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IINNTTRROODDUUCCEERREE  

Adesea auzim aprecieri despre starea de democrație a 

unor state, de tipul: „Cutare stat are un regim nedemocratic (sau 

mai nedemocratic) decât alt stat”, sau „Democrația noastră 

actuală este mai evoluată decât cea din perioada interbelică”. 

Aceste aprecieri sunt simple afirmații, deoarece din multitudinea 

de definiții cunoscute nu există nici una care să fie acceptată și 

recunoscută, fapt care face să nu existe criterii ferme de evaluare 

a unei democrații. Este foarte posibil ca cei care fac afirmația să 

definească democrația altfel decât cei cărora li se adresează. 

Să amintim câteva din definițiile cunoscute ale 

democrației: 

→ Nimeni nu pretinde că democrația ar fi perfectă sau 

atotștiutoare. Într-adevăr, s-a spus că democrația este 

cea mai rea formă de guvernământ, cu excepția tuturor 

formelor de guvernământ încercate de-a lungul timpului 

(Winston Churchill); 

→ Democrația nu este altceva decât demolarea poporului, 

prin popor, pentru popor (Oscar Wilde); 

→ Democrația este un mecanism care garantează că nu 

vom fi guvernați mai bine decât merităm (G.B. Shaw); 

→ Democrația este procesul prin care oamenii sunt liberi 

să-l aleagă pe cel pe care să dea vina (Laurence J. 

Peter); 

→ Democrația nu este votarea ci numărarea voturilor (Tom 

Stoppard); 
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→ Democrația este numele pe care îl dăm poporului de 

fiecare dată când avem nevoie de el (Robert de Flers); 

→ Democrația este cea mai voalată formă a tiraniei 

(Andrzej Majewski); 

Putem trage ușor concluzia că democrația, în percepția 

uzuală, este o noțiune confuză, foarte controversată, care poate 

însemna orice și poate fi folosită de către orice regim din gama 

de la democratic la totalitarist. 

Mai există și definiția etimologică, provenită din 

cuvintele grecești demos și kratos, care traduse înseamnă 

„guvernare / putere a poporului”. Paradoxal dar această 

definiție a fost adoptată și de statele cu regimuri democratice dar 

și de unele state cu regimuri autoritariste, chiar și totalitariste. 

Giovanni Sartori, în cartea „Teoria democrației 

reinterpretată”  (A Theory of Democracy Revisited) îl citează pe 

Orwell: „In cazul unui termen  ca democrația, nu numai că n-

avem o definiție acceptată, dar încercării de a formula una i se 

rezistă din toate părțile” și îl completează, dând definiția 

celebră: „Democrația este numele pompos a ceva care nu 

există”. 

Se întâlnesc destul de des aprecieri care califică 

democrația ca fiind empirică, fără suport teoretic. În cartea 

menționată mai sus, Giovanni Sartori încearcă să explice teoria 

empirică prin acceptarea a două tipuri de democrații, ambele 

bazate pe principiul suveranității populare și anume: 

→ Democrația rațională identificată drept democrația de tip 

francez care provine din Revoluția franceză, considerată 

rațională; 

→ Democrația empirică identificată cu democrația anglo-

americană, rezultată dintr-un proces de dezvoltare istorică 

treptată.  
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Diferența fundamentală dintre cele două tipuri de 

democrații este că, în timp ce democrația empirică admite 

prevederi constituționale nescrise, cum ar fi cutume și obiceiuri, 

democrația rațională admite numai norme constituționale scrise. 

În timp ce sistemul francez creează condiții pentru 

exercitarea unei ordini constituționale în stat, în sistemul anglo-

american, ordinea în stat este hibridă: parțial legislativă, parțial 

judiciară și parțial cutumiară. Este adevărat că ordinea 

constituțională poate fi hibridă și în sistemul francez (parțial 

constituțională și parțial legislativă), în cazul constituțiilor care 

nu asigură echilibrul dintre partea politică și partea legislativă. 

Aceasta înseamnă că democrația constituțională nu 

poate fi edificată decât în cadrul democrației raționale, pentru că 

obiceiurile nescrise nu pot fi considerate drept prevederi 

constituționale și, prin urmare, nu pot crea o ordine 

constituțională.  

Tot în aceeași carte, Sartori afirmă că o teorie care 

conține norme nu este o teorie empirică. Ori, constituția 

democratică este un act normativ care stabilește principiile și 

regulile guvernării sub forma unor norme pe care le fixează prin 

dispunerea legilor conexe, deci nu definește o democrație 

empirică.  

 Normele constituționale sunt  impuse de tipul 

organizării statale, de aceea,  constituția trebuie să se refere la 

tipul de guvernare pe care își propune să îl exercite. Când 

vorbim de democrație,  singurul tip de democrație bazat pe 

teorie, care poate fi unanim acceptat, este democrația liberală, 

care s-a format prin asocierea ideii de egalitate, adusă de 

democrație, cu ideea de libertate, adusă de liberalism, și are la 

bază principii și reguli precise, emise de politologi și filozofi de-

a lungul timpului. Restul doctrinelor care au concurat 

liberalismul (socialismul, comunismul, și mai nou 

neocomunismul și altele) s-au dovedit a fi  nedemocratice 
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întrucât s-au bazat pe „teorii  științifice”, care stabilesc că 

puterea aparține poporului, dar numai în teorie.   

Democrația liberală a evoluat rapid din momentul în care, 

teoretic, s-au stabilit principiile și regulile de bază: separația și 

echilibrul puterilor, statul de drept, independența justiției și 

pluralismul politic, dar consacrarea a venit ca urmare a  faptului 

că s-a înțeles rolul constituționalismului în edificarea 

democrației. 

Dacă analizăm principiile democrației liberale, 

constatăm că bazele lor teoretice au fost puse în timp, fiind 

susținute de reguli care nu mai pot fi puse la îndoială, fiind 

verificate în practică și consacrate. Astfel, aplicarea principiului 

separării se face în conformitate cu patru reguli pe care le putem 

numi legi, ca și în fizică. Și celelalte principii au reguli care 

trebuie respectate pentru o aplicare corectă. 

Democrația constituțională liberală poate fi, astăzi, 

definită cu destulă exactitate, preceptele sale sunt exhaustive și 

precise, modul de realizare este cunoscut și poate fi generalizat 

și, după cum vom vedea, nivelul acesteia poate fi evaluat cu 

suficientă precizie. 

Cu toate acestea întâlnim destul de des sintagma: 

„Democrația este un mit”. Dacă ne referim la democraţie ca 

termen de desemnare a unei forme de regim putem găsi 

„democrații” care pot fi puse la îndoială. Marx, când se referea  

la democrația populară o numea, din când în când, și „dictatura 

proletariatului” ceea ce a produs o denaturare a noțiunii de 

democrație, apărută cu mult timp înaintea scrierilor sale. Această 

denaturare continuă și în zilele noastre, când se practică  

„democrații” de tot felul: populare, originale, suverane, 

iliberale și altele. Astfel de „democrații” care sunt în fapt 

pseudo - democrații, pot fi numite mituri sau considerate 

empirice, dar când ne referim la democrația liberală, nu putem fi 
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de acord cu calificativul de mit. Mai degrabă putem vorbi despre 

o viziune eronată a sa decât de una mitică.  

Acestă denaturare este amplificată de părerile și 

dezbaterile pe marginea principiilor democrației liberale care 

uneori par să aibă rostul frânării consolidării acesteia. Astfel 

suveranitatea poporului este pusă uneori la îndoială. Dacă 

negăm existența suveranității poporului negăm însăși existența 

democrației, ori democrația există, se poate demonstra că este 

fundamentată teoretic și, mai mult, se poate evalua nivelul 

democratizării unui stat.  

Putem vorbi doar despre imperfecțiunile democrației 

(liberale, bineînțeles) și găsirea unor modalități de îmbunătățire 

a acesteia. Într-adevăr, imperfecțiunile încep chiar cu principiul 

fundamental al democrației: suveranitatea poporului. Însăși 

noțiunea de "popor", ambiguă și depășită, face ca acest principiu 

să fie neclar. De asemenea, principala cale de exercitare a 

suveranității, democrația reprezentativă, scade în popularitate 

din cauza deficiențelor congenitale și dobândite, pe care le are. 

În absența unui contract între cei care renunță la putere și cei 

aleși să-și exercite puterea, democrația reprezentativă pare a fi 

mai degrabă o predare necondiționată a puterii de către popor 

decât o cale de exercitare a puterii. De aceea, trebuie să ne 

concentrăm atenția asupra celui de-al doilea mod de a exercita 

suveranitatea, democrația participativă, care este o metodă 

sigură de îmbunătățire a democrației reprezentative și de 

soluționare a problemei unui contract între alegători și cei aleși.  

Există opinia că democrația reprezentativă ar trebui să fie 

preferată față de democrația participativă, pe baza ideii (false și 

dăunătoare) că masele sunt mai ușor de manevrat decât 

adunările reprezentative. De fapt, uităm că democrația 

reprezentativă se realizează, de asemenea, cu ajutorul 

democrației participative, adică prin alegeri care pot fi ușor 

manipulate. La aceasta se mai adaugă unele carențe ale votului 
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pe liste de candidați, care facilitează arivismul, nepotismul și 

favorizează pe cei care susțin partidul sau factorii de decizie din 

partid (inclusiv material). 

Democrația participativă câștigă indubitabil teren, fiind 

„cea care vine” (de fapt cea care revine) și preia din atribuțiile 

celei reprezentative. Mijloacele de vot electronic au contribuit, 

în unele state (SUA, Elveția) la repunerea în drepturi a 

democrației participative,  deoarece această metodă de vot 

mărește posibilitatea creării unei majorități consolidate prin 

creșterea participării și a calității votului.  

Problema contractului social este, în esență, simplă și 

ușor de rezolvat cu ajutorul democrației participative. De fapt, 

nu mai este vorba de un contract propriu-zis deoarece prin 

recunoașterea constituțională a drepturilor societății civile se 

rezolvă și problema contractului. Acestea sunt: 

- Dreptul de a putea legifera;  

- Dreptul de a putea respinge legile neconforme cu 

ordinea constituțională sau care aduc atingere 

democrației liberale; 

- Dreptul de a-și revoca reprezentanții care nu le 

reprezintă interesele.  

- Dreptul de a dizolva parlamentul și de a demite 

șeful statului ales polpular. 

Aceste condiții se pot realiza prin referendum, adică prin 

democrația participativă și se regăsesc individual în constituțiile 

statelor lumii, deci sunt posibile. 

Cât privește democrația reprezentativă, aceasta ar trebui 

revăzută datorită tendinței actuale de concentrare a puterii 

politice asupra puterii legislative, pe care o facilitează. Această 

concentrare a puterii se explică, în primul rând, prin cumularea 

de către legislativ a două funcții incompatibile: emiterea legilor 
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constituționale, pe de o parte și emiterea legilor organice și 

ordinare, pe de alta. 

Legile constituționale stabilesc, pe lângă regulile de 

organizare și funcționare ale autorităților de stat, competențele și 

atribuțiile celor trei puteri. Prin urmare, pentru a evita abuzul de 

putere, acestea ar trebui să fie emise de o autoritate neutră, 

desemnată de reprezentanți ai societății civile, instituții și 

organizații democratice și de învățământ superior, foști 

demnitari și alții.  

A accepta dreptul exclusiv al legislativului de a emite 

legi constituționale înseamnă a desemna o putere „șefă” care să 

stabilească, pe lângă atribuțiile proprii și atribuțiile celorlalte 

două puteri, putând astfel, cu ușurință, să-și acorde facilități și 

drepturi care să-i consolideze puterea, iar modelarea ordinii 

constituționale să depindă de interesele sale. În orice caz, 

actualul sistem de legiferare trebuie revizuit, deoarece 

legislativul care are o majoritate confortabilă poate schimba cu 

ușurință constituția, mai ales în statele care ignoră democrația 

participativă și nu ordonă validarea prin referendum a legilor 

constituționale. 

Ordinea constituțională reprezintă totalitatea normelor 

politice și juridice care asigură organizarea și funcționarea 

unui stat și se referă la toate laturile societății: politică, 

economică și socială. În unele constituții se observă o tendință 

de a separa ordinea constituțională de ordinea  de drept prin 

dispoziții constituționale care facilitează această separare, cum 

ar fi: 

 Constituția nu îndeplinește condițiile de a fi un act 

juridic și nici nu reprezintă baza sistemului juridic. 

 Tendința puterilor politice de a evita ordinea de 

drept și de a se supune numai ordinii 

constituționale, prin acordarea unor imunități 

parlamentarilor (și altor demnitari) și prin 



 

14 

 

asumarea dreptului exclusiv de a cere urmărirea 

penală a membrilor executivului pentru faptele 

săvârșite în exercițiul funcției; 

 Evitarea răspunderii clasei politice pentru erorile 

de guvernare; 

 Îngrădirea judecării cauzelor constituționale în 

instanțele judiciare; 

 Efectuarea controlului constituțional (posterior) de 

către curți constituționale politice, sau chiar 

interzicerea efectuării acestui control în instanțe 

juridice; 

 Tendința legislativului de a considera ordinea 

bazată pe democrația liberală ca fiind benevolă și 

consultativă, înlocuind-o cu liberul arbitru.  

De aceea, structura și atribuțiile puterii legislative ar 

trebui reconsiderate. Ameliorarea carențelor acesteia s-ar putea 

realiza și prin separarea sa în două autorități distincte, astfel: 

→ Autoritatea constituantă să emită legile 

constituționale;  

→ Autoritatea legislativă să emită legile organice și 

ordinare.  

În prezent legile constituționale de revizuire se bazează 

pe idei sau necesități politice de circumstanță, uneori evident 

politicianiste, fără a urmări ameliorarea de fond a democrației și 

a constituției. Revizuirile constituționale nu se fac în baza unor 

evaluări ale stadiului, nivelului și trendului democrației, cum ar 

trebui. De asemenea, nimeni nu garantează că nivelul 

democrației dispuse prin fiecare lege constituțională este 

superior celui al constituției de bază sau al constituției 

precedente. Lipsa unor metode de evaluare a nivelului 

democrației, a gradului de risc de abandonare a acesteia, precum 
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și a tendinței evolutive a acestora este foarte evidentă și 

dăunătoare. De asemenea, nimeni nu ia în considerare faptul că 

nivelul democrației constituționale trebuie să crească după 

fiecare revizuire constituțională.  

Pentru a realiza și asigura o creștere a nivelului 

democratic al unui stat este foarte importantă existența unor 

mijloace și metode de evaluare a stadiului de democratizare,  și a 

posibilităților de determinare a deficiențelor și imperfecțiunilor 

acesteia. O astfel de evaluare se poate face numai în raport cu 

respectarea constituțională a principiilor și regulilor democrației 

și ale liberalismului.  De aceea, aceste principii și reguli trebuie 

inventariate, triate și ordonate pentru a putea fi utilizate la 

conceperea metodelor de evaluare, pe care  ne propunem să le 

prezentăm.  

În cele ce urmează, vom detalia și exemplifica aplicarea 

următoarelor metode de evaluare: 

a) Metode statice: 

› Evaluarea nivelului democrației constituționale; 

› Evaluarea gradului de risc (asociat cu 

abandonarea căii democratice);  

› Determinarea stadiului evoluției statului de drept. 

b) Metode dinamice: 

› Tendința evoluției (determinată și teoretică) a 

democrației constituționale; 

› Tendința evoluției (determinată și teoretica) a 

gradului de risc; 

› Ratingul și prognoza democrației constituționale. 

Evaluarea dinamică este necesară pentru a indica 

tendința de evoluție a celor doi indicatori statici. Teoretic, 

nivelul democrației trebuie să aibă o tendință ascendentă, iar 
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gradul de risc trebuie să aibă o tendință descendentă față de o 

constituție originală sau mai veche. 

Aici trebuie să atragem atenția asupra legilor 

constituționale cu tendință inversă (a unuia sau a ambilor 

indicatori ai democrației), care trebuie să constituie un semnal 

serios de alarmă privind consolidarea democratică a unui stat. 

Nivelul democratic al legilor constituționale va trebui evaluat 

înainte ca acestea să fie aprobate prin referendum, iar societatea 

civilă va trebui să refuze acele legi care nu ridică nivelul 

democrației constituționale.  

O evaluare simplă, dar foarte necesară, este aceea a 

stadiului de evoluție a statului de drept, deoarece în multe țări se 

semnalează atacuri ale puterii politice asupra statului de drept și 

a independenței justiției. 

În final se poate face o evaluare globală a democrației 

prin conexarea celor două tipuri de evaluări și trendurile lor. 

Pe scurt, aceste evaluări pot furniza date asupra: 

› Nivelului democrației constituționale a unui stat 

dispus prin constituția sa; 

› Gradului de risc, reprezentând nivelul pericolului de 

derapaj spre regimuri nedemocratice, pe care 

constituția unui stat îl permite; 

› Trendurilor nivelului democrației și al gradului de 

risc într-o perioadă de timp delimitată de două 

constituții, sau între o constituție și una sau mai 

multe legi de revizuire ale acesteia;   

› Tendinței de evoluție (teoretică) a democrației 

constituționale, prin extrapolarea cu ajutorul unor 

funcții lineare de regresie; 

›  Evaluării globale sub forma unui rating al 

democrației; 
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›  Estimarea etapei de evoluție a statului de drept. 

 

Aplicarea acestor metode de evaluare a democrației 

constituționale ar putea pune capăt aprecierilor nefundate asupra 

stării de democrație a unui stat și ar departaja statele care au o 

democrație reală de cele care doar mimează democrația. În plus 

se vor putea cunoaște în amănunt deficiențele și omisiunile unei 

constituții în raport cu preceptele democrației liberale.  

Singura condiție de aplicare a acestor metode este 

existența unei constituții scrise. 
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CCaappiittoolluull  II  

CCEE  EESSTTEE  DDEEMMOOCCRRAAȚȚIIAA??  

1.1 Definiția democrației 

La începutul secolului al XIX–lea Alexis de Tocqueville 

scria: „Modul nostru de a utiliza termenii de democrație și 

guvernare democratică creează cea mai mare confuzie. Dacă 

termenii nu sunt definiți în mod clar și dacă nu convenim asupra 

lor, oamenii vor trăi într-o inevitabilă confuzie, favorabilă 

demagogilor și despoților”. După aproape două secole trebuie 

să observăm că avem aceeași situație și că ar trebui să ne punem 

pe treabă, dacă mai vrem democrație. 

Giovanni Sartori, pornind de la sensul grecesc al 

cuvântului  democrație, cel de „putere a poporului”, pune în 

discuție cele două componente etimologice: demos = popor și 

kratos = putere. El afirma că noțiunea de popor, prima 

componentă etimologica a democrației, poate fi definită în mai 

multe feluri: toată lumea, o parte / o mare parte a populației, 

numai clasele inferioare etc. El mai arată că din punct de vedere 

al definirii poporului ca o majoritate aceasta poate fi:  

→ Majoritate absolută reprezentată de cei care au 

dreptul absolut de a decide; 

→ Majoritate limitată, în sensul că niciun drept al 

majorității nu poate fi nelimitat. 

În cazul majorității absolute cel care câștigă poate 

deveni câștigător permanent, deci democrația nu are nici-un 

viitor. În consecință viitorul democrației depinde de posibilitatea 
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convertirii majorității în minoritate  și invers, caz în care sunt de 

preferat majoritățile limitate. În această idee poporul ar însemna 

că este format din cetățenii unui stat, dar numai cei cu drept de 

vot (electoratul) care pot să-și delege autoritatea, în acest caz 

fiind posibil de realizat majorități limitate, prin schimbarea 

preferințelor electoratului. 

Este evident și clivajul poporului în: 

› Grupul celor care guvernează, compus la rândul sau din: 

→ aparatul politic, 

→ aparatul administrativ; 

› Grupul celor guvernați, formați din cetățenii care 

activează independent de guvern.  

Concluzia este că termenul de popor nu definește precis 

cine sunt cei care, într-o democrație, dețin suveranitatea și își 

deleagă puterea. Termenul  „cetățenii cu drept de vot” sau 

„electoratul” ar fi cel mai apropiat de realitate.  

Nici termenul de „societate civilă” nu  trebuie ocolit, 

întrucât prin instituțiile și activitatea sa se interpune între cei 

guvernați și cei care guvernează. Democrația este o formă de 

guvernare care nu admite o separare între cei guvernați și cei 

care guvernează, dar nici nu presupune că cele două noțiuni pot 

fi amestecate.  

Giovanni Sartori definește această relație astfel: „Dacă 

relația între cei guvernați și cei care guvernează se supune 

principiului conform căruia cei care guvernează sunt în slujba 

celor guvernați atunci există democrație”. Trebuie să fim de 

acord cu această sub-definiție, cu observația că dacă democrația 

se bazează pe această relație atunci definiția ei trebuie să se 

refere la acest lucru, iar relația ar trebui detaliată într-un contract 

între părți. Prin acest contract cetățenii cu drept de vot nu ar mai 

ceda necondiționat puterea și ar putea controla și retrage 

mandatul aleșilor în cazul derapajelor sau abuzurilor acestora.  
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Soluția cea mai simplă ar fi dacă contractul ar fi inclus 

în constituție și ar asigura: 

→ Dreptul cetățenilor la inițiativa legislativă; 

→ Acordarea dreptului de veto cetățenilor (prin 

referendum) la legile emise de cei care guvernează; 

→ Legile constituționale să fie aprobate prin 

referendum; 

→ Acordarea către cetățeni a dreptului de a cere 

referendum cu privire la orice subiect de interes 

național; 

→ Posibilitatea de a retrage mandatul celor aleși prin 

referendum sau prin mijloace legale dacă nu mai 

reprezintă interesele alegătorilor; 

→ Recunoașterea societății civile ca putere statală și 

detalierea drepturilor și obligațiilor acesteia. 

Noțiunea de cei care guvernează  este, de asemenea, 

confuză deoarece nu există o delimitare clară între aparatul 

politic și cel tehnico - administrativ. Logic ar fi ca în această 

categorie să intre numai cei cu funcții politice, nu și specialiștii, 

funcționarii sau auxiliarii. De asemenea, această precizare 

trebuie făcută prin constituție, însoțită  de obligativitatea 

ocupării funcțiilor de conducere în aparatul tehnico - 

administrativ numai prin concurs, la orice nivel, nu prin numiri 

politice. 

A doua componentă etimologică a cuvântului grecesc 

democrație este kratos, adică putere, nu indică și cum își 

exercită poporul puterea.  Deși, teoretic, poporul deține puterea 

el nu o poate exercita decât prin delegare sau, în unele cazuri, 

direct prin referendum. Spun „în unele cazuri” deoarece din cele 

27 de state ale Uniunii Europene doar 10 permit constituțional 

cetățenilor să solicite referendum. Aceste doua moduri de 
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exercitare a puterii sunt cunoscute sub denumirile de democrație 

reprezentativă și democrație participativă.  

Democrația reprezentativă se realizează prin alegeri 

libere în urma cărora poporul își desemnează aleșii, pentru un 

mandat  de 4 sau de 5 ani.  

Când se vorbește despre imperfecțiunile democrației se 

face referire, în primul rând, la modul reprezentativ de exercitare 

a suveranității, mod care, așa cum am mai arătat, are atât carențe 

congenitale cât si carențe dobândite pe parcursul existenței. 

Astfel:  

> Cetățenii (cu drept de vot) renunță la putere în 

favoarea oficialilor aleși, care nu pot fi trași la 

răspundere pentru eșecurile, greșelile sau actele 

de corupție pe care le comit pe durata 

mandatului; 

> Mandatul aleșilor nu poate fi încheiat înainte de 

termen, din voința cetățenilor (cu drept de vot), în 

cazul când aceștia consideră că aleșii nu-i mai 

reprezintă; 

> Aleșii și-au consolidat poziția prin legi sau 

acțiuni care le sunt favorabile (își fac singuri 

regulamentul de funcționare și statutul, își apobă 

salariile și cheltuielile proprii și altele), și nu 

acceptă controlul mutual cu celelalte puteri, pe 

care de obicei le domină. 

Dar cea mai importantă carență este aceea că aleșii pot 

modela organizarea și conducerea statului și chiar ordinea 

constituțională după propria voință, fără a fi obligați să respecte 

anumite precepte, principii și reguli. Faptul că legislativul 

concepe și votează legile constituționale (în unele state acestea 

nici nu se validează prin referendum), creează condiții ca acesta 

să poată modela ordinea constituțională fără ca cineva să se 
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poată opune. Această tendință se poate observa cu claritate în 

modul de concepere și edificare a democrației constituționale în 

diferite state ale lumii. Gradul de normativitate și relația 

biunivocă între partea normativă și partea legală a constituției 

este incongruentă în cele mai multe constituții (ne referim în 

special la cele europene). Unele constituții sunt mai mult 

normative, un fel de regulamente organice, altele se axează mai 

mult pe partea legală, apropiindu-se de legea juridică. 

Înainte de intrarea în vigoare a constituției nimeni nu 

verifică dacă constituția dispune principiile și regulile liberale 

necesare conducerii statului și edificării democrației liberale,  

dacă lipsesc norme politice importante sau dacă sunt dispuse 

legile conexe în totalitate, iar după intrarea în vigoare nu se 

verifică dacă s-au emis toate legile dispuse constituțional și dacă 

acestea concordă cu normele politice conexe. 

Aceste carențe și multe altele cum ar fi: 

› controlul constituțional posterior  efectuat în zona 

politică;  

› îngrădirea accesului puterii judecătorești la cauzele 

constituționale;  

› revizuirea facilă a constituției;  

› lipsa unui sistem imunitar al democrației; 

› acordarea de imunități politice și legale parlamentarilor 

și altele, 

pun sub semnul întrebării eficiența democrației reprezentative.  

Prima măsură de ameliorare a acesteia ar fi respectarea și 

diversificarea democrației participative care după cum am arătat 

este ocolită de cele mai multe democrații. Consultarea populară, 

bazată pe facilitățile internetului, e-mail-ului sau rețelelor de 

socializare ar trebui să devină principala sursă a inițiativei 

legislative. Antrenarea societății civile în conducerea statului, în 
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prezent inexistentă, ar putea aduce corecții serioase democrației 

și ar consolida suveranitatea poporului. 

De-a lungul istoriei nenumărați filozofi și politologi, 

începând cu Platon și Aristotel, continuând cu Locke, Hobst, 

Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Tocqueville și mai recent 

cu Robet Dahl, Arend Lijphart, Givanni Sartori și mulți alții au 

încercat să definească și să clarifice noțiunea de democrație.  

Dezbaterea filozofică, deși este sursa ideilor care stau la 

baza științelor sociale, are dezavantajul că este greu 

transmisibilă cetățeanului obișnuit, care astfel rămâne neinițiat 

în problemele conducerii statului. Pe de altă parte, cei cărora li 

se delegă puterea nu li se cere o atestare în știința politică și o 

verificare a cunoștințelor necesare conducerii statului.  

În acest mediu, știința primordială, a organizării și 

conducerii unui stat, nu găsește condiții prielnice de dezvoltare. 

Din acest motiv oamenii politici au recurs la liberul arbitru, 

conducând țara bazându-se doar pe idei care, de obicei, le sunt 

favorabile. Cum nimeni nu poate garanta că ideile sunt 

întotdeauna infailibile,  a fost necesar și un „consens” pentru a 

se inhiba tragerea la răspundere a celor care conduc un stat. Este 

foarte important ca poporul să înțeleagă că factorii de 

răspundere aflați la conducerea unui stat  nu pot fi trași la 

răspundere penală pentru nerealizări, hotărâri păguboase sau 

fapte de corupție.  

Doar așa pot fi explicate următoarele anomalii: 

› Acceptarea de către unele constituții a tratării 

responsabilităților criminale ca responsabilități 

politice; 

› Interzicerea judecării cauzelor constituționale în 

instanțele judecătorești; 

› Acordarea imunității demnitarilor chiar și în 

cazul unei infracțiuni flagrante.  



 

24 

 

› Acordarea legislativului dreptul exclusiv de a 

cere urmărirea penală a membrilor executivului 

pentru abaterile săvârșite de aceștia în exercițiul 

funcției.  

Aceste carențe diminuează drastic încrederea în politică 

și în politicieni, afectează grav drumul democratic al unui stat și 

ridică unele semne de întrebare privitor la existența democrației 

și a respectării preceptelor științei politice. 

Acceptarea liberului arbitru în locul științei politice este 

explicația încercărilor de negare a originii științifice a 

democrației și a liberalismului. Ce s-ar întâmpla dacă omenirea 

ar accepta liberul arbitru în toate domeniile de activitate? 

Trecând în revistă toate aceste deficiențe avem destule 

elemente pentru a încerca o definiție cât mai apropiată de 

realitate:  

„Democrația este  știința care se ocupă cu 

guvernarea statului respectând preceptele liberalismului 

și în care suveranitatea o au cetățenii cu drept de vot 

(electoratul) care își exercită puterea indirect, prin aleșii 

săi, și direct, prin referendum și consultare populară”.  

1.2 Variante ale democrației  

Dacă acceptăm o definiție a democrației care poate aduce 

clarificări și stabilește un tip de democrație realizabil, în cazul 

nostru democrația liberală, trebuie să ne punem problema dacă 

acest tip de democrație se poate edifica pe mai multe căii. 

Sunt cunoscute și dezbătute nenumărate clasificări ale 

democrației dar două sunt mai importante. 

Am prezentat deja o clasificare în funcție de gradul de 

empirism al democrației, prin care se definesc două tipuri: 
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› democrația empirică (sau de tip anglo-

american); 

› democrația rațională (sau de tip francez). 

Aceasta clasificare (prezentată de Giovanni Sartori) ne-a 

furnizat o concluzie importantă și anume că edificarea unei 

democrații constituționale este favorizată de democrația de tip 

rațional. Această concluzie este importantă în elaborarea unor 

metode de evaluare a democrațiilor deoarece acestea presupun  

existența unor constituții scrise, condiție sine-qua-non pentru 

realizarea unei democrații constituționale. 

O a doua clasificare a democrației este prezentată de 

Arend Lijphart în cartea „Modele ale democrației” și pune față 

în față două modele ale democrației: 

> Modelul majoritarist; 

> Modelul consensualist. 

În aceeași carte se formulează zece diferențe între cele 

două modele care le departajează net din punct de vedere al 

conținutului democratic. După cum vom vedea în capitolele 

următoare caracteristicile modelului consensualist, fiind mai 

democratice decât cele ale modelului majoritarist, pot fi 

acceptate ca  factori determinanți ai democrației liberale. 

Ambele clasificări au sens și se pot conexa și identifica  

astfel: 

→ Democrația rațională  corespunde modelului 

consensualist; 

→ Democrația empirică  corespunde modelului majoritarist. 

Deși modelul majoritarist al democrației a fost și încă 

mai este considerat adevărata democrație se constată că respectă 

într-o mai mică măsură preceptele democrației și liberalismului, 

decât modelul consensualist. În plus, în lipsa unei constituții 
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scrise sau scrisă doar parțial, nu poate asigura edificarea unei 

democrații constituționale. 

Un studiu comparativ între cele doua modele ale 

democrației va fi făcut în Capitolul al III-lea al cărții, cu scopul 

de a alege modelul care va furniza o parte din factorii 

determinanți ai unei democrații liberale, necesari elaborării 

metodelor de evaluare a acesteia. 
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