
Advocacy sau reinventarea contemporană a democraţiei participative. 

O abordare din perspectiva eficienţei constituţiei 

 

 

Lucian-Sorin STĂNESCU 

Marcela SLUSARCIUC 

Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava, Romania  

lucians@seap.usv.ro 

slusarciuc.marcela@usv.ro 

 

 

Abstract: Participarea pro-activă a cetăţenilor la viaţa social-politică şi, în mod special, la procesul 

decizional politico-juridic reprezintă încercarea imanentă a societăţii deschise de a recompune un model ideal de 

democraţie participativă în contextul complex al contemporaneităţii. Nevoia legitimării democratice împinge 

regimul politic să instituţionalizeze canale de participare pentru mijlocirea relaţiei dintre guvernanţi şi guvernaţi. 

Advocacy-ul este mecanismul care oferă contextul adecvat şi transparent pentru manifestarea implicării cetăţenilor 

în influenţarea politicilor publice în sensul reflectării nevoilor reale ale beneficiarilor. Studiul îşi propune să 

explice relaţia dintre participarea cetăţenilor la procesul decizional, advocacy - ca mecanism de încurajare a 

procesului de apropiere dintre beneficiari şi decidenţi şi Constituţie drept cadru şi bază pentru reglarea tendinţelor 

divergente din societate şi cointeresarea participanţilor la viaţa socială şi politică. Pe lângă funcţia sa primară de 

facilitator al interacţiunii dintre cetăţean şi reprezentant, exerciţiul advocacy-ului poate avea ca efect revalorizarea 

instrumentelor fundamentale ale democraţiei constituţionale, respectiv votul electoral şi exercitarea dreptului la 

iniţiativă legislativă a cetăţenilor. Pe termen lung, asimilarea semnificativă a acestui mecanism la nivelul societăţii 

poate duce la creşterea eficienţei Constituţiei, prin responsabilizarea socială a cetăţenilor şi manifestarea funcţiei 

integrative a acesteia ca suport al solidarităţii membrilor societăţii pentru ordinea juridică instituită în căutarea 

binelui comun. 

Cuvinte cheie: participare cetăţenească; advocacy; democraţie participativă; responsabilitate socială; 

eficienţa Constituţiei. 

1. PARTICIPAREA CETĂŢENILOR – CONDIŢIE A DEMOCRAŢIEI PARTICIPATIVE 

Democraţia, în oricare dintre conceptualizările ei, reprezintă mult mai mult decât alegeri libere, 

acestea fiind temelia acestei forme de guvernare. Existenţa guvernării cu şi pentru oameni necesită o 

abordare partenerială între cetăţeni şi aleşii în care ei şi-au investit încrederea, cu extensia contemporană 

către funcţionarii publici şi instituţiile administrative ca reprezentanţi ai statului. În societăţile 

democratice încrederea se realizează prin onestitate, transparenţă din partea aleşilor şi mai ales 

oportunitatea oferită oamenilor de a juca un rol important în procesul guvernării, şi chiar în activitatea de 

zi cu zi. 

În explorarea [1] conceptului democraţiei deliberative şi a analizei definiţiilor acesteia se constată 

câteva aspecte şi trăsături comune. Astfel, democraţia deliberativă reprezintă o procedură democratică de 

luare a deciziilor de către toţi cetăţenii afectaţi de acestea. În acest proces cetăţenii se bucură de libertate 

şi egalitate de statut sau cel puţin acesta este un deziderat. Deciziile sunt luate prin propunerea de soluţii 



şi formularea de argumente pro şi contra iar acestea trebuie să fie accesibile şi uşor de înţeles pentru toţi 

cei implicaţi. Deliberarea cu privire la temeinicia argumentelor are ca rezultat asumarea soluţiei care are 

sprijinul celor mai multe argumente, acceptată de majoritatea participanţilor. Astfel acesta nu este un 

simplu proces de agregare a opiniilor cetăţenilor ci cu transformarea lor urmare a interacţiunii deschise. 

Mai mult rezultatele deliberării au stabilitate relativă, putând fi revizuite în deliberări ulterioare astfel 

încât să răspundă cât mai bine nevoilor şi intereselor cetăţenilor, respectiv comunităţii. 

Teoriile deliberative au abordări diferite[2] şi în ceea ce priveşte domeniul sau actorii implicaţi în 

deliberare: dacă aceasta ar trebui să aibă loc doar între reprezentanţii aleşi sau este necesară şi participarea 

cetăţenilor, dacă forumurile deliberative ar trebui să fie constituite doar din instituţii neguvernamentale 

sau este de interes şi includerea unor structuri ale societăţii civile. La acestea se adaugă obiecţii legate de 

justificarea procedurii deliberative, respectiv în ce măsură procesul de argumentare publică poate oferi 

legitimitate sau corectitudine deciziilor democratice. Dincolo însă de diferenţele de opinii, elementul 

constant este implicarea cetăţenilor într-o formă sau alta în deliberările referitoare la viaţa economică şi 

socială a comunităţii de care aparţin. 

Un concept care înglobează într-o măsură semnificativă şi la multiple niveluri participarea 

cetăţenilor este cel al democraţiei participative. Aceasta presupune ca oamenii, comunităţile sau diferite 

grupuri sociale să fie implicate în procesul decizional şi de gestionare a resurselor. Cetăţenii sunt actorii 

protagonişti în dezvoltarea politică, în proiecte sau programe. Democraţia participativă este un proces în 

construcţie continuă, implicând un risc continuu, necesitând organizare, colaborare, identificarea unor 

obiective comune într-un grup. Acest proces nu este facil având în vedere multitudinea de interese şi 

cauze, unele fiind calificate drept mai juste şi mai cuprinzătoare decât altele iar reprezentarea acestora 

devine din ce în ce mai dificilă şi din ce în ce mai contestabilă. O evaluare a democraţiei trebuie să ţină 

cont de existenţa şi funcţionarea instituţiilor democratice ale sistemului dar, mai ales, de pluralismul 

politic şi civil, de libertăţile individuale şi de grup, astfel încât interesele şi valorile opuse să fie exprimate 

şi să se afle în competiţie printr-un proces continuu de reprezentare dincolo de momentele alegerilor 

periodice. Această situaţie complexă poate fi reglată prin mecanismele democraţiei participative. 

Democraţia participativă presupune mecanisme prin care luarea deciziilor cu privire la 

problemele comunităţii se face prin implicarea cetăţenilor. Sugestiile şi reclamaţiile cetăţenilor trebuie 

luate în considerare de către decidentul politic, indiferent dacă este de acord sau nu cu cele exprimate de 

aceştia. Democraţia participativă include pe trei paliere participarea cetăţenească la procesul de luare a 

deciziilor publice, participarea cetăţeanului la administrarea banului public şi consultarea publică a 

societăţii civile. Eficienţa democraţiei participative presupune respectarea simultană şi obligatorie a 

principiilor informării, consultării şi al transparenţei luării deciziilor. 

Conceptul de participare cetăţenească are la bază necesitatea consultării cetăţenilor şi exprimarea 

de către aceştia a opiniilor în legătură cu deciziile care se adoptă la diferite niveluri şi de care ei pot fi 

afectaţi în mod direct sau indirect. Importanţa participării cetăţeneşti în activităţile şi deciziile 

administraţiei publice locale decurge din faptul că aceasta conferă calitate guvernării, implicit fiind 

stimulată atragerea de resurse la nivel local şi utilizarea eficientă a acestora iar pe termen lung 

impulsionarea dezvoltării economice locale[3]. 

O accepţiune generală a participării o oferă Giovanni Sartori, evidenţiind nevoia implicării la un 

nivel mai mult decât formal: „Corect înţeleasă, participarea este a lua parte personal, într-un mod voit, 

autoactivat. Participarea nu înseamnă, prin urmare, numai „a fi parte din”(simplul fapt de a fi implicat 

într-o împrejurare oarecare) şi cu atât mai puţin o stare involuntară de „a fi făcut parte din”.[4] 



Considerând această definire generală a participării şi un inventar de definiţii ale participării 

cetăţenilor[5] putem spune că, prin prisma temei abordate, participarea cetăţenilor este o activitate 

voluntară, neremunerată, având drept scop influenţarea directă sau indirectă a reprezentanţilor aleşi la 

nivel local sau naţional şi a deciziilor acestora, exercitarea presiunii pentru a genera reacţie din partea 

sistemului, precum şi articularea şi promovarea activităţilor, intereselor şi a deciziilor individuale sau ale 

grupului la care individul aderă. Prin influenţare se înţelege atât influenţa anterioară adoptării unei legi 

sau politici publice cât şi contestarea ulterioară şi modificarea unei legi sau politici existente care nu mai 

reprezintă interesele celor afectaţi. 

Pornind de la tipologia lui Russel J. Dalton, considerată cea mai elaborată, vom considera 

împărţirea participării voluntare a cetăţenilor în trei categorii[6]: participare convenţională, participare de 

protest şi participare neconvenţională. Prin participare convenţională se înţeleg acele forme de implicare 

considerate conforme cu natura democratică a regimului politic, participarea de protest cuprinde acele 

forme de participare directă, în condiţii definite de public şi cu respectarea cadrului legal şi instituţional 

iar participarea neconvenţională se manifestă prin acele forme de participare care nu respectă legile, care 

încalcă drepturile şi libertăţile celorlalţi sau care atentează la stabilitatea sistemului guvernamental. 

Participarea convenţională a cetăţenilor la luarea deciziilor într-o democraţie cu tradiţie este un 

proces care presupune parcurgerea anumitor etape şi cel puţin două niveluri de participare[7]. Primul 

nivel al participării este informarea, care presupune eforturi atât din partea cetăţenilor, cât şi din partea 

administraţiei locale. Administraţia publică este datoare să emită informaţii către cetăţeni privind 

activitatea şi planurile sale pentru ca aceştia să poată înţelege direcţiile prioritare ale politicii 

administrative a aleşilor locali. Al doilea nivel se referă la consultarea cetăţenilor, aceasta fiind acţiunea 

autorităţilor pentru identificarea necesităţilor cetăţenilor, pentru evaluarea priorităţilor unor acţiuni sau 

colectarea de idei şi sugestii privind o anumită problemă.  

Participarea cetăţenească presupune existenţa unor premise: administraţia locală este deschisă 

spre implicarea cetăţenilor în activitatea complexă a procesului de guvernare, informaţiile de interes local 

sunt transferate permanent de la administraţie la cetăţeni, există modalităţi eficiente prin care 

administraţia culege informaţii de la cetăţeni şi cetăţenii informaţi îşi onorează obligaţia de a participa ca 

parteneri egali în activităţile administraţiei, deoarece înţeleg problemele. Participarea cetăţenească 

reprezintă combinaţia acestor premise legate de informaţie, comunicare şi implicare în relaţia care se 

stabileşte între administraţie şi cetăţeni, iar activităţile administraţiei sunt dezvoltate şi susţinute în aşa fel 

încât să corespundă cât mai mult posibil nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor. 

Dincolo de abordarea local/naţional se constată şi la nivel european accentuarea rolului 

participării cetăţenilor în elaborarea reglementărilor şi politicilor la nivel european. Astfel, Comunicarea 

Comisiei Europene Reglementarea inteligentă în Uniunea Europeană[8] din octombrie 2010 propune 

extinderea perioadei de consultare publică pentru a oferi spaţiul necesar manifestării opiniilor cetăţenilor 

şi revizuirea politicii Comisiei referitoare la consultare prin utilizarea unor noi instrumente şi 

eficientizarea celor existente. Ulterior, în februarie 2011, este publicat Regulamentul 211/2011 privind 

iniţiativa cetăţenească[9] ce stabileşte cadrul legislativ necesar manifestării iniţiativelor legislative ale 

cetăţenilor la nivelul Uniunii Europene. Pentru funcţionarea eficientă a Uniunii Europene şi pentru 

menţinerea legitimităţii politice a instituţiilor sale este importantă implicarea cetăţenilor în mod direct şi 

într-o măsură mai mare în procesul decizional privind politicile publice care îi vor afecta. Mai mult decât 

prin participarea la vot şi alegerea unor reprezentanţi politici, cetăţenii au oportunitatea de a fi consultaţi 

referitor la politicile publice de nivel local, naţional şi comunitar. 

 



2. ADVOCACY – MECANISM DE MANIFESTARE A PARTICIPĂRII CETĂŢENILOR 

 

Advocacy este un proces de durată variabilă care implică o serie de activităţi care au ca scop 

influenţarea politicilor publice în favoarea grupurilor de interes legitime. Influenţarea politicilor publice 

necesită efortul organizat al celor afectaţi de o anumită problemă, acesta luând forma unei campanii. 

Modul de desfăşurare a campaniilor de advocacy a evoluat continuu în timp şi a fost influenţat mai ales 

de existenţa unor reglementări legale care permit şi chiar cer, în mod expres, participarea cetăţenilor la 

luarea deciziilor de politici publice. Gradul de implicare a cetăţenilor în rezolvarea problemelor 

comunităţii diferă de la un loc la altul, acest aspect punându-şi amprenta asupra derulării campaniilor de 

advocacy, unele campanii de advocacy fiind mai uşor de organizat decât altele.  

Influenţare înseamnă pe de o parte presiunea asupra factorilor de decizie astfel încât ei să adopte 

o decizie dorită de un grup anume dar şi furnizarea către factorii de decizie a unor informaţii utile şi 

profesionist organizate necesare fundamentării deciziei. În acest fel, grupurile implicate în advocacy 

devin resurse importante pentru cei care iau decizii, chiar dacă aceştia din urmă nu recunosc întotdeauna 

acest fapt. 

Manualul de advocacy al Centrului de Resurse pentru participare publica[10]oferă o serie de 

definiţii ale procedurii de advocacy selectate din literatura de specialitate care au în comun ideea de 

proces prin care cetăţeni organizaţi influenţează factorii decizionali în luarea unei decizii pe un subiect 

specific. În cele mai multe cazuri, un grup poate alege între mai multe abordări pentru a rezolva o 

problemă a comunităţii. Principalul argument în favoarea procedurii pe care o numim advocacy este că 

poate să aducă o valoare adaugată importantă - mai multă putere pentru iniţiator şi pentru cetăţeni şi mai 

multă antenţie din partea decidenţilor politici.  

 

O campanie de advocacy se caracterizează prin câteva aspecte. În primul rând este centrată pe 

oameni, ajutându-i să-şi înţeleagă puterea şi să o folosească pentru a participa efectiv la luarea unei 

decizii publice. Apoi este centrată pe valori o campanie de advocacy are în centru o cauză”nobilă”. În al 

treilea rând campania de advocacy reformează balanţa puterii, de multe ori advocacy fiind descris ca un 

joc de putere în care cei cu mai puţină influenţă câştigă putere să-i influenţeze pe cei puternici[11]. În cele 

din urmă influenţează factorii decizionali şi este incluzivă astfel încât cu cât o campanie de advocacy 

implică mai mulţi oameni, cu atât succesul ei este mai mare. 

Efectele unei campanii de advocacy se pot produce pe trei paliere: obţinerea unei ameliorări 

reale, imediate şi concrete a situaţiei care afectează cetăţenii, oferirea cetăţenilor a sentimentului propriei 

puteri şi transformarea relaţiilor de putere în sensul echilibrării balanţei între guvernanţi şi guvernaţi. 

Ulterior acestui demers decidentul politic devine mai sensibil la opţiunile cetăţenilor, iar procesul 

decizional mai deschis pentru cetăţeni, mai transparent şi mai responsabil. 

În România ultimilor ani s-au înregistrat eforturi de transparentizare a procesului decizional şi din 

partea decidenţilor publici şi din partea reprezentanţilor societăţii civile, segmentaţi pe grupuri de interese 

legitime. Spre deosebire de alte ţări în care advocacy este utilizat de către cetăţeni şi grupurile de interese 

pentru influenţarea politicilor publice, în ţara noastră există avantajul reglementării legale a acestei 

proceduri prin Legea 52/2003 a transparenţei decizionale. Utilizarea cadrului legislativ de transparenţă de 

către toate părţile implicate a generat experienţe şi progrese semnificative în înţelegerea, de către ambele 

părţi a avantajelor participării societăţii civile la actul de decizie publică[12]. Printre avantajele 

decidenţilor politici se regăsesc: contactul direct cu alegătorii, prin consultare publică a principalelor 

proiecte de legi şi utilizarea expertizei voluntare, a studiilor de caz provenite din societatea civilă. 



Decidenţii politici pot prelua direct gradul de asimilare şi de acceptare al societăţii civile cu privire la 

proiecte de acte normative disputabile iar prin mecanismele de consultare publică procesul legislativ 

poate fi puternic mediatizat, conducând la îmbunătăţirea imaginii structurilor deciziei publice. 

Transparenţa deciziei publice prin consultarea publică structurată susţine direct programul anticorupţie şi 

se diminuează traficul de influentă prin exprimarea publică a intereselor diferitelor părţi implicate. În cele 

din urmă convingerea cetăţeanului că participă direct la procesul legislativ conduce la un capital de 

imagine pentru decidenţii politici. Fiind un mecanism ce are la bază abordarea de tip”câştig-câştig”şi 

societatea civilă beneficiază de avantaje. Consultarea publică structurată oferă posibilitatea grupurilor 

afectate de un proiect de lege să-şi exprime susţinerea, amendamentele şi să-şi argumenteze în mod expert 

opiniile. Societatea civilă se va simţi parte a procesului legislativ şi va accepta mult mai uşor 

compromisul, responsabilizându-se cu privire la procesul legislativ, fără a mai căuta posibilităţi opace de 

influenţare a proiectelor de legi. 

Totuşi, în ciuda cadrului permisiv de interferenţă între grupurile de interese afectate de legislaţie 

şi decidenţii politici, se constată încă o neîncredere între cele două părţi asupra valorii adăugate ce rezultă 

din cooperarea comună la actul de guvernare. Pe de-o parte decidentul public nu crede în valoarea 

adăugată a societăţii civile şi consideră procesul de consultare publică o constrângere temporală în raport 

cu decizia pe care trebuie să o ia, iar pe de altă parte societatea civilă nu este conştientă de mecanismele 

pe care le are la îndemână pentru influenţarea legislaţiei care o afectează, utilizând rar aceste posibilităţi 

sau prea târziu în raport cu procesul legislativ. Cazurile de succes aparţin unui grup restrâns al structurilor 

societăţii civile româneşti care au înţeles avantajele şi perseverează în acest proces. Aceste aspecte 

precum şi neexistenţa sau slaba manifestare a unui regim sancţionator adecvat au permis multiple situaţii 

de eludare a prevederilor legislative şi apariţia de reglementări la nivel local sau naţional fără o consultare 

reală şi adecvată a factorilor interesaţi. Ca reacţie la această stare de fapt în ianuarie 2012 s-a constituit 

Coaliţia 52 care îşi propune amendarea Legii 52/2003 privind transparenţa decizională[13] prin 

introducerea unor repere procedurale de consultare publică, responsabilizarea factorilor decizionali în 

ceea ce priveşte consultarea publică şi constatarea nulităţii de drept a actelor normative în a căror adoptare 

nu a fost respectată procedura de consultare publică[14]. Demersurile Coaliţiei 52 s-au materializat în 

iniţiativă legislativă a parlamentarilor[15], întregul proces fiind o campanie de advocacy la nivel naţional 

şi un veritabil exerciţiu de influenţare a unei legi de către un grup de interese legitim.  

Procedura minimală de consultare publică presupune o serie de avantaje, respectiv oferă o 

platformă transparentă de exprimare a opiniilor oricărui cetăţean interesat de un proiect de act normativ, 

având nevoie doar de existenţa unei căsuţe electronice de mesaje, asigură implicarea largă a experţilor 

privaţi şi publici în a-şi aduce contribuţia profesională în tematica abordată de proiectul de act normativ şi 

oferă posibilitatea colectării extinse şi voluntare a opiniilor legate de un proiect de act normativ, ca bază 

aprofundată de analiză pentru decizia publică. În plus, ca avantaje suplimentare pentru alte grupuri 

interesate oferă posibilitatea mass media de ridicare a standardelor emisiunilor economice, sociale şi 

politice, cu resurse informaţionale consistente, oferă resurse informaţionale consistente cercetătorilor şi 

experţilor din diverse domenii, asigură acumularea unui număr larg de opinii într-un timp scurt şi operativ 

şi asigură rapoarte sinteză pentru decizia publică şi alte structuri interesate, inclusiv cele internaţionale. 

Reglementarea obligativităţii consultării publice având în vedere o procedură minimală va avea ca 

efect atragerea cetăţenilor ca parteneri la dialog în problemele care îi afectează şi prin urmare participarea 

voluntară cetăţenească a acestora. 



3. COOPERARE ŞI RESPONSABILITATE SOCIALĂ PRIN ADVOCACY ŞI 

CREŞTEREA EFICIENŢEI CONSTITUŢIEI 

Conexiunea dintre participarea voluntară a cetăţenilor şi democraţia participativă [16], advocacy 

şi eficienţa constituţiei nu se poate articula decât prin intermediul teoriei alegerii publice. Esenţa acestei 

probleme constă în modul prin care putem ajunge la adoptarea unor decizii care să fie în acord cu 

preferinţele tuturor celor care iau parte la decizie. Problema felului în care decidem ridică o serie de 

întrebări fundamentale cu privire la democraţie, interesul public şi raţionalitatea alegerilor noastre.[17] 

 În condiţiile în care se spune că o democraţie directă este, într-un anumit sens, o democraţie care 

se autoguvernează, se poate spune că această formă de guvernare există numai în raport cu grupurile 

relativ reduse, limita admisă fiind aceea a unei adunări parlamentare.[18] Încercarea imanentă a societăţii 

deschise de reconstruire a teoriei democraţiei participative este împiedicată de realitatea că participarea 

rămâne un concept mereu nedefinit şi evaziv, care ne lasă cu imaginea unei democraţii restrânse şi cu o 

teorie de avangardă asupra unor grupuri restrânse, active şi motivate.[19] 

Răspunsul la problema motivaţiei acţiunii sociale a indivizilor se regăseşte în teoria economiei 

politice a lui Vilfredo Pareto, care considera că fiecare individ şi grup social este stimulat de căutarea 

maximului de ofelimitate şi aceasta conduce societatea spre echilibru (unde ofelimitatea este o modalitate 

convenabilă de a exprima satisfacţia derivată din folosirea bunurilor – deci şi a bunurilor publice sau a 

interesului general – n.a.), fără a fi nevoie de măsurarea ei.[20] Aşadar, un individ va participa la acţiunea 

colectivă doar dacă beneficiul participării va fi mai mare decât costurile pe care trebuie să le plătească 

pentru a participa.[21] Dacă acceptăm premisa că „omul economic“ îşi urmăreşte raţional propriile 

scopuri (sau propriul interes) în tranzacţiile de bunuri şi servicii de pe piaţă, nu există nici un temei să 

presupunem că în spaţiul deciziilor politice aceiaşi indivizi ar putea fi animaţi de cu totul alte motive sau 

pasiuni. Eventualele diferenţe dintre cele două tipuri de decizii trebuie să fie explicate prin contextul 

diferit în care se petrec aceste alegeri, prin tipul diferit de beneficii, stimulente şi costuri.[22] 

Interesul economic este considerat un motiv primar al implicării cetăţenilor în acţiuni politice 

datorită asocierilor identificate între momentele de depresie sau criză economică şi frământările 

manifestate în direcţia schimbării politice. Atunci când motivaţia economică a actelor participative nu este 

în concordanţă cu gradul de sofisticare politică a cetăţenilor, conexiunea între cele două fenomene poate fi 

identificată în absorbţia temelor economice în reacţia generalizată a cetăţenilor faţă de”vremurile 

bune”sau”vremurile rele”pe care aceştia le trăiesc. Evaluarea funcţionării de ansamblu a societăţii în 

termenii bun/rău depinde în mare măsură de reprezentarea fiecărui individ asupra societăţii bune şi de 

aşteptările pe care le are de la cei aleşi să o conducă.[23] 

 În acest context trebuie căutat răspunsul la întrebarea”Cine sunt cetăţenii care se implică/nu se 

implică în acte participative?”, iar răspunsul trebuie identificat într-un complex de factori în care sunt 

incluse atât aspectele personale şi sociale, cât şi cele economice şi politice.[24] Disponibilitatea şi 

accesibilitatea sporită a informaţiei politice, modificarea normelor sociale în direcţia încurajării 

participării politice a publicului feminin şi schimbarea priorităţilor valorice ale publicului occidental 

dinspre valorile materialiste către cele postmaterialiste au favorizat concentrarea energiilor publicului în 

direcţia preocupărilor şi valorilor postmaterialiste. [25] 

Plasându-ne în sfera valorilor non-materiale, schimbările paradigmei sociale ca urmare a 

extinderii proceselor antrenate de modernizare au generat schimbări şi în modurile de participare a 

cetăţenilor, redefinind relaţia acestora cu sistemul politic. Procesul mobilizării sociale presupune 

integrarea cetăţenilor în reţele extinse de comunicare şi în organizaţii moderne care îi îndepărtează de 



modelul izolării fizice [26] şi de cel al necooperării sociale, ca răspuns ineficient la”dilema 

prizonierului.”[27] 

Oricum, din perspectivă ontologică, conexiunea socială este anterioară instituţiilor politice şi ea 

poate exista şi în absenţa acestora. O societate constă în instituţii conectate sau care se influenţează 

reciproc şi practici consensuale sau adversariale prin care oamenii îşi pot aplica proiectele şi îşi pot căuta 

fericirea. Însă realizarea acestui deziderat (chiar constituţional în accepţiunea americană - n.a.) poate 

afecta deseori profund, condiţiile în care alţi oameni acţionează.[28] 

În acest sens, Jurgen Habermas a conturat un „model comunicativ”al interacţiunii sociale care 

facilitează participarea neconstrânsă a membrilor societăţii şi găsirea consensului cu privire la valorile 

împărtăşite în comun.[29] Pe baza acestui model, Larry May, unul dintre cei mai importanţi filosofi 

contemporani americani, a susţinut un sistem de advocacy legal care să nu conceapă domeniul 

interacţiunii sociale ca pe un câmp de bătălie între interese private ireconciliabile în numele promovării 

acestora cu orice preţ, în detrimentul sistemului de advocacy care promovează şi potenţează conflictele 

sociale în plan juridic ceea ce produce efecte dezintegrative asupra solidarităţii sociale şi pune în pericol 

sistemul participativ al guvernării democratice care depinde de sentimentul apartenenţei la comunitate al 

cetăţenilor.[30] 

Efectul mobilizării sociale voluntare este perceput şi în domeniul responsabilităţii sociale în care 

responsabilitatea noastră derivă din apartenenţa împreună cu alţii la un sistem de procese interdependente 

de cooperare şi competiţie prin care căutăm beneficii şi ţintim să realizăm proiecte.[31] În această 

viziune, pe care o împărtăşim, a „modelului de conexiune socială a responsabilităţii”[32], participarea 

cetăţenilor prin advocacy la procesul legislativ va produce efecte atât pe planul eficientizării legislaţiei, 

cât şi pe planul înţelegerii, acceptării şi ataşamentului faţă de sistemul normativ. În prima situaţie, deşi 

K.J. Arrow a demonstrat în lucrarea sa „Social choice and individual values”, (New York, 1963) că 

regulile democratice ale procesului legislativ nu pot garanta o legislaţie eficientă, nimic nu împiedică 

clasele sau grupurile rivale care participă la procesul instituţional legislativ să negocieze şi să coopereze 

pentru a obţine o legislaţie eficientă.[33] Chiar dacă organizarea şi regulile procedurii legislative nu pot 

garanta o soluţie consensuală, arată Robert Cooter, cooperarea rămâne posibilă iar rezultatele acesteia pot 

să combine regulile democratice şi necesitatea eficienţei.[34] Advocacy, fiind mai aproape de comanda 

socială şi situându-se uneori la momentul iniţial al procedurii legislative, are capacitatea de a facilita 

cooperarea socială şi participarea cetăţenească, fiind de natură să sporească eficienţa demersului normativ 

ca răspuns dat necesităţii sociale. În cea de-a doua situaţie, nivelul şi măsura responsabilităţii sunt 

apreciate în funcţie de gradul şi conţinutul procesului de transpunere conştientă în practică a prevederilor 

normelor sociale[35]. Participând în mod activ şi angajat la formularea comenzii de reglementare 

normativă, la iniţierea şi dezbaterea procesului legislativ, cooperând în acest sens cu alţi membri ai 

societăţii, putem afirma că advocacy potenţează funcţia dreptului de formare a unei atitudini culturale a 

individului faţă de norma legală, în cadrul căreia, dobândind dimensiunea responsabilităţii, individul nu se 

mai află în situaţia de subordonare „oarbă”faţă de lege şi de supunere neînţeleasă faţă de aceasta, ci în 

situaţia de a se raporta în mod activ şi asumat la normele şi valorile societăţii[36]. 

Contemporaneitatea înregistrează noi tendinţe ale participării cetăţenilor ca urmare a procesului 

de sofisticare politică, iar dintre acestea, apariţia mişcărilor orientate pe probleme specifice (issue-

oriented) şi a noilor ataşamente faţă de aceste mişcări[37] ne permite încadrarea procedurii de advocacy 

în acest curent socio-politic recent şi novator din perspectiva democraţiei participative. Tendinţa a fost 

receptată şi la nivel instituţional de către Uniunea Europeană, astfel că Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE) consolidează cetăţenia Uniunii şi îmbunătăţeşte mecanismul de funcţionare 



democratică a Uniunii prevăzând la art.11 alin. (4) faptul că “la iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni 

ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată 

să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni 

consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor”.[38] Ca urmare, a fost 

adoptat Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 

2011 privind iniţiativa cetăţenească [38], iar conform definiţiei dată de regulament, „iniţiativa 

cetăţenească”reprezintă acea iniţiativă prezentată Comisiei în conformitate cu prevederile acestuia, prin 

care Comisia este invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor sale, orice propunere corespunzătoare privind 

chestiuni pentru care cetăţenii consideră că este necesar un act juridic al Uniunii în vederea punerii în 

aplicare a tratatelor, care a fost susţinută de cel puţin un milion de semnatari eligibili provenind din cel 

puţin un sfert din toate statele membre[40]. 

Din această perspectivă, participarea cetăţenilor la luarea deciziilor politice şi, mai ales, 

constituţionalizarea acestui fenomen ni se par primordiale. Aşa cum am arătat deja, sofisticarea politică a 

cetăţenilor trebuie să conducă la atingerea scopului comunităţii de cetăţeni, acela de a face să funcţioneze 

democraţia participativă [41] în căutarea binelui comun. Câştigurile reciproce izvorâte din cooperarea 

socială sunt un bun public, iar Constituţia este în mod esenţial un contract menit să asigure cooperarea 

reciprocă, dar care, în lipsa unui mecanism de constrângere nu poate reuşi acest lucru [42]. Eficienţa unei 

constituţii înseamnă protecţie faţă de puterea Leviathanului, iar această protecţie presupune reguli, 

proceduri şi instituţii care limitează în mod efectiv puterea statală [43].  

Pentru aceasta subscriem cu convingere la propunerea includerii unui nou capitol în Constituţia 

României intitulat „Participarea cetăţenilor la viaţa democratică”, care să dea expresie funcţională 

următoarelor principii: al luării deciziilor cât mai aproape de cetăţean (subsecvent principiului 

subsidiarităţii); al consultării de către autorităţile publice în vederea luării deciziilor a cetăţenilor şi a 

asociaţiilor reprezentative; al consultării sindicatelor şi patronatelor de către autorităţile publice şi al 

facilitării dalogului social între autorităţi, pe de o parte, sindicate şi patronate, pe de altă parte, cu 

respectarea autonomiei celor din urmă; creşterea rolului Avocatului Poporului în facilitarea dialogului 

între cetăţean şi instituţiile statului, ca măsură alternativă sau complementară liberului acces la justiţie; 

reformarea dreptului la iniţiativă legislativă al cetăţenilor în sensul simplificării mecanismului 

constituţional; adoptarea referendumului abrogativ, ca posibilitate a unui număr de cetăţeni să iniţieze o 

consultare populară având ca obiect o lege votată de Parlament pentru naşterea unui dialog autentic între 

naţiune şi reprezentanţii ei etc”[44]. 

Prin valenţele sale legale şi civice, advocacy reprezintă una dintre soluţiile societăţii 

contemporane de a recompune democraţia participativă în condiţiile unei realităţi din ce în ce mai 

complexe. Reiterând ideea că participaţionismul realizează joncţiunea dintre democraţia directă şi cea 

reprezentativă [45], advocacy, ca mediu instituţional, procedură legală şi canal comunicaţional prin care 

cetăţenii pot participa la ameliorarea procesului decizional, are capacitatea de a contribui la redobândirea 

semnificaţiilor nediluate, originare ale mecanismelor constituţionale reprezentative contemporane, adică 

iniţiativa şi procedura legislativă, votul electoral, referendumul. 
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