibrului între venituri şi cheltuieli, drept
soluţie este propusă intervenţia statului în controlarea pre ţurilor şi salariilor.
Iar pentru rezolvarea crizei locuin ţelor, soluţia este apropiată de cea
adoptată de regimul comunist, şi anume construirea de locuin ţe ieftine, de
locuinţe sociale, finanţate integral de către stat, în care locatarii s ă fie
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majoritar chiriaşi (PSM ’94 a, vol. I, p. 321).
Singurul domeniu social în care se admite şi altă intervenţie decât
cea a statului este domeniul serviciilor sociale, în ţelegând prin aceasta
rezolvarea problemelor categoriilor defavorizate. În acest punct se prevede
cooperarea între stat şi organizaţiile asociative şi cooperative (PSM ’94 a,
vol. I, p. 321).
În ansamblu, deşi documentele Plenarelor desf ăşurate în 1994
urmează aceleaşi principii programatice expuse în 1991, se poate observa o
orientare marcantă spre stânga, aceasta reprezentând un r ăspuns la
provocările şi problemele aduse în prim plan de perioada tranzi ţiei.
1995

Cele două Plenare desfăşurate în acest an (27 mai şi 9 decembrie)
nu aduc elemente de noutate în programul partidului. În cadrul discursului
politic se remarcă o critică destul de puternică a reformei economice şi a
efectelor pe care aceasta le are în plan social. În Raportul la Plenara
Comitetului Naţional din 27 mai se arată că ”reforma economică elaborată şi
implementată […] este eronată pe planul obiectivelor şi nocivă în sfera
metodelor şi sarcinilor practice, ducând ţara la un impas general”
(PSM ’95 a, vol. II, p. 63).
La Plenara din luna decembrie sunt expuse erorile în aplicarea
reformei. În viziunea PSM aceste erori constau în: neglijarea produc ţiei şi
restructurării autohtone; liberalizarea brusc ă a preţurilor şi lipsa completă de
control a costurilor de producţie, lipsa de control a Executivului în economie
şi mai ales politica comercial ă şi ”politica financiar-monetară, de credite şi
fiscală, care nu a fost un susţinător real al economiei, ci mai degrab ă
inamicul principal al intereselo r naţionale de durată”(PSM ’95 b, vol. II, p.
162-164).
Pentru depăşirea acestui impas în care a intrat reforma, PSM nu
propune direcţii noi de acţiune, ci enunţă câteva principii care se reg ăsesc
în documentele mai vechi. Dintre aceste principii amintim r elansarea şi
susţinerea creşterii economice, combaterea şomajului, redistribuirea
echitabilă a costului economic şi social al reformei, favorizarea cooper ării şi
solidarităţii umane (PSM ’95 b, vol. II, p. 164 -165). Putem concluziona c ă şi
acest document urmează liniile programatice trasate anterior, f ără să
propună măsuri, noi corespunzătoare situaţiei economice a ţării.
1996

Raportul la Conferinţa Naţională a PSM, desfăşurată în februarie
1996, stabileşte trei finalităţi principale ale Programului partid ului:
”prosperitatea prin munca proprie, echitatea social ă, demnitatea naţională”.
De asemenea, este reafirmat ă adeziunea partidului la doctrina socialismului
democratic, doctrină care presupune pluralism politic şi economic, precum şi
securitate socială realizată prin ”redistribuirile necesare ale veniturilor” (PSM
’96, vol. II, p. 192-193).
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Deşi această Conferinţă Naţională pregăteşte discursul partidului din
cursul campaniei electorale, PSM r ămâne fidel măsurilor prezentate şi
principiilor exprimate în documentele anterioare. Se p ăstrează opţiunea
pentru un stat maximal în domeniul economic, dar şi în cel al politicilor
sociale. Astfel, în domeniul protec ţiei sociale se păstrează drept prioritate
”garantarea dreptului la munc ă, asigurarea de locuri de mun că”
(PSM’96, vol. II, p. 200). Tot o prioritate este considerat ă intervenţia statului
în redistribuirea veniturilor în scopul realiz ării de programe de protec ţie
socială cât mai apropiate de necesit ăţi.
Măsurile concrete de protec ţie pe care le propune acest document
sunt: asigurarea de gratuit ăţi în serviciile sociale esenţiale – învăţământ,
sănătate - pentru categoriile defavorizate ( şomeri, persoane cu venituri sub
minimul de trai, pensionari, elevi şi studenţi, handicapaţi); salarizarea
personalului angajat în sectorul bugetar la un nivel echitabil în raport cu
gradul de pregătire şi cu importanţa socială a muncii lor; construirea de
locuinţe la preţuri scăzute sau închiriate în schimbul unor sume mici, pentru
tinerii căsătoriţi; creşterea pensiilor şi menţinerea lor la un nivel echitabil în
raport cu salariile (PSM’96, vol. II, p. 200 -201).
În domeniul serviciilor publice, documentul prevede alocarea unui
procent mai mare din PIB pentru ştiinţă, învăţământ, cultură, precum şi
gratuitatea învăţământului de stat şi revenirea la şcoala generală de 10 ani.
Referitor la serviciile sanitare, acestea vor fi gratuite doar pentru anumite
categorii, aşa cum am arătat mai sus, dar nu se specific ă modul în care va fi
achitată de către celelalte categorii socia le asistenţa medicală.
Putem afirma că şi acest program al PSM p ăstrează aceeaşi linie
trasată de programele anterioare. Totu şi, deşi principiile rămân aceleaşi,
atât în domeniul protecţiei sociale, cât şi în cel economic, Raportul la
Conferinţa din 1996 este presărat de anumite măsuri care par să aibă mai
degrabă scop electoral, în vederea alegerilor care urmau s ă se desfăşoare
în acel an.
1997

Deşi înfrânt în alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 1996, PSM
rămâne fidel principiilor sale şi Programul publicat în 1997 nu aduce prea
mari modificări. Punând insuccesul electoral pe seama promov ării slabe a
imaginii partidului în campania electoral ă, PSM nu simte nevoia nici unei
îmbunătăţiri programatice (PSM ’97 a, vol. II, p. 286 -288). Astfel, se
păstrează aproape în aceeaşi formă opţiunile mai vechi pentru economie
socială de piaţă, pentru pluralismul politic şi al formelor de proprietate,
pentru intervenţia maximă a statului în economie şi în protecţia socială,
precum şi pentru protejarea tuturor cet ăţenilor ţării în toate circumstanţele
posibile. Punct central în politica social ă se păstrează şi de această dată
garantarea locului de muncă de către stat.
Un element de noutate îl reprezint ă aducerea în centrul discursului a
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polarităţii politice între forţele de stânga şi cele de dreapta, primele ap ărând
interesele maselor muncitoare, iar cele din urm ă pe ale păturilor sociale
avute, privilegiate. În plus, aceast ă polaritate este privită ca o ”luptă
antagonică deschisă” (PSM ’97, vol. II, p. 333), fapt ca re apropie partidul tot
mai mult de doctrina socialist ă clasică.
În programul economic singurul element de noutate îl constituie
prevederile din domeniul fiscal. Şi în acest caz actorul principal la care se
apelează este statul. Acestuia îi revine sarcina ”să acţioneze în direcţia
degrevării maselor muncitoare cu venituri mici de sarcini fiscale”
(PSM ’97 b, p. 26). Tot în spiritul redistribuirii de resurse pe care trebuie s ă
o opereze statul, Programul propune cre şterea impozitelor pe profitul
agenţilor economici (PSM ’97 b, p. 26).
Menţinând opţiunea pentru o intervenţie cât mai puternică a statului
în economie, PSM propune finan ţarea de la bugetul statului a programelor
investiţionale de interes naţional, cum ar fi industria de vârf, infrastruc tura,
construcţia de locuinţe. De asemenea, documentul prevede subven ţionarea
de către stat a Regiilor Autonome (PSM ’97 b, p. 26).
Deşi nu aduce modificări majore în pachetele de m ăsuri incluse în
programul său, PSM se deplasează în decursul celor şapte ani analizaţi
spre stânga spectrului politic, mai ales în ceea ce prive şte atitudinea faţă de
transformările survenite în societatea româneasc ă. Din punct de vedere al
opţiunilor concrete în plan economic şi social, programele partidului nu se
modifică fiind de la început orientate spre doctrina socialist ă. Diferenţa faţă
de discursul politic al partidelor de stânga din Europa de Vest const ă în
atitudinea faţă de societate şi faţă de ceea ce se petrece în spa ţiul social.
Cum în decursul celor şapte ani de tranziţie în societatea noastră au avut
loc procese de diferenţiere în funcţie de resursele deţinute, PSM şi-a
adecvat discursul acestor transform ări. Modificările suferite de PSM la nivel
doctrinar reprezintă, de fapt, transformările de atitudine ale unei m işcări
socialiste în trecerea de la o societate în care diferen ţele între categoriile
sociale sunt mai puţin vizibile social, la una în care aceste diferen ţe sunt nu
numai acceptate, ci şi accentuate şi vizibile.
Uniunea Democratã a Maghiarilor din Român ia
1990
15

UDMR ia naştere în decembrie 1989 , având drept obiectiv ”s ă
reprezinte în viaţa publică şi să apere interesele maghiarilor din România”
(UDMR ’90, p. 5). Încă de la început, UDMR se prezint ă ca fiind o
organizaţie, nu un partid care are o orientar e ideologică, precizând că ”nu
este un partid, ci o organiza ţie, formată pe baze naţionale de maghiarii din
România, care, fără să ofere o platformă ideologică, va reuni toate
mişcările, organizaţiile, grupările care aderă la principiile ei” (p. 5).
15

Precizăm că nu am avut acces la documentele formaţiunii politice din perioada 1990-’95. Pentru
anii 1990 şi 1994 am avut la dispoziţie două rezumate ale documentelor programatice ale partidului.
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Din punct de vedere politic, de şi nu afirmă nici o apartenenţă
ideologică, UDMR optează pentru democraţia pluralistă, care ”presupune
dialogul, confruntarea de interese” (p.6). De asemenea, forma ţiunea politică
”vede în garanţia şi afirmarea drepturilor individu ale şi colective [ale
maghiarilor] o dovadă a democraţiei româneşti” (p. 6).
În plan economic se opteaz ă pentru ”reorganizare dup ă principiile
rentabilităţii şi productivităţii muncii” (p. 7).
O parte a documentului cuprinde revendic ările Uniunii referitoare la
problemele învăţământului în limba maghiar ă. În acest sens, UDMR arat ă
că ”maghiarii trebuie să aibă o reţea şcolară autonomă, compusă din
instituţii de învăţământ de toate gradele, de la formele pre şcolare până la
universitate” (p. 7). De asemenea, se cere garantarea de c ătre stat a
libertăţii de a studia în limba matern ă (p. 7).
1994

Documentul ”Comunitatea Maghiarilor din România, ap ărarea şi
prezentarea intereselor ei”, nu reprezint ă propriu-zis un program al UDMR,
însă prezintă pe scurt obiectivele, principiile şi strategia formaţiunii.
La baza activităţii acestei formaţiuni se află pluralismul interior şi
toleranţa. Valorile esenţiale pe care UDMR îşi fundamentează activitatea
sunt cele ale statului de drept şi ale societăţii civile (UDMR ’94, p. 15).
Scopul fundamental urm ărit este ”perpetuarea minorit ăţii maghiare
din România, păstrarea tradiţiilor, limbii şi culturii ei prin realizarea
autonomiei în interiorul grani ţelor ţării” (p. 11). Congresul forma ţiunii politice
din 1992, la care se face referire în documentul analizat, ”declar ă dreptul la
autonomie internă a comunităţii maghiare din România ca un drept
fundamental” (p. 16). Potrivit documentelor UDMR, care preiau elemente din
Recomandarea 1201 a Consiliului Europei, comunit ăţile autonome au
dreptul la: ”autonomie personal ă, potrivit căreia comunitatea are drept de
autoadministrare şi de executare în privinţa învăţământului, a culturii şi a
activităţii sociale, precum şi în domeniul informaţional; autonomie locală cu
statut aparte; autonom ie regională ce funcţionează pe bază teritorială,
administraţiile locale cu statut aparte şi comunităţile autonome având
dreptul de a se asocia în mod legal – reglementar” (p. 16).
Strâns legată de aplicarea principiului autonomiei este problema
descentralizării administrative. UDMR afirm ă că pe aceasta ar trebui să se
bazeze autonomia regional ă, formaţiunea politică fiind în curs de elaborare
”a unui sistem conceptual în vederea descentraliz ării administraţiei locale”
(p.16-17).
Analizând cele două documente, 1990 şi 1994, putem concluziona
că în perioada respectivă UDMR s-a centrat în mare m ăsură pe
problematica revendicărilor referitoare la drepturile minorit ăţii maghiare din
România. În documentele avute la dispozi ţie nu există referiri la probleme
de ordin social şi economic, ceea ce nu înseamn ă că acestea au fost
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absente din programele forma ţiunii politice.
1995

Congresul UDMR desfăşurat la Cluj-Napoca în martie 1995 adopt ă
un nou program. Deşi nu îşi exprimă opţiunea pentru o anumită doctrină
politică, formaţiunea respinge ”orice ideologie şi practică totalitaristă,
fascistă şi comunistă, antisemitismul, naţionalismul şi şovinismul” (UDMR
’95, p. 1). Drept principiu este enun ţat şi de această dată, principiul
autonomiei.
Chiar dacă Uniunea se declară reprezentant al comunităţii maghiare
din România şi apărător al intereselor acesteia în plan central şi local (p. 1),
în acest Program scopul final urm ărit de UDMR se referă la ”crearea unei
societăţi civile care să asigure fiecărui cetăţean un nivel de bunăstare,
securitate, dreptate social ă şi libertate echitabil, precum şi convieţuirea
armonioasă a cetăţenilor români de diferite naţionalităţi” (p. 2). Dacă facem
o comparaţie cu scopul final al programului anterior, se poate constata o
modificare. În programul anterior scopul propus viza exclusiv problemele
minorităţii maghiare din România. Programul adoptat în 1995 enun ţă un
obiectiv ce vizează societatea în ansamblul ei, pe to ţi cetăţenii români, nu
doar pe cei aparţinând etniei maghiare.
Programul propune şi o serie de obiective despre care putem afirma
că nu vizează exclusiv problemele comunit ăţii maghiare. Aceste obiective
generale sunt: democratizarea şi modernizarea generală a societăţii,
apărarea intereselor legate de p ăstrarea identităţii comunităţii maghiarilor
din România, dezvoltarea unor forme armonioase de convie ţuire între
cetăţenii români de diferite naţionalităţi, cultivarea legăturilor cu naţiuneamamă, cu maghiarii de pretutindeni (p. 2 -3).
Programul economic nu este detaliat, el enun ţă doar principiile de
bază. Aceste principii se structureaz ă la trei niveluri: cel al întregii societ ăţi,
cel al întregii societăţi referitor la comunitatea maghiar ă şi cel al comunităţii
maghiare. La nivelul întregii societ ăţi, se exprimă opţiunea pentru economia
de piaţă, bazată pe proprietatea privată, pentru diminuarea treptată a rolului
statului în economie, pentru stimularea ini ţiativei private şi pentru
transformarea economiei în concordan ţă cu tendinţele europene integrative.
La cel de-al doilea nivel se prevede retrocedarea propriet ăţilor, o politică
bugetară descentralizată care sprijină efectiv comunităţile minoritare şi
asigurarea egalităţii de şanse în participarea la transformarea vie ţii
economice. La nivelul comunit ăţii maghiare sunt prevăzute măsuri care să
încurajeze iniţiativă economică în rândul cetăţenilor aparţinând comunităţii
respective, cum ar fi reprezentarea intereselor întreprinz ătorilor la nivel
local, naţional şi internaţional, precum şi sprijinirea formării şi perfecţionării
de specialişti în economie (p. 4).
În domeniul administraţiei publice se prevede aplicarea principiului
autonomiei, inclusiv a autonomiei teritoriale (p. 2), dublat de descentra lizarea maximă a puterii centrale şi de aplicarea principiului subsidiarit ăţii.
Acest principiu constă în ”participarea comunităţilor locale şi a cetăţenilor la
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luarea tuturor deciziilor ale căror efecte se resimt în viaţa lor” (p. 8).
Obiectivul principal al politicii sociale a UDMR îi vizeaz ă pe toţi
cetăţenii ţării, nu doar pe cei de et nie maghiară. Acest obiectiv este
”obţinerea siguranţei existenţiale, asigurarea minimului de subzisten ţă,
preîntâmpinarea pauperiz ării generale” (p. 9). Sunt propuse câteva direc ţii
ale politicilor sociale în câteva sectoare, cum ar fi şomajul, problema
locuinţelor, politica demografic ă, protecţia persoanelor vârstnice. În
domeniul politicilor sociale sunt propuse pachete de m ăsuri concrete
specifice fiecărui domeniu vizat.
Pentru combaterea şomajului sunt propuse m ăsuri de încurajare a
întreprinzătorilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii care creează noi locuri de
muncă, completate de înfiinţarea de cursuri de calificare şi recalificare. De
asemenea, întoarcerea surplusului de for ţă de muncă din industrie în
agricultură este considerată a fi o soluţie la problema şomajului urban (p. 9).
Politica în domeniul familiei şi al natalităţii se bucură de o atenţie
sporită, întrucât Programul afirm ă că datorită emigrării masive, proporţia
numerică a maghiarilor a scăzut. Se propun astfel măsuri de încurajare a
natalităţii, de susţinere materială a familiilor cu mai mulţi copii, cum ar fi
aplicarea unui sistem de impozitare preferen ţial, acordarea de credite
avantajoase şi crearea unui sistem favorizant în acordarea aloca ţiei pentru
copii. Sunt prevăzute şi măsuri de ordin propagandistic în vederea
încurajării natalităţii şi a renunţării la modelul familial cu un singur copil
(p. 9).
În centrul politicii referitoare la locuire st ă restabilirea siguranţei
dreptului de proprietate. În acest sens programul propun e cointeresarea
chiriaşilor din locuinţele de stat în cumpărarea acestora, reprivatizarea
caselor naţionalizate şi acordarea de credite avantajoase familiilor tinere
pentru cumpărarea de locuinţe. Pentru cei cu venituri mici se prevede
subvenţionarea de către stat a chiriilor datorate (p. 9).
Pentru rezolvarea problemelor persoanelor
vârstnice
se
preconizează, în primul rând, revizuirea sistemului actual de asigur ări
sociale şi renunţarea la monopolul statului în acest domeniu. Se prevede,
de asemenea, stabilirea pensiei minime peste nivelul de subzisten ţă şi
acordarea unei pensii de baz ă completată de o pensie suplimentar ă care să
varieze în funcţie de performanţa profesională. Tot în vederea protecţiei
acestei categorii sociale se propune acordarea de grat uităţi pe transportul în
comun urban, în achiziţionarea de medicamente şi în îngrijirea socială.
Problema îngrijirii persoanelor vârstnice r ămase singure îşi găseşte
soluţionarea în iniţiative de asistenţă socială subvenţionate care aparţin nu
numai statului, ci şi în iniţiative private sau de tip confesional. De altfel,
UDMR îşi propune să înfiinţeze o reţea proprie de asistenţă socială (p. 9).
În domeniul asistenţei medicale, o atenţie sporită este acordată
protecţiei sanitare a minorităţilor, propunându-se formarea unei reţele de
diagnosticare şi îngrijire corespunzătoare aşezării teritoriale a minorităţilor.
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Este puternic încurajat ă iniţiativa privată în acest domeniu, Programul
militând pentru reînfiinţarea spitalelor aparţinând cultelor, precum şi pentru
înfiinţarea unei reţele de voluntari cu rol de asisten ţi sociali (p. 9).
Problematica învăţământului şi a culturii se bucură de o atenţie
sporită, întrucât sunt considerate mecanismele principale de men ţinere a
identităţii naţionale a maghiarilor din Ro mânia, ceea ce constituie principalul
obiectiv al acestei formaţiuni politice. Principiul fundamental al programului
pentru învăţământ este dreptul la educa ţie în limba minorităţii naţionale.
Programul propune înfiinţarea de şcoli cu predare exclusiv în li mba
maghiară, cu programe şi manuale speciale, extinderea posibilit ăţii de a
studia în limba maternă inclusiv la nivel postuniversitar. Programul propune
reformarea întregului sistem de înv ăţământ, precum şi înfiinţarea a trei tipuri
de instituţii de învăţământ: de stat, aparţinând administraţiei publice locale şi
cele private sau cele apar ţinând unor confesiuni religioase. Subven ţionarea
învăţământului de stat cade exclusiv în sarcina statului, UDMR afirmând:
”asigurarea condiţiilor materiale ale învăţământului de stat în limba matern ă
trebuie să fie obligaţia statului. În calitatea noastr ă de cetăţeni contribuabili
ai României ne exprimăm pretenţia hotărâtă ca statul să-şi asume şi
finanţarea instituţiilor de învăţământ superior cu predare în limba maghiar ă”
(p. 4).
Atât în domeniul învăţământului, cât şi în cel al culturii UDMR cere
alocarea de fonduri băneşti din bugetul de stat pentru etnia maghiar ă,
proporţional cu ponderea numerică a acesteia în totalul populaţiei (p. 3). De
asemenea, în ambele domenii Programul propune descentralizarea
instituţională şi asigurarea autonomiei, afirmându -se: ”garanţia vieţii noastre
culturale
este
autonomia
cultural ă,
iar
instrumentul
acesteia:
autoorganizarea societăţii minoritare” (p. 5). În scopul realiz ării autonomiei
documentul prevede ca organele administra ţiei publice locale să preia o
parte din competenţele organelor centrale în domeniile înv ăţământului şi
culturii.
Putem concluziona că, deşi îşi propune un scop care vizeaz ă toată
societatea românească, nu doar etnia maghiară, în esenţă Programul din
1995 al UDMR se centreaz ă pe revendicarea unor drepturi pentru
comunitatea maghiară ce trăieşte în România. În aceste condi ţii autonomia
teritorială şi administrativă constituie un principiu fundamental, iar rolul
statului este doar de a oferi resursele financiare necesare, pe care
comunitatea locală să le administreze. Deşi obiectivul explicit al
documentului îl constituie asigurarea bun ăstării pentru toţi cetăţenii români,
programul furnizează măsuri care pot să asigure bunăstarea etnicilor
maghiari. Acest fapt este în concordan ţă cu felul în care se legitimeaz ă
această formaţiune politică, drept apărător la intereselor comunit ăţii
respective.
1996

Programul electoral al UDMR din 1996, intitulat ”Împreun ă vom
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reuşi” vine în completarea Programului din 1995 cu o serie de elemente
concrete, mai ales în domeniile economic, fiscal şi al politicii sociale.
Mergând în continuarea direc ţiilor trasate de programul prezentat anterior,
Programul electoral propune o serie de m ăsuri concrete de intervenţie în
domeniile amintite.
Deşi nu afirmă o opţiune explicită pentru liberalismul economic, la o
analiză atentă a programul se constată apropierea de doctrina liberal ă în
domeniul economic. Programul con ţine astfel o serie de elemen te precum
reducerea rolului statului în economie şi neintervenţia acestuia în procesele
pieţeii, privatizarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în proprietatea
statului, dezvoltarea şi garantarea proprietăţii private, măsuri fiscale care să
încurajeze investiţiile şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (UDMR
’96, p. 11-14). De asemenea, UDMR se opune privatiz ării prin metoda
cupoanelor, afirmând că ”nu sprijină metoda ’împărţelii’. […] Întreprinderile
aflate în proprietatea statului trebu ie privatizate contra cost” (p. 14). Banii
obţinuţi din vânzarea acestor întreprinderi vor fi folosi ţi în scopuri sociale.
Politica fiscală propune măsuri de modificare a sistemului fiscal.
Printre acestea se num ără sporirea veniturilor bugetare provenite de la
agenţii economici, în compara ţie cu cele provenite de le popula ţie,
introducerea impozitului pe venit, exceptând impozitarea dobânzilor, m ăsuri
care să încurajeze investiţiile. Există însă o serie de propuneri, pe care
le-am putea numi de ”desce ntralizarea a bugetului de stat”. Aici se înscriu
”reducerea funcţiei de redistribuire a bugetului central în favoarea
administraţiilor publice locale” şi ”transformarea unor tipuri de impozite în
impozite locale efective (impozitul pe venit)” (p. 15 -16).
Obiectivul UDMR în sfera politicii sociale este constituit de
îmbunătăţirea situaţiei tineretului, a familiilor cu mai mul ţi copii şi a
pensionarilor. Programul electoral con ţine o critică la adresa tipului de
bunăstare promovat de regimul comunist, în ca re sursa bunăstării era statul,
iar politica socială se identifica aproape în totalitate cu politica social ă a
statului. Documentul subliniaz ă şi retragerea statului din numeroase ”zone”
ale protecţiei sociale, cum ar fi ajutorarea celor lipsi ţi de adăpost, asigurarea
sănătăţii mintale a şomerilor, construcţia de locuinţe sociale. În acest
context, UDMR propune crearea unui sistem institu ţional alternativ al
societăţii civile, care să corecteze deficienţele statului în acest domeniu
(p. 19-20).
De asemenea, se prevede creşterea rolului administraţiei publice
locale în domeniul serviciilor sociale. Statul este cel care finan ţează
ajutoarele şi alocaţiile, dar distribuţia este realizată de administraţia locală.
Creşterea rolului societăţii civile în protecţia socială presupune înfiinţarea
unor organizaţii caritabile, sprijinite de administra ţia publică şi finanţate şi de
stat. Rolul acestor organizaţii este de a-i ajuta pe orfani, handicapaţi. Tot în
categoria iniţiativelor private pentru care autorit ăţile locale trebuie să asigure
suport intră şi firmele care asigură recalificarea, specializarea şi
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perfecţionarea (p. 21-22).
În domeniul protecţiei sociale sunt prevăzute măsuri de ajutorarea a
unor categorii sociale cu risc crescut de şomaj. Se impune, în primul rând,
identificarea acestor categorii şi apoi adoptarea de măsuri care să prevină
intrarea acestora în şomaj. O altă categorie care ar trebui s ă beneficieze de
o atenţie sporită în protecţia socială sunt ţiganii, pentru care ar trebui
înfiinţate şcoli speciale de recuperare, c ămine de bătrâni, ateliere pentru
practicarea meşteşugurilor tradiţionale, finanţate de stat şi de fundaţii
publice (p. 23).
Deşi, aşa cum arătam mai sus, acest program al UDMR are anumite
similitudini cu doctrina liberal ă, propunând retragerea statului din economie
şi din serviciile sociale, totuşi statul deţine un rol destul de clar definit, cel de
furnizor de fonduri. Gestiunea acestor fonduri şi coordonarea programelor
sociale revin administraţiei publice locale. Putem spune c ă, într-o oarecare
măsură, atribuţiile în domeniul social au fost luate de la administra ţia
centrală şi transferate în sarcina administra ţiei locale. Trebuie subliniat
faptul că măsurile preconizate de program nu vizeaz ă doar respectarea
drepturilor minorităţii maghiare, ci se ”deschide” c ătre societatea
românească în ansamblul ei.
1997

Programul UDMR adoptat la cel de -al cincilea Congres al
formaţiunii, desfăşurat în octombrie 1997 la Târgu -Mureş, preia elemente
din programele anterioare şi mai adaugă doar câteva în plus.
În domeniul politicii fiscale se urmeaz ă aceleaşi direcţii de creare a
unui sistem fiscal transparent, care s ă încurajeze iniţiativa privată şi crearea
de noi locuri de muncă, cum ar fi reducerea impozitului pe profit şi
introducerea unui sistem de taxare avantajos pentru întreprinderile
creatoare de noi locuri de munc ă (UDMR ’97, p. 18). De asemenea, se
păstrează şi iniţiativa de descentralizare a finan ţelor publice, în care se
înscriu măsuri cum ar fi creşterea importanţei bugetelor locale, stabilirea
proporţiei în procente a veniturilor din impozite care r ămân la dispoziţia
autorităţilor locale, dreptul consiliilor locale de a ob ţine credite, trecerea în
atribuţiile administraţiei publice locale a finanţării investiţiilor publice cu
caracter local, posibilitatea cre ării instituţiilor financiare locale (p. 19). Putem
concluziona că tendinţa spre autonomia locală se accentuează, cel puţin în
domeniul bugetar.
În capitolul cheltuieli bugetare ale statului sunt incluse, în afara
prevederii de reducere a funcţiei de distribuţie a bugetului în favoarea
autorităţilor locale, şi măsuri de reducere a finanţării instituţiilor bugetare
supradimensionate , precum şi creşterea rolului statului în investi ţiile publice
(infrastructură, învăţământ, cercetare). Această atribuţie a administraţiei
centrale de a subvenţiona infrastructura sau învăţământul este prezentă şi
în programele anterioare ale forma ţiunii.
Pentru sectorul financiar sunt prev ăzute măsuri pe care le putem
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include în sfera liberalismului e conomic. Între acestea se înscriu: crearea
unei pieţe valutare unice şi libere, desfiinţarea blocajului financiar, prin
metoda privatizării, după prealabila lichidare a societ ăţilor nerentabile,
privatizarea băncilor, integrarea în Uniunea European ă (p. 19). Trebuie
menţionat că integrarea în Uniunea European ă reprezintă o preocupare
constantă a UDMR, fiecare program economic dedicându -i un capitol
special.
În domeniul protecţiei sociale sunt precizate câtva elemente noi
referitoare la şomaj şi protecţia forţei de muncă. Printre aceste prevederi se
înscriu: reorganizarea sistemului de preg ătire după modelul european,
transformarea sistemului de preg ătire profesională într-unul elastic, sensibil
la cerinţele pieţei, care aparţine în proporţie de 30% statului, restul fiind
subvenţionate din fonduri private, sanc ţionarea celor care stabilesc rela ţii de
muncă ilegale, stimularea patronilor la instruirea personalului prin grile de
impozitare avantajoase (p. 22). Se poate observa c ă accentul cade în
combaterea şomajului pe recalificare şi creare de noi locuri de munc ă şi nu
pe creşterea ajutoarelor de şomaj, măsură care se înscrie în rândul celor
promovate de orientările liberale.
Se poate afirma că, deşi UDMR nu îşi precizează nici o opţiune
specifică în plan economic, măsurile preconizate, cel puţin începând din
1996, sunt destul de apropiate de doctrina liberal ă. Însă, UDMR împrumută
şi anumite elemente de la doctrina cre ştin-democrată, mai ales în ceea ce
priveşte descentralizarea administrativ ă şi creşterea rolului comunităţii
locale în rezolvarea propriilor probleme. În cazul UDMR, op ţiunea pentru
descentralizare şi chiar pentru autonomie, inclusiv teritorial ă, îşi găseşte
justificarea în dorinţa de a proteja interesele minorit ăţii pe care o reprezintă.
În domeniul politicilor sociale se reg ăsesc măsuri de tip liberal, dar şi un tip
de măsuri specifice, caracterizat prin subven ţionarea programelor sociale de
către stat şi aplicarea acestor programe de c ătre societatea civilă, sub
îndrumarea directă a administraţiei publice locale, care este factorul de
decizie în acest sistem.

Consistenþa programelor sociale ale partidelor
politice
Consistenþa doctrinarã
Fiecare doctrină politică, produs la rândul său al unei anumite
16
ideologii, reprezintă un amestec de doctrine în sine . O abordare normativ ă
din punct de vedere doctrinar a programelor partidelor politice nu poate fi
astfel decât un obiectiv utopic. Ideologiile moderne cunosc varia ţii
16

Parafrazăm şi generalizăm astfel remarca lui Hall şi Ikenberry (1998, p. 76): „a trata liberalismul
ca un întreg va dovedi până la urmă că el este un amestec de doctrine”.
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însemnate de la o cultură la alta, de la un stat la altul, chiar şi în decursul
aceleaşi perioade istorice.
Ceea ce ne propunem în acest capitol este testarea concordan ţei
între programele sociale ale partidelor române şti şi principiile generale ale
doctrine declarate, fie ea liberal ă, social-democrată, creştin-democrată,
naţionalistă sau socialistă. Urmărim în ce măsură statul proiectat de aceste
17
partide se aseamănă cu cel propus de ideologia pe care o declar ă . În
contextul volumului, suntem interesa ţi mai ales de politicile sociale propuse,
privite ca mijloc de prevenire sau de solu ţionare a unor probleme sociale
potenţiale şi/sau existente.
Ipoteza noastră este cea a consistenţei doctrinare a programelor
18
principalelor partide române şti, chiar şi în primii ani post-totalitarişti . Dacă
constanţa în timp a doctrinelor a fost probat ă în secţiunile anterioare, ne
rămâne în continuare sarcina de a testa consisten ţa ideologică minimală pe
care o susţinem.
Social-democraþia

Pentru social-democraţie, statul - creat pentru a servi societatea este cel care trebuie să îndrepte inegalităţile naturale dintre oameni şi
disfuncţionalităţile economiei de piaţă, imperfectă prin natura ei. Valorile
fundamentale promovate sunt egalitatea de şanse şi solidaritatea socială.
Produsul lor îl constituie statul bun ăstării, un stat intervenţionist guvernat de
principiul redistribuirii venitului printr -o fiscalitate ridicată gestionată de un
sistem bine organizat de exper ţi ai statului. Programele sociale propuse sunt
dominate de principii universaliste, concretizându -se în transferuri ce nu
presupun o testare prealabilă a mijloacelor beneficiarilor individuali.
Ocuparea cât mai înaltă a forţei de muncă este considerată de socialdemocraţi drept cea mai potrivită cale de atenuare a problemelor sociale şi
constituie expresia accentului pus pe prevenire. Impozita rea ridicată şi
transferurile universale reu şesc, în viziunea social-democrată, să elimine
dependenţa individului de familie, înlocuind -o cu o dependenţă de societate
- determinând o integrare social ă puternică.
Frontul Salvării Naţionale originar şi, mai apoi, FDSN/PDSR se
aproprie destul de mult de o astfel de social -democraţie. Intervenţionismul
statal şi economia controlată de piaţă sunt soluţiile economice propuse.
Ocuparea cât mai înalt ă, dacă nu chiar completă a forţei de muncă se
constituie în axa programului social. Familia pare a fi ignorat ă, accentul
17

Sursele pe care le folosim în descrierea principalelor ideologii moderne sunt relativ diverse din
punct de vedere al perspectivelor din care sunt expuse: Caldera (1993), Gellner (1997), Zăpârţan
(1994), Esping-Andersen (1993), Clarke, Cochraine şi Smith (1992), Hall şi Ikeberry (1998),
McLellan (1998), Gray (1998). Astfel, prezentarea fiecărei ideologii va fi relativ sumară, căutând să
surprindă mai ales punctele comune întâlnite la autorii menţionaţi.
18
Respingem astfel ipoteza nediferenţierii doctrinare, vehiculată în mass-media şi preluată în
lucrările unor analişti şi oameni politici precum V. Pasti („România în tranziţie. Căderea în viitor”,
Editura Nemira, Bucureşti, 1995) sau V.Măgureanu („Studii de sociologie politică”, Editura Albatros,
Bucureşti, 1997).
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căzând pe susţinerea femeii. Transferurile au un caracter universalist, chiar
şi în condiţiile în care şi PDSR se supune tendin ţei generale spre asistenţă
socială bazată pe testarea mijloacelor. S ănătatea, învăţământul şi
asigurările sociale aparţin sectorului public, cu mici concesii f ăcute pieţei, în
special după 1995. Doar intenţia scăderii impozitelor pare a se abate de la
principiile social-democrate, însă ea trebuie evaluată în contextul în care toţi
concurenţii politici fac oferte similare.
Partidul Democrat aduce o versiune diferit ă a social-democraţiei.
Dacă în 1992-’93, programul PD seam ănă într-o oarecare măsură cu cel al
PDSR, după 1994 apar modificări mai mari sau mai mici. PD renun ţă la
ideea unui stat extrem de activ economic, proprietar al unei p ărţi însemnate
din activele industriale, optând pentru o privatizare rapid ă şi masivă. Deşi
menţine principiile universaliste de protec ţie socială, PD adoptă din ce în ce
mai mult poziţii în sprijinul asistenţei sociale categoriale, a focaliz ării
politicilor sociale. Educaţia şi sănătatea încep să îşi piardă din
universalitatea gratuităţii, fiind preferate - mai ales în ce priveşte sistemul
sanitar - sisteme mixte şi/sau contributorii în care subve nţiile de stat să îşi
piardă treptat rolul. În combaterea s ărăciei este rezervat un rol însemnat
organizaţiilor non-guvernamentale, dar şi pieţei. Până şi critica
individualismului liberal tinde s ă dispară.
Liberalismul

Liberalismul afirmă libertatea ca valoare fundamentală şi
proprietatea drept garant al acesteia. Proprietatea şi piaţa liberă sunt factorii
care asigură bunăstarea individuală, inclusiv prin beneficii ocupa ţionale
negociate. Statului îi revine un rol minimal atât economic, cât şi social. Piaţa
liberă se autoechilibrează şi determină socialul. Un sistem de impozite
ridicate este considerat distructiv prin ineficien ţa cheltuielilor publice
(etichetate drept neproductive), prin diminuarea motiva ţiei muncii şi prin
creşterea dependenţei individului faţă de stat. În aceste condiţii, opţiunile
liberale se îndreaptă spre asistenţă socială bazată pe testarea mijloacelor,
dublată de transferuri universale modeste. Asigur ările private sunt preferate,
statul având chiar datoria s ă încurajeze piaţa. Minimalismul nu presupune
însă neapărat o atitudine pasivă a statului, asigurarea unui prag decent al
nivelului de trai fiind adesea considerat ă o necesitate.
Partidele liberale române şti respectă cu mici variaţii aceste principii
majore. Opţiunea lor pentru libertate şi suveranitatea proprietăţii private sunt
evidente. Este susţinută privatizarea completă a activelor industriale,
inclusiv în sectoarele tradi ţional bugetare, precum şi restituirea proprietăţilor
funciare. Politicile sociale sunt marcate de un de terminism economic.
Iniţiativa economică privată este cea care poate solu ţiona majoritatea
problemelor sociale. Şomajul este privit ca pe un dat natural al economiei de
piaţă, limitarea acestuia realizându -se prin stimularea investitorilor pentru a
crea locuri de muncă. Liberalii susţin sprijinirea şomerilor prin transferuri
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băneşti sub forma ajutoarelor de şomaj şi a celui social, prevăzând măsuri
concrete în acest sens. Tot ini ţiativa privată va duce, prin creşterea
beneficiilor ocupaţionale, la diminuarea sărăciei. Asistenţa socială oferită de
stat este una minimală, realizată prin testarea mijloacelor. Pia ţa este şi cea
care trebuie să guverneze şi alte sectoare care reveneau cândva exclusiv
statului. Acesta trebuie să susţină financiar dezvoltarea de un ităţi de
învăţământ, de asigurări sociale şi a unui sistem sanitar privat, care s ă se
călăuzească de principiul cererii şi ofertei. Finanţarea statului liberal se
realizează mai ales prin stoparea risipei şi prin restructurarea cheltuielilor
publice în funcţie de eficienţa lor (încetarea subvenţionării întreprinderilor
nerentabile, a preţurilor şi a salariilor, de exemplu).
Creºtin-democraþia

Pentru democraţia creştină statul trebuie clădit pe temelia respectării
valorilor creştine (cu precădere a iubirii de semeni), a persoanei ca membru
al comunităţii, a principiilor ierarhiei şi subsidiarităţii. În centrul doctrinei stă
persoana, privită ca membru al comunităţii din care face parte. De altfel,
statul urmează a interveni în ajutorul indivizilor doar atunc i când dau greş
familia, Biserica, reţelele sociale în care sunt prin şi sau comunitatea locală.
Solidaritatea este astfel legat ă de status, perpetuând o societate structurat ă
pe clase. Creştin-democraţia preia viziunea liberală a neintervenţionismului
economic, cu amendamentul c ă statul trebuie să fie proprietarul sectoarelor
cheie ale economiei. Pia ţa rămâne principalul furnizor al bun ăstării,
dispărând însă obsesia liberală a eficienţei, ceea ce permite cheltuieli
publice mai ridicate. În acest context, a sigurările sociale private şi beneficiile
ocupaţionale deţin un rol marginal.
Singurul partid semnificativ din România declarat cre ştin-democrat
este PNŢ-CD. Diferenţele între programele propuse de acest partid în 1990 1991 şi cele ulterioare la care am av ut acces au fost deja subliniate în acest
material. Remarcabile sunt câteva muta ţii, ilustrând adaptarea doctrinei
creştin-democrate la realităţile sociale. Iniţial, PNŢ-CD opta pentru o
economie de piaţă în care statul deţinea controlul sectoarelor cheie.
Privatizarea era considerată necesară, însă procesul urma a fi unul gradual.
În 1996 preferinţele se îndreaptă însă către o privatizare rapidă şi completă.
Criticând atât liberalismul, cât şi socialismul, PNŢ-CD caută o a treia cale de
dezvoltare umană, întocmai ca şi celelalte partide creştin-democrate de
pretutindeni. Astfel, în 1996 accentul este pus pe dezvoltarea local ă şi
regională, comunitatea locală fiind cea căreia îi revine sarcina rezolv ării
problemelor sociale. Interesant ă este evoluţia ideilor privind sănătatea,
învăţământul şi asigurările sociale. În 1991, toate acestea erau realizate prin
sisteme mixte, atât publice cât şi private. În 1996, pentru educa ţie şi
asigurări sociale sunt preferate sisteme sus ţinute de la bugetele publice,
atât centrale cât şi locale. În schimb, sistemul medical proiectat acord ă un
loc important unităţilor sanitare private şi asigurărilor medicale contributorii.
În ce priveşte asistenţa socială şi combaterea sărăciei, politicile focalizate şi
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transferurile categoriale sunt soluţia preferată.
Socialismul

Având puternice rădăcini în marxism, doctrina socialist ă vede în stat
o manifestare a clasei dominante. Statul furnizeaz ă bunăstarea doar în
schimbul unei supervizări opresive a clasei muncitoare, prin beneficiile
acordate căutându-se a fi ascunse cauzele structurale ale s ărăciei şi
inechităţii. Este motivul pentru care lordul Beveridge avea s ă fie etichetat de
socialiştii radicali drept ”agent capitalist”, proiectul s ău fiind întâmpinat cu
neîncredere. Statul socialis t ideal se caracterizează prin planificarea
economică şi socială - expresie a unui interven ţionism accentuat.
Eradicarea claselor presupune beneficii sociale universaliste, dimensionate
la nivelul clasei mijlocii. A şadar este propusă asigurarea pentru întreaga
populaţie nu a unui prag minim, ci a unuia maximal. Neîncrederea în
funcţionarea pieţei libere conduce la preferin ţa pentru sisteme de asigur ări
sociale, educaţie şi sănătate controlate de stat.
Tezele dezvoltate de PSM sunt concordante cu socialismul modern,
atât prin proiectele propuse, cât şi imobilismul lor (programul partidului nu a
cunoscut decât modificări minore între 1991 şi 1997). În condiţiile unei
preponderenţe a proprietăţii publice, proprietatea privat ă, ca şi cea
cooperatistă pot exista doar în măsura în care statul rămâne coordonatorul
întregii vieţi economice, indiferent de forma de proprietate. Începând cu
1994, PSM reia, destul de timid, teza marxist ă a luptei de clasă, pe care
renunţase a o dezvolta în primii ani de dup ă 1989. Ceea ce îşi propune
Partidul Socialist al Muncii este men ţinerea unei economii de pia ţă,
controlată însă integral de stat. Un astfel de control este solu ţia şi pentru
problemele sociale. El face posibil controlul pre ţurilor, subvenţionarea
anumitor produse, gratuitatea completă a serviciilor sociale şi ocuparea
completă a forţei de muncă. Iniţial, PSM nu îşi propune schimbarea radical ă
a sistemului capitalist (în fapt, în România acesta era şi este încă în curs de
dezvoltare, instituţii ale economiei de piaţă şi ale democraţiei pluraliste
convieţuind mult timp după 1989 cu instituţii avându-şi originea în ideologia
comunistă). Ulterior însă, socialiştii condamnă polarizarea socială,
inegalităţile, şomajul, sărăcia, probleme considerate a fi deficien ţe
structurale ale sistemului, posibil de dep ăşit doar prin schimbarea lui
radicală. Este astfel propusă reîntoarcerea la ordinea existent ă înainte de
1989, corectându-se principala tară a acesteia: corupţia aparatului birocratic
central.
Naþionalismul

Naţionalismul este greu de definit ca doctrin ă, el neavând o
determinare strictă. În esenţă, el afirmă suprapunerea unităţii politice şi
naţionale. Naţionaliştii explică şi justifică doctrina prin apărarea unor valori
comunitare dominante, de regul ă definite ca tradiţionale, dar şi ţinând de
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identitatea actuală a comunităţii în cauză. Astfel, adeseori, naţionalismul se
ataşează şi preia principiile unor ideologii dominante. De aici o consisten ţă
ideologică mai slabă, vizibilă prin contradicţii în plan pragmatic. Fără a fi o
regulă, naţionalismul modern pledeaz ă pentru un stat autoritar şi pentru
transferuri universaliste.
Cele două partide naţionaliste respectă şi ele ”regulile”
naţionalismului de pretutindeni. Atât PRM, cât şi PUNR afirmă superioritatea
românului şi rolul deosebit jucat de poporul român în dezvoltarea civiliza ţiei
umane. Ambele partide au ca obiectiv realizarea congruen ţei între unitatea
politică şi cea naţională şi vorbesc despre forţe externe care îşi propun să
împiedice îndeplinirea unui astfel de ideal. PUNR şi PRM identifică iniţial
duşmanii românismului prin etnicii maghiari. Ulterior îns ă, PUNR îşi
moderează luările de poziţie, concomitent cu impunerea PRM pe scena
politică. Naţionalismul propus de cele dou ă partide îmbracă însă nuanţe
diferite. PUNR preia în modelul pe care îl propune multe din ideile liberale,
în timp ce PRM se ata şează valorilor socialiste. Coeren ţa internă a
programelor lasă însă de dorit, doar principiile na ţionaliste fiind urmate cu
consecvenţă. Oricum, cele două proiecte se dovedesc aproape complet
opuse: statul propus de PUNR este unul minimal atât economic, cât şi
social, preferând politici sociale categoriale, serviciile sociale revenind îns ă
complet în sarcina administra ţiei; statul preferat de PRM este autoritar,
intervenţionist, promovând transferuri sociale universaliste, gratuit ăţi în
asistenţa sanitară şi în sistemul de învăţământ, respingerea ideii posibilit ăţii
privatizării serviciilor sociale, subven ţionarea preţurilor la producător şi
ocuparea completă a forţei de muncă.
Consistenþa electoratului
Un al doilea aspect important al analizei consisten ţei programatice a
partidelor politice române şti îl constituie studierea consisten ţei electoratului.
Ne propunem acum o astfel de abordare, testând dacă electoratul fiecărui
partid în parte aderă la programe sociale de tipul celor propuse de
formaţiunea politică simpatizată în perioada 1996-1997. În estimarea
opţiunilor populaţiei utilizăm date produse prin anchetarea pe baz ă de
19
chestionar a unor eşantioane reprezentative naţional .
19

Sursele de date utilizate sunt:
MECELECT'96 - Mecanisme Electorale '96, cercetare realizată de Catedra de Sociologie a
Universităţii Bucureşti, coordonator lector dr. Alfred Bulai. Eşantion multistadial probabilist, 1.158
subiecţi, noiembrie 1996, după alegerile prezidenţiale.
VALORI'97 - Valori fundamentale ale democraţiei, cercetare realizată de Universitatea
Bucureşti şi ICCV în colaborare cu Institute for Social Research, University of Michigan, coordonator
prof. dr. Dumitru Sandu. Eşantion multistadial probabilist, 1.000 subiecţi, 1-12 decembrie 1997.
Atragem atenţia că aceste cercetări nu au fost proiectate pentru o analiză de tipul celei ce
o întreprindem. De altfel, anchete reprezentative destinate unui scop similar nu au fost realizate
încă în România. De aici şi unele neajunsuri ce afectează completitudinea studiului de faţă.
În plus, nu am putut realiza inferenţe statistice decât în cazul partidelor ce au depăşit 3%
din simpatiile electoratului, în rest numărul mic de cazuri făcând imposibilă această misiune.
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Analiza vizează distribuţia partidelor şi electoratelor pe câteva
dimensiuni polare: ponderea cheltuielilor publice sociale, stat maximal -stat
minimal, ponderea propriet ăţii de stat în raport cu cea privat ă, egalitateechitate, individul sau statul ca principală sursă a bunăstării, preţuri libere
sau controlate de către autoritatea publică etc. Pentru unele din aceste axe
opţiunile românilor converg majoritar spre unul din poli. În astfel de cazuri,
am considerat drept nepotrivit ă o analiză în termeni absoluţii a
corespondenţei între doctrine şi electorat, preferând să punem în evidenţă
nuanţele, ierarhiile în care se structureaz ă susţinătorii fiecărui partid politic.
Interesul nostru se opre şte mai întâi asupra stratific ării societăţii
proiectate de fiecare partid şi mai ales asupra inegalităţilor de venit din
societate. Diferenţele de venit între membrii societ ăţii nu constituie o
preocupare specifică a programelor PNŢ-CD, CDR, PRM şi UDMR. PD se
pronunţă iniţial pentru reducerea polariz ării sociale, însă după 1994 astfel
de precizări nu mai apar. Doar PNL şi PDSR au opţiuni ferme: liberalii
privesc diferenţele dintre oameni ca pe un lucru natural, în timp ce PDSR se
arată a fi împotriva polarizării veniturilor, risc considerat a fi inerent unei
economii de piaţă necontrolate de stat.

Tabel 20.1. OPŢIUNI ASUPRA EGALITĂŢII/INEGALITĂŢII VENITURILOR
V55A (scală
de 10 puncte)

Credeţi că
PNŢCD
5,80

Media
Ponderea
non1,1%
răspunsurilor
Sursa: Valori ’97.

PNL
5,71
12,5%

1. Diferenţele de venituri ar trebui să se micşoreze
10. Diferenţele între venituri ar trebui să fie mai mari
CDR ca
total
PD PDSR PRM UDMR
alianţă
populaţie
4,99
5,21
5,33
5,19
3,51
5,15
6,2%

4,5%

8,3%

5,0%

0,0%

7,7%

Analizând tabelul 20.1 se constat ă că, exceptând simpatizanţii
UDMR, electoratele celorlalte partide sunt relativ dispersate în jurul mediei,
într-o zonă dominată mai degrabă de indecizie decât de o preferin ţă clară.
Diferenţa între preferinţa suporterilor UDMR faţă de opiniile celorlalţi electori
este pusă în evidenţă şi de analiza One-Way ANOVA (vezi şi tabel 20.1):
F=2,985 (pentru df1=6, df2=486, p=0,007); compara ţia post-hoc realizată
prin testul LSD (dispersiile grupurilor sunt egale) pune în eviden ţă diferenţe
semnificative între UDMR şi PNŢ-CD (p=0,001), PDSR (p=0,021), PNL
20
(p=0,027) şi, în mai mică măsură, faţă de CDR (p=0,099).
O a doua întrebare care se ridic ă se referă la sursa bunăstării
individuale şi colective. Tratăm mai întâi cazul binomului stat -individ, fiind
20

Am considerat diferit electoratul PNL, PNŢ-CD şi pe cei ce votează CDR ca întreg, fără a
simpatiza în mod special cu un partid sau altul dintre cele ce compun alianţa.
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interesaţi cui îi revine în primul rând responsabilitatea asigur ării bunăstării.
Programele partidelor nu sunt prea preocupate de aceast ă problemă.
Excepţiile sunt constituite de PNL, cu o preferin ţă evidentă pentru individ şi
proprietate privată, în timp ce PDSR şi (parţial) PRM se pronunţă pentru un
rol important al statului în acest domeniu. Cele câteva politici universaliste
promovate de PD sugereaz ă poziţii similare, însă nu identice. Trebuie
remarcat că PRM are totuşi şi poziţii diferite care mută către individ
preponderenţa în asigurarea bunăstării. UDMR, adepta unui stat slab, pune
accentul mai degrabă pe individ, dar şi pe comunitatea locală, apropriinduse în această privinţă de PNŢ-CD.
Datele (tabel 20.2) indică consensul asupra individului ca principal
responsabil, doar electorii PD SR fiind nehotărâţi în acest sens. De altfel,
analiza One-Way ANOVA relevă acest fapt: F=1,513 semnificativ la nivelul
p=0,17 indică nediferenţierea globală, în timp ce testul LSD (folosit în
condiţiile omogenităţii varianţelor) indică diferenţe semnificative de opinie
între electorii PDSR şi cei ai PNŢ-CD (p=0,012), CDR (p=0,031), PNL
(p=0,048). La un nivel de semnifica ţie mai mare – indicând diferenţe mai
puţin semnificative – sesizăm diferenţa între PDSR şi PD (p=0,064).

Tabel 20.2. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU FURNIZAREA BUNĂSTĂRII
V55c
(scală de
10 puncte)

21

1. Fiecare individ ar trebui să-şi asume mai multă responsabilitate în ce
priveşte propria bunăstare
10. Statul ar trebui să-şi asume mai multă responsabilitate pentru a
asigura bunăstarea fiecăruia
CDR ca
Total
PNŢPNL
PD
PDSR
PRM
UDMR
21
CD
alianţă
populaţie

Indicatorii pentru ”total populaţie” sunt calculaţi la nivelul întregului eşantion. Sunt luate astfel în
calcul şi opţiunile electorilor altor partide, precum şi cele ale nehotărâţilor în privinţa votului. Nu
prezentăm şi o analiză comparativă a acestor două segmente datorită eterogenităţii lor valorice
(dispersiile mari ar face irelevanţi indicatori precum media sau ponderea unui anumit tip de răspuns,
iar analize mai sofisticate ar depăşi cadrul acestei secţiuni). Consecinţa firească este aceea că
statistica pentru ”total populaţie” nu reprezintă o medie ponderată a estimatorilor calculată pe
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Media

4,04

3,94

4,33

% non4,55% 0,00% 5,44%
răspunsuri
Sursa: Valori ’97.

4,16

5,26

4,67

4,37

4,53

0,00%

5,56%

3,33%

4,65%

7,60%

Deşi responsabilitatea cade în primul rând în sarcina individului,
pentru simpatizanţii partidelor ce se declară social-democrate, bunăstarea
fiecăruia pare a depinde în principal de stat (tabel 20.2). În cazul
simpatizanţilor acestor partide, pare a exista o reprezentare a individului
responsabil pentru propria sa soartă în condiţiile în care statul are îns ă un
rol activ de furnizare nu numai a cadrului general de desf ăşurare a vieţii
economice şi sociale, ci şi în asigurarea unui anumit nivel de trai pentru
fiecare cetăţean.
Tabel 20.3. ÎN CE MĂSURĂ STATUL ESTE RESPONSABIL PENTRU BUNĂSTAREA INDIVIDUALĂ
P2

%
În mică sau în
foarte mică
măsură
În mare sau în
foarte mare
măsură
Ponderea nonrăspunsurilor

Credeţi că bunăstarea fiecăruia depinde în principal
de stat…
PNŢCDR ca
PNL
PD
PDSR
PRM
UDMR
CD
alianţă

(scală de 4
puncte)
Total
populaţie

58,3

57,5

39,7

45,1

32,5

55,3

60,0

41,1

38,3

40,4

55,4

53,7

60,7

42,1

34,0

53,0

3,3

2,1

4,9

1,2

6,8

2,6

6,0

5,9

Sursa: MecElect ’96.

Interesante sunt însă opţiunile cuprinse în doctrinele partidelor , care
pun în evidenţă ca principală sursă a bunăstării munca. Opţiunea o regăsim
ca atare la CDR, PDSR, PRM, PD. PD aminte şte alături de muncă şi
proprietatea, în timp ce pentru PNL proprietatea privat ă este principalul
factor ce garantează bunăstarea socială, munca fiind al doilea. Opiniile
electoratului concordă cu propunerile programelor partidelor şi în acest
sens. Tabelul 20.4 indică poziţiile similare ale simpatizaţilor tuturor partidelor
luate în analiză, analiza ANOVA confirmând nediferen ţierea celor şapte
grupuri. Astfel se poate vorbi despre o bun ăstare bazată pe muncă drept
22
dezirat politic concordant cu mentalitatea colectiv ă, cu valorile populaţiei .

segmentele luate în analiză. Aceste observaţii sunt valabile şi pentru datele din celelalte tabele
incluse în acest subcapitol.
22
Aceeaşi ipoteză este lansată şi de Cătălin Zamfir în capitolul 4. ”Legitimitatea guvernării”, publicat
în PNUD (ed.) - Raportul naţional al dezvoltării umane. România 1997, Editura Expert, Bucureşti,
1997, p. 91.
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Tabel 20.4. STRATEGII DE REUŞITĂ: MUNCĂ VS. NOROC ŞI RELAŢII
V55F
(scală de 10
puncte)

Media

1. Cu timpul, munca aduce, cu sine, de obicei, o viaţă mai bună
10. Munca nu înlesneşte, în general, succesul. Acesta este mai mult o
problemă de noroc şi de relaţii
PNŢCDR ca
Total
PNL
PD PDSR PRM
UDMR
CD
alianţă
populaţie
2,8 3,3
3,1
3,2
3,2
3,1
3,8
2,8

Ponderea
non1,1%
răspunsurilor
Sursa: Valori ’97.

2,0%

3,7%

3,3%

2,3%

4,4%

Nici proiecţia viitoare nu exclude ca valoare fundamental ă munca,
aşa cum o probează tabelul 20.5.
Tabel 20.5. IMPORTANŢA MUNCII
V60B
%

Credeţi că dacă importanţa muncii în viaţa noastră va scădea …
CDR ca PNŢPNL
întreg CD

ar fi mai
bine
nu-mi pasă

10,9

ar fi mai rău

69,4

84,1

nu ştiu

15,0

9,1

6,8

12,5

PD

PDSR

PRM

UDMR

Total populaţie

13,6

15,7

11,7

25,6

10,9

4,5

2,8

8,3

2,3

4,2

84,4

75,0

64,8

73,3

55,8

69,6

3,1

6,8

16,7

6,7

16,3

15,3

4,8

Sursa: MecElect’96.

Pentru a caracteriza popula ţia din punct de vedere al op ţiunii pentru
un stat minimal sau maximal utilizăm un pachet de 6 itemi din
MecElect’96, vizând intervenţia statului în controlarea pre ţurilor, a şomajului
şi a presei, în stabilirea câ ştigurilor pentru cei din sectorul particular, în
organizarea vieţii din localităţi şi în activitatea partidelor politice. Cele şase
23
variabile au fost reduse prin analiz ă factorială la un singur indice . Am
transformat scorurile factoriale obţinute astfel încât opţiunea pentru un stat
complet neintervenţionist să primească valoarea –100, în timp ce cea pentru

KMO=0,81; Testul Barlett: 2= 2437,1(p=0,000 pentru 16 grade de liberate); factorul comun
explică 55,% din variaţia totală, fiind extras prin metoda componentelor principale. Tratarea prin
ignorare sau prin înlocuire cu media a răspunsurilor lipsă conduce la rezultate similare. Pentru
scorurile factoriale utilizate în continuare am folosit înlocuirea cu media, iar metoda de calcul a
scorurilor a fost cea a regresiei.
23
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24

un stat atotputernic, autoritar s ă fie apreciată cu +100 . Prezentăm în
tabelul 20.6 atât opţiunile simpatizanţilor partidelor, cât şi, sintetic, opţiunile
doctrinare.
Tabel 20.6. OPŢIUNEA PENTRU UN STAT MINIMAL SAU MAXIMAL
Opţiunea
simpatizanţilor*
+ 42,1
+ 35,5
+ 23,4

Programul partidului: tipul de stat proiectat
UDMR
PNL
PNŢ-CD

+ 42,5

PD

+ 59,3

PDSR

+ 43,1

slab, ocultat, accent pe comunitatea locală
minimal, rezidualist, privatizarea serviciilor sociale
accent pe comunitatea locală
minimal economic, uşoară tentă spre planificare, politici
sociale universaliste şi categoriale
intervenţionist, servicii sociale universaliste prestate în
totalitate de stat
autoritar

PRM
CDR ca
nu are opţiuni specifice
alianţă
populaţia
+ 46,9
–
totală
* (-100 = stat minimal, +100 = maximal).
+ 50,5

Cifrele indică o distribuţie a doctrinelor apropiată de cea a opţiunilor
electoratului. Coeficientul Kendall de asociere a rangurilor – =0,467 –
25
confirmă acest lucru . Excepţia notabilă este PNŢ-CD, cu un electoral mai
liberal decât proiectul doctrinar. Pe ansamblu se distinge o tendin ţă de
acceptare a unui stat cu tendin ţe intervenţioniste. Analiza ANOVA pune în
evidenţă diferenţe semnificative la nivelul de semnifica ţie 0,05 între cele
două extreme (simpatizanţii PNŢ-CD şi PDSR) şi electoratul celorlalte
26
partide .
Interesantă este şi situaţia celor ce votează CDR ca întreg, mai
apropiaţi în opţiunile lor de electorii PDSR decât de cei ai PN Ţ-CD şi PNL.
Situaţia se repetă de altfel şi pe alte dimensiuni, sugerând o segmentare
semnificativă între votanţii Convenţiei Democratice în funcţie de partidul sau
27
de ideea simpatizată . Există totuşi şi numeroase puncte comune. Datele
din acest subcapitol pun în eviden ţă atât deosebiri, cât şi asemănări.
24

Fiind interesaţi în primul rând de ierarhie, am efectuat transformarea astfel încât subiectul cu
scorul factorial minim să primească valoarea -100, iar cel cu scorul cel mai mare +100.
25
Coeficientul Kendall pentru ranguri nelegate este mai mic: =0,298.
26
F=20,199 (p=0,000 pentru df1=849, df2=6). Pentru diferenţele între grupuri am folosit testul
Tamhane, varianţele fiind neomogene.
27
O astfel de ipoteză este susţinută şi de Dumitru Sandu într-un interviu acordat cotidianului
Jurnalul Naţional (consemnat de Victor Ocneru şi apărut în două părţi: „Sondajele şi analiştii au
creat imaginea unui electorat unitar al CDR” – nr. 1458 din 13 martie 1998 şi „Simpatizanţii de dată
recentă ai PD reprezintă un electorat instabil” – nr. 1459 din 14 martie 1998).
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În ceea ce priveşte forma de proprietate asupra activelor
economice şi a serviciilor sociale, fiecare partid are un punct de vedere clar
formulat. Pentru PNL, UDMR, CDR şi PD, preferinţa pentru preponderenţa
sectorului privat reprezint ă axa proiectului de stat propus. PNL, în special,
militează pentru o retragere cât mai puternic ă a statului în favoarea
întreprinzătorilor privaţi. PNŢ-CD optează şi el pentru un sector public
minoritar, însă încă important ca pondere. Pentru PDSR şi PRM, statul
trebuie să fie în continuare principalul proprietar şi finanţator.
Datele indică o preferinţă a electoratului pentru preponderen ţa
proprietăţii private (tabel 20.7). Surprinde doar pozi ţia UDMR şi, ca de
obicei, relativa inconsistenţă a electoratului PNŢ-CD, mai radical decât
doctrina produsă de liderii partidului. Analiza ANOVA sugereaz ă trei grupuri
omogene sub raportul opţiunii în cauză: UDMR, PNŢ-CD-PNL-CDR-PD,
PDSR-PRM.
Tabel 20.7. RAPORTUL PROPRIETATE PRIVATĂ-PROPRIETATE DE STAT
V55B
(scală de 10
puncte)

1. Proprietatea privată ar trebui să se extindă şi să se dezvolte
10 Proprietatea de stat ar trebui să se extindă şi să se dezvolte

Media

2,71

PNŢCD
3,64

Ponderea nonrăspunsurilor
Sursa: Valori’97.

11,6%

2,3%

UDMR

CDR ca
Total
PRM PDSR
alianţă
populaţie
4,07
5,23 5,28
4,54

PNL

PD

3,84

3,88

0,0%

4,5%

6,1%

5,0% 4,6%

8,2%

Preferinţa pentru proprietatea privat ă nu presupune în mod nece sar
şi susţinerea privatizării. Chiar dacă populaţia este în general pentru
privatizare, simpatizanţii PDSR şi PRM sunt mai degrab ă indecişi asupra
acestui aspect:

Tabel 20.8. OPINII ASUPRA PRIVATIZĂRII
V86A

%
În mică sau în
foarte mică
măsură
În mare sau în
foarte mare
măsură
Ponderea non-
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(scală
de 4
puncte)
Total
UDMR
populaţie

Credeţi că privatizarea marilor întreprinderi este
bună?
PNŢCD

PNL

CDR ca
alianţă

PD

PDSR

PRM

21,6

28,1

15,0

29,5

44,4

50,0

14,0

30,3

71,6

71,9

75,5

68,2

43,5

48,3

74,4

55,1

6,8

0,0

9,5

2,3

12,0

1,7

11,6

14,6
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răspunsurilor
Sursa: Valori’97.

Dacă privatizarea marilor întreprinderi este aprobat ă de majoritatea
populaţiei, alta este situaţia în cazul încrederii în investitori (tabel 20.9).
Exceptând electoratul PNL, simpatizanţii celorlalte partide îşi exprimă mai
degrabă neîncrederea în patroni. Cei mai neîncrez ători sunt din nou cei ce
ar vota PRM şi PDSR. Dacă pentru simpatizanţii PD şi UDMR opţiunile sunt
ambigue, electoratul PNŢ-CD şi mai ales cel al CDR surprind iarăşi.

Tabel 20.9. ÎNCREDERE ÎN PATRONI
V78E

Câtă încredere aveţi în proprietarii de
(scală de 5
întreprinderi particulare?
puncte)
PNŢCDR ca
Total
PNL
PD PDSR PRM UDMR
%
CD
alianţă
populaţie
Multă sau foarte 21,6 34,4
12,9
29,5
10,2
15,0
18,6
14,6
multă încredere
Încredere potrivită 30,7 37,5
39,5
34,1
34,3
26,7
53,5
45,3
şi non-răspunsuri
Puţină sau foarte 47,7 28,1
47,6
36,4
55,6
58,3
27,9
40,1
puţină încredere
Sursa: Valori’97.

Restructurarea sectorului public presupune nu numa i privatizarea, ci
şi închiderea unora dintre unit ăţile economice. Ambele procese sunt
generatoare de şomaj – cel puţin pe termen scurt. În programele lor,
PNŢ-CD, PNL şi PD se pronunţă cu fermitate pentru lichidarea
întreprinderilor nerentabile. Din contră, PDSR şi PRM se declară a fi
împotriva unei astfel de solu ţii. Electoratul se arată a fi relativ consistent cu
opţiunile doctrinare (tabel 20.10). Excep ţia o constituie simpatizanţii PD care
adoptă o poziţie diferită de cea a partidului, respingând riscul şomajului
imediat în schimbul protecţiei sociale. Interesant este şi electoratul CDR,
mai apropiat de cel al PDSR şi PRM decât de cel al PNL şi PNŢ-CD.
Tabel 20.10. OPINII DESPRE ÎNCHIDEREA ÎNTREPRINDERILOR INEFICIENTE
SOM
%
Şomajul care apare datorită
închiderii fabricilor neeficiente
este dureros, dar fără el nu
poate fi atinsă o mai bună

În legătură cu şomajul ce părere aveţi …
PNŢ-CD

65,8

PNL

53,2

CDR ca
alianţă
25,8

PD

42,7

PDSR

12,3

PRM

39,5

UDMR

32,0

Total
populaţie
28,2
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situaţie economică
Guvernul să nu închidă fabricile
şi să limiteze astfel creşterea
şomajului, deoarece greutăţile
economice ale oamenilor sunt
prea mari
Ponderea non-răspunsurilor

32,5

40,4

69,7

1,7

6,4

4,5

57,3

83,7

60,5

4,0

62,0

67,6

6,0

4,1

Sursa: MecElect’96.

Atitudinea faţă de şomeri este ambiguă. Fenomenul, fiind unul nou
pentru societatea noastr ă, nu a născut încă o opinie majoritară deja
structurată. Chestionaţi dacă şomerii trebuie sau nu s ă fie obligaţi să
primească prima slujbă care li se oferă, românii răspund în egală măsură
prin ambele variante (tabel 20.11). Posibilitatea alegerii pare a fi sus ţinută
mai ales de către simpatizanţii PNL, în timp ce votanţii PNŢ-CD şi PDSR nu
28
agreează astfel de poziţii .

Tabel 20.11. OPINII DESPRE ŞOMAJ
V55D
(scală de 10
puncte)

Media
Ponderea nonrăspunsurilor
Sursa: Valori’97.

1. Şomerii ar trebui să accepte orice slujbă disponibilă sau să
renunţe la ajutorul de şomaj
10 Şomerii ar trebui să aibă dreptul de a refuza o slujbă pe care nu
o doresc
CDR ca
Total
PNŢPNL
PD PDSR PRM UDMR
CD
alianţă
populaţie
4,73 6,16
5,56
5,64
4,66
5,17
5,63
5,21
4,5% 0,0%

6,1%

0,0%

3,7%

1,7%

2,3%

7,3%

Penuria de slujbe poate avea ca solu ţie scăderea vârstei
pensionării. Programele partidelor analizate nu prev ăd măsuri de acest gen,
însă am considerat interesant ă opinia electorilor (tabel 20.12). În general,
populaţia mai degrabă agreează o astfel de măsură, fără a o susţine însă ca
pe o opinie dominantă. Simpatizanţii partidelor politice pe care le urm ărim
se încadrează în trendul general. Electoratul PDSR se manifest ă oarecum
diferit, susţinând într-o mai mare măsură o politică de acest gen.

Tabel 20.12. RELAŢIA LOCURI DE MUNCĂ-VÂRSTA PENSIONĂRII

28

Diferenţele cu pricina sunt puse în evidenţă şi de comparaţiile post-hoc performate în cadrul
One-Way ANOVA, nivelele de semnificaţie fiind diferite: 0,034 (pentru PNL-PDSR) şi 0,051 (pentru
PNLPNŢ-CD).

682

Programele sociale ale partidelor politice
V20_2 (scală de 3 Când există puţine slujbe, oamenii ar trebui obligaţi să se pensioneze mai
devreme…
puncte)
PNŢCDR ca
Total
PNL
PD PDSR PRM UDMR
%
CD
alianţă
populaţie
de acord
48,9 53,1
53,1
56,8 66,7 53,3
46,5
54,9
nehotărât

20,5

21,9

21,8

13,6

21,3

18,3

27,9

23,4

împotrivă

30,7

25,0

25,2

29,5

12,0

28,3

25,6

21,7

Sursa: Valori’97.

Protecţia socială practicată de regimul comunist avea drept
componentă de bază subvenţionarea preţurilor. După 1989, în condiţiile
unei economii guvernate cel pu ţin parţial de legile cererii şi ale ofertei,
intervenţia statului în acest domeniu s -a diminuat. Datele de sondaj pun
însă în evidenţă faptul că majoritatea populaţiei susţine în continuare
necesitatea controlării preţurilor de către stat (tabel 20.13). Dintre
partide, doar PRM propune astfel de politici. PDSR se pronun ţă şi el pentru
controlul preţurilor, însă o astfel de soluţie este prevăzută doar pentru
câteva domenii (cu prec ădere în agricultură şi în comerţul cu alimente).
Electoratele celor două partide susţin de altfel cel mai puternic m ăsurile de
acest gen.
Tabel 20.13. FIXAREA PREŢURILOR MAXIME DE CĂTRE STAT
V86C (scală de 4
puncte)
%
În mică sau în
foarte mică măsură
În mare sau în
foarte mare
măsură
Ponderea nonrăspunsurilor

Credeţi că statul trebuie să intervină pentru stabilirea preţurilor maxime la
produse?
PNŢCDR ca
Total
PNL
PD PDSR PRM UDMR
CD
alianţă
populaţie
23,9
31,3
20,4
27,3
9,3
11,7
16,3
16,2
71,6

68,8

73,5

72,7

87,0

86,7

81,4

76,5

4,5

0,0

6,1

0,0

3,7

1,7

2,3

7,3

Sursa: Valori’97.

În condiţiile unui buget limitat, în dimensionarea bugetelor
sectoriale este interesantă ierarhia de priorităţi a populaţiei şi a
electoratelor fiecărui partid în ceea ce prive şte cheltuielile bugetare. În
general, pentru fiecare din domeniile cuprinse în tabelul 20.14, subiec ţii au
răspuns cu ”mult” sau cu ”foarte mult”, cele dou ă categorii însumând între
75% şi 100% din răspunsuri. Cele câteva excep ţii sunt reprezentate de
atitudinile simpatizanţilor PNL şi PNŢ-CD faţă de ajutorarea marilor
întreprinderi, cele ale votanţilor PRM, CDR, PDSR şi PD faţă de sprijinirea
micilor producători privaţi, precum şi de sprijinul limitat acordat armatei de
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electoratul UDMR. Votan ţii PD şi UDMR agreează în proporţie mai mică
(60-64%) orice ajutor acordat economiei (marilor întreprinderi de stat sau
micilor producători privaţi). De altfel, populaţia se pronunţă în majoritate
pentru cheltuieli bugetare mari şi foarte mari în ce priveşte serviciile sociale,
optând în mai mică măsură pentru sprijinirea de la buget a sectorului
economic.
Pentru a evidenţia diferenţele de opţiune între electorii diferitelor
partide ne-am propus să ne concentrăm doar asupra răspunsurilor cu
”foarte mult”, la nivelul cărora apar clivaje mai mari.

Tabel 20.14. OPINII ASUPRA DIMENSIONĂRII BUGETULUI DE STAT
A1-A11 (scale de
Statul ar trebui sa cheltuiască (foarte mult, mult, puţin, foarte puţin) pentru…
4 puncte)
% (repondenţi cu PNŢCDR ca
Total
PNL
PD
PDSR PRM
UDMR
”foarte mult”)
CD
alianţă
populaţie
Armată
22,8
26,3
19,1
22,0
32,1
33,3
2,0
26,47
şcoli şi profesori 36,3
50,0
48,9
40,2
35,8
45,9
38,0
37,93
Noi locuri de
53,8
50,0
53,2
56,1
58,8
57,9
58,0
54,97
muncă
Locuinţe
56,7
56,3
46,8
58,5
59,7
63,2
38,0
54,73
Ajutorarea celor
45,2
37,8
42,6
45,1
49,4
31,6
44,0
46,07
cu venituri mici
Transportul în
19,8
16,0
19,1
20,7
27,4
18,4
20,4
22,45
comun
Sănătatea
61,5
75,0
72,3
63,4
67,6
57,9
58,0
63,85
populaţiei
ajutorul
56,5
64,7
48,9
58,0
67,9
57,9
54,0
59,21
agriculturii
ajutorul marilor
22,8
16,1
17,4
26,8
41,1
18,9
14,6
26,69
întreprinderi de
stat
ajutorul micilor
19,1
26,5
23,4
16,0
20,2
26,3
12,0
19,16
producători
particulari
alocaţii pentru
54,4
52,9
51,1
57,3
54,0
24,3
60,0
52,54
copii

Sursa: MecElect ’96.

Pentru a sublinia deosebirile dintre simpatizanţii partidelor, am calculat
raportul dintre ponderea celor ce ar vota cu un anumit partid care susţin să se
cheltuiască foarte mult într-un anumit domeniu şi indicele similar pentru
populaţia totală. Acest nou indice este prezentat sub formă procentuală în
tabelul 20.15.

Tabel 20.15. OPINII ASUPRA DIMENSIONĂRII BUGETULUI DE STAT
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A1-A11 (scale de
4 puncte)

Statul ar trebui să cheltuiască (foarte mult, mult, puţin, foarte puţin)
pentru…

% repondenţi cu
”foarte mult”
raportat la acelaşi
indice calculat
pentru populaţia
totală

PNŢCDR ca
PNL
CD
alianţă

armată

86%

şcoli şi profesori

96% 132%

noi locuri de
muncă
locuinţe
ajutorarea celor
cu venituri mici
transportul în
comun
sănătatea
populaţiei
ajutorul
agriculturii
ajutorul marilor
întreprinderi de
stat
ajutorul micilor
producători
particulari
alocaţii pentru
copii

72%

PDSR

83% 121%

PRM

UDMR

Total
populaţie

126%

8%

100%

94%

121%

100%

100%

91%

97% 102% 107%

105%

106%

100%

104% 103%

86% 107% 109%

115%

69%

100%

98%

99%

PD

129% 106%

98%

82%

92%

98% 107%

69%

96%

100%

88%

71%

85%

92% 122%

82%

91%

100%

96% 117%

113%

99% 106%

91%

91%

100%

95% 109%

83%

98% 115%

98%

91%

100%

85%

65% 101% 154%

71%

55%

100%

84% 106%

137%

63%

100%

97% 109% 103%

46%

114%

100%

60%

99% 138%
104% 101%

122%

Electorii PNL şi CDR acordă cea mai mare atenţie ”relativă”
învăţământului şi sprijinirii iniţiativei private, optând pentru cheltuieli mai mici cu
sprijinirea întreprinderilor de stat. Simpatizanţii PDSR se situează la polul opus.
Pentru ei este extrem de important ca marile unităţi economice publice să fie
sprijinite de la buget, în timp ce cheltuielile cu învăţământul îi preocupă cel mai
puţin. Pe ansamblu însă, electoratul PDSR susţine cele mai însemnate
cheltuieli ale statului dintre toate electoratele. PNŢ-CD şi PD sunt partidele ale
căror electori susţin nivele ale cheltuielilor bugetare sectoriale cele mai
apropriate de opţiunile majorităţii. Electoratul PRM se remarcă printr-o atenţie
deosebită acordată armatei, în timp ce cheltuielile pentru copii şi săraci sunt
cele mai scăzute. Pentru suporterii UDMR, cheltuielile bugetare adresate
copiilor depăşesc nivelele susţinute de restul populaţiei. În schimb, de o atenţie
mult mai firavă se bucură sprijinirea economiei sau cheltuielile cu locuinţele.
Rezumând acest subcapitol destinat electoratului se cuvine să
remarcăm tendinţele generale înregistrate:
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 Cu puţine excepţii nu se înregistrează polarizări ale electoratului,
românii susţinând puncte de vedere similare, indiferent de simpatiile lor politice.
Diferenţele sunt de nuanţă.
 Opţiunea populaţiei pare să se îndrepte către un stat puternic angajat
în organizarea şi controlul vieţii sociale şi economice, principal creator de
norme, cu un sector public important, în ciuda preponderenţei proprietăţii
private.
 Valorile şi politicile sprijinite de simpatizanţii majorităţii partidelor sunt
în bună concordanţă cu programul partidului simpatizat.
 Singura inconsistenţă remarcabilă dintre electorat şi doctrină este cea
remarcată în cazul PNŢ-CD, ai cărui simpatizanţi sunt – din punct de vedere
relativ – mai liberali decât prevederile programului partidului.
 De asemenea, UDMR înregistrează variaţii însemnate în opţiunile
simpatizanţilor săi, cauza constituind-o probabil dispersia electoratului, recrutat
nu atât pe criterii ideologice cât mai ales etnice.
 PNL şi PD au electoratele cele mai decise asupra problemelor
investigate, suporterii acestor partide înregistrând cele mai puţine
non-răspunsuri.
 Cei ce simpatizează cu CDR ca alianţă şi nu cu unul din partidele
componente constituie un electorat distinct, în ciuda nivelelor uşor mai ridicate
ale dispersiei opţiunilor lor. Acest segment se plasează undeva între PNL şi
PNŢ-CD pe de o parte, şi PDSR de cealaltă, oscilând în a adopta poziţii
similare cu simpatizanţii acestor partide.

Documentele partidelor politice consultate în acest capitol:

FSN’89
”Comunicat către ţară al CFSN” din 22 decembrie 1989, publicat în Domni ţa
Ştefănescu – ”Cinci ani din istoria României. O cronologie a evenimentelor:
decembrie 1989 - decembrie 1994”, Edit. Maşina de scris, Bucureşti, 1995,
p.448-450
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FSN’90
”Platforma de acţiune” şi ”Proclamaţia către naţiune”, adoptate la conferinţa
Naţională a FSN din 7-8 aprilie 1990, din care apar extrase în:
Azi, anul 1, numerele 1-10, din 11-24 aprilie 1990
Azi, anul 1, nr. 28, Ediţie Electorală,17 mai 1990, p.1-8

FSN’92
“Viitorul –Azi”, Programul Frontului Salvării Naţionale, martie, 1992
“Oferta politică a Frontului Salvării Naţionale”, septembrie, 1992
“25 de întrebări inevitabile pentru Frontul Salv ării Naţionale”, nedatat

PD’93
”De la proiectul de idei la ac ţiunea politică”, document prezentat la
Convenţia Naţională Extraordinară a Partidului Democrat, Constan ţa, mai,
1993

PD’94
”Partidul Democrat pentru o nou ă Românie a muncii şi dreptăţii - parte
integrantă a moţiunii ‘Viitorul - Azi’, Platforma politică a Convenţiei Naţionale
a PD, octombrie, 1994
”Astăzi un viitor pentru tineret - Programul Partidului Democrat pentru
educaţie şi instruire”, octombrie, 1994

PD/USD - 1996
”Tinerii de azi sunteţi protagoniştii zilei de mâine”, Programul USD pentru
tineret, Braşov, martie, 1996
”Mai întâi oamenii! - Manifestul electoral al Uniunii Social Democrate”,
6 septembrie, 1996

PD’97
”Partidul Democrat – un partid care priveşte spre viitor”, Raportul politic
prezentat de Petre Roman, la Conven ţia Naţională a PD, Iaşi, august, 1997

FDSN’92
”Să construim împreună viitorul României. Platforma -program a Frontului
Democrat al Salvării Naţionale”, Bucureşti, adoptată la Conferinţa Naţională
(de constituire) a FDSN, 27 -28 iunie 1992

FDSN/PDSR’93
”România: Cum să realizăm schimbarea în bine?”, program adoptat la
Conferinţa Naţională a FDSN, Bucureşti, 9-10 iulie 1993

PDSR’95
”Platforma-program a Partidului Democra ţiei Sociale din România”, adoptat ă
la Conferinţa Naţională a PDSR, Bucureşti, 24-25 noiembrie 1995

PDSR’96
”Partidul Democraţiei Sociale din România: Oferta Electoral ă. 21 de
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programe pentru România”, octombrie -noiembrie 1996

PDSR’97
”Programul politic”, adoptat la Conferin ţa Naţională a Partidului Democraţiei
Sociale din România, Bucure şti, 20-21 iunie 1997
”Program alternativ al PDSR la guvernarea CDR-USD-UDMR”, Partidul
Democraţiei Sociale din România, septembrie 1997

PNL’90
”Programul PNL” - în Liberalul, serie nouă, an XLIV, nr. 4, 27 ianuarie 1990,
p.1
”Programul PNL” - în Viitorul, serie nouă, an XXXII, nr. 3, 28 martie 1990, p.
3
”Plat-formes programs (extraits) des partis politiques qui ont requili plus de
1% des voix: PNL” - în ROMPRES: ”Roumanie: documents, événements” ,
no. 21, mai 1990, p. 8-10

PNL’91-92
”Programul PNL” - în Liberalul, serie nouă, an XLV, nr. 13/45, 12-18
septembrie 1991, p.2-3
”Programul PNL” - în Liberalul, serie nouă, an XLV, nr. 14/46, 19-25
septembrie 1991, p.3
”Programul PNL” - în Curierul Naţional, 5 septembrie 1992, p.4-5

PNL’93-’96
”Manifestul Liberal” - document al Partidului Liberal ’93 (octombrie 1993)

PNL’97
”Programul PNL” - adoptat de Conferinţa Naţională a PNL din martie 1997,
document disponibil pe suport magnetic

ANL’96
”Alianţa Naţional Liberală (PAC, PL’93): Program de guvernare”

PAR’97
”Program de dezvoltare durabil ă a României”, Partidul Alternativa României,
Bucureşti, noiembrie 1997

AC’90
”Declaraţia de principii”, publicat ă în România Liberă, anul XLVIII, serie
nouă, nr.266, 7 nov. 1990, p.1

PAC’93
”Programul” în ”Partidul Alianţei Civice. De la comunism spre libertate:
Curriculum vitae, Declaraţia de principii, Programul, Statutul ”, document de
uz intern al PAC, nedatat

PAC’95
”Programul politic” în ”Partidul Alianţei Civice. Filiaţia istorică, Declaraţia de
principii, Doctrina, Programul politic ”, document de uz intern al PAC, nedatat
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PNŢ-CD – 1990
”Programul PNŢ-CD”, în Dreptatea, 5 februarie 1990, p. 3
”Principiile de bază ale PNŢ-CD”, în Dreptatea, 2 martie, 1990, p.3
”Reorganizarea agriculturii în viziunea PN Ţ-CD”, în Dreptatea, 16 martie
1990, p.3
”Priorităţi ale Programului PNŢ-CD privind ocrotirea sănătăţii”, în Dreptatea,
3 aprilie 1990, p.3
”Concepţia PNŢ-CD privind învăţământul din România”, în Dreptatea, 3
aprilie 1990, p.3
”Concepţia PNŢ-CD privind proprietatea şi economia de piaţă”, în
Dreptatea, 10 aprilie 1990, p.3
”Programul sanitar al PN Ţ-CD”, în Dreptatea, 26 octombrie 1990, p.3

PNŢ-CD – 1991
”Repere ale Programului PN Ţ-CD pentru redresarea economic ă, socială şi
morală a României”, în Dreptatea, 17 mai 1991, p.3
”Repere ale programului energetic al PN Ţ-CD”, în Dreptatea, 27 august
1991, p.3
”Programul PNŢ-CD – extrase”, în Dreptatea, 1 octombrie 1991, p.2-3
”Programul PNŢ-CD – extrase”, în Dreptatea, 2 octombrie 1991, p.2-3
”Programul PNŢ-CD – extrase”, în Dreptatea, 4 octombrie 1991, p.2-3

PNŢ-CD – 1996
”Sinteza Programului politic”, Bucure şti, ianuarie 1996

Precursori ai CDR – 1990
”Rezoluţia Forumului Democratic Antitotalitar”, în România Liberă, Serie
nouă nr.259, 30 octombrie 1990, p.1
”Convenţia Naţională pentru Instaurarea Democra ţiei”, în Dreptatea,
15 decembrie 1990, p.1

CDR – 1992
”Platforma program a Conven ţiei Democratice din România pentru
scoaterea ţării din criză prin LEGE, ADEVĂR şi REFORMĂ”, în România
Liberă, Serie nouă, nr.722, 18 august 1992, p.4 -6

CDR – 1996
”Contract cu România”

PRM’91
”Comunicat: Întemeierea Partidului România Mare”, în România Mare, an II,
nr. 49, 17 mai 1991, p.1, 3
”Platforma-program a Partidului România Mare” în România Mare, an II, nr.
54, 21 iunie 1991, p.9-11

PRM’92
”Platforma electorală a Partidului România Mare”, în România Mare, an III,
nr.110, 14 august 1991, p.8-9
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PRM’93
”Discursul despre starea na ţiunii prezentat de domnul Corneliu Vadim Tudor
la Congresul I al Partidului România Mare”, în Politica, nr.55, anul II, 13
martie 1993, p.1-8
”Statutul Partidului România Mare”, Partidul România Mare, 1993

PRM’96
”Partidul România Mare: Doctrina na ţională. Programul partidului”, Partidul
România Mare, Bucureşti, 1996

PRM’97
”Program de guvernare: 'Unire în bel şug'“, Partidul România Mare, 1997
”Statutul Partidului România Mare”, Partidul România Mare, 1997

PUNR’90
”Plat-formes programs (extraits) des partis politiques qui ont requili plus de
1% des voix: Le Parti Nationale des Roumains de Transylvanie” - în
ROMPRES: ”Roumanie: documents, événements” , no.21, mai 1990,
p.14-17

PUNR’91
”Apelul Uniunii Naţionale VATRA ROMÂNEASC Ă într-un moment de grea
cumpănă pentru ţară”, emis în 27 septembrie 1991, la Târgu Mure ş şi
semnat din partea UVR de pre şedintele asociaţiei, dr. Zeno Opriş (în Vatra
Românească, an II, nr.11, octombrie 1991)

PUNR’95
”Doctrina Partidului Unităţii Naţionale Române”, PUNR, 1995

PSM – 1990
”Expunerea preşedintelui Comitetului de Iniţiativă Ilie Verdeţ la Conferinţa
Naţională de constituire a Partidului Socialist Român (16 noiembrie 1990)”,
în Ilie Verdeţ, Partidul Socialist al Muncii – o alternativă a stângii
democratice româneşti, vol. 1, Editura Paco, 1997, p.11 -16

PSM – 1991
”Programul Partidului Socialist al Muncii”, în Socialistul, nr.2, 1991

PSM – 1993
”Bilanţ politic: Trei ani de tranzi ţie. Reforma şi impactul ei social.
Necesitatea unei politici social -economice realiste în viziunea PSM”, Raport
la Plenara Comitetului Na ţional, 17 iulie 1993, în Ilie Verde ţ, Partidul
Socialist al Muncii – o alternativă a stângii democratice române şti, vol. 1,
Edit. Paco, 1997, p.245-271

PSM - 1994
”Sarcini şi dimensiuni politico-organizatorice calitativ noi pentru continuarea
afirmării ideilor socialiste în perspectiva celui de -al II-lea Congres al PSM”,
Raport la Plenara Comitetului Na ţional, 15 ianuarie 1994, în Ilie Verde ţ,
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Partidul Socialist al Muncii - o alternativă a stângii democratice române şti,
vol. 1, Edit. Paco, 1997, p.306 - 324
”PSM în faţa unor noi exigenţe ideologico-doctrinare, politice şi tactice”,
Expunere la Plenara Comitetului Na ţional, 3 decembrie 1994, în Ili e Verdeţ,
Partidul Socialist al Muncii - o alternativă a stângii democratice române şti,
vol. 2, Editura Paco, 1997, p.9 -28

PSM – 1995
”Situaţia social-politică a ţării şi sarcinile actuale ale PSM”, Raport la
Plenara Comitetului Naţional, 27 mai 1995, în Ilie Verdeţ, Partidul Socialist
al Muncii - o alternativă a stângii democratice române şti, vol. 2, Edit. Paco,
1997, p.63–78
”Raportul de forţe politice actual. Obiectivele şi strategia pentru campania
electorală”, Expunere la Plenara Comitetului Na ţional, 9 decembrie 1995, în
Ilie Verdeţ, Partidul Socialist al Muncii - o alternativă a stângii democratice
româneşti, vol. 2, Edit. Paco, 1997, p.156 -179

PSM – 1996
”Alternativa socialistă: redresare economică, prosperitate prin muncă,
reconciliere, solidaritate şi dreptate socială, demnitate naţională şi largă
deschidere spre lumea contemporan ă”, Raport la Conferinţa Naţională, 24
februarie1996, în Ilie Verde ţ, Partidul Socialist al Muncii – o alternativă a
stângii democratice române şti, vol. 2, Edit. Paco, 1997, p.191-210

PSM – 1997
”Necesitatea adecvării strategiei şi tacticii PSM la condiţiile etapei actuale”,
Raport la Plenara Comitetului Na ţional, 5 aprilie 1997, în Ilie Verde ţ, Partidul
Socialist al Muncii - o alternativă a stângii democratice române şti, vol. 2,
Edit. Paco, 1997, p.332-349
”Programul Partidului Socialist al Muncii”, 1997

UDMR’90
”Plat-formes programs (extraits) des partis politiques qui ont requili plus de
1% des voix: UDMR” - în ROMPRES: ”Roumanie: documents,
événements”, no.21, mai 1990, p.5-7

UDMR’94
”Comunitatea maghiară din România, apărarea şi promovarea intereselor
ei”, în UDMR Documente 2, Cluj, 1994, p.3-17

UDMR’95
”Programul UDMR”, în Monitorul UDMR, editat de Cabinetul Preşedintelui
UDMR, nr.8, iulie 1995, p.1-10

UDMR’96
”Împreună vom reuşi - Program electoral al UDMR”, 1996

691

Mălina Voicu, Bogdan Voicu

UDMR’97
”Programul UDMR”, în UDMR Documente 5, Cluj-Napoca, 1997, p.3-40.

692

Bibliografie

Abraham, D., 1991, Introducere în sociologia urbană, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti
Abraham, D., 1992, Puterea şi mediul construit, Centrul de Sociologie Urban ă şi
Regională, Bucureşti
Adeyi, O. şi colab., 1996, Reverse Development Trends: The Transition in
Central and Eastern Europe, The World Bank, Washington
Alisauskiene, Rasa, 1996, Human Dignity and Social Exclusion in Lithuania,
(nepublicat), The Counsel of Europe project HDSE
Amin, K., C. Oppenheim, 1992, Poverty in Black and White: Deprivation and
Ethnic Minorities
Andorka, Rudolf, 1992, Sărăcie şi politici sociale, în Calitatea Vieţii, anul 3, nr.3-4,
p.323-328
Anspach, D., 1976, Kinship And Divorce, în Journal Of Marriage And The Family ,
no.38 (1976), p.323- 330
Asistenţa economică acordată României de Grupul ţărilor dezvoltate – G24,
Departamentul pentru integrare europeană al Guvernului României, Bucureşti, 1998
Aspecte privind calitatea vieţii populaţiei în anul 1996, 1997, CNS
Athanasiu, Alexandru, 1995, Dreptul securităţii sociale, Edit. Actami, Bucureşti
Atkinson, A.B., 1992, Towards an European Social Safety Net?, Welfare State
Programme Dicussion Paper , STICERD- LSE, London, no.78, September
Atkinson, A.B., 1995, On Targeting Social Security: Theory and Western
Experience with Family Benefits, în D. van de Walle, K. Nead (eds.), Public
Spending and the Poor. Theory and Evidence, IBRD -WB, Washington, USA, p.2568

693

Politici sociale în România: 1990-'98
Atkinson, A.B., J. Micklewright, 1992, Economic Transformation In Eastern
Europe and the Distribution of Income, Cambridge University Press,GB
Atkinson, A.B., Martin Rein, 1993, Age Work and Social Security, MacMillan
Press, Houndmills
Avramov, Dragana, 1995, Homelessness in the European Union. Social and
Legal Context of Housing Exclusion in the 1990s., FEANTSA, Bruxelles
Balchin, Paul (ed.), 1996, Housing Policy in Europe, Routledge, London &NY
Balicki, M., J. Sabbat, 1994, The state's responsibility for health care in Poland,
Antidotum Supplement, no.1, p.81-88
Barbu, Gheorghe, 1990, Implicaţii ale privatizării asupra calităţii vieţii, în
Calitatea Vieţii, anul 1, nr.1, p.63-70
Barbu, Gheorghe, 1991, Probleme referitoare la evoluţia nevoilor de consum ale
populaţiei din România, în Calitatea Vieţii, anul 2, nr.3-4, p.26-38
Barbu, Gheorghe, 1992, Nivelul minim de trai - concept şi instrument
operaţional în realitatea românească, în Calitatea Vieţii, anul 3, nr. 3-4, p. 250-262
Barbu, Gheorghe, 1994, Sărăcia - domeniul de exercitare a politicilor sociale, în
Calitatea Vieţii, anul 5, nr. 2, p.117-128
Barbu, Gheorghe, 1996, Sărăcia şi impactul său asupra generaţiilor tinere, în
Calitatea Vieţii, anul 7, nr.1-2, p.111-118
Barbu, Gheorghe, 1997, Condiţii de viaţă ale familiilor sărace cu copii, în
Calitatea Vieţii, anul 8, nr.1-2, p.85-96
Barbu, Gheorghe, Vasilica Ghimpău, 1993, Aspecte actuale ale raportului venituri
- nivel minim de trai în România, în Calitatea Vieţii, anul 4, nr.1, p.25-32
Barr, N. (ed.),1994, Labor Market and Social Policy in Central and Eastern
Europe, Oxford University Press, New York
Barr, N., R.W. Harbison, 1994, Hopes, Tears, and Transformation. Social Policy
Suggestions for Postsocialist Europe, în Transition, Transition Economics
Division. Policy Research Department, The World Bank, vol.5, no.8/ oct. 1994, p.5 -6
Barr, N.,1993, The Economics of the Welfare State, Stanford University Press,
Stanford, California
Barr, N., D. Whynes, 1993, Introductory Issues, în N. Barr, D. Whynes (eds.),
Current Issues in the Economics of Welfare, MacMillan, London, p.1 -20

694

Bibliografie
Barr, N.,1993, The Social Safety Net During Economic Transition in Central and
Eastern Europe, STICERD-LSE Working Papers, Programme of Research into
Economic Transformation and Public Finance Series , no.9
Baylina, M., D. Garcia-Ramon, 1998, Homeworking în Rural Spain: A Gender
Approach, în European Urban and Regional Studies, vol.5, no.1
Bălaşa, Ana, Ioan Mărginean, Ilie Sandu, Gheorghe Socol, 1992, Calitatea Vieţii în
România, în Calitatea Vieţii, anul 3, nr.3-4, p.231-249
Beckerman, W., 1979, Poverty and the Impact of Income Maintainance
Programmes, Geneva: ILO
Boboc, Ion, Livius Manea, 1992, Politica pieţei muncii în Suedia, în Calitatea
Vieţii, anul 3, nr.3-4, p.347-354
Boboc, Ion, Livius Manea, 1993, Măsurile active ale politicii pieţei muncii şi
relaţia sindicate-patronat în Suedia, în Calitatea Vieţii, anul 4, nr.1, p.89-100
Bogetic, Z., L. Fox, 1993, Incomes Policy During Stabilization: A Review and
Lessons From Bulgaria and Romania, Internal Discussion Papers: European and
Central Asia Region, World Bank
Borănescu, Marius, Doina Călin, 1990, Politica socială a Comunităţii Economice
Europene la orizontul anului 1992, în Calitatea Vieţii, anul 1, nr.1, p.95-100
Bradshaw, Johnathan, 1993, Developments in Social Security Policy, în C. Jones
(ed.), New Perspectives on the Welfare Stat e in Europe, Routledge, London, p.43 -63
Bradshaw, Johnathan, 1993, Rediscovering Budget Standards, în Berghman,
B. Cantillon (eds.), The European Face of Social Security, Avebury, UK
Bradshaw, Johnathan, J. Millar, 1991, Lone Parent Families In UK, HMSO
Bramley, G., M. Hill, 1986, Analysing Social Policy, Basil Blackwell, Oxford
Brunsson, N., 1989, The Organisation of Hypocrisy - Talk, Decisions and
Actions in Organisations, John Wiley &Sons, Chichester
Bühler Elisabeth, 1998, Economy, State or Culture? Explanation for the Regional
Variations in Gender Inequality in Swiss Employment, în European Urban and
Regional Studies, vol.5, no.1
Burke, Mary Anne, 1995, Child Institutionalisation and Child Protection in Central
and Eastern Europe, Innocenti Occasional Papers, Florence, Italy, EPS 52
Buzducea, Doru, 1997, Modele de politici sociale în domeniul HIV/SIDA, în
Calitatea Vieţii, anul 8, nr.1-2, p.143-152

695

Politici sociale în România: 1990-'98
Caldera, Rafael, 1992, Specificitatea democraţiei creştine, Edit. Progresul
Românesc, Bucureşti
Carlsson, J., G. Koehlin, A. Ekbom, 1994, The Political Economy of Evaluation,
MacMillan Press, London
Carta verde, 1997, Politica de dezvoltare regională în România, Bucureşti
Călin, Doina, 1991, Pragul sărăciei într-o abordare structurală, în Calitatea Vieţii,
anul 2, nr.3-4, p.62-72
Călin, Doina, 1991, Relaţia om-mediu în politica socială a Comunităţii
Economice Europene, în Calitatea Vieţii, anul 2, nr.1-2, p.121-124
Chadeau, A., 1992, What Is Households’ Non-Market Production Worth, în
OECD Economic Studies, no. 18
Child, J., 1984, Organization. A Guide to Problems and Practice, 2nd edition,
Harper and Row, London
Chiriac, Dumitru, Ilie Sandu, Gheorghe Socol, 1994, Delta Dunării - probleme
sociale în perioada de tranziţie, în Calitatea Vieţii, anul 5, nr.2, p.129-134
Ciumara, Mircea, 1997, Economie, politică şi interesul naţional, Edit. Expert,
Bucureşti
Clarke, John, Allain Cochrane, Carol Smith, 1992, Ideologies of Welfare. From
Dreams to disillusion, Routledge, London
Cobzac, Elena, 1995, Natura şomajului la tineri, în Calitatea Vieţii, anul 6, nr.1-2,
p.115-126
Codin, Mihaela, 1990, Şomajul în Europa - dimensiuni şi soluţii, în Calitatea
Vieţii, anul 1, nr.1, p.145-154
Codin, Mihaela, 1993, Efectele stării de şomaj asupra individului, în Calitatea
Vieţii, anul 4, nr.1, p.69-74
Cogswell, B., M. Sussman, 1972, Changing Family And Marriage Forms:
Complications For Human Services System, în Family Coordinator, nr.21/1972,
p.505-516
Comisia Naţională pentru Statistică, Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, decembrie
1997, Metode şi tehnici de evaluare a sărăciei
Comisia Naţională pentru Statistică, 1993, Buletin Statistic Lunar, nr.12

696

Bibliografie
Comisia Naţională pentru Statistică, 1996, Situaţia Socială şi Economică a
României în 1995, Bucureşti
Comisia Naţională pentru Statistică, aprilie 1998, Cercetarea forţei de muncă în
gospodării (AMIGO)
Competitiveness and cohesion: trends in the regions, 1994, Luxembourg
Condor, I., 1996, Drept fiscal şi financiar, Edit. Tribuna Economică, Bucureşti
Consiliul Europei, 199 3,
URBANPROIECT- Bucureşti

Carta

Urbană

Europeană,

editat/tipărit

de

Constantin, Luminiţa, 1998, Economie regională, Edit. Oscar Print
Cornia, G.A., F. Stewart, 1995, Two Errors of Targeting, în D. va n de Walle, K. Nead
(eds.), Public Spending and the Poor. Theory and Evidence, IBRD-WB,
Washington, USA, p.350-386
Cornia, Giovanni Andrea, Renato Paniccia, 1995, The Demographic impact of Sudden
Impoverishment: Eastern Europe During the 1989-94 Transition, Innocenti
Occasional Papers, EPS 49, Florence, Italy
Costin, Cornelia, 1993, Dimensiuni ale politicii culturale în perioada de tranziţie,
în Calitatea Vieţii, anul 4, nr.1, p.33-38
Costin, Cornelia, 1996, Politicile culturale şi implicaţiile lor asupra calităţii vieţii,
în Calitatea Vieţii, anul 7, nr.1-2, p.57-74
Coşea, Mircea, 1995, Jurnal în tranziţie, Edit. Expert, Bucureşti
Cusworth, J.W., T.R. Franks, 1993, Managing Projects in Developing Countries,
Longman Scientific and Technical
Dan, Adrian-Nicolae, 1996, Aspecte ale politicii locuirii în România şi în alte ţări
foste socialiste, în Calitatea Vieţii, anul 7, nr.3-4, p.217-236
Dan, Adrian-Nicolae, 1997, Dimensiuni ale calităţii locuirii în mediul rural, în
Calitatea Vieţii, anul 8, nr. 1-2, p.121-134
Dâmbean-Creţa, Mirela, 1993, Aspecte privind veniturile în familiile de şomeri, în
Calitatea Vieţii, anul 4, nr.1, p.75-84
Dâmbean-Creţa, Mirela, Mara-Ileana Galat, Mihaela Codin, 1993, Şomerii - o
categorie omogenă ?, în Calitatea Vieţii, anul 4, nr.2-3, p.243-248
Dâmbean-Creţa, Ovidiu, 1991, Nivelul de trai şi stilurile de viaţă, în Calitatea
Vieţii, anul 2, nr.3-4, p.39-55

697

Politici sociale în România: 1990-'98
Deacon, B., M. Hulse, 1997, The Making of Post-communist Social Policy: The
Role of International Agencies, Journal of Social Policy, 26, 1, p.43-62
Deacon, Bob şi colab., 1992, The New Eastern Europe. Social Policy: Past,
Present and Future, Sage
Deacon, Bob, 1993, Developments in East European Social Policy, în C. Jones
(ed.), New Perspectives on the Welfare State in Europe, Routledge, London, p.177 197
Decupaje teritoriale şi politica de dezvoltare regională în România, 1998,
Bibliotheca Demographica, nr. 7, Centrul de cercetări demografice al Academiei
Române, CIDE, Bucureşti
DiMaggio, J.P., W.W. Powell (eds.), 1991, The New Institutionalism in
Organisational Analysis, University of Chicago Press Ltd., London
Disparităţi regionale în România 1990-1994, 1996, Grupul de consultanţă RAMBOLL,
Programul Phare – Politici regionale, Bucureşti
Doru, Marcel (moderator), 1996, Dezbatere: Proiectul legii privind pensiile şi alte
drepturi de asigurări sociale, în Calitatea Vieţii, anul 7, nr.1-2, p.3-16
Doru, Marcel, 1997, Sistemul asigurărilor sociale în România comparativ cu cel
din alte ţări europene, în Calitatea Vieţii, anul 8, nr.1-2, p.113-120
Duffy, Katherine, 1995, Social Exclusion And Human Dignity In Europe:
Background Report For The Proposed Initiative By The Council Of Europe,
Council Of Europe, Strassbourg
Dustmann, C., J. Micklewright, 1993, Benefits, Incentives and Uncertainty, în N.
Barr, D. Whynes (eds.), Current Issues in the Ec onomics of Welfare, MacMillan:
London, p.87-104
Dziewiecka-Bokun, L., 1994, Social Policy in a Post-Socialist Vacuum, în S.
Nagel, V. Rukavishnikov (eds.), Eastern European Development and Public Policy,
MacMillan Press, London, p.105 -117
Enăchescu, Dan şi colab., 1996, Public Health Research Supporting Health
Services Reform in Romania, Jurnal de Medicină Preventivă, 2, 3, p.4-11
Enăchescu, Dan, Cristian Vlădescu, 1994, Opinia Populaţiei şi a Medicilor despre
Asistenţa Medicală în România, Medicina Modernă, nr.6, p. 329-332, iunie 1994,
Bucureşti
Enăchescu, Dan, Cristian Vlădescu, C. Teşliuc, 1996, Health and Health Services
in Romania. Projects, Realities, and Dilemmas, Jurnal de Medicină Preventivă, 4,
4, 5-15

698

Bibliografie
Ensor, T., 1993, Health System Reform in Former Socialist Countries of Europe,
International Journal of Health Planning and Management , 8, p.169-187
Esping-Andersen, Gøsta, 1993, The Three Words of Welfare Capitalism, Polity
Press, Cambridge
Esping-Andersen, Gøsta., J. Micklewright, 1991, Welfare State Models în OECD
Countries: An Analysis for the Debate in Central and Eastern Europe, în G.A.
Cornia, S. Sipos (eds.), Children and the Transition To The Market Economy. Safety
Nets and Social Policies in Central and Eastern Europe , Averbury, UK
European Community, 1995, Employment Observatory. Central and Eastern Europe,
nr.7/1995
Fajth, Gaspar, 1996, Family Support Policies in Central and Eastern Europe, paper
prepared for the National Academy of Sciences\ National Research Counsel Task Force
on Economies in Transition Workshop, Washington DC, 19-20 September
Ferge, Zsuzsa, 1988, The Trends and Functions of Social Policy in Hungary,
J.P. Jallade (ed.), The Crisis of Redistribution in European Welfare States, Trentham
Books, UK
Ferge, Zsuzsa, 1990, The Fourth Road: The Future for Hungarian Social Policy,
în B. Deacon, J. Szalai (eds.), Social Policy in the New Eastern Europe, Avebury,
UK
Ferge, Zsuzsa, 1991, Social Security Systems in the New Democracies of
Central and Eastern Europe: Past Legacies and Possible Futures, în G.A.
Cornia, S. Sipos (eds.), Children and the Transition To The Market Economy. Safety
Nets and Social Policies in Central and Eastern Europe, Averbury, UK
FIMAN (trad.), 1996, Monitorul ocupării forţei de muncă în Europa, Comisia
Europeană, Edit. Expert, Bucureşti
FIMAN, 1997, Măsuri
europeană, Bucureşti

active

pentru

combaterea

şomajului.

Experienţa

Finanţele agenţilor economici, 1996, Institutul de Management-Turism, Bucureşti
Foerster, M.F., 1994, The Effects of Net Transfer on Low Incomes Among NonElderly Families, în OECD Economic Studies no.22, Spring
Fornea, Narcisa, 1994, Copiii Străzii, în Calitatea Vieţii, anul 5, nr.1, p.55-60
Freeman, H.E., M.A., Solomon, 1981, The Next Decade in Evaluation Research,
în R.A. Levine, M.A. Solomon, G.M. Hellstern, H. Wollmann (eds.), Evaluation
Research and Practice. Comparative and International Perpsectives, Sage
Publications, Beverly Hills, p.12 -26

699

Politici sociale în România: 1990-'98
Friedmann, John, 1996, O reconsiderare a sărăciei: autonomizarea şi drepturile
cetăţenilor, în A.Neculau, G.Ferreol (coord.), Minoritari, Marginali, Exclu şi, Polirom,
Iaşi
Frigeoiu, Nicolae, 1990, Statul bunăstării sociale şi calitatea vieţii, în Calitatea
Vieţii, anul 1, nr.1, p.33-44
Frigeoiu, Nicolae, 1990, Studii şi cercetări privind tineretul, în Calitatea Vieţii, anul
1, nr.1, p.127-134
Frydman, R., A. Rapaczynsky, J.S. Earle, 1994: Pocesul de privatizare în Europa
Centrală, Edit. Staff, Bucureşti
Gefnas, E., 1995, Health care in Lithuania: from idealism to reality?, în D.
Seedhouse, Reforming Health Care, the Philosophy and practice of International
Health Reform, John Wiley, p.121 -127
Gellner, Ernst, 1997, Naţiuni şi naţionalism. Noi perspective asupra trecutului,
Edit. Antet, Bucureşti
Ghebrea, Georgeta, 1993, Serviciile în mileniul al III-lea, în Calitatea Vieţii, anul 4,
nr.1, p.63-68
Ghebrea, Georgeta, 1994, Politicile familiale în lume şi în România, în Calitatea
Vieţii, anul 5, nr.2, p.145-150
Ghebrea, Georgeta, Simona Stroie, 1995, Politici sociale de susţinere a familiilor,
în Calitatea Vieţii, anul 6, nr.1-2, p.35-70
Gheorghe, Camelia, 1991, Modele de consum ale familiilor atipice determinate
prin metoda bugetelor de familie, în Calitatea Vieţii, anul 2, nr.3-4, p.92-105
Gheorghe, Camelia, 1992, Impactul cheltuielilor de securitate socială asupra
sărăciei în Europa, în Calitatea Vieţii, anul 3, nr.3-4, p.332-338
Gheorghe, Viorel, 1990, Sărăcia o noţiune ce presupune
interdisciplinară, în Calitatea Vieţii, anul 1, nr.1, p.135-144

o

abordare

Gheorghe, Viorel, 1991, Conceptul de sărăcie, caracteristici şi praguri ale
sărăciei în diferite ţări, în Calitatea Vieţii, anul 2, nr.3-4, p.56-61
Gheorghe, Viorel, 1992, Dimensiuni subiective ale fenomenului sărăciei în
România, în Calitatea Vieţii, anul 3, nr.3-4, p.289-294
Gheţău, Vasile, 1997, Evoluţia fertilităţii în România, în Revista de Cercetări
Sociale, anul 4, nr.1, p.3-85
Ghidul dezvoltării regionale, 1998, Grupul de Consultan ţă Ramboll, Bucureşti

700

Bibliografie
Ghimpău, Vasilica, 1992, Scurtă analiză privind sărăcia pe grupe de vârstă, în
mediul urban, în Calitatea Vieţii, anul 3, nr.3-4, p.295-302
Ghimpău, Vasilica, 1993, Alocaţia pentru copii - element al politicilor sociale în
domeniul familial, în Calitatea Vieţii, anul 4, nr.2-3, p.249-254
Ghindă, Iuliana, 1991, Venitul minim garantat, în Calitatea Vieţii, anul 2, nr.3-4,
p.190-192
Gillian, Paul, 1991, Poverty Alleviation and Social Safety Net Schemes for
Economies in Transition, International Monetary Fund Research Division
Godfrey, M., P. Richards, 1996, Employment policies and programmes in
Central and Eastern Europe, ILO, Geneve
Gonäs, Lena, 1998, Has Equality Gone Too Far? On Changing Labour –Market
Regimes and New Employment Patterns în Sweden, în European Urban and
Regional Studies, vol.5, no.1
Gongla, P., 1977, Social Relationships After Marital Separation.: unpublished
Doctoral Disertation, Case Western Reseve University
Gongla, P., E. Thompson, 1985, Single Parent Families: In The Mainstream Of
American Society, în E. Macklein, R.Rubin (eds.), Contemporary Families And
Alternative Lifestyles, Beverly Hills, California, Sage Publications
Gorcea, C., 1996, Lexicon fiscal şi bugetar, Edit.. Economică, Bucureşti
Gradu, Mihaela, 1990, Politica socială a Suediei - un ideal ?, în Calitatea Vieţii,
anul 1, nr.1, p.113-120
Gray, John, 1998, Liberalismul, în Concepte în ştiinţele sociale. Seria lui Frank
Parkin, vol. 11, Edit. Du Style, Bucureşti
Grecianu, Ştefan, 1992, The housing sector in Romania, în B. Turner, J. Hegedüs,
I. Tosics (eds.), The Reform of Housing in Eastern Europe and the Soviet Union ,
Routledge, London and New York
Greenberg, J., 1979, Single Parenting and Intimacy în Alternative Lifestyles, 1979,
nr.2, p.308-330
Guvernul României, Activitatea desfăşurată în perioada noiembrie 1992 septembrie 1993. Principalele prevederi pentru trimestrul IV 1993 şi anul 1994,
octombrie 1993
Guvernul României, Comisia European ă, 1997, Carta Verde: Politica de
dezvoltare regională în România

701

Politici sociale în România: 1990-'98
Guvernul României, Departamentul Informa ţiilor Publice, 1993, Cartea Albă a
reformei asigurărilor sociale şi pensiilor
Guvernul României, Departamentul Informa ţiilor Publice, 1994,
perspective în domeniul protecţiei sociale, Buletin, nr.2 (16), p.16

Realizări şi

Guvernul României, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Departamentul
Informaţiilor Publice: Cartea Albă: Sistemul de asistenţă socială în România,
1993, Buletin, nr.8
Hall, John A., G. John Ikenberry, 1998, Statul, în Concepte în ştiinţele sociale, Seria
lui Frank Parkin, vol. 22, Ed it. Du Style
Hauser, R., 1993, Approaches To Comparative Social Policy Analysis, în J.
Berghman, B. Cantillon (eds.), The European Face of Social Security, Avebury, UK
Hausman, P., 1993, The Impact of Social Security in the European Community,
în J. Berghman,B. Cantillon (eds.), The European Face of Social Security, Avebury,
UK
Haveman, R., 1996, Reducing Poverty While Increasing Employment: A Primer
on Alternative Strategies and a Blueprint, în, OECD Economic Studies no.26,
1996/I, p.8-42
Health Education Authority, 1992, Health Sector Reform in the Countries of
Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. HEA, London
Health Insurance Commisssion Australia, 1998, Health Sector Financing Study,
Final Report, Bucharest, Romania
Heidenheimer, A.J., H. Heclo, C.T. Adams, 1991, Housing Policy, în A.J.
Heidenheimer şi colab., Comparative Public Policy. The Politics of Social Choice in
America, Europe and Japan, St.Martin’s Press, New York
Huttman, Elizabeth D., 1981, Policy on Housing and the Physical Environment,
în E.D. Huttman, Introduction to Social Policy, McGra w–Hill Book Company
Ianoş, Ioan, 1998, în Decupaje teritoriale şi politica de dezvoltare regională în
România, Bibliotheca Demographica, nr.7, CIDE, Bucureşti, p.23
Iatan, Bogdan, 1991, Salariul minim - instrument al politicii sociale, în Calitatea
Vieţii, anul 2, nr.3-4, p.82-91
Iftime, Silvia, 1996, Venitul minim garantat. Experienţe internaţionale, în
Calitatea Vieţii, anul 7, nr.1-2, p.163-168
Impozite şi taxe, 1997, Revistă lunară editată de Tribuna Economică, Bucureşti
Inforegio, European Regional Development Fund & Cohesion Fund

702

Bibliografie
IONM, CDC, 1995, Reproductive Health Survey, Romania 1993, Final Report,
March, 1995
Israel, Arturo, 1994, Institutional Development – Incentives to performance, The
Johns Hopkins University Press
Jackson, M., 1996, Labor Markets and Income Maintenance: a Survey of
Transition, DP on Economic Transformation: Policy, Institutions and Structure, WP
58, LICOS, Leuven, Belgie
Jaros, J., D., Towell, 1993, Strange Route, în A. May (ed.), Health Care in Europe.
Health Service Journal, MacMillan, London, p.38-41
Jenkins, S., J. James, C. Waddington, 1995, Evaluation of the Health Reform in
Eight Pilot Districts in Romania. Institute for Health Sector Development
Kaufmann, F.X., K.P. Strohmeier, 1981, Evaluation as Meaningful Social
Research, în R.A. Levine, M.A. Solomon, G.M. Hellstern, H. Wollmann (eds.),
Evaluation Research and Practice. Comparative and Inernational Perpsectives,
Sage Publications, Beverly Hills, ,149 -167
Kivu, Mircea, 1990, Problema locuinţelor şi unele sugestii privind rezolvarea ei,
în Calitatea Vieţii, anul 1, nr.1, p.83-94
Klein, R., 1993, O’Goffe’s Tale, în C. Jones (ed.), New Perspectives on the Welfare
State in Europe, Routledge, London, ,7 -17
Kleinman, M., D., Piachaud, 1992, European Social Policy: Models and
Rationales, Welfare State Programme STICERD - LSE DP77, September, London
Knowles, Caroline, 1990, Black Families And Social Services, în S. Fewtwang,
A.X. Camrridge, Antiracist Strategies, Avebury
Kyriazis Nota, 1998, Women’s Employment and Gender Relations in Greece: Forces
of Modernization and Tradition, în European Urban and Regional Studies, vol.5, no.1
Lefter, Marius, 1991, Costul Vieţii şi protecţia socială. Experienţe şi consideraţii,
în Calitatea Vieţii, anul 2, nr.3-4, p.106-115
Leibfried, S., 1993, Toward an European Welfare State?, în C. Jones (ed.), New
Perspectives on the Welfare State in Europe, Routledge, London, p.133 -156
Levin, R.A., 1981, Program Evaluation and Policy Analysis in Western Nations:
An Overview, în R.A. Levine, M.A. Solomon, G.M. He llstern, H. Wollmann (eds.),
Evaluation Research and Practice. Comparative and Inernational Perpsectives,
Sage Publications, Beverly Hills, p.27 -60

703

Politici sociale în România: 1990-'98
Lipsky, M.,1980, Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public
Services, Russell Sage Foundation, New York
London School of Hygiene and Tropical Medicine, 1994, Human Resources for
Health: Definition of a Policy and Strategies for Human Resources, în Health
Care in Romania. EC/PHARE Programme
MacFarlan, M., H., Oxley, 1996, Social Transfers: Spending Patterns,
Institutional Arrangements and Policy Responses, în OECD Economic Studies
no.27, 1996/II, p.147-194
Manea, Livius, 1993, Costurile sociale şi Calitatea Vieţii, în Calitatea Vieţii, anul 4,
nr.1, p.39-46
Manea, Livius, 1993, Persoanele handicapate şi perioada de tranziţie, în
Calitatea Vieţii, anul 4, nr.2-3, p.169-174
Manea, Livius, 1993, Readaptarea profesională a persoanelor handicapate, în
Calitatea Vieţii, anul 4, nr.4, p.335-342
Manning, C., 1992, Implementation as Evolution, Policy Studies Revue Annual, vol. II,
Sage Publications
Manolescu, G. (coord.), 1997, Politici economice - Concepte, instrumente,
experienţe, Edit. Economică, Bucureşti
Manolescu, G., 1997, Buget. Abordare economică şi financiară, Edit. Economică,
Bucureşti
Marinescu, Ilie, 1995, Politica socială interbelică în România. Relaţiile dintre
muncă şi capital, Edit. Tehnică, Bucureşti
Marklund, S., 1993, Social Policy and Poverty in post-totalitarian Europe, în
Scandinavian Journal of Social Welfare, vol.2, nr.3
Mărginean, Ioan, 1990, Bunăstarea socială în Marea Britanie, în Calitatea Vieţii,
anul 1, nr.1, p.107-112
Mărginean, Ioan, 1990, Nivelul de trai şi inegalitatea în ţările nordice, în Calitatea
Vieţii, anul 1, nr.1, p.121-126
Mărginean, Ioan, 1991, Schiţa de indicatori ai calităţii Vieţii, în Calitatea Vieţii,
anul 2, nr.3-4, p.3-25
Mărginean, Ioan, 1993, Politica socială în Marea Britanie, în Calitatea Vieţii,
anul 4, nr.2-3, p.255-256

704

Bibliografie
Mărginean, Ioan, 1993, Reforma socială în România post-comunistă, în Calitatea
Vieţii, anul 4, nr.2-3, p.113-126
Mărginean, Ioan, 1994, Politica socială şi tranziţia la economia de piaţă în
România, CIDE, Bucureşti
Mărginean, Ioan, 1994, Probleme şi soluţii posibile pentru reforma sistemului
de protecţie socială şi de servicii sociale, în Calitatea Vieţii, anul 5, nr.3-4,
p.205-225
Mărginean, Ioan, 1996, Dezbatere. Proiectul Legii privind pensiile şi alte
drepturi de asigurări sociale, în Calitatea Vieţii, anul 7, nr.1-2
Mărginean, Ioan (coord.), 1996, Tineretul deceniului 1. Provocările anilor '90,
Edit. Expert, Bucureşti
Mărginean, Ioan şi colab., 1992, Calitatea vieţii în România, în Calitatea Vieţii, anul
3, nr.3-4/1992
Măţăuan, Gabriel, 1995, Metode de evaluare a programelor sociale, în Calitatea
Vieţii, anul 6, nr.1-2, p.149-176
Măţăuan, Gabriel, Radu, Vrânceanu, 1990, Calitatea vieţii - element fundamental
în protecţia noii societăţi, în Calitatea Vieţii, anul 1, nr.1, p.21-32
McLellan, David, 1998, Ideologia, în Concepte în ştiinţele sociale, Seria lui Frank
Parkin, vol. 10, Edit. Du Style, Bucureşti
Mihăilescu, Adina, 1996, Costurile sociale ale tranziţiei în Polonia, în Calitatea
Vieţii, anul 7, nr. 1-2, p. 169-172
Milanovic, Branco, 1992, Distributional Impact of Cash and In-Kind Social
Transfers in Eastern Europe and Russia, Policy Research Working Paper 1054/
December, Country Economics Department, The World Bank
Milanovic, Branco, 1994, A Cost of Transition: 50 Million New Poor and Growing
Inequality, în Transition, Transition Economics Division. Policy Research
Department, The World Bank, vol.5, no.8/ oct. 1994, p.1 -5
Milanovic, Branco, 1995, Poverty, Inequality and Social Policy in Transition
Economies, Policy Research Working Pape rs 1530/ November, Transition
Economics Department, The World Bank
Millar, J., 1992, Lone Mothers And Poverty, în Car Glendinning, J. Millar (eds.),
Women And Poverty In Britain, The 1990's, Harvester, London
Ministerul Sănătăţii, 1997, Carta Reformei Serviciilor de Sănătate din România,
Bucureşti, România

705

Politici sociale în România: 1990-'98
Ministerul Sănătăţii, 1997, Proiect de Reformă a Sistemului Serviciilor de
Sănătate din România, Bucureşti, România
Ministerul Sănătăţii, 1998, Strategia Sectorială de Reformă a Serviciilor de
Sănătate, Bucureşti, România
Miron, Doina, 1991, Clubul de cartier pentru vârstnici, în Calitatea Vieţii, anul 2,
nr. 1-2, p. 129-130
Mishra, R., 1993, Social Policy in the Postmodern World, în C. Jones (ed.), New
Perspectives on the Welfare State in Europe, Routledg e, London, p.18-42
Moldoveanu, Maria, 1994, Reforma învăţământului şi aşteptărilor personalului
didactic, în Calitatea Vieţii, anul 5, nr. 1, p. 41-44
Murie, A., P. Niner, C. Watson, 1976, Housing Policy and the Housing System,
London George Allen & Unwin Ltd., Plymouth, UK
Neder, Maria, 1991, Protecţia socială a vârstnicilor în Suedia, în Calitatea Vieţii,
anul 2, nr. 1-2, p. 125-128
Neder, Maria, 1992, Concluzii ce se pot desprinde din studiul experienţei
internaţionale în domeniul politicii sociale anti-şomaj, în Calitatea Vieţii, anul 3,
nr. 3-4, p. 370-374
Neder, Maria, 1993, Probleme ale c alificării forţei de muncă, în Calitatea Vieţii, anul
4, nr. 4, p. 343-348
Neder, Maria, 1993, Şomajul feminin, statutul casnicei şi drepturile copilului, în
Calitatea Vieţii, anul 4, nr. 1, p. 85-88
Newbery, D.M., 1997, Reforming Tax and Benefit Systems in Central Europe:
Lessons from Hungary, în S. Zecchini (ed.), Lessons From the Economic
Transition. Central and Eastern Europe in the 1990’s, Kluwer Academic Publishe r,
Norwell, MA, p. 413-443
Novak, Andrei, 1992, Accesibilitatea serviciilor de învăţământ şi asistenţă
medicală - dimensiune a calităţii vieţii, în Calitatea Vieţii, anul 3, nr. 1-2, p. 49-54
Novak, Andrei, 1993, Percepţia calităţii unor servicii sociale, în Calitatea Vieţii,
anul 4, nr. 1, p. 19-24
Novak, Andrei, 1993, Învăţământul românesc în faţa tranziţiei, în Calitatea Vieţii,
anul 4, nr. 2-3, p. 175-182
Novak, Andrei, 1993, Diagnoza şi perspectivele asistenţei medicale din
România în perioada tranziţiei, în Calitatea Vieţii, anul 4, nr. 2-3, p. 195-202

706

Bibliografie
OECD, 1991, The Role of Tax Reform in Central and Eastern European
Countries, Paris
Oppenheim, C., 1990, Poverty the Facts
Oppenheim, C., P.A. Gongla, Jr. E.H. Thompson, 1987, Single Parent Families, în
M. Sussman, S. Steinmetz (eds.), Handbook Of Marriage And The Family, New
York, Plenum Press, p.397-418
Papuc, Didona, 1994, Diminuarea fenomenului sărăciei în Canada, în Calitatea
Vieţii, anul 5, nr. 2, p. 199-202
Parliamentary Assembly, 1995, Bridging the Gap. The Social Dimension of the
New Democracies, Council of Europe Press
Pascal, Lăcrămioara Laura, 1995, Locuinţa şi dotarea gospodăriei, în C. Zamfir
(coord.), Dimensiuni ale sărăciei, Edit.Expert, Bucureşti
Pascariu, Gabriel, 1998, Perspectivele dezvoltării regionale în România, Arhitext
Pasti V., M. Miroiu, C. Codiţă, 1998, România. Starea de fapt. Societatea, Edit.
Nemira, Bucureşti
Pasti, Vladimir, 1990, Fundamentul social al economiei de piaţă, în Calitatea
Vieţii, anul 1, nr. 1, p. 45-62
Peillon, M., 1996, A Qualitative Comparative Analysis of Welfare Legitimacy, în
Journal of Social Policy, no. 6 (3), p.175-190
Perrons Diane, 1998, Maps of Meaning: Gender Inequality in the Regions of
Western Europe, în European Urban and Regional Studies, vol.5, no.1
Perrons, D., L. Gonäs, 1998, Introduction: Perspectives on Gender Inequality în
European Employment, în European Urban and Regional Studies, vol.5, no.1
Piachaud, D., J., Lewis, M., Bulmer, 1989, Goals of Social Policy
Piachaud, D., 1993, The Definition and Measurement of Poverty and Inequality,
în N. Barr, D. Whynes (eds.), Current Issue s in the Economics of Welfare,
MacMillan, London, p.105-129
Pîrciog Speranţa (coord.), 1998, Analiza dinamicii principalelor caracteristici ale
forţei de muncă feminine în perioada de tranziţie, I.N.C.S.D.M.S.P.
Platon, Victor, 1998, Romanian Regional Development Agencies Survey,
nepublicat

707

Politici sociale în România: 1990-'98
PNUD, Academia Română, Raportul Naţional al Dezvoltării Umane – România
1997, Edit. Expert, Bucureşti
PUND, Academia Română, , Raportul Naţional al Dezvoltării Umane – România
1998, Edit. Expert, Bucureşti
Policy instruments for regional development, Supplementary report, 1997, Warsaw
Popescu, Emilian, 1990, Probleme sociale şi soluţii în ţările Europei răsăritene,
în Calitatea Vieţii, anul 1, nr. 1, p. 101-106
Popescu, Emilian, 1991, Inserţia persoanelor handicapate în societate, în
Calitatea Vieţii, anul 2, nr. 1-2, p. 103-120
Popescu, Emilian, 1991, Locuinţa un bun social sau obiect al relaţiilor de piaţă?,
în Calitatea Vieţii, anul 2, nr. 3-4, p. 193-202
Popescu, Emilian, 1992, Ocrotirea sănătăţii în URSS - spre servicii medicale cu
plată?, în Calitatea Vieţii, anul 3, nr. 1-2, p. 206-210
Popescu, Emilian, 1993, Cunoaştere, acţiune şi politică socială în Estul Europei,
în Calitatea Vieţii, anul 4, nr. 2-3, p. 229-242
Popescu, Emilian, 1994, Politica socială de tranziţie în Estul Europei - între
schimbare programată şi improvizaţie conjuncturală, în Calitatea Vieţii, anul 5,
nr. 2, p. 177-190
Postolache, Tudorel (coord.), 1990, Schiţă privind strategia înfăptuirii economiei
de piaţă în România, Bucureşti
Postolache, Tudorel, 1998, Un project ouvert. Discours sur l’integration
europeenne, Edit. Expert, Bucureşti
Prisăcaru Corneliu (coord.) 1997, Şomajul în România - 1991-1996, C.I.D.E., nr.6
Prisăcaru, Corneliu, 1996, Pensionarii în Perioada 1990 - 1995, Institutul de
Cercetare a Calităţii Vieţii, Seria Politică Socială, nr. 11, noiembrie, Centrul de
Informare şi Documentare Economică, Bucureşti
Prisăcaru, Corneliu, 1996, Pensionarii în perioada 1990-1995, în Calitatea Vieţii,
anul 7, nr. 1-2, p. 23-37
Prisăcaru, Corneliu, 1997, Aspecte actuale privind evoluţia şomajului în
România, în Calitatea Vieţii, anul 8, nr. 1-2, p. 161-170
Profiles of the Romaniam development regions, 1997, Grupul de consultanţă
RAMBOLL, Programul Phare – Politici regionale, Bucureşti

708

Bibliografie
Propositions de reglements des Fonds structurels 2000-2006, - Analyse comparee,
1998, Commission Europeènne
Puwak, Hildegard, 1990, Strategia economică şi politica consumului, în Calitatea
Vieţii, anul 1, nr. 1, p. 71-82
Puwak, Hildegard, 1991, Prestaţii sociale pe piaţa muncii în Germania, în
Calitatea Vieţii, anul 2, nr. 3-4, p. 217-223
Puwak, Hildegard, 1992, Dimensiunea sărăciei în România, în Calitatea Vieţii,
anul 3, nr. 3-4, p. 263-288
Puwak, Hildegard, 1993, Unele aspecte privind condiţiile de viaţă ale copiilor în
SUA, în Calitatea Vieţii, anul 4, nr. 1, p. 57-62
Puwak, Hildegard, 1995, Încetinirea ireversibilităţii, eseu cercetare despre
vârsta a treia, Edit. Expert, Bucureşti
Rathwell, T., 1991, Health systems reform in Europe: the Romanian experience,
Journal of Management in Medicine, 5, 4, p. 49-59
Ravallion, M., 1994, Poverty Comparisons, Fundamentals of Pure and Applied
Economics 56, Harwood Academic Publisher
Ravallion, M., 1996, How well can Method Substitute for Data? Five
Experiments in Poverty Analysis, în The World Bank Research Observer , vol.11,
no.2, august, p. 199-221
Ray, J.C., 1993, An Introductory Note on Measuring the Adequacy of Social
Security, în J. Berghman, B. Cantillon (eds.), Th e European Face of Social Security,
Avebury, UK
Rădulescu, Dan-Constantin, 1992, Sărăcie şi statistică în România - 1948-1989,
în Calitatea Vieţii, anul 3, nr. 3-4, p. 317-322
Rădulescu, Dan-Constantin, 1994, Impactul sărăciei asupra societăţii româneşti
1848-1989, în Calitatea Vieţii, anul 5, nr. 2, p. 135-144
Rădulescu, Dan-Constantin, 1996, Politicile sociale româneşti 1948-1989, în
Calitatea Vieţii, anul 7, nr. 3-4, p. 255-276
Rey, Radu, 1997, Politici de dezvoltare durabilă în Carpaţii României, în
Calitatea Vieţii, anul 8, nr. 1-2, p. 135-142
Rizea, Cătălin, 1996, Politici salariale în România în perioada 1947-1996, în
Calitatea Vieţii, anul 7, nr. 3-4, p. 277-298

709

Politici sociale în România: 1990-'98
Rodgers, G., 1994, Overcoming Exclusion: Livelihood And Rights In Economic
And Social Development, International Labour Organisation
Romania: Human Resources and Transition to a Market Economy, 1992, the World
Bank, Washington D.C.
Rondinelli, D.A., 1983, Projects as instruments of development administration:
a qualified defence and suggestions for improvement, Public Administration and
Development, vol 3, p. 307-327
Rosanvallon, Pierre, 1995, La nouvelle question sociale. Repeuser l'etat
providence, Seuil, Paris
Rose, Richard, 1993, Who Needs Social Protection In East Europe? A Constrained
Empirical Analysis of Romania, în S. Ringen, C. Wallace (eds.), Societies in
Transition: East-Central Europe Today. Prague Papers on Social Responses To
Transformation, vol. I, CEU Publications, April 1993
Rowntree, Seebohm, 1901, Poverty: A Study Of Town Life, London, MacMillan
Sandu, Dumitru, 1996, Sociologia tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în România,
Edit. Staff, Bucureşti
Sandu, Dumitru, 1998, în Decupaje teritoriale şi politica de dezvoltare regională
în România, Bibliotheca Demographica, CIDE, Bucureşti nr.7, p.26
Schema europeen d’amenagement du territoire, 1991, CEMAT, Strasbourg
Schiavo-Campo, S., 1996, Institutional Change and the Public Sector: Towards
a Strategic Framework, în S. Schiavo-Campo (ed.), Institutional Change and the
Public Sector in Transitional Economies, World Bank Discussion Paper no. 241,
p.3-18
Schneider, B., J.S. Coleman (eds.), 1993, Parents, Their Children, and Schools,
Westview Press, Inc., Boulder, San Francisco, Oxford
Schulte, B., 1993, Minimum Income Policy in Europe, în J. Berghman,B. Cantillon
(eds.), The European Face of Socia l Security, Avebury, UK
Sen, Amartya, 1995, The Political Economy of Targeting, în D. van de Walle, K.
Nead (eds.), Public Spending and the Poor. Theory and Evidence, IBRD -WB,
Washington, USA, p.11-24
Sipos, S., 1991, Current and Structural Problems Affecting Children in Central
and Eastern Europe, în G.A. Cornia, S. Sipos (eds.), Children and the Transition To
The Market Economy. Safety Nets and Social Policies in Central and Eastern
Europe, Averbury, UK

710

Bibliografie
Sipos, S., 1994, Income Transfers: Family Support and Poverty Relief, în N. Barr
(ed.), Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe. The
Transition and Beyond, Oxford University Press, p.226 -259
Sîrbu-Czobor, Mihaela, 1996, Calitativ şi cantitativ în conceptul de dreptate
socială, în Calitatea Vieţii, anul 7, nr. 3-4, p. 321-332
Social Protection in the Central and Eastern European Countries. Cooperation
and Convergence in the Period of Transition, 1993, Working paper for the
Budapest seminar (February 18 -19), Bernard Brunhes Consultants
Social Security Administration, 1995, Social Security Programs Throughout the
World - 1995, SSA Publication No. 13-11805, RR #64, Washington, USA
Socol, Gheorghe, 1996, Observaţii şi sugestii la un proiect de lege a asigurărilor
sociale, în Calitatea Vieţii, anul 7, nr. 1-2, p. 17-22
Stack, C., 1974, All Our Kin, Chicago, Aldine
Stahl, H.H. (coord.), 1980, D.Gusti - Studii critice, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti
Stahl, H.H., Ioan I. Matei, 1962, Manual de prevederi sociale şi asistenţă socială.
Teoria şi tehnica prevederilor sociale, Edit. Medicală, Bucureşti
Stanciu, Mariana, 1991, Serviciile personale şi cele de asistenţă socială în
centrul atenţiei specialiştilor americani, în Calitatea Vieţii, anul 2, nr. 3-4,
p. 186-189
Stanciu, Mariana, 1994, Perspective ale dezvoltării serviciilor medicale în
Europa, în Calitatea Vieţii, anul 5, nr. 2, p. 191-198
Stanciu, Mariana, 1996, Despre sistemul de securitate socială britanic, în
Calitatea Vieţii, anul 7, nr. 1-2, p. 153-162
Stanciu, Mariana, 1996, O perspectivă modernă asupra conceptului de cultură a
dependenţei, în Calitatea Vieţii, anul 7, nr. 3-4, p. 315-321
Stanciu, Mariana, 1997, Trenduri mondiale pe pieţele muncii şi modele de
angajare actuale, în Calitatea Vieţii, anul 8, nr. 1-2, p. 153-160
Stiglitz, J., 1990, The Economic Role of The State, în A. Heertje (ed.), The
Economic Role of The State, Stiglitz şi colab., Basil Blackwell, UK
Stone, A. Deborah, 1988, Policy Paradox and Political Reason, Scott Foresyre
Strobel, Pierre, 1996, De la sărăcie la excludere: societate salarială sau
societate a drepturilor omului, în Minoritari, Marginali, Exclu şi, A. Neculau,
G. Ferreol (coord.), Polirom, Iaşi, 1996

711

Politici sociale în România: 1990-'98
Szamuely, L., 1997, The Social Cost of Transformation in Central and Eastern
Europe, KOPINT-DATORG, Discussion Papers, no. 44
Ştefănescu, Domniţa, 1995, 5 ani din istoria României, 1989-1994, Edit. Maşina de
scris, Bucureşti
Temple, Marion, 1994, Regional economics, St. Martin's Press
The State in a Changing World, Oxford University Press, Published for the World Bank,
1997
Townsend, Peter, 1979, Poverty In The United Kingdom, London, Penguin
Townsend, Peter, 1987, Dynamics Of Deprivation, Gower, Londra
Trebici, Vladimir, 1995, Familia între demografie şi sociologie, în Calitatea Vieţii,
anul 6, nr. 1-2, p. 3-6
Turner, B., J. Hegedüs, I. Tosics (eds.), 1992, The Reform of Housing in Eastern
Europe and the Soviet Union, Routledge, London and New York
UNICEF, 1993, Central and Eastern Europe in Transition: Public Policy and
Social Conditions, Regional Monitoring Report, no.1, November 1993, International
Child Development Centre, Florence, Italy
UNICEF, 1994, Crisis in Mortality, Health and Nutrition, Regional Monitoring
Report, no.2, August, International Child Development Centre , Florence, Italy
UNICEF, 1995, Poverty, children and policy: responses for a brighter future,
International Child Development Centre Florence, Italy, Regional monitoring report,
nr.3 – 1995
UNICEF, 1997, Children at Risk in Central and Eastern Europe: Perils and
Promises, Regional Monitoring Report, International Child Development Centre
Florence, Italy, nr. 4
UNICEF, 1998, Education for All?, Regional Monitoring Report, nr.5, International
Child Development Centre, Florence, Italy
Vagero, D., 1994, Equity and efficiency in health reform: a European view,
Social Science and Medicine , 32, 9, p.1203-1210
Van de Walle, D., 1995, Incidence and Targeting: An Overview of Implications
for Research and Policy, în D. van de Walle, K. Nead (eds.), Public Spending and
the Poor. Theory and Evidence, IBRD -WB, Washington, USA, p. 585-619
Van Den Bosch, K., 1993, Poverty Measures in Comparative Research, în J.
Berghman,B. Cantillon (eds.), The European Face of Social Security , Avebury, UK

712

Bibliografie
Van Der Veen, R., 1993, Matthew Effects in Policy Implementation, în J.
Berghman, B. Cantillon (eds.), The European Face of Social Security, Avebury, UK
Vâşcu Barbu, T., 1997, Bugetul statului şi agenţii economici, Edit Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti
Văcărel, I. (coord.), 1992, Finanţe Publice, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
Văcărel, I., 1996, Politici economice şi financiare de ieri şi de azi, Edit. Economică,
Bucureşti
Vienonen, M. A., W. C. Wlodarczyk, 1993, Health care reforms on the European
scene, evolution, revolution or seesaw? World Health Statistics Quarterly , 46,
p.166-169
Vlădescu, Cristian, 1997, Sănătatea Mamei şi Copilului, în C. Zamfir (coord.),
Pentru o societate centrată pe copil, Edit. Alternative, Bucure şti
Vlădescu, Cristian, 1998, Caracteristicile legii asigurărilor de sănătate din
România, în G. Zarkovic şi D. Enăchescu, Probleme privind Politicile de S ănătate în
Ţările Europei Centrale şi de Răsărit, Edit. InfoMedica
Vlădescu, Cristian, 1998, Strategia guvernului privind reforma sistemului
serviciilor de sănătate, în G. Zarkovic şi D. Enăchescu, Probleme privind Politicile
de Sănătate în Ţările Europei Centrale şi de Răsărit, Edit. InfoMedica
Von Maydall, B., 1993, Social Security in Eastern Europe, în J. Berghman,B.
Cantillon (eds.), The European Face of Social Security, Avebury, UK
Vosganian, Varujan, 1994, Contradicţii ale tranziţiei la economia de piaţă, Edit.
Expert, Bucureşti
Vuori, H., 1993, Quality of care in Eastern Europe: the diagnosis is clear, the
therapy not, Quality Assurance in Health Car e, 5, 2 , p. 99-101
Weiss, R.S., 1975, Marital Separation, New York, Basic Books
Weiss, R.S., 1979, Going It Alone, New York, Basic Books, 1979
Whelan, B.J., 1993, Non-Monetary Indicators of Poverty, în J. Berghman,B.
Cantillon (eds.), The European Face of Social Security, Avebury, UK
Whynes, D., 1993, The Poverty Trap, în N. Barr, D. Whynes (eds.), Current Issues
in the Economics of Welfare, MacMillan, London, p.63 -86
Wilson, W.J., 1991, The Truly Disadvantaged: The Inner City, The Underclass
And Public Policy, Chicago, The University Of Chicago Press

713

Politici sociale în România: 1990-'98
World Bank Policy Research Report, 1994, Averting the Old Age Crisis, Oxford
Univesity Press, Oxford
World Bank, 1992, Romania: Human Resources and transition to a Market
Economy, The Washington D.C.
World Bank Report, 1996, Romania: Poverty and Social Policy
World Bank, 1996, World Development Report 1996, From Plan to Market,
Oxford University Press
World Bank, 1997, L’emploi dans le monde 1996/97
World Bank, 1998, Romania Health Sector Reform, Final Report, The Interhealth
Institute, Bethesda, Maryland, June 1998.
Zamfir, Cătălin, 1990, Calitatea vieţii ca obiectiv politic, în Calitatea Vieţii, anul 1,
nr. 1, p. 5-20
Zamfir, Cătălin, 1992, Determinanţi ai calităţii vieţii, în Calitatea Vieţii, anul 3, nr.
3-4, p. 219-230
Zamfir, Cătălin (coord.), 1992, Liniamente ale politicii de protecţie socială pentru
România anilor ’90, CIDE, Bucureşti
Zamfir, Cătălin, 1993, Sistemul de salarizare pentru perioada de tranziţie la
economia de piaţă: experienţa României, în Calitatea Vieţii, anul 4, nr. 4, p. 321334
Zamfir, Cătălin, 1994, Proiectul de lege cu privire la Ajutorul social, în Revista de
Cercetări Sociale, anul 1, nr.3
Zamfir, Cătălin (ed.), 1995, Dimensiuni ale sărăciei - 1994, Edit. Expert, Bucureşti
Zamfir, Cătălin, 1998, Social Policy in Transition, raport nepublicat pentru UNDP
(New York)
Zamfir, Cătălin, 1998, Social and Poverty in Romania, Consiliul Europei, Seria
"Social enclurian and poverty in Europe"
Zamfir, Cătălin, 1998, Politici de prevenire şi combatere a sărăciei în România.
Schiţa unei strategii, raport pentru Comisia Naţională de Combatere a Sărăciei
Zamfir, Cătălin, Ioan Mărginean, Gheorghe Barbu, Livius Manea, Camelia
Gheorghe, Rodica Gheţău, 1993, Cartea albă. Sistemul de asistenţă socială în
România. Comentarii, în Calitatea Vieţii, anul 4, nr. 4, p. 283-300
Zamfir, Cătălin, Lazăr Vlăsceanu (coord.), 1993, Dicţionar de sociologie, Edit.
Babel, Bucureşti

714

Bibliografie
Zamfir, Cătălin, Elena Zamfir (coord.), 1993, Ţiganii între ignorare şi îngrijorare,
Edit. Alternative, Bucureşti
Zamfir, Cătălin, Marius Augustin Pop, Elena Zamfir, 1994, România ’89-’93:
dinamica bunăstării şi protecţia socială, Edit. Expert, Bucureşti
Zamfir, Cătălin, Elena Zamfir (eds.), 1997, Pentru o societate centrată pe copil,
Edit. Alternative, Bucureşti
Zamfir, Elena, 1989, Incursiune în universul uman, Edit. Albatros, Bucureşti
Zamfir, Elena, 1995, The Situation Of Child And Family In Romania, UNICEF
Zamfir, Elena, Cătălin Zamfir (coord.), 1995, Politici sociale. România în context
european, Edit. Alternative, Bucureşti
Zarkovic, G. şi colab., 1994, Reform of the Health Care Systems in Former
Socialist Countries: Problems, Options, Scenarios, GSF-Forschungszentrum
Zarkovic, G., D. Enăchescu, 1998, Probleme privind politicile de Sănătate în
Ţările Europei Centrale şi de Răsărit, Edit. InfoMedica
Zăpârţan, Liviu-Petru, 1994, Doctrine Politice, Edit. Fundaţiei Chemarea, Iaşi
Zecchini, S.,1997, Transition Approaches in Retrospect, în S. Zecchini (ed.),
Lessons From the Economic Transition. Central and Eastern Europe in the
1990’s, Kluwer Academic Publisher, Norwell, MA, p.1 -34
Zecheriu, Mirela, 1992, Şomaj-sărăcie: o relaţie cauză-efect ?, în Calitatea Vieţii,
anul 3, nr. 3-4, p. 303-316
Zecheriu, Mirela, Ovidiu Dâmbean -Creţa, 1991, Structura veniturilor şi dinamica
veniturilor populaţiei, în Calitatea Vieţii, anul 2, nr.3-4, p. 73-81

715

