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Lucrarea a văzut lumina tiparului în acest an la Editura DANA STER din Iași și, prin titlul ales de 

autor, Domnia sa, ne pune în gardă că acest „Studiu...” se dorește a fi altceva decât un studiu clasic despre 

Dreptul constituțional, ceva neconform cu studiile tradiționale despre ramura Dreptului constituțional a 

sitemului de drept românesc.  

Dacă a reușit sau nu vă veți convinge din cele ce urmează. 

Lucrarea se intinde pe parcursul a 370 de pagini și a fost structurată în XVI capitole, toate cu 

denumiri dintre cele mai nonconformiste. 

Pentru documentarea acestui Studiu... autorul a folosit o vastă și o bogată bibliografie, aprținând atât 

unor autori autohtoni cât și din literatura de specialitate internațională. 

Introducerea cu care începe lucrarea pune pe cititor în temă cu ceea ce va afla parcurgând conținutul 

acesteia despre definția Constituției, în sensul că Legea fundamentală „reprezintă baza politico-juridică a 

întregului edificiu statal şi ea s-a impus în viaţa publică în procesul echilibrării raporturilor de putere, ca o 

garanţie împotriva abuzurilor şi derapajelor arbitrare ale deciziei politice. Cu alte cuvinte, Constituţia este 

instrumentul care obligă guvernanţii, ca mandatari ai poporului, să acţioneze exclusiv în serviciul acestuia”.  

În același context autorul apreciază, nu fără temei, că: „Poporul, ratificând Constituţia, îi conferă 

acesteia o forţă juridică superioară, pe care nimeni şi, cu atât mai mult, vreo autoritate n-o poate ignora. 

Ignorarea sau încălcarea cu bună ştiinţă a Constituţiei înseamnă dispreţ faţă de voinţa suverană a poporului. 

Iar dacă acest lucru se întâmplă, înseamnă că democraţia şi statul de drept devin concepte abstracte, lipsite 

de conţinut.” 

În primul capitol intitulat „Constituția pe înțelesul tuturor”, autorul abordează unele teme care se 

doresc a explica cât mai pe larg semnificația Constituției. 

Astfel, exprimându-și credința că Legea fundamentală este expresia voinței poporului (Constituţia ca 

expresie a voinţei poporului) autorul nonconformist susține că „orice cetăţean cu drept de vot ar trebui să 

aibă un minim de cunoştinţe, pentru că în procesul de elaborare ultimul act aparţine poporului” și, după ce 

trece succint în revistă modul de organizare a celor trei refendumuri din epoca postdecembristă din țara 

nostră, autorul afirmă că „Revenind la cunoaşterea legii fundamentale din faza de proiect, se poate spune că 

un procent insignifiant de votanţi s-au informat în prealabil şi au putut, în cunoştinţă de cauză, să adopte una 

dintre opţiunile posibile, respectiv să fie sau să nu fie de acord, ori chiar să nu se prezinte la urne, pentru că şi 

refuzul de a vota este pentru o bună parte dintre alegători un gest cu semnificaţie politică”.  

În subcapitolul intitulat Originea termenului de constituţie, autorul trece în revistă mai multe definții 

date acestui termen încă din antichitate și ajungând în zilele noastre concluzionează: „Constituţia este 

superioară normelor juridice. Ea este fundamentul întregului sistem juridic, dar nu în primul rând ca o 

normă ce stă la baza celorlalte, ci ca un principiu, ca o stare de spirit care comandă orice normare. 

( ...)... ea este starea de conştiinţă colectivă care cere un anumit tip de organizare a colectivităţii constituită 

în stat”. 

Citându-l pe profesorul T. Drăganu, renumit constituționalist, autorul conchide că din acest motiv 

„Constituţia este mai întâi un ansamblu de principii filosofice ce privesc modul de raportare a individului 

la societate, şi invers, şi abia apoi o modalitate de organizare a puterii politice”. 

În subcapitolul intitulat Constituţia s-a născut din revolta maselor împotriva tiraniei şi despotismului 

guvernamental, autorul susține că „În evoluţia istorică a dreptului, constituţia se cristalizează ca lege 
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fundamentală a statului abia la sfârşitul secolului al XVIII–lea, când puterea politică a statului se vede 

constrânsă de presiunea maselor guvernate să accepte unele reguli în propria ei organizare şi funcţionare. 

Aceste reguli se înfiripează ca norme fundamentale ale statului şi vor alcătui ceea ce mai târziu se va numi 

constituţie”, iar apoi conchide că „Deci, sub presiunea schimbărilor care se produc în raporturile de putere, 

a progresului pe care societatea l-a înregistrat în evoluţia ei, fiind de remarcat, în acest sens, creşterea 

gradului de cultură şi responsabilitate civică din partea maselor, se intensifică preocuparea pentru 

legiferarea actului de guvernare, gândită, pentru început, ca o piedică în calea tentaţiilor abuzive şi 

discreţionare din partea factorilor de putere. Începe, astfel, să se afirme în viaţa juridică a societăţii reguli 

noi, având ca obiect relaţiile de putere şi de guvernare, reguli care vor constitui începuturile unei noi ramuri 

de drept şi anume dreptul constituţional”. 

Urmează un subcapitol în care autorul se întreabă Ce loc ocupă constituţia în cadrul dreptului? 

Pornind de la ideea că opţiunea politică cu privire la modul de guvernare a societăţii are nevoie de un 

suport juridic, autorul ajunge la concluzia că în asemenea condiţii dreptul devine un instrument de care se 

poate folosi orice regim politic, chiar şi unul dictatorial sau tiranic și că „Pentru ca dreptul să nu devină un 

instrument de care puterea să se folosească în mod discreţionar, s-a impus în epoca modernă ca puterea să 

se exercite în baza unei legi cadru numită Constituţie. Astfel Constituţia a devenit legea fundamentală a 

statului, având o forţă juridică superioară oricărei alte reguli juridice, indiferent de ce natură ar fi aceasta”.  

În subcapitolul intitulat Utopia unei constituţii democratice în România postdecembristă autorul 

nonconformist realizează o analiză pertinentă în privinţa constituirii, organizării şi funcţionării pe o bază 

constituţională a puterilor statului şi a raporturilor pe care acestea le au cu cetăţenii, precum şi înţelegerea 

climatului politic şi a cauzelor reale care au condus la adoptarea actualei Constituţii a României, a revizuirii 

ei în 2003, precum şi a numeroaselor tentative ulterioare de a mai fi de modificată, și în același timp nu 

pierde ocazia de face o succintă inventariere critică a celor mai semnificative aspecte cu conotaţie politică ale 

evenimentelor din decembrie 1989.  

 În continuare autorul apreciază că analiza realităţilor politice din România postdecembristă reliefează 

o serie de factori, a căror pondere şi importanţă sunt destul de variabile și care s-ar putea referi la:  

-  viciile cadrului legislativ şi, în primul rând, ale Constituţiei;  

- persistenţa mentalităţilor conservatoare, atât la nivelul autorităţilor publice, cât şi al societăţii în 

ansamblul ei;  

- procesul, destul de complex, al coagulării noilor forţe politice şi tendinţa acestora de a-şi consolida 

poziţia în societate în detrimentul altor structuri concurente exploatând oportunităţilor oferite de actul de 

guvernare în situaţia când ajung la putere; 

- fenomenul corupţiei;  

- subordonarea de către factorul politic a mijloacelor de informare în masă recurgându-se, de regulă, la 

pârghii economice şi fiscale;  

- procesul stratificării sociale pe considerente economice, proces obiectiv şi inevitabil ca urmare a 

trecerii de la o economie ultracentralizată, în care avuţia naţională se afla în proprietate comună, la una de piaţă, 

cu o structură total diferită şi în care dominantă este proprietatea privată;  

- presiunile externe;  

- natura umană cu tot ce reprezintă ea ca scop şi motivaţie existenţială materială şi spirituală;  

- ineficienţa structurilor societăţii civile ca factor de presiune asupra puterii politice etc.”  

În Capitolul II intitulat „Alegeri trucate - esența democrației postdecembriste”, autorul 

nonconformist analizează cu același profund spirit crtic o serie de probleme precum: „Democraţie născută 

dintr-o lovitură de stat”, „Prin vot poporul îşi „alege” conducătorii?!” „Exerciţiul dreptului de vot şi delegarea 

de putere” „Colegiul uninominal - o nouă înşelătorie electorală” și după ce reliefează deficiențele democrației 

postdecembriste din țara noastră ajunge în final la concluzia că „...ideea de democraţie, chiar dacă este destul 

de controversată şi prezintă o serie întreagă de deficienţe, dovedindu-se de multe ori incapabilă să ofere 

soluţii eficiente, mai ales în privinţa stăpânirii unor fenomene sociale ce tind să scape de sub control, cum ar fi, 

de exemplu, cel al infracţionalităţii, totuşi ea este de preferat oricărei alte forme de guvernământ, cel puţin 

pentru faptul că, oricum, garantează individului mai multă libertate”. 
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Autorul își continuă „Studiul nonconformist...” prin prezentarea unor realități contemporane din viața 

politică internă și internațională raportate la respectarea/nerespecatrea de către politicieni a drepturilor 

fundamnetale ale cetățenilor români consacrate în Constituția României. 

Astfel, în capitolul al III-lea autorul își propune să prezinte cititorului opiniile sale nonconformiste 

cu privire la „Declarația de Budapesta din iunie 1989 - atentat la unitatea statală a României” analizând 

„Circumstanţele lansării Declaraţiei” „Textul declaraţiei”„Nuanţe iredentiste reieşite din conţinut”„Scopul 

adoptării” „Semnatarii” „Resuscitarea declaraţiei, la Cluj, în octombrie 2018” 

În cel de al IV-lea capitol intitulat „Libertatea de exprimare sub presiunea constrângerilor 

politice”, autorul analizează dreptul findamental la liberă exprimare consacrat în Constituție în comparație cu 

unele acte normative recente, făcând unele „Precizări prealabile” în sensul în care „Constituţia României 

consacră libertatea de exprimare ca un drept fundamental al omului, precizând şi unele limite, justificate de 

considerente de ordine publică şi necesitatea de a se proteja valori de importanţă naţională”. Capitolul 

continuă cu subcapitolele „Fără libertatea de exprimare nu funcţionează democraţia”„Renaşterea cenzurii” 

„Simboluri şi valori identitare româneşti sub ghilotina cenzurii”„Negarea holocaustului interzisă, 

defăimarea ţării şi a naţiunii permisă” „Legea 217/2015 - un nou atac virulent împotriva libertăţii de 

exprimare” „Dogma holocaustului şi sancţionarea negării sale” „Isteria „antisemită” contra culturii 

române”, „Legea română atribuie efecte juridice justiţiei staliniste” 

Ca o concluzie la acest capitol autorul nonconformist se arată „nedumerit” întrebându-se retoric: 

„cum de se întâmplă ca activiştii de astăzi ai genocidului cultural la care este supus poporul român să fie 

tocmai fii celor care au bolşevizat România în anii ’50 şi i-au alterat esenţa spirituală? Ce diabolic arc peste 

timp s-a produs şi cum de s-a ajuns ca neamul românesc să fie adus în starea de a nu mai avea nici dreptul 

dar nici puterea de a reacţiona?” 

În capitolul al V-lea intitulat „Detractorii neamului românesc în staful prședintelui”, autorul 

constată că „Imediat după evenimentele din decembrie 1989, în peisajul mediatic au apărut voci care au 

început să ne răstălmăcească istoria, minimalizând şi denaturând faptele de glorie ale înaintaşilor, să ne 

defăimeze personalităţile devenite simboluri şi valori ale spiritualităţii româneşti şi, în general, să-i prezinte 

pe români ca un popor necivilizat, fără cultură, fără demnitate. La început mai timide, aceste atacuri au 

crescut, treptat, în agresivitate, ajungându-se ca astăzi ele să devină un fapt obişnuit, de care nu se mai simt 

deranjaţi nici măcar cei direct vizaţi, adică românii” (subcapitolul „Ponegrirea românilor & jefuirea ţării). 

Capitolul continuă cu prezentarea altor teme precum „Odrasle de bolşevici printre 

detractori”„Infiltraţi în structurile de putere”. 

Cine au fost și încă mai sunt cei care au ponegrit neamul românesc, precum și cine sunt odraslele de 

bolșevici precum și detractorii infiltrați în structurile de putere la care se referă autorul, atât de nonconformist, 

îi puteți afla citind această carte! 

Cel de al VI-lea capitol al Studiului... privește „Revizuirea Constituției în 2003 - după vrerea și 

interesele guvernanaților”, autorul evidențiind „Contextul politic şi cauzele care au impus revizuirea 

Constituţiei” apreciind că „Referendumul de ratificare (ar fi fost) un viol asupra liberului arbitru”. În 

continuare autorul evidențiază „Scopul revizuirii (care) transpare din textele amendate”, concluzionând că 

„Deşi gestul discreţionar al puterii de a revizui legea fundamentală precum şi conţinutul şi semnificaţia 

noilor dispoziţii constituţionale au provocat vehemente reacţii de protest atât din partea opoziţiei politice cât 

şi a societăţii civile, din păcate, ele au fost de scurtă durată şi, nu după mult timp, asupra acestui eveniment 

s-a lăsat tăcerea. Alte evenimente, mai mult sau mai puţin interesante ca anvergură naţională, au capacitat 

opinia publică românească şi în general mass media, context în care „revizuirea constituţiei” a devenit un 

episod de domeniul trecutului iar, într-o anumită percepţie, şi lipsit de importanţă.” 

„Alterarea prestigiului național în perioada postdecembristă” alcătuiește conținutul celui de al 

VII-lea capitol, în care autorul încearcă să definească „Conceptul” de prestigiu național în sensul că „esenţa 

lui este una valorică, el încorporează tot ceea ce a creat mai de preţ acel popor în îndelungata lui existenţă, 

contribuţia sa la tezaurul valoric al umanităţii, nivelul său de cultură şi civilizaţie, estetica sa 

comportamentală şi chiar caracterul său. Prestigiul naţional se promovează şi se cultivă, pentru că el are o 
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importanţă deosebită atât în relaţiile dintre state şi organizaţii internaţionale cât şi în viaţa fiecărui cetăţean, 

mai ales atunci când se află printre străini”. 

Autorul continuă cu o „Introducere” în cercetarea acestui concept, după care constată în subcapitolul 

următor că „Prestigiul naţional (este) prohibit în sistemul educaţional”, iar în celelălat subcapitol susține 

ideea conform căreia „Prestigiul naţional trebuie apărat şi prin mijloace juridice”, invocând aici prevederile 

art. 30 alin. (7) Constituţia României, conform căruia „sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, 

îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la 

separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri”. 

Totodată autorul face o amplă și justificată critică asupra epopeii abrogării art. 2361 din Codul penal referitor 

la „defăimarea ţării sau a naţiunii” prin Legea nr. 278/2006 (Publicată în M.Of. nr. 601 din 12 iulie 2006).  

Capitolul următor, al VIII-lea la număr, are în vedere „Mandatul reprezentativ și 

iresponsabilitatea aleșilor”, în care autorul face o amplă analiză a „Mandatul reprezentativ şi democraţia 

reprezentativă” asupra „Conţinutul juridic al mandatului reprezentativ” precum și despre „Nulitatea 

mandatului imperativ şi traseismul politic” sau despre „Autonomia parlamentarului român” 

În finalul acestui capitol autorul concluzionează că: „Procesul de revizuire a Constituţiei, care a 

debutat odată cu legislatura 2013-2016, a eşuat. Potrivit calendarului, el trebuia să se încheie la data de 25 

mai 2014, când a fost planificat referendumul de ratificare a legii de modificare, după ce ea ar fi fost 

adoptată, în prealabil, de către parlament. Însă schimbările survenite în arcul guvernamental n-au mai 

permis constituirea acelei majorităţi necesare pentru o reformă constituţională. E greu de spus dacă e bine 

sau e rău. E rău pentru că totuşi Constituţia trebuie reconstruită, având în vedere că la dificultăţile ce s-au 

manifestat în practica guvernării ea n-a oferit soluţii viabile, trebuind să intervină, în mod arbitrar, Curtea 

Constituţională”. 

Cel de al IX-lea capitol intitulat „Parlamentul României - un mediu de parazitism social”, autorul 

explică conceptul de parazitism social afirmând că „modul de viaţă al majorităţii parlamentarilor români, 

raportându-ne la statutul pe care-l au, modul în care-şi îndeplinesc atribuţiile şi costul pe care-l suportă 

societatea pentru fiecare în parte, este unul parazitar”. 

Continuând cu întrebarea retorică „Legiferarea - un atribut discreţionar al puterii?”autorul 

precizează, cu destulă amărăciune în suflet, că: „Reacţiile critice şi dezaprobatoare ale opiniei publice faţă 

de insolenţa (neobrăzarea) „aleşilor” poporului, care şi-au folosit mandatele încredinţate, exclusiv pentru 

propria opulenţă şi desfătare, sunt pe deplin justificate. Mult timp şi energie s-au consumat în confruntarea 

dintre societatea civilă şi parlamentari, pe subiectul pensiilor speciale râvnite de aceştia din urmă. Cu toată 

opoziţia şi împotrivirea manifestată la nivelul întregii societăţi româneşti faţă de acest privilegiu absolut 

nejustificat, până la urmă „organul reprezentativ suprem al poporului”, după cum este definit Parlamentul 

de Constituţia României (art. 61, alin. 1) şi-a adjudecat victoria”.  

Teme precum „Propria bunăstare & răspunderea politică”, „Insolenţa motivelor pentru pensii 

speciale”, „Legea pensiilor speciale, nelegitimă şi neconstituţională”, „Consens politic pentru bunăstarea 

aleşilor” sunt tot atâtea idei ce străbat acest capitol în care autorul conchide afirmând că „Acest ultim 

privilegiu pe care parlamentarii și l-au adjudecat, întărindu-l prin lege, le-a diminuat şi mai mult cota de 

popularitate din partea electoratului, aspect reflectat, mai obiectiv decât sondajele de opinie, de cuvintele 

grele cu care populaţia îi „gratulează” pe aşa zişii „aleşi”. 

„În Parlamentul României, după cum se ştie, şi-au încheiat unii mandatele, şi nu puţini la număr, fără 

să aibă vreo intervenţie, vreo interpelare sau vreo iniţiativă, acesta fiind, de fapt, obiectul activităţii lor. Şi 

toată această inactivitate a costat mulţi bani, o povară absolut nejustificată asupra bugetului ţării, adică pe 

umerii poporului român. Este cea mai evidentă formă de parazitism social. Tocmai de aceea, insolenţa cu 

care parlamentarii îşi stabilesc pensii, indemnizaţii, sporuri, standarde de confort, alte privilegii, superioare 

chiar şi celor de care beneficiază omologii lor din ţări dezvoltate, provoacă frisoane de nemulţumire în rândul 

maselor”. „Esenţa problemei nu constă în cuantumul acestor indemnizaţii, pensii şi alte stipendii cu care se 

răsplătesc reciproc demnitarii, ci în modalitatea confuză în care se stabilesc, încălcându-se regulilor şi 

principiilor de legiferare într-un stat democratic. Putem spune, fără teama de a greşi, că avem de a face cu un 
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furt din banul public şi, nefiind un delict oarecare, el atrage după sine grave compromisuri pe seama 

interesului naţional”. 

În capitolul al X-lea intitulat „Autoritarism contra barierelor constituționale”, cuprinde două 

subcapitole, respectiv „Josnica manipulare cu „Parlamentul unicameral” și „Revizuirea Constituţiei după 

capricii prezidenţiale” autorul ajunge în final la o serie de concluzii potrivit cărora „Nu numai tradiţia, dar şi 

avantajele Parlamentului bicameral pentru statul de drept susţin faptul că o asemenea structură este cea mai 

potrivită pentru edificiul statal românesc”. 

 „Tentativa de modificare a Constituţiei, analizată mai sus, vine să ne întărească convingerea că 

statul de drept nu este o construcţie solidă, fundamentată pe valori democratice intangibile. Ori de câte ori 

condiţiile devin favorabile, înţelegând prin acestea mai ales slăbiciunile ce se manifestă în structurile 

societăţii, renaşte tentaţia despotismului unipersonal”. „Constituţia este într-adevăr un garant pentru o 

guvernare democratică. Această funcţie nu poate s-o îndeplinească însă orice constituţie, ci numai cea care 

este concepută şi adoptată potrivit unor criterii de guvernare democratică”.  

În cel de al XI-lea capitol intitulat „Suveranitatea națională la discreția președintelui”, autorul își 

exprimă propriile idei nonconformiste cu privire la „Beneficiile” integrării în UE şi euroscepticismul” 

„Preaderarea sau tactica colonizării”„Uzurparea dreptului de a hotărî aderarea”„Limitarea suveranităţii 

hotărâtă de lideri?!” pe care apoi le analizează prin prisma reglementărilor constituționale privind 

suveranitatea.  

Concluzia pe care autorul o desprinde în urma acestor analize este aceea că: „Suveranitatea este 

valoarea supremă de care se poate bucura un popor, este expresia cea mai înaltă a libertăţii sale. Ea nu este 

un dat, ci rezultatul unor mari sacrificii pe care fiecare popor a trebuit să le facă în evoluţia sa pentru a-şi 

dobândi independenţa. De aceea, a lua în discuţie suveranitatea ca obiect de negociere credem că este cel mai 

grav act de trădare şi blasfemie la adresa acelui popor”. 

„USL-ul a proiectat în 2014 șfârșitul României ca stat unitar” este titlul celui de al XII-lea 

capitol, în care autorul își propune să dezlege unele probleme precum „Constituţia - obstacol în calea 

guvernărilor antinaţionale” „Motivele sub care s-a iniţiat revizuirea din 2014” „Potrivit proiectului - 

Poporul român scos din istorie”„Structuri administrativ-teritoriale pe criterii etnice” „Organe proprii de 

decizie şi executive pentru minorităţi”„Simboluri ale minorităţilor folosite în spaţiul public”. 

După ce autorul face o analiză critică a problemelor prezentate mai sus în stânsă concordanță cu cu 

amendamnetele propuse prin proiectul de revizuire a Constituției din 2014, care nu a mai ajuns să fie votatat, 

și face doar o dezbatere doctrinară, ajunge la concluzia conform căreia „Curtea Constituţională, examinând 

din oficiu proiectul legii de revizuire a Constituţiei României, a constatat că textele analizate în acest studiu 

sunt neconstituţionale, pe motivul că depăşesc limitele revizuirii stabilite la art. 152. Într-adevăr, (...) prin 

aceste propuneri sunt lezate valori fundamentale ale statului, respectiv caracterul său naţional, unitar şi 

indivizibil, integritatea teritoriului, limba oficială”.  

În capitolul următor, cel de al XIII-lea intitulat „Propuneri ignorate în Proiectul din 2014”, 

autorul își propune să examineze și să clarifice din punct de vedere doctrinar unele probleme precum: 

„Eliminarea falsului privind mandatul reprezentativ”„Reabilitarea statutului de limbă oficială a limbii 

române” „Mai mult sprijin pentru românii din afara graniţelor României” „Reabilitarea statutului de limbă 

oficială a limbii române” „Mai mult sprijin pentru românii din afara graniţelor României” 

 În final autorul formulează unele concluzii cum ar fi: „Prin interdicţia constituţională a mandatului 

imperativ, statutul deputatului sau senatorului devine, deci, unul independent faţă de cei care l-au votat”. 

„Principiul reprezentativităţii este subminat şi de posibilitatea pe care o au în prezent parlamentarii de a-şi 

părăsi partidul, fără ca aceasta să atragă după sine şi pierderea mandatului. Prin părăsirea partidului, 

deputatul sau senatorul abandonează practic şi programul politic al acestui partid pe care alegatorii şi-au 

dat votul. Prin urmare el nu-i mai reprezintă pe alegători şi cu toate acestea îşi poate păstra mandatul. În 

numele şi în interesul cui? ne întrebăm noi.”  

În sensul celor prezentate mai sus autorul face și propuneri de lege ferenda referitor la conținutul art. 

69 din proiectul de revizuire a Constituției privind mandatul reprezentativ sau completarea art. 13 din Proiect 

privind limba oficială cu încă două alineate. De asemenea se mai propune schimbarea denumirii marginale 
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„Românii din străinătate” prevăzută la art. 7 din Constituție cu „Românii din afara granițelor țării”, cât și a 

conținutului art. 5 din Constituție privind cetățenia română. 

„Diversiunea rebotezării țiganilor în romi” este titlul celui de al XIV-lea capitol, în care autorul 

formulează unele opinii cu privire la această problemă, sens în care dezbate aspecte privind: „Acţiune în cadrul 

războiului axiologic” „De unde vin ţiganii şi de ce sunt numiţi aşa” „Taina „rebotezării” ţiganilor în 

romi”„Motive invocate”„Halucinantele derivaţii ale lexemului „rom” „Efectele confuziei  dintre lexemul 

român şi rom”„Integrarea romilor sau dezintegrarea românilor”. 

În finalul acestui capitol autorul precizează: „că dacă s-a urmărit, exclusiv, un obiectiv antiromânesc, 

apoi, după cum se constată, proiectul este ratat. Ţiganii nu s-au obişnuit cu vocabula „rom” iar în limbajul 

public, inclusiv în presă, se revine treptat la denumirea de ţigan. Dacă am lua în serios justificarea că lexemul 

„ţigan” este unul peiorativ şi de aceea el a trebuit să fie înlocuit, după cum arătau promotorii acestei 

diversiuni, apoi trebuie să se observe că, în „logica” acestei concepţii, vocabula „rom” a devenit şi mai 

peiorativă. Prin urmare şi ea ar trebui schimbată, dar cu ce anume?...” 

În capitolul al XV-lea autoul își propune un studiu privind societatea civilă în România analizând 

„Slăbiciunile Societății civile pe placul puterii abuzive”. În acest sens autorul încearcă să clarifice unele 

aspecte cum ar fi: noțiunea de societate civilă (Introducere), „Repere filosofice conceptuale” „La ce se referă 

sintagma „societate civilă?” „Societatea civilă din România postdecembristă”. 

În urma acestei analize profunde a evoluției societății civile în România postdecembristă autorul se 

arată dezamăgit și concluzionează: „Absenţa unei societăţi civile viguroase a reprezentat cauza 

fundamentală a ratării procesului de democratizare a vieţii publice şi de edificare a statului de drept. 

Societatea românească se află astăzi în derivă, iar puterea se menţine prin cele mai perverse mijloace de 

manipulare a opiniei publice şi înşelare a electoratului”. 

Autorul, își încheie „Studiul nonconformist...” cu îndemnul „Să ne întoarcem la Eminescu!” care 

constituie și ultimul capitol al lucrării (cel de al XVI-lea), motiv de a evidenția omul politic Eminescu, dar 

mai ales de a constata actualitatea zicerilor sale în zilele naostre. 

În sensul celor de mai sus autorul nonconformist apreciază că: „Păstrând proporţiile, am putea spune 

că problemele actuale ale guvernării României poartă, încă, pecetea timpului pe care-l demască Eminescu şi, 

din păcate, instituţiile de putere ale satului nu prea au progresat pe calea democratizării, iar viaţa politică 

devine tot mai mult un domeniu de confruntare a intereselor de grup în detrimentul celor naţionale. Poate din 

aceste motive, oamenii de bine din România contemporană şi mă refer la cei cu o pregătire solidă şi cu 

pricepere, experimentată în diverse domenii de interes şi utilitate publică, cu o morală sănătoasă, iau distanţă 

de politică, deşi insatisfacţia şi dezgustul faţă de ceea ce se întâmplă în sferele puterii le încearcă şi ei ca, de 

alt fel, marea majoritate a populaţiei. Se pare că, deocamdată, noi nu ne învrednicim de aceeaşi încredere pe 

care o avea Eminescu în viitorul României”. 

În final D-l conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie conchide asupra Studiului... său, spunând: „Cred că 

ar trebui să regretăm că nici generaţia noastră n-a reuşit să facă România pe care şi-a dorit-o, cu atâta 

ardoare, Mihai Eminescu, cel mai mare poet al neamului nostru, dar şi cel mai sincer şi mai statornic 

iubitor de neam”. 
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