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SUMAR 
 
GUVERNARE 
Slaba capacitate administrativă ameninţă integrarea europeană. 
Marea problemă a procesului de aderare a României la Uniunea 
Europeană este slaba capacitatea administrativă. Rezultatele de 
până acum plasează România în urma celorlalte ţări candidate şi la 
acest capitol. Deşi toată lumea vorbeşte despre ea, capacitatea 
administrativă se pierde în discursul public între limbajul de lemn şi 
interesele politice. SAR a realizat primul test naţional pentru 
capacitatea administrativă, măsurând gradul în care a fost aplicată o 
lege importantă: legea liberului acces la informaţii. Rezultatul: doar 
16% din sectorul public românesc înţelege şi poate 

Probleme de absorbţie a fondurilor UE. Ca şi capacitatea 
administrativă, toată lumea pare a şti că România nu poate cheltui 
toţi banii europeni alocaţi, dar e mai puţin clar motivul acestei situaţii. 
În urma unor interviuri cu experţi PHARE care lucrează sau au lucrat în 
România, SAR a identificat blocajele administrative prin care se pierd 
banii. 
 
OPINIA PUBLICĂ 
Încrederea în guvern scade puţin, după o lungă stagnare. Actualul 
guvern a reuşit performanţa de a nu pierde suporteri în ultimul an. 
Totuşi, nici nu a câştigat alţii. Acest articol analizează tendinţele din 
opinia publică de-a lungul ultimul an, urmărind rezultatele sondajelor 
comandate de SAR şi realizate de CURS.   
 
ECONOMIC 
Restructurarea SIDEX. Poţi şi alţii să-i urmeze exemplul? Privatizarea 
combinatului din Galaţi a fost un succes important. Secţiunea 
economică a raportului analizează rezultatele obţinute de noul 
management privat. Bilanţul este optimist, dar se pare că specificul 
industriei metalurgice face ca aceste rezultate să fie greu de imitat în 
alte domenii. 
 
LIBERTATEA PRESEI 
Interesele politice au subordonat aproape întreaga presă. În 
săptămâna internaţională a libertăţii presei, SAR lansează un 
avertisment serios privind limitările acestui drept în România. Deja, 
problema atacurilor împotriva presei se repercutează asupra imaginii 
României, iar articolul prezintă clamamente puţin cunoscute publicului 
din România, care plasează ţara noastră în zona gri a libertăţii de 
exprimare. Situaţia televiziunilor, asaltul asupra presei locale, legislaţia 
restrictivă, toate acestea contribuie la un dosar tot mai negru pentru 
România. 
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Evoluţia principalilor indicatori 
 
 

 Trim1 
2002 

Trim2 
2002 

Trim3 
2002 

Trim4 
2002 

Anul 
2002 

Ian 
2003 

Feb. 
2003 

Mar 
2003 Tendinţă 

Creşterea PIB 
(analizată 
trimestrial), % 

3.1 5.7 4.5  4.9    
 

Devalorizarea 
leului,  
medie lunară, % 

4.1 1.8 - 1.1 1.3 6.02 - 1.1 -0.02 0.2 
 

Inflaţia, medie 
lunară, % 

3.9 5.1 2 6 17.8 1.3 0.8 1.1  

Rata dobânzii  
(BUBOR, o 
săptămână) % 

37.5 31.3 26.7 21.2  18 16.5  
 

Producţia 
industrială, % 
evoluţie 

4.4 4.2 6.9 8.3 6.0 3.4   
 

Deficitul comercial, 
medie lunară 
FOB/CIF (milioane 
USD) 

759 1,003 948 1,279 3,988 218 247  

- 

Rata şomajului, % 13 9.6 8.2 8.1 8.1 8.3 8.5  - 

Salariul mediu net, 
USD 

110.4 117.8 118.3 122.3 117.2 131.9 121  
- 

Pensionari / 
angajaţi 

1.01 1.011 1.013 1.02  1.06    

Încrederea în 
guvern, % 
(Actualul guvern 
este capabil să 
îmbunătăţească 
situaţia) 

45 38 32  
 

 
38 

  

 

Pesimism, % 
(Ţara se îndreaptă 
într-o  
direcţie greşită) 

51 57 62   

 

48.6   

 

Bunăstarea 
subiectivă, % 
(Trăiesc mai bine 
decât anul trecut) 

11 12 11   

 

15   
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GUVERNARE 

 

1.1 CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ 
SCĂZUTĂ AMENINŢĂ INTEGRAREA 
EUROPEANĂ 
 
 
Alina Mungiu-Pippidi 
 
 
Summitul European de la Copenhaga din decembrie trecut a adus 
câteva noutăţi în atitudinea Uniunii Europene faţă de România şi 
Bulgaria. Pe baza foii de parcurs pentru cele două ţări şi a  concluziilor 
Consiliului European de la Bruxelles, documentul final de la 
Copenhaga a reafirmat sprijinul Uniunii pentru 2007 ca dată de 
aderare a celor două ţări. Foaia de parcurs a oferit încă o dată lista 
reformelor necesare, listă mai lungă pentru România decât pentru 
Bulgaria. Aşa cum era de aşteptat, Croaţia şi-a anunţat candidatura 
la aderare şi observatorii consideră că şansele acesteia de a prinde 
din urmă România sunt ridicate. Se presupune că Bulgaria va fi 
nevoită să le aştepte pe celelalte două. România se descurcă mai 
bine în ce priveşte dezvoltarea structurală (o rată mai scăzută a 
sărăciei), dar capacitatea ei administrativă şi gradul  de adoptare a 
acquis-ului o situează în urma Bulgariei. Cele două ţări, analizate 
împreună, formează o pereche a contrastelor: în România societatea 
evoluează relativ bine (comparativ cu Bulgaria), dar statul nu atinge 
nivelul solicitat; în Bulgaria statul este performant, astfel încât 
constrângerile structurale asupra unei societăţi acut subdezvoltate 
sunt mai puţin vizibile. Dacă lăsăm la o parte problemele politice ale 
Croaţiei, aceasta evoluează mult mai bine atât în termenii 
performanţei statului, cât şi în termenii performanţei societăţii. Dacă va 
fi acceptată de către Uniune, intrarea sa în cursa pentru aderare 
poate creşte probabilitatea unui al doilea val al aderării în 2007 sau 
2008. Poate fi România pregătită până atunci? 
 
Capitolele de negociere au fost temporar închise pe baza datei 
preconizate pentru aderare – 2007. 22 de capitole au fost închise 
temporar cu Bulgaria şi 15 cu România. Progresul către finalizarea 
negocierilor de aderare va fi reflectat în adoptarea, implementarea şi 
aplicarea măsurilor necesare în fiecare ţară. Foia de parcurs pe care 



  R A P O R T  A S U P R A  G U V E R N Ă R I I  
R O M Â N I A − M A I  2 0 0 3 −  

 
 
 

5

România şi Bulgaria au primit-o reafirmă temerile din raportul de ţară: 
“Capacitatea generală a administraţiei publice de a implementa 
acquis-ul rămâne limitată şi reprezintă principala constrângere în 
privinţa pregătirii României pentru aderare. În timp ce anumite 
sectoare ale administraţiei sunt capabile să funcţioneze eficient, există 
multe alte sectoare importante unde slăbiciunea administraţiei 
reprezintă un motiv serios de îngrijorare. Aceste îngrijorări se extind 
dincolo de adoptarea acquis-ului şi se aplică managementului 
asistenţei financiare oferită de Uniunea Europeană.” Guvernului i se 
acordă credit pentru că a început să abordeze această problemă, 
dar documentul constată că există deocamdată doar intenţii şi nu o 
politică efectivă pentru redresarea capacităţii administrative. 
Trei obstacole principale obstrucţionează integrarea europeană a 
României. Primul îl reprezintă capacitatea administrativă scăzută. Al 
doilea este absenţa politicilor de dezvoltare/integrare şi a strategiilor 
de implementare atât din partea guvernului cât şi din partea opoziţiei, 
altfel spus, lipsa capacităţii de a elabora politici. Al treilea obstacol îl 
reprezintă capacitatea legislativă scăzută, care explică în mare 
măsură de ce negocierile cu România progresează atât de încet. 
Chiar dacă actuala guvernarea monocoloră este mai eficientă decât 
precedenta coaliţie indisciplinată, calitatea guvernării este mai slabă 
decât în Bulgaria. Indicatorul acestei probleme structurale îl reprezintă 
în continuare numărul ordonanţelor de urgenţă. În ciuda criticilor dure 
primite, ordonanţele se înmulţesc, pentru că evitarea Parlamentului, 
cel puţin pe termen scurt, este singura modalitate eficientă de a 
adopta legislaţia. 
Integrarea europeană este o sarcină dificil de atins pentru România 
până în 2007. În ciuda acestui fapt, există semne care arată că 
partidele politice înţeleg că trebuie să lase la o parte partizanatul 
violent care mocneşte în politica românească. Situaţia din Bucureşti, 
unde banii obţinuţi prin credite europene au fost în pericol datorită 
certurilor dintre consilieri (membrii ai partidului de guvernământ) şi 
primar (membru al unui partid de opoziţie) este un exemplu elocvent 
al modului cum funcţionează politica în România, sau mai degrabă al 
modului cum nu funcţionează. Guvernul şi-a petrecut aproape trei luni 
discutând posibilitatea alegerilor anticipate, dar este prea puţin 
probabil ca alegerile anticipate, ca şi cele obişnuite, să poată 
schimba modelul competiţional în care acapararea instituţiilor este 
singura miză. Deloc surprinzător, doar 10% dintre români au încredere 
într-un partid politic (iar cei mai mulţi dintre aceştia sunt suporteri ai 
unui partid radical), 75% nu se simt apropiaţi de ideologia nici unui 
partid şi aproximativ 80% consideră că reprezentanţii lor în parlament 
nu fac nimic pentru interesul public1. Într-adevăr, Parlamentul nu ia 
parte la deciziile politice importante, fiind prea ocupat cu aprobarea 
retrospectivă a ordonanţelor guvernului. Guvernele au susţinut în mod 

                                                                          

1 Date CURS, octombrie 2002, sondaj comandat de SAR. 

Sindromul unui stat 
slab: slabă 
capacitate 

administrativă şi 
legislativă, precum 
şi lipsa de interes 

pentru 
promovarea de 

politici 
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repetat, şi pe bună dreptate, că abuzul de ordonanţe se datorează 
eficienţei scăzute a Parlamentului (spre deosebire de legile obişnuite, 
ordonanţele se aplică imediat, chiar dacă Parlamentul le poate 
modifica ulterior).  În ciuda tuturor promisiunilor de a face Parlamentul 
mai eficient, cele două camere şi majoritatea membrilor 
parlamentului sunt adeseori în ipostaza de figuranţi. Mai mult, datorită 
numărului lor ridicat, aceştia nu interacţionează suficient de des cu 
reprezentanţii comunităţii internaţionale, la care numai un număr 
scăzut de lideri au acces. Aceasta îi împiedică să găsească 
oportunităţi de a-şi îmbunătăţi capacităţile. Toate aceste trei 
probleme formează sindromul cunoscut sub numele de stat slab – un 
stat incapabil să manifeste voinţă politică. 
Indicatorul capacităţii legislative scăzute este numărul legilor parte din 
acquis-ul comunitar adoptate de către Parlament, în comparaţie cu 
cele adoptate în alte ţări central si est europene. Indicatorul 
capacităţii scăzute de a adopta politici este numărul foarte mic al 
deciziilor politice care promovează integrarea, proces care nu va fi 
înfăptuit doar ca un efect colateral al adoptării legislaţiei. Nici partidul 
de guvernământ şi nici partidele de opoziţie nu au elaborat suficiente 
propuneri şi decizii politice în această direcţie, în ciuda numărului 
mare de legi şi amendamente produse cu ignorarea totală a 
capacităţilor de implementare. Care sunt indicatorii capacităţii 
administrative a României, unul dintre cele trei elemente esenţiale, cel 
care pare să poarte întreaga vină, şi cât de scăzută este în realitate 
această capacitate? Fiecare ofiţer de program PHARE are propria sa 
explicaţie care variază în funcţie de evoluţia unui anumit program. 
Evaluarea implementării unei politici, adică mai mult decât un 
program (echivalentul măsurării impactului unui program) este rareori 
întreprinsă. Pe de o parte, programele eşuează din prima fază datorită 
incapacităţii de a cheltui fondurile disponibile. În alte cazuri, programe 
specifice sunt evitate şi banii sunt pierduţi pentru că administraţia 
consideră că are mai mult de pierdut decât de câştigat asumându-şi 
respectiva sarcină. Astfel, atingerea ultimului stadiu – evaluarea 
efectelor programului asupra societăţii – este un fapt ieşit din comun. 
În orice caz, stadiul final al integrării presupune mult mai mult decât 
adoptarea formală a acquis-ului comunitar. Acest stadiu înseamnă şi 
implementarea complicatei legislaţii europene. Concret, în afară de a 
adopta reglementarea de a colectare selectivă a deşeurilor (plasticul 
să fie pus în containerul pentru plastic, iar hârtia în containerul pentru 
hârtie), guvernul va trebui să fie capabil să implementeze aceste 
reguli, iar românii trebuie să înceapă să manifeste puţină disciplină în 
modul cum îşi gestionează containerele. Cât este România de 
departe de acest ideal? Pentru a măsura capacitatea administrativă, 
SAR a utilizat un studiu de caz. Am analizat aplicarea unui act legislativ 
adoptat în 2001, a cărui implementare a făcut obiectul unui act 
normativ specific – normele de implementare – şi care a fost distribuit 
pe scară largă. Spre deosebire de alte acte legislative, această lege 
(Legea liberului acces la informaţiile de interes public, nr. 544/2002) a 
beneficiat şi de atenţia publicului şi de publicitate gratuită prin 

Implementarea 
legii liberului 
acces la 
informaţii este 
testul ideal 
pentru 
măsurarea 
capacităţii 
administrative 
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intermediul mass-media, precum şi de numeroase cursuri de pregătire 
a funcţionarilor din administraţie de către asociaţiile civice. Sunt astfel 
îndeplinite condiţiile unui studiu de caz de succes. Ce s-a întâmplat în 
primul an de aplicare?  
Metodologia SAR a fost bazată pe un sondaj în 500 de instituţii publice 
din 96 de localităţi, dintre care 40 de reşedinţe de judeţ. Operatorii 
SAR au aplicat un chestionar care verifica modul în care au fost 
implementate principalele reglementări ale legii în termenele limită 
stabilite de lege. Operatorilor li s-a cerut să verifice, acolo unde este 
posibil, declaraţiile respondenţilor din diferite instituţii publice. Sondajul 
a cuprins toate reşedinţele de judeţ şi un număr semnificativ de sate şi 
oraşe de dimensiune medie, precum şi instituţii publice relevante (vezi 
Fig. 1) 
 
Fig. 1. Instituţiile publice incluse în sondaj 

 Nr. 
Primării 85 
Camera Deputaţilor  
Ministere/Agenţii guvernamentale 15 
Prefecturi 40 
Tribunale 33 
Judecătorii 42 
Parchete 46 
Inspectorate şcolare 41 
Inspectorate de poliţie 55 
Consilii locale 49 
Oficii de muncă 59 
Alte instituţii 32 
Total 500 
 
Primul set de întrebări a verificat implementarea formală a cerinţelor 
legii. Mai exact, legea cerea ca accesul la informaţiile de interes 
public să fie oferit de către instituţiile publice la cerere sau din oficiu, 
prin intermediul persoanei special desemnate sau a funcţionarului 
căruia i s-a desemnat această sarcină (Articolul 3) si ca instituţiile 
publice să creeze birouri speciale cu atribuţii de informare a 
cetăţenilor şi de a răspunde solicitărilor de informaţii venite din partea 
cetăţenilor (Articolul 4). 
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Fig. 2. Implementarea formală a legii, în funcţie de prevederi şi de 
mărimea localităţii 
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Rezultatele arată aplicarea formală obişnuită: în 3/4 dintre cazuri a fost 
desemnată o persoană responsabilă cu îndeplinirea sarcinilor 
prevăzute de lege, iar în peste două treimi dintre cazuri chiar a fost 
creat un birou pentru aplicarea legii (vezi Fig. 2). Deloc surprinzător, 
implementarea este considerabil mai scăzută în zonele rurale decât în 
cele urbane. Nivelul implementării scade deja începând cu oraşele 
sub 100 000 de locuitori, pentru a scădea semnificativ la nivelul 
comunelor şi al satelor. 
Intrând în detalii, articolul 5 solicită următoarele: 
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice 
din oficiu următoarele informaţii de interes public: 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 
autorităţii sau instituţiei publice; 
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b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de 
funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; 

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a 
instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea 
informaţiilor publice; 

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, 
respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-
mail şi adresa paginii de Internet; 

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 

f) programele şi strategiile proprii; 

g) lista cuprinzând documentele de interes public; 

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau 
gestionate, potrivit legii; 
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei 
publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa 
dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.  
 
SAR a întrebat respondenţii din instituţiile publice despre această listă. 
Rezultatele sunt prezentate în Figura 3 şi arată că lista a fost finalizată 
într-un număr mult mai mic de instituţii, mai exact în doar o treime din 
numărul total. Existenţa acestei liste este esenţială pentru orientarea 
cetăţenilor, a asociaţiilor non-guvernamentale şi a mass-mediei în 
privinţa tipului de informaţii deţinut de respectiva instituţie. Este de 
asemenea importantă în justiţie, în cazul în care solicitarea sfârşeşte la 
tribunal, aşa cum permite legea. Într-unul dintre primele cazuri  de 
proces bazat pe această lege, o instituţie publică responsabilă cu 
monitorizarea calităţii apei curente a negat calitatea îndoielnică a 
acesteia în faţa judecătorului fără documente care să ateste acest 
lucru. Cazul a fost pierdut de către reclamant, un fost angajat care 
ştia că instituţia a permis în cunoştinţă de cauză difuzarea apei cu un 
nivel de poluare peste cel admis. În plus, graficul prezintă numai 
numărul propriilor declaraţii că lista a fost întocmită. 
 
Fig. 3. Întocmirea listei documentelor de interes public din oficiu 
(declaraţii proprii) 
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În realitate, când operatorii au cerut să vadă lista respectivă, numai 
16% dintre instituţii au putut arăta o astfel de listă. Operatorii nu au 
verificat dacă lista prezentată era corectă şi complet întocmită. 
Esenţial este faptul că doar 16% dintre cei chestionaţi au îndeplinit 
criteriile minimale de implementare a Legii liberului acces la informaţie: 
întocmirea listei informaţiilor la care publicul poate avea acces din 
oficiu. Ce au făcut între timp ceilalţi funcţionari desemnaţi să se ocupe 
de acest lucru rămâne un mister. Nu au fost prea ocupaţi cu cererile 
cetăţenilor, pentru că numai 22% dintre instituţii primiseră cereri oficiale 
de informaţii. Cum pot fi acestea abordate dacă lista documentelor 
publice din oficiu nu este disponibilă pentru cetăţeni? 
La un an după adoptarea legii accesului la informaţii, starea de fapt 
arată că legea a fost implementată formal şi superficial în 2/3 dintre 
instituţiile incluse în sondaj, dar primul pas important a fost făcut în 
doar 16% dintre instituţiile administraţiei publice, spre deosebire de 48% 
în Bulgaria în primul an de implementare a legii liberului acces la 
informaţie2. Cazul este ilustrativ pentru soarta acquis-ului comunitar, 
care, chiar şi după ce va fi depăşit obstacolul Parlamentului este 
ameninţat de acelaşi destin. Ministerul Informaţiilor Publice a investit 
mult din credibilitatea sa în această lege, ca şi substanţiale resurse 
bugetare pentru a achiziţiona spaţii publicitare şi pentru a susţine 
financiar o campanie de conştientizare prea puţin convingătoare. 
Chiar şi atunci când se fac eforturi, rezultatele se încadrează în 
modelul de mai sus: mai puţin de o cincime din totalul instituţiilor sunt 
aproape de nivelul cerut de implementare. 
 
Există soluţii? 
 
Foia de parcurs face câteva recomandări substanţiale guvernului 
României (pag. 25): elaborarea unor mecanisme de creştere a 
responsabilităţii şi independenţei politice a funcţionarilor publici, 
introducerea componentei de management a resurselor umane, 
creşterea gradului de pregătire profesională, elaborarea de legislaţie 
în domeniul funcţionarilor publici şi aşa mai departe. Toate acestea 
par a fi mai mult scopuri/ţinte decât recomandări pentru cei 
familiarizaţi cu situaţia din teren. Nu este o simplă întâmplare faptul că 
România are un indicator atât de mare în clasamentul corupţiei 
realizat de Transparency International, şi cel mai slab scor la capitolul 
calitatea guvernării, acordat în cadrul programului “Nation in transit”, 
al Freedom House. Nimic nu va împiedica noile acte legislative să fie 
la fel de neluate în seamă ca şi cele actuale, pregătirea este 
superfluă şi promovarea nu are nimic în comun cu meritul, iar 
managementul modern al resurselor umane presupune o birocraţie 
                                                                          

2 “Programul Accesul la Informaţie, 2002. Situaţia prezentă a Accesului la 
informaţiile publice în Bulgaria”, AIP: Sofia. 

Doar 16% dintre 
instituţiile publice 
româneşti au 
capacitatea de 
a implementa 
politici – 
comparativ cu 
48% în cazul 
Bulgariei  
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modernă, nu una condusă pe criterii de particularism şi patrimonialism. 
O politică ce ar putea trece dincolo de sindromul statului slab şi să 
influenţeze substanţial capacitatea de implementare a guvernului 
este aproape imposibilă, şi însăşi voinţa de a implementa o astfel de 
politică lipseşte. Elementele centrale ale unei astfel de politici ar 
consta în: 
 

1. Revizuirea atât a legislaţiei generale în domeniul muncii, cât şi 
a legii funcţionarilor publici în direcţia instituirii unui serviciu 
public competitiv, cu sisteme de salarizare şi promovare bazate 
pe realizarea scopurilor (rezultate) şi contracte permanente de 
muncă oferite numai după atingerea unui anumit număr de 
obiective (penalizări). Proaspăt adoptatul Cod al Muncii 
stabileşte un cadru sărac pentru o legislaţie a muncii flexibilă, 
bazată pe competiţie şi motivarea pentru succes şi nu pe 
supravieţuire. 

2. Stabilirea unor obiective de performanţă, strict corelate cu 
bugetul şi salariile în fiecare instituţie publică, inclusiv în 
administraţia centrală.  

3. Crearea unui “câine de pază” al administraţiei, care să 
vegheze la implementarea eticii şi a performanţei în acelaşi 
timp şi ale cărui evaluări în privinţa statutului permanent sau a 
eliberării din funcţie a funcţionarilor publici să aibă o importanţă 
crucială. 

4. Instituirea evaluărilor publice periodice pentru instituţii şi 
administraţii, atât a celor care îşi îndeplinesc sarcinile cât şi a 
celor care nu o fac: tratamentul uniform continuu  descurajează 
performanţa. 

5. Obligativitatea cunoştinţelor de operare pe calculator şi a celor 
de limba engleză pentru toate noile locuri de muncă din 
sectorul public. 

6. Publicitate în principalele ziare pentru locurile de muncă 
disponibile în sectorul public şi pentru poziţiile disponibile în 
programele de asistenţă ale Uniunii Europene. Faptul că aceste 
poziţii nu sunt niciodată făcute publice alimentează 
neîncrederea populaţiei în administraţie şi creează impresia că 
fondurile europene cresc profiturile celor care au acaparat 
instituţiile. 

7. Demiterea administraţiilor care nu îşi îndeplinesc sarcinile. 
Demiterile doar pe criterii politice (mult mai des decât cele pe 
motivul că o persoană cu sprijin politic doreşte o poziţie a unei 
persoane cu sprijin politic mai scăzut sau fără nici un fel de 
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sprijin politic) sunt contraproductive pentru performanţa 
administrativă.  

8. Plasarea clientelei în poziţii în care performanţa contează mai 
puţin şi recrutarea reală pentru ocuparea posturilor care 
contează cu adevărat în procesul de integrare, deci care 
presupun performanţă. Protejarea de clientelism a puţinilor 
oameni capabili pe care reuşim să-i avem: în final, ei sunt cei 
care asigură plata tuturor. 

9. Atunci când sunt identificaţi puţinii care sunt performanţi, să fie 
promovaţi şi împuterniciţi cu managementul unor 
departamente mai importante.  
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1.2 PROBLEME DE ABSOBŢIE A                  
FONDURILOR UE 
 
 

Capacitatea administrativă scăzută a României are efecte grave 
în absorbirea fondurilor donatorilor internaţionali în general şi ale 
UE în mod special. În mod regulat, oficialităţile Comisiei Europene 
declară public că birocraţia românească este incapabilă să 
absoarbă sumele mari puse la dispoziţie în fiecare an (în 
perioada 2000-2006, anual, programul PHARE alocă României 250 
de milioane de euro, programul ISPA − 260 de milioane, iar 
SAPARD −150 de milioane). 

În loc să considere drept constructive criticile venite de la 
Bruxelles şi să le accepte în ideea că astfel capacitatea de 
absorbţie va creşte, oficialităţile române susţin că sunt perfect 
capabile să cheltuiască toate fondurile primite. Într-un interviu 
acordat publicaţiei EU Observer, Eneko Landaburu, şeful 
Directoratului pentru Extindere din cadrul Comisiei Europene, a 
spus că România nu are, de fapt, capacitatea de a atrage 
fonduri ale UE: "problema constă în existenţa unei administraţii 
slabe, care trebuie neapărat să se reformeze pentru a permite 
aderarea ţării la UE în 2007". În acelaşi interviu este menţionată şi 
problema împrumutului acordat de BEI primăriei Municipiului 
Bucureşti, considerată, evident, drept una de absorbţie. Ca 
răspuns, Hildegard Puwak, ministrul român pentru Integrare 
Europeană, a declarat răspicat că România nu are probleme cu 
cheltuirea fondurilor de la UE şi că alţi 2.000 de funcţionari publici 
urmează să fie angajaţi anul acesta pentru a rezolva această 
chestiune. 

Nici una dintre părţi nu a menţionat însă în acest schimb de 
replici adevărata problemă a fondurilor UE : "gâtuirea" la nivelul 
Ministerului de Finanţe care nu numai că provoacă întârzieri în 
administrarea fondurilor UE, ci reuşeşte chiar să facă procedurile 
atât de întortocheate şi complicate încât atmosfera de lucru 
devine viciată, iar şansa de transferare a cunoştinţelor (aşa-zisul 
transfer de know-how, considerat unul dintre scopurile asistenţei 
de la UE) se pierde printre încurcăturile birocratice. 

Acest articol prezintă problema ”gâtuirii” administrative într-un 
punct nevralgic al sistemului, descrie contextul general în care 
sunt utilizate fondurile de la UE şi propune câteva sugestii 
practice care ar putea ajuta la îmbunătăţirea situaţiei. 

În ciuda 
asigurărilor 

oficiale, există 
probleme de 

absorbţie a 
fondurilor UE 
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Cadrul si contexul fondurilor UE 
 

Deşi publicul de la noi s-a obişnuit cu ideea că UE şi alţi donatori 
internaţionali acordă sume mari României, eforturile de a 
promova filosofia mai generală care stă la baza acestor 
transferuri sunt destul de limitate şi mulţi se întreabă de ce, la 
urma urmei, ţara lor primeşte atâţia bani. Din fericire, Comisia 
Europeană a făcut paşi importanţi pentru a-şi populariza politicile 
şi procedurile1, multe dintre ele putând fi găsite pe site-ul Comisiei 
http://europa.eu.int. Potrivit Vade Mecum despre managementul 
fondurilor nerambursabile (1998), "un grant este o plată directă, 
de natură non-comercială, pentru a promova o politică a UE". 
Obiectivul general al programului PHARE este "de a ajuta ţările 
candidate să adere la UE". 

Politica UE faţă de România este clară: invitaţia de a adera la 
Uniune este valabilă dacă guvernul român se dovedeşte capabil 
şi dispus să adopte şi să implementeze corespunzător cele 31 de 
capitole ale aquis-ului comunitar. Acest principiu a fost acceptat 
de toate partidele politice, procesul este în desfăşurare, iar 
publicul sprijină masiv aderarea la Uniune (deşi rămâne de 
discutat dacă nu cumva acest sprijin se datorează necunoaşterii 
politicilor UE). 

Practic, cele 31 de capitole ale aquis-ului comunitar reprezintă un 
program detaliat – foaia de parcurs a reformei – pentru fiecare 
minister în parte3. Acest lucru înseamnă că fiecare minister poate 
depune cereri pentru "fonduri structurale" de la UE pentru a-şi întări 
capacitatea de administrare a fondurilor si de adoptare a noii 
legislaţii. Aceste fonduri ajung cel mai adesea în mîinile companiilor de 
consultanţă, care ofera asistenţă tehnică şi alte servicii. 
 
La nivel ministerial există anumite probleme cu care Delegaţia Comisiei 
Europene la Bucureşti se luptă de ani de zile:  
 

1. Un anumit resentiment din partea unor oficialităţi din 
ministere, care resping sau subminează eforturile 
consultanţilor UE. Asta se explică prin tensiunea generată 
de faptul că un consultant câştigă mult mai mult decât o 
oficialitate română. Dacă funcţionarul public se întâmplă 
să fie şi incompetent, el va încerca să dea vina pe firma de 
consultanţă pentru încetineala derulării unui program. 

                                                                          

3 Programul Bancii Mondiale pentru Romania este croit pe criterii asemănătoare celor 
referitoare la fondurile UE (bugetele sunt alocate ministrelor de resort pe baza 
eforturilor de reforma a capacităţii şi a proiectelor coerente formulate de acestea.  

Funcţionarii 
publici nu 
sunt direct 
interesaţi de 
succesul unui 
program 
finanţat de UE
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2. Lipsa capacităţii ministerelor de a înţelege şi de a face faţă 
procedurilor complexe ale UE. Fiecare minister trebuie să 
înfiinţeze o unitate de management de proiect (PMU); 
dacă numirea personalului în această unitate se face pe 
criterii politice şi nu profesionale, progresele vor fi lente 

3. O altă problemă o reprezintă aşteptările unor membri ai 
PMU care cred că asocierea lor la un program finanţat de 
UE le va aduce beneficii materiale personale imediate. 
Atunci când îşi dau seama că, de fapt, consultanţii nu au 
la dispoziţie bani care să nu fi fost deja alocaţi şi că mulţi 
dintre ei nu sunt familiarizaţi cu practicile româneşti, relaţiile 
se pot înrăutăţi.  

Aceşti factori contrazic prezumţia că un expert occidental va 
reuşi transferul de know how către oficialităţile române, care ar fi 
dornice să-l primească. Asta s-ar putea să nu-l deranjeze imediat 
pe consultant, care fiind prins adesea în proceduri de aprobare 
la Ministerul de Finanţe (vezi mai jos), are puţin timp la dispoziţie 
pentru transferul de know how, însă reprezintă pentru ministere o 
ocazie irosită, pentru că ratează oportunitatea de a învăţa de la 
specialiştii care vin să lucreze o vreme aici.  

O altă prioritate a UE care trebuie înţeleasă în acest context este 
cea a asumării răspunderii şi ‘proprietăţii’ programelor. Pentru a 
întări capacitatea şi responsabilitatea ţărilor candidate, Comisia 
Europeană a introdus D.I.S. (Sistemul de Implementare 
Descentralizată). DIS este un regulament complex pentru fiecare 
minister şi guvern în parte pentru a asigura administrarea 
eficientă a fondurilor UE, introdus în paralel cu lansarea 
negocierilor de aderare (ulterior a fost actualizat iar denumirea i-
a fost modificată). În acelaşi timp, UE a adoptat reguli noi, stricte, 
de utilizare a fondurilor, conform cărora toate achiziţiile de bunuri 
şi servicii trebuie să se facă prin licitaţii. Teoretic, toate acestea 
au fost elemente pozitive. 

Numai că ele au împovărat birocraţia românească care nu a fost 
obişnuită să lucreze cu unităţi de management de proiect 
conduse de experţi adevăraţi, urmând proceduri rapide şi gata 
să-şi asume responsabilitatea pentru decizii complexe. Cultura 
instituţională din România este mai apropiată stilului comunist de 
comandă, cînd toate iniţiativele erau reprimate şi toate deciziile 
erau luate la nivel de ministru. Aceasta a constituit prima barieră 
serioasă de care s-a lovit România în privinţa absorbţiei de 
fonduri UE şi problema nu a fost niciodată rezolvată cu adevărat. 
Dacă fiecare hârtie cât de măruntă trebuie să adune o întreagă 
colecţie de semnături şi contra-semnături doar pentru că 
responsabilitatea nu poate fi delegată la nivele inferioare, 
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inevitabil orice proces administrativ va suferi întârzieri 
considerabile. 

Astăzi, multe dintre problemele menţionate mai sus au fost 
sesizate şi este evident că unii oficiali fac eforturi pentru a 
înţelege procedurile UE şi pentru a aduce sistemul la standarde 
europene. Majoritatea ministerelor au înfiinţat PMU care 
administrează fonduri UE de la PHARE, ISPA si SAPARD. Târâş-
grăpiş, guvernul actual a făcut paşi importanţi pentru a 
îmbunătăţi capacitatea de absorbţie a României. Ministerul 
Integrării Europene merită în special să fie creditat pentru 
organizarea unor programe de instruire şi informare pentru a 
îmbunătăţi capacitatea celorlalte ministere. 

Veriga slabă din sistem 
 

Pentru a identifica punctul nevralgic al sistemului este important 
să înţelegem modul în care sunt acordate contractele precum şi 
responsabilităţile ministerelor de resort. Procesul prin care un 
minister – sau o municipalitate – poate primi fonduri UE pentru a 
finanţa anumite proiecte este următorul: 

• Comisia Europeană semnează un Memorandum Financiar 
cu ministerul de resort, în legătură cu o anumită politică 
(ex. pentru programe de mediu, un proiect de îmbunătăţire 
a reţelei de aprovizionare cu apă poate să se califice 
pentru finanţare); 

• Ministerul în chestiune produce Termenii de Referinţă (TOR). 
Acest lucru este de competenţa PMU, dar dacă această 
unitate nu este capabilă să-i întocmească (ceea ce se 
întâmplă adesea), TOR vor fi realizaţi de un consultant sau 
de un membru al personalului Delegaţiei CE; 

• TOR devine baza pentru licitaţia publică anunţată pe 
pagina Web a Comisiei; 

• O serie de companii de consultanţă sau consorţii, adesea 
internaţionale, sunt selectate pentru faza finală. Ele 
prezintă propuneri şi bugete detaliate iar o comisie de 
evaluare de la OPC (Oficiul de Plăţi şi Contractări) din 
Ministerul de Finanţe alege cea mai competitivă ofertă. 
Reprezentanţii CE pot participa la aceste sesiuni de 
evaluare şi le pot anula dacă suspectează acte de 
corupţie; 

• Un contract este semnat între companie (furnizor, firma 
contractantă) care câştigă licitaţia şi OPC (autoritatea 

Adevărata 
problemă − la 
nivelul OPC, în 
Ministerul de 
Finanţe 
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contractuală). Din momentul în care contractul este 
semnat, furnizorul trebuie să prezinte OPC rapoarte despre 
modul în care se derulează proiectul şi analize detaliate 
asupra cheltuielilor, dacă vrea să fie plătit pentru serviciile 
prestate. 

Din descrierea de mai sus reiese clar rolul critic pe care îl are 
OPC. De fapt, aceasta este entitatea legală răspunzătoare 
pentru aproape toate proiectele UE. În plus, OPC răspunde şi de 
fiecare subcontract semnat de firmele care au câştigat 
contractul cu furnizorii locali, ca şi pentru fiecare contract de 
fonduri nerambursabile (ex. 19 milioane de Euro oferite ca fonduri 
nerambusabile instituţiilor pentru protecţia copilului). Această 
regulă a fost stabilită pentru a preveni corupţia, dar ea creează 
un volum uriaş de muncă pentru OPC, întârzieri chinuitoare şi stres 
la toate nivelurile. 

În OPC se află punctul nevralgic al sistemului şi, din cauza 
identităţii obscure în cadrul Ministerului de Finanţe, acest 
departament este adesea trecut cu vederea de publicul larg şi 
mass-media, care stau cu ochii mai mult pe MIE (crezând în mod 
greşit că acolo s-ar afla sursa problemelor cu capacitatea 
scăzută de absorbţie). Problemele pe care le întâmpină OPC sunt 
complexe şi numeroase, dar cele mai importante sunt 
următoarele: 

• Cu sute de contracte în desfăşurare simultan, OPC este 
supus unei presiuni imense în privinţa responsabilităţilor sale 
financiare şi legale. Departamentul nu dispune de resurse 
suficiente (de resurse umane în special) şi este incapabil să 
monitorizeze eficient toate contractele. 

• Din cauza culturii instituţionale care impune luarea 
deciziilor la cel mai înalt nivel, lipsa de resurse a OPC e 
agravată de faptul că directorul trebuie să aprobe 
personal toate contractele şi facturile. Lipsesc practicile de 
delegare clară a răspunderii către alte persoane iar 
atmosfera generală este una de neîncredere în firma 
contractantă (atitudine care nu este descurajată de 
Delegaţia CE). Acest element reprezintă de fapt "gâtuirea 
gâtuirii", iar depăşirea obstacolului şi obţinerea unei 
aprobări din partea directorilor pentru lucruri curente 
minore poate necesita implicarea Delegaţiei sau chiar a 
oficialităţilor de la Bruxelles, nevoite să facă lobby pentru 
deblocarea procesului. 

• Funcţionarii români sunt plătiţi foarte prost şi excepţie de la 
acest lucru nu fac nici aceia care lucrează la OPC. Mulţi 
dintre ei află din documente despre nivelul ridicat al 
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onorariilor experţilor internaţionali sau chiar locali. Salariile 
publice mici, la care se adaugă un grad de 
responsabilitate ridicat, conduc inevitabil la demotivare. 

• În pofida sarcinilor sale strategice şi a naturii complexe a 
activităţii, OPC este condus ca orice altă instituţie publică 
din România – lipsesc sistemele moderne de management 
(responsabilităţi bine definite, metode de stimulare, 
delegarea autorităţii, instruire, bonusuri) care ar putea 
duce la o rezolvare mai eficientă a volumului de muncă. 
Conducerea este copleşită cu un torent de chestiuni de 
rutină şi nu este capabilă să ia decizii strategice. 

Având în vedere toate acestea, este mare lucru că OPC reuşeşte 
să-şi facă treaba cât de cât. Faptul că oficialii implicaţi reuşesc 
să treacă atât de multe proiecte prin această gâtuire 
administrativă rămânând în acelaşi timp oneşti până în prezent, 
după toate datele, reprezintă dovada integrităţii şi a efortului 
depus.  

În plus, doi factori externi influenţează suplimentar activitatea 
OPC: 

• Având în vedere că întârzierile în obţinerea unei aprobări 
sunt o constantă a majorităţii proiectelor UE, funcţionarii 
delegaţiei CE ajung, inevitabil să se implice, făcând 
presiuni asupra funcţionarilor OPC, cărora le cer să 
accepte cereri individuale referitoare la contractele de 
care răspund. Efectul acestui lobby informal este acela că 
UE preia de fapt o iniţiativă care ar fi trebuit să aparţină 
guvernului, subminând în acest fel obiectivul strategic al UE 
de a crea guvernului român sentimentul proprietăţii asupra 
proiectelor. Deşi această implicare este justificată de 
necesitatea accelerării procedurilor, ea pune totuşi o 
dilemă morală de care trebuie să se ţină seama. 

• Mergând un pas mai departe pe aceeaşi linie, PMU din 
fiecare minister devin marginalizate în acest proces 
birocratic iar întârzierile care se produc le scapă de sub 
control. Deşi PMU concep proiecte şi sunt responsabile 
pentru aprobarea rapoartelor interimare depuse de firma 
contractantă (obligatorii pentru primirea plăţii) şi pentru 
licitaţiile locale, aceste divizii nu au autoritate contractuală 
asupra firmei angajate. Ceea ce constituie un factor 
suplimentar de demotivare ducând la pierderea interesului 
pentru proiect şi o diminuare a posibilităţii transferului de 
know-how. 
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După cum am menţionat mai sus, faptul că OPC este atât de 
bine ascuns în Ministerul de Finanţe (care se pronunţă rar în 
chestiunile legate de UE) reprezintă unul dintre motivele pentru 
care acest departament nu a intrat până acum în vizorul presei şi 
al cercurilor diplomatice. Dacă OPC ar putea fi modernizat în 
privinţa capacităţii manageriale şi dacă ar fi finanţat 
corespunzător, nu numai că ar putea juca un rol cheie într-o mai 
bună administrare a fondurilor UE, ci ar contribui chiar la transferul 
de know-how, idee care nu ar mai fi luată în derâdere de oficiali 
frustraţi şi blazaţi. 

Următoarele recomandări ar putea contribui la rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă OPC, sporindu-i capacitatea 
administrativă proprie şi îmbunătăţind rata de absorbţie a 
fondurilor UE în România: 

 

1. Guvernul României şi UE ar trebui să angajeze un consorţiu cu 
experienţă în consultanţa managerială pentru a evalua 
problemele reale ale OPC. Recomandările detaliate ale 
acestui studiu ar trebui să fie punctul de plecare pentru un 
pachet de măsuri de modernizare a instituţiei. 

2. Plecând de la aceste sugestii, managementul OPC ar trebui 
regândit pe baza principiului delegării autorităţii. 

3. OPC ar trebui să primească finanţarea necesară pentru a 
putea să-şi îndeplinească eficient sarcinile curente, pentru a-şi 
motiva personalul şi pentru a avea posibilitatea de a se ocupa 
de alte chestiuni legate de politicile UE 

4. Comunitatea diplomatică şi politică din România ar trebui să 
recunoască OPC drept ceea ce este în realitate: un actor 
strategic în administraţia de stat responsabil pentru toate 
fondurile UE şi, în acelaşi timp, o gâtuire majoră a sistemului 
care face ca România să nu poată absorbi toate fondurile şi 
experienţa de know-how puse la dispoziţie. 

5. O dată ce problemele de management şi resurse sunt 
rezolvate, OPC trebuie să-şi creeze un departament propriu de 
Monitorizare şi Evaluare ca şi o structură de Relaţii Publice, 
asigurându-se astfel informarea presei, diplomaţilor şi 
politicienilor − şi, nu în ultimul rând, a propriului guvern − 
asupra progreselor înregistrate.  
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2. OPINIA PUBLICĂ 

 
 
 
ÎNCREDEREA ÎN GUVERN SCADE PUŢIN, 
DUPĂ O LUNGĂ STAGNARE 
 
• Românii se simt ataşaţi şi de americani şi de 

europeni, fără discriminări 
 
 
 
 
Contextul intern 
 

Spre deosebire de schimbările spectaculoase în opinia publică a 
ţărilor vecine după intrarea lor în NATO, opinia publică românească a 
fost destul de stagnantă. Singurul efect ‘NATO’ se poate vedea în 
performanţa remarcabilă a partidului de guvernământ de a-şi păstra 
majoritatea sprijinului popular după ce înregistrase o cădere în prima 
parte a anului. Cu toate acestea, nu a fost câştigat nici un nou sprijin, 
iar cifrele care indică încrederea în instituţiile politice importante au 
rămas în mare aceleaşi. Guvernarea a încheiat anul cu o majoritate 
neîncrezătoare, dar a păstrat nucleul de suporteri neschimbat (38% în 
ianuarie 2003), în comparaţie cu 36% în aceeaşi lună anul trecut. 
Totuşi, în primăvară nemulţumirea a crescut din nou, iar cei care cred 
că guvernul nu este capabil să îmbunătăţească situaţia au devenit 
din nou majoritari (51%)4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
4 Sondajul CURS din aprilie 2003. 



  R A P O R T  A S U P R A  G U V E R N Ă R I I  
R O M Â N I A − M A I  2 0 0 3 −  

 
 
 

21

Fig. 1. Actualul guvern este capabil să îmbunătăţească situaţia ţări i
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Fig.2. Ţara se îndreaptă într-o direcţie...
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Sursa: sondaje SAR-CURS 
 
Creşterea numărului celor care sunt de acord cu direcţia în care se 
îndreaptă ţara este în concordanţă cu uşoara creştere a numărului 
celor care au declarat că o duc mai bine decât anul trecut, care a 
crescut de la 11% la 15%. Majoritatea nu a înregistrat nici o 
îmbunătaţire a nivelului de trai. Venitul mediu pe familie al celor care 
declară că starea lor este neschimbată este de 4.8 milioane lei (130 
Euro), în comparaţie cu doar 2.87 milioane lei (80 Euro) pentru cei care 
declară că situaţia lor s-a înrăutaţit.   
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Fig.3 Bunăstarea subiectivă
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Sursa: sondaje SAR-CURS 
 
Percepţia asupra direcţiei bune sau greşite în care se îndreaptă ţara 
este determinată în mod strict de performanţa economică a familiei. 
Percepţia asupra capacităţii guvernului de a conduce treburile în stat 
e diferită: alţi factori, cum ar fi poziţia ideologică, simpatia politică, au 
o influenţă mai mare în cazul acesta. Drept urmare, în timp ce o mare 
diferenţă în ceea ce priveşte venitul îi separă pe cei care aprobă 
direcţia de cei care o dezaprobă, cei care dezaprobă/sprijină 
guvernul au venituri similare. 
 
 

Fig. 4. Opinia publică pe grupe de venit 
 
 Venitul mediu 

(Euro) 
(Deviaţia Standard) 

Guvernul nu este capabil să 
îmbunătăţească situaţia 

128 (5,83) 

Guvernul este capabil să 
îmbunătăţească situaţia 

124 (5,14) 

Nu ştiu 96 (3,12) 
Direcţia în care se îndreaptă 
ţara este greşită 

109 (5,17) 

Direcţia în care se îndreaptă 
ţara este bună 

145 (5,59) 

Nu ştiu 102 (4,34) 
Sursa: Analiză asupra sondajul de opinie CURS, ianuarie 2003 
Se citeşte: Media veniturilor celor care afirmă că  „Guvernul nu este capabil 
să îmbunătăţească situaţia” este de 128 Euro. 
 
Simpatia politică a românilor a rămas în mare aceeaşi de-a lungul 
anului trecut. Cifrele care indică simpatia pentru un anumit partid sau 
încrederea în principalele personaje politice sunt destul de greu de 
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interpretat datorită variaţiilor extreme în metodologia folosită de 
diverse institute de sondare a opiniei publice.  
Evenimentele mondiale au o influenţă limitată asupra opiniei 
publice. Românii susţin sprijinul acordat Statelor Unite de către 
guvern şi rămân în acelaşi timp suporteri ai integrării europene. 
Sunt mai puţin anti-război decât majoritatea europenilor. 

Fig. 5. Topul susţinerii unei intervenţi i militare în Iraq
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Sursa: Gallup International Iraq Poll, 2003
 

 
Nivelul încrederii în instituţiile politice rămâne comparabil cu cel din 
alte ţări balcanice: partidele politice şi parlamentul sunt instituţiile cel 
mai puţin credibile. Un aspect neobişnuit pe care îl prezintă România 
este nivelul relativ înalt al încrederii de care s-au bucurat autorităţile 
locale începând cu 1999. Există o corelaţie clară între nivelul 
descentralizării şi capacitatea autorităţilor locale de a satisface 
revendicările publice, reflectată în cifrele care indică încrederea. 
Justiţia şi poliţia încă se confruntă cu o majoritate care nu e 
satisfăcută de performanţele lor. 
 
Fig. 6. Încrederea în instituţii 
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În domeniul social, 2002 a fost în mod clar un an mai paşnic decât 
2001: mai puţine greve, mai puţină tensiune între noii îmbogăţiţi şi 
săraci. În general, cifrele care indică percepţia publicului asupra 
conflictelor au rămas neschimbate, cu procentaje mai ridicate pentru 
conflicte sociale şi conflicte cu romii şi cifre obişnuite pentru conflicte 
cu maghiarii. Diferenţa dintre conflictele trăite în mediul respectiv în 
anul precedent şi evaluarea generală a conflictelor a crescut în 2002: 
experienţa mai puţin frecventă nu modifică percepţia generală 
asupra conflictelor pe termen scurt. Cea din urmă se sprijină pe 
prejudecăţi cel puţin la fel de solid ca şi pe experienţe: în ceea ce 
priveşte conflictele cu maghiarii, unde nu s-a înregistrat nici un caz, 
cifra mare a “conflictelor subiective” (42%) este în mod clar 
nefondată, ca ecou al conflictelor internaţionale simbolice (cum ar fi 
Proiectul de Lege al Statutului, vezi Raportul Anual de Prevenire a 
Crizelor, SAR, 2001), şi nu al experienţei directe, care a fost cum nu se 
poate mai paşnică. În timp ce nivelul general al tensiunii sociale şi 
etnice rămâne ridicat, scăderea nivelului experienţei directe în ceea 
ce priveşte conflictele locale este o evoluţie pozitivă. 
 
Fig. 7. Direcţii în conflicte subiective şi conflicte trăite pe perioada 
2002-2003 
 
 Conflict 

subiectiv 
2002 (%) 

Conflict 
subiectiv 
2003 (%) 

Conflict 
trăit  
2002 (%) 

Conflict 
trăit 
2003 (%) 

Angajatori şi 
Angajaţi 

72 68 43 37 

Bogaţi şi Săraci 70 62 38 30 
Români şi 
Maghiari 

43 42 4 3 

Români şi Romi 60 60 35 30 
Legendă: Răspunsuri la întrebările: “Dvs. credeţi că există un conflict între….?” 
(conflict subiectiv) şi “În localitatea dvs, a existat in ultimul an cel puţin un conflict 
între…?” (conflict trăit) 
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3.ECONOMIE 
 
 

 
ANALIZĂ POST-PRIVATIZARE 
RESTRUCTURAREA SIDEX.  
POT ŞI ALŢII SĂ-I URMEZE EXEMPLUL? 
 
 
Privatizarea SIDEX – cel mai mare producător de oţel din Europa de 
Sud Est – în a doua jumătate a lui 2001 poate fi considerată un punct 
de referinţă în transformarea structurală a economiei româneşti. SIDEX 
era privită drept una dintre cele mai mari „găuri negre” ale 
economiei, o povară tot mai apăsătoare pentru bugetul de stat. Lipsa 
unei abordări hotărâte a problemei SIDEX a fost multă vreme 
simptomatică pentru reforma din România; constrângerile sociale, 
slabele rezultate manageriale şi problemele specifice industriei de 
profil au amplificat dificultăţile. Noul proprietar al SIDEX, LNM Ispat, un 
jucător global în industria oţelului, s-a confruntat cu o provocare: să 
schimbe radical performanţele SIDEX. Anul 2002 a arătat cum se 
poate rescrie istoria: rezultatele financiare ale SIDEX par încurajatoare, 
iar bomba socială, atât de temută, nu a explodat. 
 
Acest material analizează privatizarea SIDEX sub mai multe aspecte: 
privatizarea în sine, factorii determinanţi care au stat la baza ei, 
implicaţiile pentru bugetul public, evoluţia indicatorilor financiari ai 
SIDEX, experienţa LNM ISPAT în restructurarea altor producători de oţel 
aflaţi în dificultate. În primul rand însă, abordăm cazul SIDEX în 
contextul altor mari companii de stat care operează în pierdere. Poate 
fi SIDEX un exemplu de urmat pentru alte firme în dificultate? Sau ceea 
ce pare a fi o poveste de succes este doar un caz izolat? Ce lecţii 
putem învăţa din această privatizare? 
 
Noi susţinem că rezultatul fiecărei privatizări depinde de tipul industriei 
şi de profilul investitorului. Produsele metalurgice sunt, în mare măsură, 
fungibile (se tranzacţionează ca o marfă omogenă), iar avantajul 
competitiv în această industrie poate fi considerabil îmbunătăţit în 
funcţie de calitatea managementului; în plus, cumpărătorul SIDEX are 
capacitate de negociere la nivel global şi experienţă internaţională în 
restructurarea companiilor cu pierderi. Aceste condiţii nu au fost 

Studiu de caz 
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îndeplinite în multe ocazii; doar investitorii asemănători, din industrii 
comparabile, pot avea şansa să repete experienţa SIDEX în 
economiile în tranziţie. 
 
Tipul de industrie şi profilul investitorului 
 
Metalurgia a stat în centrul revoluţiilor industriale timpurii; ea este de 
obicei inclusă în categoria industriilor grele, cu mari capacităţi 
productive, consum ridicat de energie şi personal numeros. Industria 
metalurgică a făcut în mod tradiţional obiectul a numeroase bariere 
comerciale şi restricţii privind natura proprietăţii. Oţelul şi produsele 
asociate sunt însă fungibile (produsele sunt standardizate; dacă preţul 
este avantajos, oricine poate cumpăra oţel românesc în loc de oţel 
american). Această caracteristică face din industria metalurgică una 
globală prin natura sa; pe măsură ce globalizarea avansează în toate 
domeniile, metalurgia este obligată să îşi recunoască propria natură.  
 
Eficienţa prin costuri trebuie gândită la scară globală, iar industria 
metalurgică nu se poate sustrage valului de consolidări (fuziuni şi 
achiziţii) care a atins industrii globale cu produse globale. Între fuziunile 
din ultimii ani se remarcă Krupp şi Thyssen, British Steel şi Hoogovens, 
Nippon Steel şi Kawasaki, Usinor şi Arbed, ca să nu mai vorbim de 
apetitul demonstrat de Grupul LNM pentru oţelării din toată lumea; a 
rămas însă în continuare mult loc pentru alte consolidări, din moment 
ce primii zece producători din lume nu deţin decât o cotă colectivă 
de 25% din producţia mondială de oţel.   
 
Grupul LNM şi-a croit în ultimele două decenii drum către statutul de 
investitor global. Grupul LNM cuprinde LNM Holdings, o afacere de 
familie, şi Ispat International, o companie listată la Bursa din New York 
(NYSE), în care LNM Holdings are un pachet de 80% din acţiuni. LNM 
Holdings include: Ispat Nova Hut (Cehia), Ispat Sidex (România), Iscor 
Limited (Africa de Sud), Ispat Karmet (Kazachstan), Ispat Annaba 
(Algeria), Ispat Indo (Indonesia). Ispat International include: Ispat 
Unimetal (Franţa), Ispat Germania, Ispat Sidbec (Canada), Carribean 
Ispat (Trinidad Tobago), Ispat Inland (SUA), Ispat Mexicana (Mexic). 
Conform statisticilor publicate de International Iron and Steel Institute, 
Grupul LNM era al patrulea mare producător de oţel din lume în anul 
2000; în prezent, grupul pare să fi ajuns până pe locul al doilea, mai 
aproape de ţelul final urmărit de fondatorul grupului, Lakshi Mittal. 
 
Strategia Grupului LNM este simplă: cumpără producători de oţel aflaţi 
în dificultate, urmărind diversificarea geografică a acestor achiziţii, şi 
aplică principiile şi tehnicile de bază ale managementului modern 
pentru a-şi face profitabile achiziţiile. Grupul LNM lucrează cu un 
nucleu de experţi, pe care îi mută dintr-o locaţie în alta, care 
implementează măsuri de reducere a costurilor şi de schimbare a 
strategiei de marketing. Nimic spectaculos, dar pur şi simplu eficient 
într-o industrie cu istorie îndelungată de management prost, relaţii 
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comerciale ineficiente şi sindicate influente. Rezultatele au fost rapide 
în multe cazuri. Ispat Karmet şi-a dublat producţia în primii cinci ani de 
la achiziţie; Ispat Mexicana şi-a sporit producţia şi livrările de şapte ori 
în primii şapte ani de la achiziţie; Ispat Sidbec şi Ispat Inland au reuşit să 
reducă costul pe tonă cu 42$, respective 82$, de la momentul 
achiziţiei; fabrica Ispat din Ruhrort şi-a redus costurile cu personalul cu 
25% în primii doi ani de la achiziţie. 
 
Aşa cum a scris New York Times5, Grupul LNM a devenit global 
“…cumpărând ieftin mari firme de stat producătoare de oţel aflate în 
pierdere, de la guverne disperate să elibereze bugetul de stat de 
povara lor”. Nevoia disperată a vânzătorului de a vinde este un 
ingredient major al succesului Grupului LNM. Guvernele economiilor 
emergente, sau din ţările dezvoltate, vor să scape de presiunile 
sociale şi de povara fiscală; cel puţin în Europa de Est, s-au implicat în 
privatizări şi unele instituţii financiare internaţionale: BERD a acordat un 
împrumut de 100 mil. USD pentru investiţia LNM în SIDEX şi un împrumut 
de 450 mil. USD pentru investiţia LNM în Karmet. Scandalul care a 
izbucnit în Marea Britanie, legat de o contribuţie făcută de Mittal la 
campania lui Tony Blair, urmată de scrisoarea semnată de Blair şi 
adresată guvernului al României, în sprijinul privatizării SIDEX, a 
alimentat speculaţiile privind sprijinul politic extern, ca să nu spunem 
presiunile externe, pentru privatizarea SIDEX. Trebuie menţionat că 
privatizarea SIDEX stătea la loc de frunte pe agenda programelor FMI 
şi Băncii Mondiale în România; iar privatizarea Nova Hut s-a produs cu 
numai câteva săptămâni înainte de alegerile generale din Cehia. 
 
Coincidenţă sau nu, mai este un factor care poate să fi influenţat 
decizia LNM de a investi aici: faptul că România, considerată în rândul 
ţărilor în curs de dezvoltare, este exceptată de la taxa suplimentară 
de 30% asupra importurilor de oţel impusă de SUA la numai câteva luni 
de la achiziţia SIDEX. Grupul LNM a evitat această barieră prin filialele 
sale din Trinidad Tobago, România şi Algeria, ca să nu mai menţionăm 
şi faptul că este singurul competitor global care are unităţi productive 
în fiecare dintre ţările membre NAFTA. Mittal însuşi a spus6 că 
protecţionismul american este în fapt un lucru bun, de vreme ce 
stimulează consolidările în industria metalurgică şi creşte preţul oţelului. 
 
Se cuvine menţionat că, dată fiind turbulenţa din industria 
metalurgică, poziţia financiară dificilă a SIDEX, şi lipsa de interes a 
celorlalţi competitori pentru oţelării din Estul Europei, LNM era probabil 
singurul investitor potenţial de scară globală, dornic să preia SIDEX. 
Usinor şi-a exprimat interesul, dar numai pentru preluarea 
managementului; iar US Steel era singurul producător american de 
oţel care făcuse o achiziţie în Estul Europei (în Slovacia). 
 

                                                                          
5 Peter Green, “Betting Big on Reviving ‘Black Holes’ ’’, New York Times, 7 iulie, 2002. 
6 Conform Financial Times, 10 februarie, 2003. 
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Afacerea SIDEX 
 
Practica de achiziţie folosită de LNM indică o tendinţă de a plăti 
preţuri mici pentru pachetul de control (urmărind să obţină şi facilităţi, 
acolo unde este posibil), şi de a face angajamente investiţionale mai 
mari pentru restructurare, modernizare tehnologică şi protecţia 
mediului. Cazul SIDEX, asemănător celui de la Karmet, nu a făcut 
excepţie de la această practică (vezi Fig. 1), dată fiind capacitatea 
puternică de negociere a lui LNM şi, corespunzător, poziţia slabă de 
negociere a autorităţilor române. 
 
Fig. 1. Comparaţie între diferite achiziţii recente realizate de LNM   
 

Compania 
achiziţionată 

Capacitatea 
de producţie 

(milioane 
tone)/ nr. de 

angajaţi 

Preţul plătit penru 
pachetul de control, 

mil. USD 

Angajamentele 
investiţionale totale, 
(incl. preţul plătit la 

achiziţie), 
mil. USD 

4,5 Sidex 
27000 

70 500 

2,7 Nova Hut (Rep. 
Cehă) 12000 

20 905 

6,3 Karmet 
(Kazakhstan) 72000 

450 800 

4,0 Mexicana 
n.a. 

25 plus 195 în 
obligaţiuni 

guvernamentale 

n.a. 

Sursa: ispat.com, worldsteel.org, presa internaţională 
 
Înţelegerea finală, aşa cum reiese din Ordonanţa de Urgenţă 119 din 
septembrie 2001 – care a ajuns să fie cunoscută drept “ordonanţa 
SIDEX” – oferă LNM un spectru larg de stimulente şi facilităţi, rezumate 
în continuare: 
• conversia datoriilor în acţiuni: toate creanţele deţinute de instituţii, 

firme şi autorităţi de stat asupra SIDEX au fost convertite în acţiuni, 
la rata nominală de 25000 lei/acţiune. Ulterior, acţiunile astfel 
rezultate au fost vândute către LNM pentru 3300 lei/acţiune. 
Acţionarilor minoritari existenţi la acea dată, printre care şi două 
SIF-uri, nu li s-a permis să participe la creşterea de capital social 
care s-a produs astfel. 

• exceptarea pe cinci ani de la plata taxelor vamale şi a TVA pentru 
importurile de echipament, materii prime şi pentru importul altor 
produse legate de modernizarea tehnologică şi de protecţia 
mediului. 

• exceptarea pe cinci ani de la plata TVA pentru achiziţiile de pe 
piaţa internă legate de modernizarea tehnologică şi de protecţia 
mediului. 

• amânarea cu trei ani a plăţii TVA pentru toate celelalte tipuri de 
tranzacţii. 
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• amânarea cu trei ani a vărsării la buget a contribuţiilor la 
asigurările sociale. 

• scutirea pe cinci ani de la plata impozitului pe profit. 
• o serie de drepturi salariale ale angajaţilor urmează să fie asigurate 

de stat în cazul unor plecări individuale. 
 
Transformarea datoriei în acţiuni este o practică uzuală în achiziţia 
unor companii masiv îndatorate. Se şterg astfel datoriile trecute de 
scadenţă (la un discount), şi se oferă cumpărătorului posibilitatea de 
porni operaţiile de la zero, fără datorii din trecut. LNM a încheiat o 
înţelegere asemănătoare la achiziţia Nova Hut, toate datoriile către 
stat fiind anulate şi un credit bancar masiv fiind reeşalonat. Totuşi, 
aceasta nu trebuie să ne facă să pierdem din vedere că astfel de 
vânători globali, LNM inclusiv, ajung să nu mai plătească aproape 
nimic pentru activele companiilor pe care le cumpără. Compania 
mexicană cumpărată de Ispat este una foarte modernă, construită 
de guvernul Mexican în anii 80 pentru mai mult de 2,2 miliarde USD; 
Ispat a cumpărat-o pentru o sumă totală de aproximativ 200 mil. USD.  
 
Activele totale ale SIDEX se ridicau la peste 1,1 miliarde USD la 
momentul achiziţiei; totuşi, este neclar cât a plătit de fapt LNM pentru 
afacerea în sine (dacă lăsăm la o parte datoriile transformate în 
acţiuni). Putem fi tentaţi să credem că suma totală plătită de LNM 
pentru SIDEX acoperă doar preţul achiziţionării acţiunilor apărute prin 
conversia datoriei. Datele următoare, care ne-ar putea conduce la o 
asemenea remarcă, sunt verificate din surse multiple7: 
• LNM a plătit statului român 70 de milioane de dolari în schimbul 

unui pachet de aproximativ 90% din SIDEX, incluzând pachetul de 
70% deţinut de APAPS şi aproape 20% rezultate din conversia 
datoriilor în acţiuni. 

• bilanţul SIDEX a înregistrat, la sfârşitul lui 2001, o creştere a 
capitalului social, sub formă de capital subscris nevărsat, de 
aproape 70 milioane de dolari. Acest capital subscris a fost ulterior 
vărsat, conform bilanţului depus de SIDEX la sfărşitul semestrului I din 
2002. 

• datoriile SIDEX au scăzut (vezi Fig. 2) cu aproximativ 770 milioane 
dolari între sfârşitul primului semestru 2001 şi sfârşitul anului 2001 
(interval în care a fost adoptată “ordonanţa SIDEX”).  Dacă 
transformăm această sumă cu care au scăzut datoriile, la o rată 
de 9 cenţi un dolar – rata de discount aplicată în cazul conversiei 
datoriilor în acţiuni – rezultă o sumă care depăşeşte cu puţin 69 
milioane de dolari. 

 
O altă particularitate surprinzătoare din perioada post privatizare, 
aparent neinclusă în înţelegerea iniţială, este că guvernul României, 
folosind şi fonduri din programul RICOP, suportă costurile programului 
                                                                          
7 Declaraţiile financiare depuse de SIDEX, comunicate ale Guvernului României şi alte 
rapoarte APAPS, etc.  
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de reducere a forţei de muncă la ISPAT SIDEX. 7400 de angajaţi şi-au 
părăsit voluntar locul de muncă, ca să beneficieze de diferite scheme 
compensatorii; plăţile lunare însumează circa 1,3 milioane dolari şi sunt 
preconizate să dureze până la sfârşitul anului 2004. 
 
Fig. 2. Datorii financiare ale SIDEX (mil. $) 
 

 
Notă: datele financiare au fost transformate la rata de schimb leu/dolar de la 
sfârşitul perioadei  
Sursa: prelucrat din date obţinute din www.rasd.ro 
 
Dacă lăsăm la o parte aceste aspecte controversale, trebuie să 
admitem că noul proprietar de la SIDEX se descurcă bine la reducerea 
costurilor, creşterea eficienţei, şi chiar la creşterea producţiei. 
Elementele cheie ale programului de restructurare implementat de 
reprezentanţii LNM la SIDEX sunt8: 

• managementul local, la nivelul de vârf, a fost înlocuit de 
reprezentanţi ai LNM. 

• s-a renunţat complet la comerţul în sistem barter. Barterul 
obişnuia să fie principala sursă de profit pentru firmele de 
intermediere, în detrimentul SIDEX; departamentul mixt de 
vânzări şi achiziţii care funcţiona înainte la SIDEX a fost închis. 
Împrumutul de 100 mil. USD de la BERD a ajutat tocmai la 
creşterea lichidităţii pe termen scurt, necesară în condiţiile 
renunţăriii la barter. 

• contractele pe termen lung cu furnizorii au fost renegociate. 
• a fost introdus un sistem de dealeri autorizaţi. Doar dealerii 

autorizaţi pot să distribuie produse SIDEX, şi fiecare dealer 
autorizat trebuie să informeze SIDEX despre destinaţia finală a 
fiecărei livrări. 

 
Aceste decizii, împreună cu eforturile de restructurare, au condus la 
îmbunătăţirea indicatorilor finaciari la scurt timp după achiziţie (vezi 

                                                                          
8 Aşa cum sunt ele descrise de un oficial de la ISPAT SIDEX în articolul menţionat 
anterior din The New York Times. 
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Fig. 3 şi 4). Este remarcabilă creşterea cifrei de afaceri chiar în 
condiţiile în care s-a renunţat la aproape o treime din angajaţi. 
 
 
Fig. 3. Cifra de afaceri SIDEX, mil. USD 
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Notă: cifra pentru 2002 este anualizată, pe baza rezultatelor din primul 
semestru 2002. 
Datele financiare au fost transformate la o rată de schimb leu/dolar medie 
pentru fiecare perioadă.  
Sursa: prelucrat din date obţinute de pe www.rasd.ro 
 
 
Rezultatele prezentate mai sus trebuie tratate totuşi cu precauţie 
pentru că raportările financiare ale unei corporaţii globale precum 
LNM se bazează pe o reţea complexă de legături financiare; nu 
trebuie neglijat faptul că profitabilitatea filialei este influenţată de 
încercarea firmei-mamă de a obţine profitabilitate la nivel global, iar 
profiturile sunt uneori înregistrate în mod intenţionat în acele ţări care 
au un climat fiscal mai favorabil; în România, LNM beneficiază de 
numeroase facilităţi fiscale, descrise anterior.  
 
Fig. 4. Rezultatul net al SIDEX (profit/pierdere), mil. USD 
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Notă: datele financiare au fost transformate la o rată de schimb leu/doalr 
medie pentru fiecare perioadă  
Sursa: prelucrat din date obţinute de pe www.rasd.ro 
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Poate fi repetat modelul SIDEX? 
 

• Primul aspect care trebuie evidenţiat în cazul SIDEX este 
specificitatea industriei. Oţelul este o marfă, un produs fungibil, 
de aceea, cel puţin în teorie, produsele de oţel9 fabricate în 
România pot concura cu produsele fabricate oriunde 
altundeva.  

Din această perspectivă, industria oţelului este comparabilă cu 
industria cimentului. Cimentul este una din poveştile de succes ale 
procesului de privatizare în România, în sensul în care capitalul 
străin a devenit dominant în industria respectivă încă din 1998 
(după privatizarea Romcim în favoarea Lafarge), iar toţi cei cinci 
mari producători de ciment din ţară sunt acum controlaţi de firme 
străine. Majoritatea privatizărilor pe această piaţă s-au realizat prin 
metoda vânzării directe, aşa cum a fost şi cazul SIDEX. Pe de altă 
parte, competiţia post-privatizare de pe piaţa cimentului s-a 
dovedit limitată, pe măsură ce un oligopol s-a transformat într-o 
sumă de monopoluri regionale (prin alocarea cotelor de piaţă între 
producători). 

 
• O altă trăsătură caracteristică a SIDEX este că exista deja o 

piaţă internă mare pentru produsele sale. Produsele SIDEX, în 
pofida calităţii lor presupus mai reduse, aveau numeroşi 
cumpărători datorită preţului şi accesibilităţii lor.  

 
În această privinţă, SIDEX poate fi comparat cu producătorul de 
automobile Dacia. Dacia a beneficiat de o piaţă internă mare, în 
pofida calităţii discutabile a maşinilor sale. Deşi producţia de maşini 
este o industrie globală, produsele concurente sunt diferite sub 
aspectul calităţii şi al recunoaşterii mărcii; produsul respectiv în sine nu 
este o marfă omogenă. Renault a anunţat planuri privind o nouă 
maşină Dacia, care să fie competitivă pe pieţele externe; totuşi, la 
patru ani după privatizare, Dacia continuă să se orienteze către piaţa 
internă. Cu siguranţă s-au introdus tehnici manageriale superioare, dar 
rezultatele nu aveau cum să fie la fel de spectaculoase ca în cazul 
SIDEX. Oţelul nu trebuie reinventat ca să fie profitabil şi competitiv pe 
piaţa mondială; maşinile însă trebuie reinventate uneori, şi acesta este 
cazul Dacia. Piaţa internă oferă o oportunitate de desfacere, până 
când îmbunătăţirile tehnologice vor face din Dacia o maşină 
competitivă pe pieţele externe. 
 
Asemenea oportunitate de desfacere nu există, din păcate, pentru 
alte industrii şi firme slab performante din România. Producătorul de 
camioane Roman, de exemplu, nu are o piaţă internă suficientă. 
Raportul dintre cifra de afaceri şi numărul de angajaţi era, la sfârşitul lui 

                                                                          
9 Există două grupe mari de produse de oţel: produsele lungi, respectiv cele plate. Grupul LNM are un portofoliu 
echilibrat de produse lungi şi plate. SIDEX produce mai ales produse plate, care concurează cu produsele plate realizate în 
restul lumii.  
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2001, de aproximativ 4300 USD, comparativ cu acelaşi raport pentru 
SIDEX înainte de restructurare (tot sfârşitul lui 2001) de 28300 USD. După 
cum indică Fig. 5, Roman pierde aproape un dolar la fiecare doi dolari 
de vânzări. 
 
Fig. 5. Indicatori financiari selectivi, Roman Braşov, mil. USD 
 
 31.12.1999 30.06.2001 31.12.2001 30.06.2002 
Datorii totale 132,4 49,8 56,3 59,3
Cifră de 
afaceri 

52,3 16,7 37,9 22,6

Rezultat net -21,2 -8,5 -17,0 -9,9
Notă: datele financiare au fost transformate la cursul de schimb de la sfârşitul 
perioadei (în cazul datoriilor), respectiv la cursul mediu al perioadei (pentru 
cifra de afaceri şi rezultatul net).  
Sursa: prelucrat din date de pe www.rasd.ro 
 
 
Roman a pierdut constant piaţă internă în favoarea camioanelor de 
import. ARO şi ROCAR au pierdut şi ele constant piaţă internă în 
favoarea vehiculelor de import, făcându-le neatractive pentru un 
potenţial cumpărător în căutarea unui produs competitiv cel puţin pe 
piaţa internă. În cazul lor, îmbunătăţirea tehnologică este probabil mai 
costisitoare decât costul investiţiilor directe, ca să nu mai spunem că, 
într-un proces de restructurare trebuie operate şi reduceri de personal 
de natură să creeze probleme suplimentare. Exemple bune în această 
direcţie sunt Landini-Laverda în producţia de tractoare şi INA-FAG în 
industria de rulmenţi. Cei doi investitori străini au decis să nu cumpere 
Tractorul, respective Rulmentul Brasov, ci au preferat să înfiinţeze 
facilităţi productive noi (în Buzău şi, ironic, chiar în Braşov). 
 

• Ca să poată fi repetabilă povestea SIDEX şi pentru alte 
companii, este nevoie nu doar de un tip de industrie 
asemănătoare, şi de o piaţă existentă pentru produsele firmei 
respective, dar şi de, sau în primul rând de, un investitor de tipul 
LNM. Aceasta înseamnă ca investitorul respectiv să fie un 
jucător global în industria sa, care să urmărească obţinerea 
avantajului competitiv la scară globală prin valorificarea 
pieţelor emergente. În România, LNM a obţinut o mulţime de 
facilităţi fiscale, conversia datoriilor în acţiuni la o rată de 
discount, şi un avantaj global prin evitarea suprataxei vamale la 
importul de oţel introdusă de SUA.  

 
Poate un alt investitor străin să obţină facilităţi similare? Desigur, şi le-au 
şi obţinut de fapt, dar de cele mai multe ori nu au reuşit să realizeze un 
produs competitiv şi nici nu au crescut bunăstarea generală a 
societăţii. OTE-Romtelecom şi Noble Ventures – CS Reşiţa sunt exemple 
binecunoascute. În ambele cazuri, investitorii au obţinut numeroase 
facilităţi şi stimulente, dar rezultatul final a fost dezamăgitor: CS Reşiţa 
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este acum din nou în administrarea statului, iar OTE a înregistrat creşteri 
operaţionale tot mai mari şi a fost chiar amendată de Consiliul 
Concurenţei pentru abuz de putere dominantă. Unul din motivele 
pentru care aceste afaceri nu au avut succesul aşteptat poate ţine 
de faptul că investitorii străini din aceste exemple nu au avut 
extinderea globală necesară. Ei au fost, în cel mai bun caz, nişte 
jucători regionali sau de nişă; experienţa lor managerială în redresarea 
companiilor cu pierderi era limitată, iar legăturile lor internaţionale 
erau insuficient dezvoltate. De aceea, stimulentele şi facilităţile 
obţinute în România le-au oferit acestora un avantaj competitiv local, 
dar nu unul global. 
 
Aceasta nu exclude posibilitatea ca firme fără o expunere globală să 
se poată implica în preluarea unor companii în dificultate. Astfel de 
cazuri sunt însă mai degrabă excepţia de la regulă, şi pentru ele pot fi 
găsite explicaţii particulare. De exemplu, investitorul local MYO-O, 
care a cumpărat Semănătoarea acum câţiva ani (după ce 
investitorul global New Holland a renunţat la planurile de achiziţie) şi s-
a aflat în tratative pentru Tractorul Braşov; MYO-O a fost de fapt la 
început un dealer pentru produsele Semănătoarea şi Tractorul, iar 
experienţa lor specifică probabil se află în urma achiziţiilor. 
 

Concluzii 
 

• Cazul SIDEX nu trebuie privit ca unul de referinţă pentru alte 
mari companii cu pierderi, decât dacă se pot îndeplini anumite 
condiţii: industria respectivă să fie axată pe o marfă omogenă, 
sau cel puţin să fi demonstrat un apetit global pentru 
consolidare; să existe deja cerere pentru produsele companiei, 
iar cumpărătorul să aibă expunere globală şi experienţă în 
economiile emergente.  

Aceasta nu înseamnă că alte cazuri nu pot apărea (e încă 
devreme să le numim cazuri de succes), doar că nu urmând 
neapărat exemplul SIDEX. 
 
• Îmbunătăţirea condiţiilor financiare la SIDEX trebuie tratată cu 

precauţie, dată fiind reţeaua complexă de relaţii financiare din 
cadrul unei corporaţii transnaţionale precum Grupul LNM. Mai 
mult, există deja şi un precedent relevant privind dezinvestirea. 
LNM şi-a închis oţelăria din Irlanda la mijlocul lui 2001, doar la 
câţiva ani de la achiziţia acesteia şi cu câteva luni înainte de a 
prelua SIDEX. Trebuie menţionat că, dintre toate economiile 
emergente în care LNM operează, Irlanda era probabil cea 
care înregistra cea mai rapidă convergenţă reală către EU, în 
termeni de diferenţial al veniturilor şi de standarde de mediu. 
Momentul aşteptat al aderării României la UE, 2007, coincide cu 
momentul în care încetează facilităţile fiscale la SIDEX şi poate 
pune o presiune în direcţia dezinvestirii. 
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4. LIBERTATEA PRESEI 
 
 

INTERESELE POLITICE AU SUBORDONAT 
APROAPE ÎNTREAGA PRESĂ 
 

 
 
 
 
Există o evidentă conexiune între necesităţile de securitate şi 
libertatea personală în toate societăţile umane, iar cele moderne 
au găsit un compromis rezonabil prin încercări şi erori, într-un 
proces care a durat decenii, dacă nu secole. Fără a intra în 
detalii acum, se poate vedea că societăţile occidentale au 
învăţat să protejeze libertatea individului şi au creat mecanisme 
solide de îngrădire a puterii politice pentru a apăra viaţa privată 
a ceteţenilor, ca şi libertatea de exprimare şi accesul la 
informaţiile de interes public. Instituţiile care aplică legea şi 
menţin ordinea trebuie să îşi desfăşoare activitatea sub 
supravegherea justiţiei, urmînd proceduri de verificare 
complicate. S-au făcut eforturi considerabile pentru ca aceste 
proceduri să funcţioneze în realitate iar de câte ori apar erori, 
interpretarea legală avantajează libertatea. 

Aceste mecanisme complicate de control au fost mereu 
reformate în funcţie de împrejurări. După atacurile din 11 
septembrie, balanţa a înclinat din nou către cerinţele de 
securitate, urmând îngrijorarea publicului. Poliţia şi serviciile 
secrete au scăpat de anumite limitări, mai ales în ce priveşte 
grupurile cu risc ridicat, ceea ce înseamnă că acum pot cerceta 
ai uşor corespondenţa privată, fişele angajaţilor, datele 
personale, transferuri bancare private. Cazurile suspecte vor fi 
cercetate prin proceduri mai rapide, în timp de controlul 
judecătoresc a fost relaxat de dragul eficienţei. Această evoluţie 
a fost înregistrată nu doar în SUA ci şi în Europa. 

Acest text exprimă îngrijorarea autorilor faţă de capacitatea 
noilor democraţii din Europa de Est, mai ales în cazul 
democraţiilor deficitare cum este cea românească, de a face 
faţă în mod rezonabil schimbării de priorităţi la nivel mondial. 
România a trecut prin experienţa opusă celor vestice, în urmă cu 
mai puţin de 15 ani, aici domnea un system în care controlul 
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social era regula iar stabilitatea valoarea supremă. În vreme ce 
democraţiile occidentale au construit mecanisme interne de 
controlare a instituţiilor care acum primesc noi puteri şi de 
prevenire a abuzurilor – societăţi civile puternice, o cultură a 
responsabilităţii în instituţiile publice, conştiinţa că represiunea, 
chiar necesară, trebuie aplicată cu grijă şi proporţional cu 
riscurile cunoscute – România nu dispune de asemenea 
mecanisme de îngrădire a statului. Dimpotrivă, instituţiile de 
aplicare a legii sînt obişnuite prin tradiţie să nu dea socoteală 
nimănui şi să abuzeze de puterile lor formale. Mai mult chiar, 
posibilităţile lor de intervenţie sunt folosite în mod discriminatoriu, 
vizând nu doar infractori ci şi adversarii politici ai celor aflaţi la 
putere (a se vedea exemplele prezentate mai jos). Democraţiile 
din această parte a Europei au sperat că vor putea folosi 
importul de legi şi modele occidentale pentru a schimba 
practicile informale moştenite de la vechiul regim. Este 
deconcertant să vezi că actuala tendinţă acordă prioritate 
întăririi tocmai a celor mai nereformate dintre instituţiile de 
aplicare a legii: procuratura, poliţia, serviciile secrete. Formarea 
profesională în timpul regimului comunist şi-a pus amprenta 
asupra oamenilor din aceste instituţii, iar serviciile secrete au 
angajat mare parte din lucrătorii fostei Securităţi. Acum, ei au 
căpătat o legitimitate nesperată, fiind acceptaţi de către colegii 
lor occidentali ca aliaţi în războiul global împotriva terorismului. 

Totuşi, această evoluţie era în mare parte inevitabilă. Dar dorim 
să atragem atenţia asupra a doua aspecte importante. În primul 
rand: asistenţa pentru democraţie şi monitorizarea trebuie să 
continue pentru a se ajunge la o adevărată domnie a legii în 
România. Altiminteri sunt posibile derapaje periculoase. Doar în 
ultimele 12 luni a existat un val de reglementări care 
restricţionează înregistrarea partidelor10 şi a ONG-urilor, 
organizarea întrunirilor publice şi a mitingurilor de protest, a 
apărut un proiect de Cod Penal deosebit de restrictiv, au fost 
introduce noi proceduri de supraveghere şi interceptare. În unele 
cazuri, noile prevederi legale sunt pur şi simplu absurde, ca cea 
care prevede înregistrarea ONG-urilor doar cu aprobarea 
ministerelor sau interzicerea anumitor termini în denumirea 
asociaţiilor (cum ar fi: “institut”, “academie” sau “naţional”). În 
aceste cazuri, “durii” din instituţiile respective au găsir 
oportunitatea de a legifera conform mentalităţii moştenite în 
care au fost educaţi: cea a controlului asupra societăţii. În alte 
cazuri, cum ar fi legislaţia de combatere a fraudelor fiscale şi 
clasificarea informaţiilor, intenţia originală a fost legitimă, dar s-a 
pierdut pe parcursul elaborării şi adoptării respectivelor legi, iar 

                                                                          

10 Vezi “Libertatea de asociere în pericol?”, Raport de prevenire a crizelor 7/2002, 
www.sar.org.ro  
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abuzurile au devenit nu doar posibile ci chiar foarte probabile. În 
alte cazuri, deşi agenda politică poate fi similară celor din 
Occident, este posibil ca noile reglementări să producă efecte 
perverse într-un mediu instituţional caracterizat prin lipsa de 
responsabilitate şi democratizare incompletă. Partenerii 
occidentali ai României, mai ales UE şi USA, trebuie să ia în 
considerare acest aspect când oferă asistenţă omologilor de la 
Bucureşti. 

În al doilea rând, trebuie ajutaţi acei actori sociali şi întărite acele 
mecanisme care pot preveni abuzurile statului. Pe de o parte, 
sectorul public are nevoie de mai multă transparenţă, pentru a 
permite controlul din partea societăţii, şi trebuie întărite 
mecanismele de responsabilitate orizontală. Recent, Apador-CH 
(ONG specializat în apărarea drepturilor omului) a cerut din 
partea procuraturii informaţii privind numărul de autorizaţii de 
supraveghere emise anul trecut. Procuratura a refuzat şi Apador 
a dat în judecată instituţia pe baza legii liberului acces la 
informaţiile de interes public şi a cîştigat în primă instanţă11. 
Procuratura a emis declaraţii publice care pot fi interpretate ca 
tentative de intimidare a judecătorilor care au “îndrăznit” să se 
pronunţe împotriva sa. Asemenea intervenţii se pot înmulţi în noul 
context în care securitatea primează. 

De cealaltă parte, presa, scrisă şi electronică, are un rol 
important în atingerea acelui punct echitabil de echilibru între 
securitate şi societate. Presa este principala modalitate de 
exprimare a puntelor de vedere alternative. În ciuda frecventelor 
discuţii despre părtinire şi control subteran, presa este o instituţie 
solidă şi independentă în cele mai multe din ţările occidentale, 
ceea ce nu se poate spune despre presa din Rmânia. În ultima 
perioadă se poate vedea că independenţa presei este în 
decline, mai ales în ce priveşte televiziunile şi presa scrisă locală. 
Presiunile politice şi economice asupra jurnaliştilor şi editorilor au 
crescut, iar publicul pare dezamăgit de viteza cu care unii dintre 
aceştia au cedat şi “s-au aliniat” noilor directive. Cea mai mare 
parte din acest articol analizează situaţia presei din România, 
viitoarele rapoarte elaborate de SAR vor continua să avertizeze 
asupra altor aspecte privitoare la mecanismele de aplicare a 
legii: protecţia datelor personale şi încălcările vieţii private, 
corupţia, transparenţa şi responsabilitatea instituţională (mai ales 
pe baza studiilor SAR privind aplicarea legii accesului la informaţii 
şi a legii transparenţei).    
                                                                          

11 În perioana imediat următoare redactării acestui raport, Apador-CH a cîştigat 
procesul şi recursul. Procuratura este obligată prin sentinţă definitivă să furnizeze 
informaţiile solicitate, acesta fiind un pas important în jurisprudenţa accesului la 
informaţii în România. 
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Regrese în ce priveşte libertatea de exprimare 
 
Raportul anual privind libertatea de exprimare elaborat de Agenţia de 
Monitorizare a presei începe tranşant prin afirmaţia: ”În cei doi ani de 
guvernare PSD, România a înregistrat un regres semnificativ în ceea ce 
priveşte libertatea de exprimare”. The Southeast European Media 
Organization (SEEMO) a plasat România pe locul doi în regiune în ce 
priveşte numărul de violări ale libertăţii presei. SEEMO numără 
ameninţările verbale, atacurile fizice, procesele penale şi civile, 
conflictele cu infractori, militari, poliţişti, servicii secrete şi oficiali 
guvernamentali, dificultăţi legate de autoriăţile vamale, disputele între 
proprietari şi jurnalişti şi cazurile de presiune politică. În acest 
clasament, România se plasează pe locul doi, după Serbia. Chiar 
state ca Bosnia, Macedonia şi Moldova au înregistrat mai puţine 
asemenea incidente decât România (vezi Fig. 1.) 
 
Fig. 1. Clasamentul abuzurilor împotriva libertăţii presei (2002) 
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Fig. 2. Libertatea presei în fostele state comuniste 
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România este singura ţară candidată la integrarea în Uniunea 
Europeană care se situează în categoria ţărilor cu presă parţial 
liberă în clasamentul Freedom House (vezi Fig. 2). Actualul guvern 
a înregistrat importante progrese economice, a menţinut 
creşterea economică şi a redus inflaţia, dar a eşuat în ce priveşte 



R A P O R T  A S U P R A  G U V E R N Ă R I I  
R O M Â N I A − M A I  2 0 0 3 −  

 

40 
 
 

relaxarea legislaţiei privind libertatea de exprimare şi, în general, 
la indicatorii care privesc progresul democratic. La aceşti 
indicatori, România se situează constant printre ţări ca Moldova, 
Iugoslavia, Macedonia, Bosnia. Îşi permite un stat invitat să adere 
la NATO, care negociază aderarea la UE să fie văzut într-o 
asemenea companie? 

O legislaţie surprinzător de rezistentă 

Încă din 1997 Rezoluţia 1123 a Consiliului Europei remarca destul 
de dur că ”anumite prevederi ale Codului Penal actual sunt 
inacceptabile şi pun serios sub semnul întrebării exercitarea unor 
drepturi fundamentale, mai ales articolul 200 privitor la 
homosexualitate şi articolele 205, 206, 238 şi 239 privitoare la 
insultă şi defăimare, care limitează libertatea presei”. Deşi au 
trecut şase ani de atunci guvernele de diverse orientări ale 
României nu au rezolvat această problemă. In mod ironic, 
problema incriminării homosexualităţii a fost rezolvată, deşi au 
existat puternice împotriviri inclusiv din partea Bisericii Ortodoxe 
Române, dar problema presei nu a putut fi rezolvată în ciuda 
faptului că toată lumea se declară în principiu în favoarea 
libertăţii de exprimare. 

În toate aceste clasamente oficiale sau neguvernamentale, 
România este depunctată din cauza legislaţiei care 
restricţionează libertatea de expresie. Prevederi legislative ca, de 
exemplu, articolul din Codul Penal care pedepseşte răspândirea 
unor informaţii false care ar putea să dăuneze intereselor 
României par anacronice rămăşite ale dreptului communist la 
care guvernele democratice nu au dorit să renunţe în virtutea 
unor inerţii mentale greu de înţeles. Şi totuşi, articolul amintit mai 
sus a fost folosit ca pretext în cazul Armaghedon II, cînd o 
persoană a fost arestată şi o alta anchetată pentru că ar fi 
difuzat pe email informaţii care îl acuzau de corupţie pe şeful 
guvernului. Modul în care cei însărcinaţi cu ancheta au acţionat, 
servilismul şi atmosfera de circ mediatic nejustificat au amintit 
românilor de vremuri nu foarte îndepărtate. Iar asemenea 
anacronisme legislative pot fi oricând reactivate dacă interesele 
politice o cer. Procuratura a susţinut că difuzarea acelor 
informaţii a dăunat imaginii externe a României, lucru destul de 
discutabil. Este sigur însă că întreg scandalul ”Armaghedon II” a 
dăunat imaginii externe a României mult mai mult: a părut din 
nou ca o ţară în care o libertate fundamentală poate fi încălcată 
la ordine arbitrare, o ţară în care libertatea este nesigură. Cazul 
respectiv nu este definitiv rezolvat nici astăzi, la peste un an de la 
declanşarea sa, iar procurorii şi poliţiştii care au dat dovadă de 
servilism politic şi exces de zel pe care cu greu ni le puteam 
imagina la zece ani şi mai bine după momentul 1989 au fost 
pedepsiţi doar prin mutări în post care seamănă a promovări. 
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Este clar că legislaţia nu face din România o ţară sigură pentru 
jurnalişti. În 2001 o delegaţie a Parlamentului român a declarat la 
Consiliul Europei că insulta şi calomnia nu mai sunt incriminate de 
legislaţia autohtonă. Apador–CH a semnalat apoi că aceasta era 
pur şi simplu o minciună, iar guvernul a fost pus într-o situaţie 
delicată. Dezincriminarea defăimării, calomniei şi insultei 
reprezintă o poveste lungă, încurcată, cu momente penibile şi 
întârzieri intenţionate de unde nu reiese decât lipsa de voinţă 
politică din partea celor aflaţi la putere. Guvernul a emis în 2002 
o ordonanţă de urgenţă care nu rezolva problema decât pe 
jumătate: renunţa la pedeapsa cu închisoare pentru insultă, 
micşora perioada de detenţie pentru calomnie dar crea o nouă 
discriminare între demnitari şi simpli cetăţeni, prin noi pedepse 
privind ofensele aduse primilor. Deşi avea prilejul de a schimba 
ceva, guvernul a preferat să lase neatins fondul problemei: 
pedeapsa cu închisoarea pentru jurnalişti. Mai mult chiar, 
parlamentarii partidului aflat la putere s-au aliat cu extremiştii de 
dreapta din Partidul România Mare pentru a înăspri sancţiunile 
din ordonanţă atunci cînd a ajuns la Parlament. Preşedintele 
Iliescu a respins această ordonanţă, cerând renunţarea la 
închisoare pentru calomnie. 

Noul proiect de cod penal, pe care guvernul l-a supus dezbaterii 
publice la începutul lui 2003 nu face decât să repete aceste 
greşeli. Pedeapsa cu închisoare se transformă în aşa-zisele zile-
amendă, un artificiu legal care transformă închisoarea în bani. 
Cuantumul acestor amenzi este exorbitant pentru jurnalişti, cei 
mai mulţi dintre ei cîştigând sub salariul mediu pe economie 
(130$), cei de la publicaţiile locale chiar mai puţin. În mod cu 
totul aberant, aceste amenzi pot fi acordate chiar dacă ziaristul 
face proba verităţii sau a bunei credinţe, doar dacă o persoană 
se simte jignită sau defăimată. Această interpretare pe care 
legea o permite nu e doar o posibilitate teoretică − există deja 
cazuri în care instanţa s-a pronunţat în acest sens. În plus, noul 
cod penal pedepseşte defăimarea ţării, răspândirea unor 
informaţii ”tendenţioase”, defineşte ambiguu  trădarea. Pe scurt, 
guvernul propune în anul 2003 un Cod Penal deja depăşit care nu 
face decât să prelungească legislaţia potrivinică libertăţii de 
exprimare. Ultimul raport al Consiliului Europei (14 ianuary 2003, 
Comisia pentru cultură, ştiinţă şi educaţie) surprinde aceste ocazii 
pierdute: “În timp ce tendinţa de îmbunătăţire a situaţiei poate fi 
salutată, este regretabil că reformele propuse nu ating 
standardele Consiliului Europei. Pentru a fi atinse aceste 
standarde, este recomandabil ca Parlamentul român să 
înlocuiască insulta şi calomnia din Codul Penal.” 

Chiar cazul ”Armaghedon”, descris mai sus, poate oferi o 
explicaţie la întrebarea: de ce refuză guvernele României (cel 
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actual şi cele precedente) să liberalizeze legislaţia referitoare la 
libertatea de exprimare? De unde atâta încăpăţânare? Deşi se 
arată de obicei foarte receptiv la mesajele Comisiei Europene, 
guvernul român a ignorat recomandarea din ultimul raport de 
ţară de a renunţa la legislaţia restrictivă. De ce? Pentru că 
politicienii români doresc să aibă un instrument eficient de 
intimidare a presei − aceasta este singura concluzie la care au 
ajuns organizaţiile de apărare a ziariştilor. În schimb, guvernul a 
promovat o lege a informaţiilor clasificate sub pretextul că este o 
necesitate pentru aderarea la NATO. Adoptată de Parlament în 
aprilie 2002, legea a fost considerată prea restrictivă de către 
societatea civilă. Definiţia informaţiilor clasificate este prea vagă 
iar lista celor care pot clasifica informaţii prea mare. Practic, 
orice demnitar şi funcţionar cu funcţie de conducere poate 
clasifica informaţiile de serviciu fără verificări suplimentare. 

Prin noua lege a audio-vizualului (nr. 504/2002) autoritatea de 
reglementare în domeniu (Consiliul Naţional al Audio-vizualului) poate 
ridica licenţa posturilor de televiziune, fără alte sancţiuni intermediare. 
Membrii CNA sunt numiţi de Preşedinţie, Parlament şi Parlament, deci pot 
fi influenţaţi politic. Există deja un prim caz foarte controversat în care 
CNA a ridicat licenţa de emisie unei televiziuni. OTV era un staţie de 
televiziune specializată în scandaluri, cu programe de slabă calitate, fără 
surse clare de venit şi care nu respecta nici un fel de standarde etice 
specifice jurnalismului. În septembrie 2002, lideului partidului extremist 
România Mare, senatorul Corneliu Vadim Tudor, a fost invitat într-o 
emisiune în direct unde a exprimat opinii rasiste la adresa romilor şi a 
evreilor şi atacuri imunde la adresa adversarilor politici, inclusiv a 
guvernului. CNA a ridicat licenţa postului, în baza art. 40 din noua lege, 
care interzice programele cu conţinut care incită la ură rasială sau etnică. 
Chiar dacă decizia pare corectă şi conformă cu noua lege, modul în 
care a fost aplicată şi comunicată a ridicat semne de întrebare. Ministerul 
Comunicaţiilor a ordonat imediat firmelor de cablu să înteruptă emisia 
postului, iar acestea s-au conformat. CNA nu a comunicat imediat 
decizia şi a venit cu argumentaţia doar mai târziu, lăsând impresia unei 
acţiuni arbitrare, mai ales că preşedintele Iliescu solicitase anterior 
verificarea postului. Reacţia publică a fost slabă şi cele mai multe ziare au 
aprobat decizia, dată fiind imaginea dezastruoasă pe care OTV o avea 
printre jurnalişti. Oricum, posibilitatea legală a CNA de a retrage rapid o 
licenţă, ca şi acest prim caz nefericit de închidere a unei televiziuni nu 
reprezintă progrese, ci din contră. 
 
Aşa cum arată tabelul de mai jos (vezi Fig. 3), România se înscrie 
în tendinţa generală a statelor din regiune: reglementări restrictve 
pe care guvernele le ţin ca variante de rezervă pentru presiuni 
asupra presei, promisiuni de liberalizare a legislaţiei făcute la 
presiunile Occidentului, dar rar puse în practică şi o mentalitate 
defectuoasă a politicienilor care privesc jurnaliştii ca potenţiali 
duşmani. Totuşi, România este o ţară care şi-a fixat anul 2007 ca 
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ţintă pentru aderarea la UE şi nu îşi mai poate permite să fie 
mereu comparată cu state care tocmai au ieşit din război sau 
aflate în crize sociale, politice sau etnice grave. Din păcate, 
comparaţia nu este doar posibilă ci şi relevantă. De exemplu, 
tabelul comparativ remarcă România ca ţara cu cele mai multe 
urmăriri penale din regiune. Chestiunea riscă să devină şi mai 
presantă pentru că Article 19, o mare organizaţie care se ocupă 
de protejarea libertăţii de exprimare, desfăşoară o campanie 
pentru includerea unor criterii foarte stricte de protejare a 
libertăţii de exprimare pentru accesul în NATO şi UE. Dacă 
această idee se va materializa, România ar putea avea o 
problemă serioasă. 

Recomandări: 

• Legislaţia punitivă în domeniul presei are efecte 
devastatoare asupra imaginii României în lume. Fiind 
extrem de sensibil la acest aspect, actualul guvern trebuie 
să elimine complet pedeapsa cu închisoarea pentru 
delictele de presă, iar amenzile să fie rezonabile şi 
aplicabile doar în cazuri cu totul speciale. 

• Noul cod penal aflat încă în dezbatere publică trebuie 
modernizat şi adaptat principiului modern conform căruia 
drepturile individuale trebuie apărate în faţa entităţilor 
colective vagi şi discutabile. Libertatea de expresie este 
mai valoroasă decât o iluzorie “mândrie naţională” pe 
care proiectul iniţial vrea să o protejeze prin mijloace 
excesive. Semnalul pe care l-a dat guvernul este deja 
deosebit de negativ. 

• Adoptarea Legii Accesului la Informaţia Publică (Freedom 
of Information Act) a fost un salutar pas înainte. Legea 
discriminează pozitiv presa într-o secţiune specială, dar are 
nevoie de o politică mai bună de implementare. Cu puţine 
excepţii, jurnaliştii nu au conştientizat avantajele de care se 
bucură prin această lege, de aceea este nevoie de cursuri 
de pregătire speciale. Editorii şi organizaţiile patronale din 
presă trebuie să îşi înveţe angajaţii să profite de noile 
oportunităţi. 

• Multe dintre procesele în care sunt condamnaţi jurnalişti 
arată că instanţele româneşti nu cunosc hotărârile Curţii 
Europene de la Strassbourg, bazate pe Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului. Semnată de România încă 
din 1994, aceasta a devenit parte a dreptului intern. Există 
un prim caz cîştigat, Dalban versus Romania, din 1998, 
totuşi jurnaliştii continuă să fie condamnaţi pe baza legilor 
interne care intră în conflict cu Conveţia. Ministerul Justiţiei 
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trebuie să desfăşoare cursuri de pregătire pentru judecători 
bazate pe precedentele juridice europene, pentru a nu se 
ajunge iar în situaţia ca România să plătească despăgubiri. 
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Fig. 3. Tabel comparativ pentru Europa de sud-est, noiembrie 
2002 

 Alocare 
transparentă 
şi echitabilă 
a licenţelor şi 
frecevenţelor 

Independenţă 
editorială a 
mass-media 
publice 

Instituţie de 
reglementare 
independentă 

Acces la 
informaţiile 
publice 

Protecţie 
împotriva 
acuzelor 
nedrepte de 
defăimare 

Albania Da, deşi au 
existat 
anumite 
plângeri 
asupra 
corectitudinii 
instituţiei de 
reglementare  

 

Da, la nivel 
formal. În 
practică PBS 
(instituţia 
mixtă de 
supraveghere) 
este văzut de 
public ca 
puternic 
influenţat de 
guvern.  

Da, la nivel 
formal, dar nu 
are o autoritate 
reală pentru a 
rezolva, de 
exemplu, 
problema 
pirateriei.  

 

Da, adoptată 
în  noiembrie 
2000.  

Totuşi, este 
foarte greu să 
obţii informaţii 
Ministerele sunt 
obtuze şi refuză 
cererile de 
informaţii 
publice.  

Defăimarea 
există în codul 
penal, 
pedeapsa cu 
închisoarea 
este posibilă, 
amenzile sunt 
disproporţionat
e. 

 

Bosnia - 
Herţegovina 

 

Da. Criterii 
clare, 
proceduri 
corecte şi 
posibilitatea 
de a face 
apel 

 

Da, la nivel 
formal. Legea 
garantează 
independenţa
, dar aceasta 
trebuie să 
treacă proba 
practicii. 

 

  

Da, Agenţia de 
Reglementare 
a 
Comunicaţiilor 
este o instituţie 
de stat 
independentă, 
finanţată din 
taxele de 
licenţă. 

 

Da, legea a 
fost adoptată, 
dar publicul nu 
a fost informat, 
iar 
implementarea 
este foarte 
limitată. 

 

Înaltul 
Reprezentant 
OSCE a 
dezincriminat 
defăimarea. O 
nouă lege a 
fost pregătită 
de un grup mixt 
de experţi 
locali şi străini. 
A fost 
adoptată de 
Republica 
Sârbească, dar 
nu şi de 
Federaţia 
Bosnia-
Herţegovina. 

Bulgaria 
 

Lipsă de 
transparenţă, 
anumite 
prevederi din 
lege au 
stârnit critici 
aprinse. De 
asemenea, 
lipsa unor 
criterii şi lipsa 
de reacţie 
faţă de 
posturile 
pirat. 

Da, la nivel 
formal, dar 
conducerea şi 
staff-ul 
editorial sunt 
schimbate 
frecevnt. 

Instabilă. 
Membrii şi 
regulile se 
schimbă odată 
cu guvernele.  

 

Da. Adoptată 
în 2000. 
obţinerea de 
informaţii nu 
este uşoară, 
dar judecătorii 
au obligat în 
câteva cazuri 
autorităţile să 
ofere informaţii, 
iar funcţionarii 
au fost 
pregătiţi. 

 

Defăimarea 
este inclusă în 
Codul Penal 
(nu este 
pedepsită cu 
închisoarea) iar 
amenzile sunt 
mari. Totuşi, au 
existat 
modificări 
pozitive în 2000, 
iar Curtea 
Supremă a 
decis în 
favoarea 
jurnaliştilor. 

Croaţia 

 

Da, la nivel 
formal, dar 
există 

Da, la nivel 
formal, dar 
opinii critice 

 Da Nu, deşi sunt 
câteva 
prevederi în 

Defăimarea a 
fost scoasă din 
Codul Penal, 
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 plângeri 
asupra 
criteriilor şi 
asupra 
procedurii 
care este 
greoaie şi 
ineficientă.  

afirmă că 
influenţa 
autorităţilor 
este vizibilă. 

legile existente. 
Dar autorităţile 
nu răspund 
cererilor de 
informaţii. 

dar daunele, 
conform 
Codului Civil 
sunt ridicate şi 
încă arbitrare. 
Sute de cazuri 
trenează în 
justiţie. 

FYR 
Macedonia 

Nu. 
Procedura nu 
este 
transparentă, 
nu pare 
corectă, 
lipsesc 
criteriile 
clare, iar 
rezultatele 
par a fi 
influenţate 
politic. 

Nu. 

Numirea 
conducerii 
este politică, 
de către 
parlament, şi 
se schimbă 
după alegeri. 
Televiziunea şi 
radoul publice 
sunt 
percepute ca 
fiind vocea 
guvernului. nu 
există o reală 
independenţă 
editorială.  

Nu, Consiliul 
Audio-vizualului 
poate doar să 
facă 
recomandări, 
iar majoritatea 
criticilor 
consideră 
independenţa 
sa doar 
declarativă.   

 

Nu. ONG-urile 
au începput 
redactarea 
preliminară a 
unui proiect de 
lege. 

 

Defăimarea 
există în Codul 
Penal, dar 
cazurile 
înregistrate sunt 
puţine, şi 
datorită 
întârzierilor din 
justiţie. 

 

Moldova 

 

Da, la nivel 
formal, legea 
audio-
vizualului 
prevede 
criterii după 
care se iau 
decizii. Totuşi, 
multe 
plângeri 
privind 
obiectivitate
a, 
corectitudine
a şi 
transparenţa.   

Nu, influenţa 
guvernului a 
generat 
dispute 
publice, a 
apărut o lege 
nouă în 
domeniu. 
Experţii 
independenţi 
sunt pesimişti 
privind o 
viitoare 
îmbunătăţire. 

Da, la nivel 
formal, dar 
membrii 
Consiliului de 
Coordonare a 
Audio-vizualului 
par a fi 
obedienţi celor 
care i-au numit  
(parlament, 
preşedinte, 
guvern). 

Da. Legea a 
fost adoptată 
în mai 2000, dar 
nu s-a făcut 
nimic pentru 
implementarea 
ei. Ministere 
sunt reticente 
în a oferi 
informaţii.   

Defăimarea 
există în Codul 
Penal, dar nu 
este aplicată. 
Sute de cazuri 
în procese 
civile, unde 
oficialii sunt 
protejaţi în 
mod special.  

 

Muntenegru Nu, 
procedura nu 
este 
transparentă 
şi este 
considerată 
incorectă 
pentru că 
lipsesc 
criteriile. O 
nouă lege ar 
trebui să 
rezolve 
aceste 
probleme, 
dar 

Nu, 
televiziunea şi 
radoul de stat 
nu au devenit 
adevărate 
posturi 
publice, iar 
politica 
editorială este 
văzută ca 
fiind în mod 
clar 
influenţată de 
guvern şi 
majoritatea  

Nu. Noi 
reglementări 
prevăd 
formarea unei 
instituţii 
independente, 
dar 
implementarea 
a fost 
suspendată 
deocamdată.  

Nu. ONG-urile 
lucrează la un 
proiect de 
lege. 

Defăimarea 
există în Codul 
Penal, 
pedeapsa cu 
închisoarea 
este posibilă, 
dar nu este 
aplicată, 
oficialii sunt 
protejaţi iar 
amenzile 
ridicate.  
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aplicarea a 
fost 
amânată. 

parlamentară. 

România 

 

 

Da, în teorie, 
dar există 
numeroase 
plângeri 
privind 
transparenţa 
şi 
corectitudine 
CNA nu îşi 
motivează 
public 
deciziile. 
Conform noii 
legi (2002), 
două instituţii 
acordă 
licenţe/frecv
enţe. 

Independenţa 
editorială este 
garantată în 
mod formal 
prin lege, dar 
conducerea 
este 
schimbată 
frecvent, 
parlamentul 
poate impune 
un nou CA 
dacă, aşa 
cum s-a 
întâmplat, 
respinge 
raportul anual. 

 

Da. Da, adoptată 
în 2001. Nu 
există 
implemtare 
reală şi 
campanii de 
informare12. 

 

Insulta şi 
calomnia sunt 
pedepsite prin 
Codul Penal, 
jurnaliştii 
trebuie să 
dovedească 
acuzaţiile, 
amenzile sunt 
disproporţionat
e, circa 400 de 
cazuri pe an. 
Guvernul a 
iniţiat 
amendamente 
pentru a 
scădea 
amenzile. 

 

Serbia Nu, există un 
moratoriu din 
2000. După o 
nouă lege 
(iunie 2002), 
o instituţie de 
reglementare 
trebuie 
creată, un 
nou plan de 
acordare a 
licenţelor şi 
frecvenţelor. 

Formal, radio-
televiziunea 
este 
controlată de 
stat, dar 
influenţa 
politică pare 
a fi limitată şi 
procesul de 
reformare este 
în curs. 

 

 

A fost infiinţată 
în octombrie 
2002, dar 
numirea 
membrilor a 
întîrziat în 
parlament. 
Statutul 
urmează a fi 
adoptat. 

 

Nu. Se 
pregăteşte un 
proiect de lege 
care urmează 
a fi depus în 
Parlament13.   

Defăimarea 
există în Codul 
Penal, jurnaliştii 
sunt 
condamnaţi în 
mod frecvent.  

Sursa: Yasha Lange, Media Task Force, Stability Pact for SEE 
 

O presă săracă, deci vulnerabilă 

Mass-media nu reprezintă o afacere foarte profitabilă în 
România. Majoritatea instituţiilor de presă se află în situaţii 
economice precare. De aceea, presa este deosebit de 
vulnerabilă la presiuni economice. Aceste presiuni se manifestă 
deopotrivă (1) la nivelul ziaristului; şi (2) la nivelul patronatului. 

 

                                                                          
12 Raportul Media Task Force reflectă situaţia de la mijlocul lui 2002. Acesta este singurul punct în care situaţia 
s-a îmbunătăţit. 
13 Prin proiectul Best practices in Balkans, SAR a ajutat la redactarea acestui proiect de lege, împreună cu 
partenerul sârb, Cener for Policy Studies – Belgrad. 
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1. Ziaristul – când compromisul devine dezirabil 

Salariul mediu din România este cel mai scăzut dintre ţările 
candidate la integrarea în Uniunea Europeană, iar salariul mediu 
pentru ziarişti este sub media naţională. În special în ultimii ani au 
devenit frecvente cazurile în care ziariştii primesc un ”al doilea 
salariu” din partea unor partide politice sau a unor instituţii. 
Aceste cazuri sunt cunoscute în interiorul breslei dar nu există nici 
o reacţie de respingere nici din partea celorlalţi ziarişti nici din 
partea organizaţiilor profesionale. Există cazuri hilare, aşa cum 
este cel de la Timişoara, unde cinci jurnalişti au devenit şi salariaţi 
ai Consiliului Judeţean. În cadrul unul focus-grup organizat de 
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), un jurnalist spunea: 
”Cel mai rău este că asemenea practici încep să fie considerate 
normale, dezirabile chiar.” CJI apreciază că există în jur de 14.000 
de ziarişti în România, deşi statisticile oficiale dau ca cifră maximă 
8.000. Diferenţa se datorează practicii de a înlocui contractele 
permanente de muncă cu aşa-zisele contracte de colaborare, o 
formă de angajare care nu protejează angajatul de abuzurile 
patronatului. Există multe organizaţii profesionale, dar puţine 
dintre acestea sunt într-adevăr active şi asigură asistenţă 
jurnaliştilor. Cea mai mare organizaţie, Clubul Român de Presă 
(CRP) este un hibrid ciudat în care sunt reprezentanţi şi patronii şi 
angajaţii din media. CRP este eficient când negocieză cu 
guvernul avantaje pentru industria media, dar nu poate asigura o 
reală protecţie a ziariştilor simpli, tocmai datorită componenţei 
sale.   

2. Când numai banii vorbesc 

Multe ziare sunt deţinute de oameni de afaceri prosperi, chiar 
dacă nu sunt eficiente, doar pentru a urmări alt gen de interese. 
În general, proprietatea în mass-media este destul de obscură iar 
presa folosită ca instrument pentru a atinge alte scopuri ale 
grupului ce o controleză (presiuni asupra partenerilor privaţi, rent-
seeking, etc). Puţine publicaţii au fost preluate de trusturi media 
străine (Evenimentul Zilei, Libertatea) acestea având şi cei mai 
mulţi cititori. Tragica dispariţie a directorului celui mai influent 
cotidian (Adevărul) a ridicat foarte multe semne de întrebare 
asupra modului în care acesta preluase majoritatea acţiunilor cu 
doar cîteva luni înaninte. Există speculaţii mai vechi privind 
anumiţi politicieni care ar putea sta în spatele acestor acţiuni. În 
foarte multe redacţii există subiecte ”tabu”, pe care jurnaliştii le 
respectă. Acestea privesc interesele financiare ale patronilor dar 
şi interese politice care s-ar putea dovedi ”utile”.  
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Este destul de dificil să dezvolţi afacerile autonome de presă, dat 
fiind că piaţa publicităţii este extrem de limitată şi deja 
supraaglomerată.  

Fig. 4. Cheltuieli cu publicitatea (Euro per capita - 2001) 
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Publicitatea nu reuşeşte să asigure nici jumătate din veniturile 
publicaţiilor, care sunt nevoite să se bazeze pe vânzări, fiind astfel 
destul de instabile economic. Deşi piaţa este mică, unii jucători 
găsesc modalităţi de a trişa. Un alt scandal din 2002 a vizat 
modul în care unele ziare încearcă să obţină publicitate de la 
mari companii amerninţând cu declanşarea unor campanii 
mediatice negative. Săptămânalul Academia Caţavencu a 
acuzat ziarul Ziua de folosirea acestui procedeu. Tot Ziua a 
beneficiat în mod ciudat de masive prezenţe publicitare din 
partea unor companii de stat, toate subordonate Ministerului 
Transporturilor (Compania Naţională a Drumurilor, Administraţia 
Aeroportului Otopeni, Administraţia Portului Constanţa). Totuşi, 
piaţa tinde să se auto-reglementeze în urma apariţiei Studiului 
Naţional de Audienţă, care permite cumpărătorilor de spaţiu 
publicitar să se orienteze după numărul de cititori. Astfel, ierarhia 
veniturilor din publicitate s-a schimbat considerabil între 2000 şi 
2002, ziare ca Libertatea şi Evenimentul Zilei, cu mulţi cititori fiind 
avantajate în urma acestei profesionalizări. 

Nici televiziunile nu o duc mai bine. În urma dezvoltării unui sistem 
profesionist de măsurare a audienţei s-a schimbat modul de 
alocare a publicităţii (plata per indice de audienţă). Schimbarea 
a fost defavorabilă televiziunilor, care supraevaluaseră preţurile 
pentru publicitate. Acestea au scăzut dramatic de la 2-3000$ pe 
minut la câteva sute. Astfel, televiziunile au fost nevoite să 
mărească numărul de clipuri publicitare cu aproximativ 30% din 
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2000 până în 2002 (date Alfacont). Această conjuntură a făcut 
televiziunile şi mai vulnerabile faţă de presiunile politice. Relaţiile 
obscure dintre patronatele televiziunilor şi guvern au născut multe 
suspiciuni. Vulnerabilitatea politică n-a făcut decât să crească 
din momentul în care managementul grupurilor de presă audio-
vizuală a cedat tentaţiei câştigurilor rapide şi a început să amâne 
plata impozitelor şi contribuţiilor sociale aferente salariilor, 
acumulând în timp arierate greu de achitat astăzi.  

Fig. 5. Numărul spoturilor de publicitate la principalele posturi de 
televiziuni (mii)  

 Pro-TV Antena 1 Prima-TV 

2000 65 70 60 

2001 80 69 68 

2002 (doar în 
primele 9 luni) 

93 90 93 

Sursa: Alfacont 
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ACOPERIRE POZITIVĂ CONTRA UITAREA DATORIILOR 

“Media Pro International, care deţine licenţa celui mai important post privat 
din ţară, Pro-TV, a acumulat datorii către bugetul de stat de aproximativ 40 
milioane $, afirmă surse din cadrul Ministerului de Finanţe. În octombrie 
2001, secretarul de stat Gheorghe Oană a recunoscut public că proprietarul 
Pro-TV are datorii către buget, dar nu a precizat suma. În urma acestei 
declaraţii, American Securities and Exchange Commission (SEC) a deschis o 
investigaţie asupra datoriilor Media Pro International, unde Central European 
Media Enterprises (CME), deţinută de miliardarul american Ronald Lauder's 
are 66% din acţiuni. O sursă apropiată conducerii companiei afirmă că Media 
Pro International a încheiat un târg cu guvernul condus de Adrian Năstase, 
liderul PSD – relatări pozitive pentru ca guvernul să închidă ochii la aceste 
datorii. Într-o situaţie asemănătoare se află şi Prima-TV. La începutul lui 
2000, Amerom SRL, proprietarul licenţei de emisie, avea datorii de 29,7$ 
către AVAB. În primul semestru din 2002 SBS (partenerul extern) a anunţat că 
va îngheţa investiţiile pentru următorii trei ani. Mai mult chiar, a vândut 53,5 
la sută din acţiunile sale către o companie obscură, proprietatea lui Cristian 
Burci, directorul de la Prima-TV. Încercând să îl salveze pe Cristian Burci –
apropiat PSD – guvernul a pompat 5,9 milioane $ din fonduri publice în 
buzunarele şefului de la Prima-TV pentru a menţine postul pe linia de plutire. 
Acest tîrg obscur a fost dezvăluit în aprilie 2002, când Partidul Democrat, de 
opoziţie, a prezentat în parlament documentele prin care companii deţinută 
de Ministerul Transporturilor transferaseră banii către Global Media, unde 
Burci deţine majoritatea acţiunilor. Relatările asupra acestei poveşti au 
dispărut treptat din presă. Al doilea canal ca mărime, Antena 1, a fost 
cunoscut dintotdeauna ca porta-voce a foştilor comunişti, transformaţi în 
social-democraţi după revoluţie. ”Purtătorul de cuvânt al lui Năstase îl suna 
pe editorul ştirilor şi îi spunea care ştire despre guvern trebuie transmisă şi 
când”, afirmă o sursă din echipa editorială a Antenei 1. Dan Voiculescu, 
proprietarul grupului care deţine Antena 1 (Grivco) este şi preşedinte al 
Partidului Umanist (PUR), aliat al partidului de guvernământ. Postul public de 
televiziune, cu o audienţă de 13 procente pe principalul canal, a fost 
dintotdeauna politizat. Parlamentul îi numeşte Consiliul de Adminstraţie. 
Iniţial, au existat aşteptări din partea Consiliului Naţional al Audio-vizualului, 
controlat de parlament, care ar fi trebuit să garanteze libertatea de exprimare. 
Dar observatorii media afirmă că CNA a eşuat în a contracara presiunile 
asupra canalelor TV” 

Preluat din Transitions  online, iunie 2002 
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Presa locală – o victimă uşoară 

Ziarele locale, însumate, au mai mulţi cititori decât cele centrale. În 
acelaşi timp, piaţa este foarte fragmentată, numărul de cititori 
potenţiali mai redus, deci presa locală este o pradă mai tentantă şi 
mai uşoară pentru cercurile politice. După ce PDSR (actual PSD) a 
câştigat alegerile din 2000 s-a declanşat o adevărată campanie prin 
care oameni de afaceri apropiaţi partidului au cumpărat ziare locale. 
Cel mai bun exemplu este situaţia reţelei ”Monitorul”, care edita 
publicaţii în cele mai importante oraşe ale ţării. Revista Capital a 
realizat o anchetă şi a ajuns la concluzia că, după o serie de tranzacţii 
financiare, multe dintre publicaţiile din această reţea au ajuns în 
mâna unor afacerişti susţinători în mod deschis ai PSD (Piatra-Neamţ, 
Brăila, Roman, Bucureşti). Conform aceleiaşi surse, în fiecare judeţ 
există publicaţii apropiate partidului de guvernământ, ziare cvasi-
oficiale, iar acolo unde nu este încă aşa se fac presiuni pentru 
cumpărarea publicaţiilor critice. 
În unele cazuri, jurnalişti din fosta reţea Monitorul au pus bazele 
unor ziare indepedente, plecând practic de la zero. Atunci când 
redactorii fostului Monitorul de Vrancea au fondat Ziarul de 
Vrancea autorităţile locale au început o campanie de intimidare, 
care a cuprins de la controale financiare persistente şi controale 
din partea pompierilor până la angajarea unor bătăuşi care îi 
vânau pe vânzătorii voalanţi ai ziarului. Deşi exista un ordin 
judecătoresc în favoarea redacţiei, autorităţile au ridicat toate 
chioşcurile pe care ziarul le folosea (reţeaua de distribuţie 
RODIPET, proprietate de stat, a refuzat să îl distribuie). De 
asemenea, au interzis accesul ziariştilor acreditaţi pe lângă 
instituţii publice încălcând flagrant legea liberului acces la 
informaţiile de interes public. Diferite instituţii locale au dat în 
judecată ziarul, generând în total 135 de procese prin care se cer 
daune de circa 400.000 de Euro. Condusă de liderul local al PSD, 
Marian Oprişan, această campanie nu a fost stopată de 
conducerea centrală a partidului, deşi nu demult PSD a elaborat 
un ghid bine intenţionat pentru relaţiile cu presa. Iar Vrancea nu 
este singurul judeţ cu probleme. Din contră, în multe judeţe au 
apărut ceea ce presa a numit ”baroni locali”, lideri locali ai PSD 
care deţin toate pârghiile administrative din judeţe şi 
reacţionează violent, verbal şi chiar fizic, împotriva puţinelor opinii 
critice. 

 

Tot mai puţine voci 

Raportul din noiembrie 2002 al World Association of Newspapers 
remarcă faptul că în Polonia, Moldova, Iugoslavia, Macedonia şi 
România există „tendinţe către un mai puternic control din 
partea statului.” Analiştii din România sunt de acord că prezenţa 
mediatică a partidului aflat la putere este anormal de mare. 
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Premierul Năstase este vedeta incontestabilă a programelor de 
actualităţi, apărând în multe seri chiar în patru-cinci ştiri.  

Fig. 6. Liderii politici la principalele cinci posturi TV (principalele 
jurnale de ştiri) 
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Sursa: Agenţia de Monitorizare a Presei Academia Caţavencu, pentru 
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Disproporţia între putere şi opoziţi este zdrobitoare. În plus, ştirile 
TV au devenit tot mai non-conflictuale, după cum arată aceeaşi 
Agenţie de Monitorizare, şi s-au orientat tot mai mult spre faptul 
divers. Ştirile de televiziune din România au devenit un fel de 
cronică a violurilor, crimelor şi accidentelor de circulaţie. Deşi 
editorii cred că pot astfel să păstreze audienţa, ştirile sunt tot mai 
puţin vizionate, pierzând per total circa 20% din audienţa 
înregistrată în anul 2000. Motivul central nu este deci audienţa, 
aşa cum se invocă adesea − studiile arată că potenţialele 
câştiguri generate de pedalarea pe scandaluri „uşoare” sunt de 
fapt limitate − ci încercarea de a evita subiectele sensibile politic, 
plus neprofesionalismul oamenilor din media şi costurile ceva mai 
mari ale unor programe de ştiri şi analiză de calitate. 

Unul dintre membrii Consiliului Naţional al Audio-vizualului (numit 
de fostul preşedinte Emil Constantinescu) a propus ca instituţia să 
oblige posturile TV  să aloce 30% din timpul ştirilor pentru 
reprezentarea opoziţiei, după model francez. Deşi era bine 
intenţionată, propunerea constituia o intervenţie arbitrară de 
neacceptat din partea statutului, dar faptul că s-a venit cu 
această idee reflectă gravitatea situaţiei. Propunerea a devenit 
o simplă recomandare, fără a obliga cu nimic televiziunile şi nimic 
nu s-a schimbat. 
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Situaţia ştirilor de televiziune nu este o excepţie. Dezbaterea 
publică în România are de suferit de pe urma dominaţiei atât de 
clare a PSD. Faptul că primarul Traian Băsescu din Bucureşti a 
intrat în conflict cu administraţia PSD l-a făcut o ţintă predilectă 
pentru televiziuni, care îl atacă pe diverse subiecte sau 
supramediatizează atacurile adversarilor. Televiziunea şi radioul 
public au devenit servile chiar şi după standardele româneşti, 
care acceptă prin ”tradiţie” o oarecare înclinaţie a presei 
publice către putere. Parlamentul a schimbat abuziv în 2002 
Consiliul de Administraţie de la Radioul public, reducând la zero 
ideea unui sistem de check and balances care ar fi asigurat o 
oarecare independenţă faţă de puterea nou instalată. Au existat 
multe presiuni şi pentru schimbarea Consiliului de Administraţie de 
la Televiziunea publică, mişcare împiedicată în ultimul moment. 
Agenţia oficială de presă, Rompres, a fost trecută în anul 2001 în 
subordinea Ministerului Informaţiilor Publice, iar ziariştii au devenit 
funcţionari publici. La iniţiativa Partidului Naţional Liberal, s-a 
acceptat în 2003 ca Rompres să devină instituţie autonomă 
controlată de Parlament. 

Recomandări: 

• Liderii PSD trebuie să îşi folosească toată influenţa politică de 
care dispun pentru a-i opri pe liderii locali recalcitranţi să 
comită abuzuri primitive împotriva presei. Cum actuala putere 
îşi asumă orientarea pro-occidentală, aceste atacuri asupra 
libertăţii de exprimare devin atacuri împotriva imaginii 
României, care riscă să îşi vadă compromise eforturile de ieşire 
din zona gri a democraţiei. 

• Guvernul a adoptat o politică binevenită privind libertatea 
informaţiilor referitoare la datoriile către bugetul de stat. 
Aplicarea acestui act în ce priveşte trusturile de presă, 
stabilirea unor termene clare şi transparente de rambursare a 
datoriilor, care să excludă ”înţelegeri” ascunse, ar risipi 
îndoielile privind şantajul asupra datornicilor. 

• Prezenţa copleşitoare pe posturile de televiziune riscă să 
aducă deservicii pe termen lung partidul aflat la putere. 
Publicul este obişnuit astfel să audă părerile primului-ministru în 
absolut orice domeniu şi astfel va canaliza nemulţumirea doar 
spre acesta. Este un pariu riscant14.  

                                                                          

14 După cum o arată recentul exemplu al implicării guvernului în refacerea gazonului de pe stadionul Naţional în 
vedera crucialului meci de fotbal cu Danemarca. Investiţia respectivă s-a dovedit un fiasco total, iar guvernul şi 
premierul au plătit din capitalul lor politic pentru implicarea gratuită într-o chestiune măruntă în care nu aveau ce 
căuta.  
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• Prin înlocuirile abuzive şi presiunile transparente, Televiziunea şi 
Radioul publice au primit lovituri de credibilitate. Fiind 
recunoscute ca surse cvasi-oficiale ele nu mai sunt eficiente în 
ceea ce ar trebui să fie primul lor obiectiv: informarea 
cetăţenilor în chestiuni de interes public. 
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Acest raport, numere anterioare, cît şi alte publicaţii ale SAR sunt disponibile pe 
pagina Societăţii Academice din România 

www.sar.org.ro 
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