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Rezumat: La aproape un sfert de secol de la debutul procesului democratic în România postdecembristă, ideea 

de democraţie cunoaşte în rândul populaţiei o apetenţă tot mai palidă. Clamarea zgomotoasă a acestui concept, ca 

replică la regimul dictatorial anterior, şi excesul de limbaj specific, în contrast însă cu atitudinea şi conduita abuzivă şi 

discreţionară a exponenţilor noii puteri, au produs o gravă eroare de percepţie din partea opiniei publice. S-a ajuns până 

acolo încât la nivelul anumitor segmente sociale, inclusiv dificultăţile vieţii de zi cu zi, cu care se confruntă populaţia, 

sunt puse pe seama democraţiei. În absenţa unei conduite politice convingătoare, este greu de explicat şi de lămurit, că 

nu democraţia în sine este cauza relelor care s-au abătut asupra ţării şi a poporului, ci folosirea ei ca o mască, pentru 

disimularea comportamentelor abuzive, neloiale şi discreţionare din partea puterii. Suveranitatea poporului, care ar 

trebui să legitimeze actul de guvernare pentru ca acesta să fie unul democratic, a devenit o lozincă lipsită de conţinut, 

folosită în discursul politic doar pentru justificarea actelor inspirate de interesele egoiste ale actorilor politici. În aceste 

condiţii, mandatul reprezentativ, pe care de fapt se fundamentează edificiul democratic al statului, cunoaşte o accentuată 

alterare şi denaturare, chiar în litera şi spiritul Constituţiei.  
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Considerente introductive privind mandatul reprezentativ şi democraţia reprezentativă 
 

Starea de insatisfacţie, faţă de modul cum este guvernată societatea şi aspiraţiile permanente către un 

guvernământ mai bun, reprezintă o constantă a întregii evoluţii a umanităţii. Niciodată masele, în totalitatea lor, 

nu s-au declarat mulţumite de modul cum sunt guvernate. Chiar şi cele mai loiale şi corecte guvernări, au eşuat 

în confruntarea cu orizontul de aşteptare al maselor. Din antichitate şi până în zilele noastre, un asemenea 

obiectiv s-a dovedit a fi unul utopic. Dar, în acelaşi timp, este de recunoscut că tocmai această insatisfacţie, cu 

toate tulburările sociale pe care le produce, a constituit, din toate timpurile, un  incontestabil factor de progres. 

Ideea binelui comun, a unei satisfacţii sociale cât mai largi, au inspirat gândirea şi practica guvernării să 

promoveze şi să experimenteze, în decursul timpului, diferite formule de guvernare. Printre acestea, de o 

atenţie deosebită s-a bucurat, mai ales în epoca modernă, teza guvernării întemeiată pe voinţa celor mulţi [1]. 

S-a considerat că numai o guvernare legitimată de popor, ar putea să-i satisfacă acestuia aspiraţiile de bunăstare 

şi progres.  

O asemenea formulă a primit, încă din antichitate, numele de democraţie. Există două forme de 

guvernare democratică, directă şi reprezentativă.  Democraţia directă, reprezintă un sistem de guvernare în care 

deciziile de interes public sunt luate direct de populaţie. Practica a demonstrat, însă, că un asemenea mod de 

guvernare este nerealist. Costurile organizării unor consultări populare, durata procesului decizional la care 

participă întregul popor, complexitatea mecanismelor guvernării, inaccesibile pentru o bună parte a populaţiei, 

diversitatea opţiunilor şi intereselor ce se manifestă la nivel social, nu de puţine ori ireconciliabile, sunt doar o 

parte dintre cauzele pentru care democraţia directă n-a devenit o formulă viabilă în practica guvernării. În 

acelaşi timp, nici guvernanţii n-au încurajat-o, în mod onest, cel puţin în ceea ce priveşte consultările populare. 
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De multe ori acestea au fost compromise, tocmai prin invocarea falsă a unor aşa-zise „probleme de interes 

naţional”, când în realitate era vorba de interesul celor aflaţi la putere, de a-şi apăra şi întări poziţia 

contestabilă, de a-şi „legitima” deciziile nepopulare şi abuzurile guvernării. Experienţa „democratică” a 

României este destul de bogată din acest punct de vedere [2]. 

Din aceste motive, mai realistă şi mai viabilă în practica guvernării, s-a dovedit a fi democraţia 

reprezentativă. Bazându-se tot pe voinţa poporului, ea poate să creeze un mecanism de guvernare care să 

garanteze o bună şi eficientă administrare a afacerilor publice [3]. Nu este însă o formulă ferită de deviaţii şi de 

riscuri. Nu este funcţională doar prin ea însăşi. Cazurile când aleşii, respectiv cei desemnaţi să guverneze în 

numele şi interesul poporului, ajung să-şi adjudece funcţii şi demnităţi publice prin fraudă, prin înşelarea 

încrederii maselor, ei fiind de fapt captivii propriilor slăbiciuni şi neputinţe, a compromisurilor şi 

aranjamentelor de culise pe seama interesului public, sunt întâlnite peste tot în lume şi au însoţit evoluţia 

guvernământului reprezentativ chiar de la începuturile sale. Aceste riscuri nu reprezintă însă o fatalitate pentru 

acest tip de democraţie. Pe măsură ce societatea se maturizează şi îşi defineşte cu mai multă luciditate 

drepturile, devenind, totodată, conştientă de rolul ce-l are în actul de guvernare, se primenesc procedurile 

electorale şi se creează sisteme de control asupra deciziei politice. 

Printr-un asemenea proces trece şi societatea românească, confruntată cu grave derapaje democratice şi 

o percepţie din ce în ce mai confuză, asupra rolului ce-l poate avea poporul în actul de guvernare. Se constată 

însă că insatisfacţiile şi dezamăgirile postelectorale, în loc să-l mobilizeze pentru a pune presiune pe clasa 

politică, din contra, îl descurajează, îi alimentează neîncrederea şi-i provoacă un sentiment de neputinţă. În 

aceste condiţii o parte a electoratului, din păcate destul de semnificativă, devine complice în cadrul unor 

proceduri electorale viciate, iar cealaltă parte, profund decepţionată, refuză să-şi mai exercite dreptul de vot, 

ceea ce, desigur, nu reprezintă o soluţie acceptabilă. 

Opinia publică ar trebui să ştie, că tot ceea ce s-a realizat în amplul proces de democratizare a statului 

şi, mai ales, în afirmarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în recunoaşterea acestora de către autoritatea 

publică, s-a făcut cu mari sacrificii. Niciodată şi nicăieri în lume, cei aflaţi la putere n-au renunţat de bună voie 

la maniera abuzivă şi discreţionară de a guverna, la tot felul de privilegii şi favoruri care-i fac captivi unor 

cercuri restrânse de interese. Multă vreme actul de guvernare nici n-a intrat în zona dreptului, respectiv să fie 

legiferat. Nefiind legiferat, puterea, în actele sale, n-avea practic nicio limită. Epoca modernă avea să aducă cu 

sine şi legiferarea actului de guvernare, marcând astfel începuturile statului de drept. Totul s-a făcut sub 

presiunea maselor, atunci când acestea au atins un anumit nivel de maturitate politică şi s-au putut organiza în 

confruntarea lor cu factorii de putere. Aşa s-a ajuns şi la constituţionalizarea actului de guvernare şi a 

raporturilor de putere [4]. 

În acelaşi timp, trebuie să se înţeleagă că indiferent cât de sever ar fi acest cadru legislativ şi cât de 

autoritară ar fi Constituţia, în calitatea ei de garant al statului de drept, zona puterii continuă să fie vulnerabilă, 

generând noi pericole şi riscuri asupra drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. După edificarea instituţiilor 

democratice ale statului şi întărirea încrederii în buna lor funcţionare, considerându-le intangibile, masele au 

intrat într-un proces de relaxare. Concomitent s-a înregistrat şi o ameliorare a nivelului de trai care, cu timpul, a 

indus o stare de indiferenţă faţă de exerciţiul puterii, faţă de ceea ce se petrece în zona deciziei politice. În 

aceste condiţii au renăscut, desigur în alte forme, abuzul, actele de autoritarism, dependenţa faţă de cercurile 

oculte de interese, etc. Acest proces este specific democraţiilor evoluate. În România, însă, statul şi edificiile 

sale sunt doar definite a fi democratice, pentru că în realitate ele sunt aservite unei clientele oligarhice. Aceasta 

şi-a creat între timp garanţii juridice, inclusiv în Constituţie, „legitimându-şi”, astfel, abuzurile şi actele care 

subminează interesul naţional, prin aşa zisa voinţă a poporului, concretizată în legea fundamentală. Toate 

acestea sunt posibile pe fondul slăbiciunii manifestată de popor, al decăderii spiritului civic şi al 

responsabilităţii faţă de viitorul naţiunii, al demoralizării şi deculturalizării maselor largi populare.  

Una dintre instituţiile fundamentale ale statului de drept este mandatul reprezentativ. După cum s-a 

arătat mai sus, statul de drept funcţionează pe baza democraţiei reprezentative, iar esenţa acesteia este tocmai 

mandatul reprezentativ. Prin urmare, dacă statul de drept se îndepărtează tot mai mult de valorile care-l 

definesc, şi devine captiv al unor cercuri de interese egoiste, o cauză ar trebui s-o constituie viciile aşa zisului 

mandat reprezentativ, pentru că el reprezintă, în definitiv, legătura dintre voinţa poporului şi autoritatea 

publică, sau, cu alte cuvinte, el face posibilă transpunerea în actul de guvernare a interesului public. De aceea, 

ne-am propus să analizăm această instituţie, aşa cum este ea fundamentată în Constituţia României din 1991 şi 

să reliefăm, dacă regimul ei constituţional actual, este compatibil cu realităţile româneşti şi cu aspiraţiile 

democratice ale poporului român. 
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I. Conţinutul mandatului reprezentativ potrivit Constituţiei României din 1991 

 

Actuala Constituţie a României deşi ar trebui să fie accesibilă pentru orice cetăţean ştiutor de carte, 

pentru că este legea fundamentală a statului şi, mai mult decât atât, a trecut printr-o procedură de validare 

populară. Presupunându-se că 2/3 dintre alegători, care au votat-o, i-ar cunoaşte şi conţinutul, totuşi încercarea 

de a o înţelege în litera şi spiritul ei ne pune în faţa unor texte aparent confuze, dar tocmai prin această 

obscuritate ele ascund scopuri contrare voinţei suverane a poporului şi chiar interesului naţional. Unul dintre 

aceste texte este şi cel care instituie mandatul reprezentativ pentru deputaţi şi senatori. Sub denumirea 

marginală „Mandatul reprezentativ”, conţinutul art. 69 din Constituţia României este următorul:  

„(1) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.  

  (2) Orice mandat imperativ este nul”. 

Vom constata, de la început, că denumirea marginală a acestui articol, raportată la conţinutul său, este 

una falsă. Mandatul reprezentativ, impune celui care a fost împuternicit cu anumite sarcini, să acţioneze în 

numele şi interesul celui de la care a primit însărcinarea. După conţinut însă, textul acestui articol nu le creează 

nici o răspundere deputaţilor şi senatorilor, de a acţiona în numele şi interesul celor de la care au primit 

mandatul.     

Potrivit primului aliniat, deputaţii şi senatorii, în exercitarea mandatului, sunt în serviciul poporului. 

Dar, în oferta politică pe care candidaţii o fac alegătorilor, nici nu se aminteşte de un asemenea angajament. 

Pentru a câştiga capital politic, respectiv cât mai multe voturi, fiecare candidat îşi concepe mesajul, pornind de 

la nevoile reale ale alegătorilor din circumscripţia sau colegiul unde candidează. Ori, orizontul de aşteptare al 

electoratului este de o mare diversitate. Dacă mesajul ar fi unul general, axat, exclusiv, pe un interes naţional 

abstract, el n-ar avea niciun efect asupra celor cărora le este adresat. Deci, mesajul candidatului se plasează în 

orizontul de aşteptare concret al fiecărui segment electoral. Însă, după ce este ales şi i se atribuie mandatul, 

candidatul devenind deputat sau senator, el nu mai este ţinut de angajamentele pe care şi le-a asumat faţă de 

alegători, pentru că el nu se află în serviciul celor care l-au votat ci în „serviciul poporului”. Dar, poporul, după 

cum se ştie, nu se poate manifesta în plenitudinea sa decât cu ocazia unui scrutin universal, bineînţeles în 

măsura în care se înregistrează o participare semnificativă, iar administrarea operaţiunii nu este viciată. Alta ar 

fi situaţia când deputatului sau senatorului i s-ar stabili o răspundere constituţională concretă, faţă de cei care i-

au încredinţat mandatul, fără ca un asemenea statut să fie opus obligaţiei de a-şi servi poporul.  

Potrivit textului constituţional citat, deputatul sau senatorul se află în serviciul poporului, exercitând un 

mandat. De către cine este încredinţat acest mandat? Desigur, nu de popor, ci de o anumită parte a acestuia, 

adică un segment electoral cu particularităţile, interesele şi aşteptările sale care, într-o oarecare măsură, 

coincid, desigur, cu cele generale ale întregului popor, dar conţinutul său este în mare unul particular, aşa cum 

s-a arătat mai sus. Pentru ca mandatul să fie unul general, ar trebui ca oferta politică să fie unică la nivel 

naţional. Însă aşa ceva nu este de conceput din punct de vedere politic.  

Deci, deşi mandatul este încredinţat de un anumit grup de alegători, exprimând  interesele acestora, 

totuşi deputatul şi senatorul se află în „serviciul poporului”, statut care-l absolvă de vreo răspundere faţă de cei 

care l-au votat.   

Iresponsabilitatea acestuia faţă de alegători este întărită de aliniatul (2) al aceluiaşi articol, care 

precizează că „orice mandat imperativ este nul”. Pentru o bună parte dintre alegători acest text este de 

neînţeles. Dar nu este singurul care, printr-o formulă juridică, pretins a fi de specialitate, creează pentru 

exponenţii puterii situaţii privilegiate, şi, nu de puţine ori, chiar împotriva interesului naţional.  

Atunci când mandatul este imperativ, mandatarul este obligat să urmeze întocmai instrucţiunile date de 

mandant. În cazul nostru, mandatarul este deputatul sau senatorul, iar mandantul, electoratul, constituit într-un 

colegiu, care l-a votat. Deci, dacă mandatul de deputat sau senator ar fi imperativ, el ar trebui să acţioneze 

pentru realizarea întocmai a ofertei politice, pentru care alegătorii şi-au dat votul, adică să-şi îndeplinească 

promisiunile electorale făcute. Însă, în această relaţie nefiind admise regulile mandatului imperativ, deputatul 

sau senatorul poate să facă orice promisiune, pentru că nu va fi şi obligat s-o îndeplinească.  

Nulitatea mandatului imperativ exclude şi posibilitatea revocării, fapt ce lipseşte electoratul de cea mai 

eficientă pârghie de control asupra celui care-l reprezintă. Alta ar fi responsabilitatea deputatului sau 

senatorului, dacă ar şti că pentru o activitate nesatisfăcătoare sau fapte ilicite, mandatul i s-ar putea retrage 

oricând. Dar aşa, având, pe timp de patru ani, garanţia unui statut intangibil, se înţelege că numai promisiunile 

făcute alegătorilor nu-l preocupă pe el în acest timp. Dat fiind şi mentalitatea lor funciară, marea majoritate 
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dintre ei, aşa după cum bine se ştie, caută să-şi sporească privilegiile şi să-şi valorifice prerogativele funcţiei, 

spre satisfacerea propriilor interese. Că dezamăgesc electoratul şi, prin urmare, le scad şansele de reuşită în 

situaţia că vor mai candida, sunt, în mintea lor, reprezentări neînsemnate faţă de avantajele şi privilegiile de 

care se bucură în timpul mandatului şi, deci, n-ar fi deloc dispuşi să le sacrifice pentru un viitor mandat incert, 

desigur. 

Prin interdicţia constituţională a mandatului imperativ, statutul deputatului sau senatorului devine, 

deci, unul independent faţă de cei care l-au votat. Singura legătură care, să zicem, s-ar mai păstra este cea 

politică, dar, având în vedere că ea presupune cultură şi responsabilitate politică, ataşament faţă de valorile 

naţionale, simţ patriotic, demnitate şi un dezvoltat spirit civic [5], valori inexistente la marea majoritate a celor 

ce alcătuiesc, în prezent, aşa zisa clasă politică, nici pe departe ea nu poate constitui o garanţie de loialitate faţă 

de electorat. O asemenea garanţie devine şi mai golită de conţinut, dacă avem în vedere şi condiţiile deficitare 

în care se desfăşoară, în prezent, alegerile în România, condiţii create premeditat pentru ca o anumită „elită 

politică transpartinică” să se eternizeze la putere, în ciuda opoziţiei pe care o face poporul, tot mai nemulţumit 

de înrăutăţirea standardului său de viaţă, şi tot mai conştient că această degradare îşi are cauza în gestionarea 

cu rea-credinţă a afacerilor publice. 

 

II. Nulitatea mandatului imperativ şi traseismul politic 

 

În procedura de revizuire a Constituţiei în 2003, s-a propus un amendament prin care, aşa după cum 

era formulat, se urmărea întărirea responsabilităţii politice a deputaţilor şi senatorilor. Potrivit acestuia, 

deputatul sau senatorul care, în timpul mandatului, părăsea partidul pe listele căruia sau din partea căruia a 

candidat, pierdea mandatul, partidul respectiv desemnându-şi un alt membru în locul rămas vacant.  

Acest amendament nu şi-a găsit, desigur, locul în Constituţia revizuită, lucru pe deplin înţeles, având în 

vedere că el stabilea o constrângere pentru deputaţi şi senatori, şi o obligaţie de loialitate din partea lor,  atât 

faţă de partidul care-i promova, cât şi faţă de electoratul care le încredinţa votul, încrezător fiind în programul 

acelui partid. Fiind vorba tocmai de statutul lor, cum ar fi trebuit să fie oare acei deputaţi şi senatori care au 

adoptat legea de revizuire a Constituţiei în 2003, pentru a-şi impune ei singuri constrângeri, drept garanţii de 

loialitate şi responsabilitate? 

În explicaţiile şi comentariile asupra Constituţiei revizuite, Mihai Constantinescu, Ioan Moraru şi 

Antonie Iorgovan, constituţionalişti recunoscuţi de alt fel în doctrina juridică românească, formulează nişte 

explicaţii, pe care le-aş socoti ca fiind făcute de nişte avocaţi în apărarea clienţilor lor. Având o contribuţie 

substanţială, atât la elaborarea proiectului Constituţiei în varianta din 1991, cât şi la revizuirea acesteia în 2003, 

este lesne de înţeles, de ce în explicaţiile date au trebuit să abandoneze spiritul ştiinţific şi să susţină, într-o 

manieră avocăţească, „justeţea” respingerii acelui amendament. 

Astfel, în primul rând, ei susţin că dacă senatorul sau deputatul ar fi împiedicat, prin riscul pierderii 

mandatului, să părăsească partidul care i-a susţinut politic candidatura, şi al cărui exponent este în Parlament, 

s-ar leza „principiul mandatului reprezentativ, potrivit căruia parlamentarii sunt reprezentanţii poporului, ai 

naţiunii în ansamblul său, indiferent în ce circumscripţie au fost aleşi, şi pe lista cărui partid au candidat” [6].  

În opoziţie cu acest punct de vedere, am crede totuşi, că mai degrabă se încalcă principiul 

reprezentativităţii, atunci când se părăseşte partidul creditat de electorat fără a se renunţa şi la mandat. Aceasta 

pentru că, legătura cu acel grup de alegători care l-a votat pe parlamentar, este mai strânsă decât în varianta 

unei reprezentări la nivel naţional. Mai mult decât atât, prin părăsirea partidului, programul politic al acestuia 

nu mai are aceeaşi susţinere în parlament, aşa cum a rezultat ea în urma scrutinului. Deci, despre ce 

reprezentare mai vorbim în aceste condiţii şi, mai exact, din ce perspectivă se încalcă principiul invocat mai 

sus? Când se consideră, de fapt, că se încalcă principiul mandatului reprezentativ? Când se părăseşte partidul 

şi, concomitent, se abandonează şi programul politic votat de electorat, sau când deputatul ori senatorul este 

ţinut să-i reprezinte în parlament pe cei care l-au votat, să le apere interesele şi drepturile, fără ca prin aceasta 

să se submineze în vreun fel misiunea lor „în serviciul poporului”, aşa după cum s-a arătat mai sus. În respectul 

principiilor şi regulilor unei guvernări democratice, ar trebui ca pe tot timpul unei legislaturi, configuraţia 

politică a Parlamentului, rezultată din alegeri, să rămână neschimbată. Cred că aşa s-ar respecta şi principiul 

reprezentării.  

Curios ni se pare şi cel de-al doilea argument. „Părăsirea partidului de către parlamentar, se arată în 

comentariul citat, poate fi consecinţa reorientării  politice a persoanei respective, pe parcursul exercitării 

mandatului, sau chiar a partidului din care face parte, astfel încât părăsirea partidului apare ca fiind un 
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comportament determinat de principiul onestităţii politice, în acord cu dreptul constituţional la liberă asociere a 

cetăţenilor”.  Potrivit acestei viziuni, suntem îndemnaţi să credem că tocmai grija de a nu se încălca un 

asemenea drept, i-a făcut pe parlamentari să respingă amendamentul în discuţie. Chiar dacă am ignora 

fenomenul traseismului politic parlamentar, dezertările scandaloase, în dispreţul total al angajamentelor pe care 

astfel de personaje şi le-au asumat faţă de alegători, tot n-am înţelege de ce asemenea comportamente, adică 

părăsirea partidului şi păstrarea mandatului, ar fi, în viziunea celor trei comentatori, „determinate de principiul 

onestităţii politice”. „Onestitate” înseamnă cinste, corectitudine, ori, subliniez încă o dată, părăsirea partidului 

şi păstrarea mandatului echivalează cu un gest de trădare a electoratului, pentru că electoratul a votat un 

program politic, program abandonat tocmai de cel investit să-l ducă la îndeplinire. Aceasta să însemne oare 

onestitate? 

Desigur, oamenii îşi pot schimba orientările politice şi să se înscrie în alte partide, chiar parlamentari 

fiind, dar într-o asemenea situaţie, tocmai onestitatea le cere să lase liber mandatul, iar revenirea în Parlament 

să fie rezultatul unei confruntări cu electoratul, din perspectiva acestei noi viziuni politice. Credem că în 

lumina unui standard minim de democraţie, Parlamentul,  ca „organ reprezentativ suprem al poporului român şi 

unică autoritate legiuitoare a ţării” (Constituţia României, art. 61, alin. 1), n-ar trebui ca din punct de vedere 

politic să aibă o altă configuraţie decât cea validată de popor. Instituirea unui comportament arbitrar pentru 

deputaţi şi senatori, nu face altceva decât să submineze autoritatea şi prestigiul Parlamentului şi, în consecinţă, 

a întregului edificiu instituţional, fals denumit „stat de drept”. 

Mai ţinem să subliniem că dreptul de asociere, invocat în apărarea „traseismului politic”, nu este unul 

absolut. Potrivit art. 40, alin. (1) din Constituţia României, „cetăţenii se pot asocia în partide politice, în 

sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere”. La aliniatul următor se subliniază însă că „partidele sau 

organizaţiile care, prin scopurile sau activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor 

statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României, sunt neconstituţionale”. Rezultă 

indubitabil de aici că o asociere împotriva „principiilor statului de drept” este neconstituţională. Mai concret, în 

ceea ce ne priveşte, nu despre o nesocotire a principiilor statului de drept este vorba, atunci când Parlamentul 

dobândeşte o configuraţie politică nevalidată de popor? Ce fel de „organ reprezentativ suprem al poporului” 

mai poate fi acel parlament, care-şi schimbă configuraţia politică în mod arbitrar, fără ca titularul dreptului de 

reprezentare, adică poporul, să fie consultat? Mai mult decât atât, asemenea schimbări sunt chiar împotriva 

voinţei poporului, dacă luăm în considerare starea lui de nemulţumire, generată tocmai de dispreţul cu care este 

tratat de aşa-zişii lui aleşi. Mai adăugăm faptul că, într-un sistem politic democratic, aleşii sunt doar depozitarii 

temporari ai unei puteri delegate. Titularul de drept al puterii este poporul. Ori, această putere trebuie folosită 

în limita mandatului încredinţat, şi nicidecum în alte scopuri, mai ales împotriva intereselor titularului de drept, 

adică poporul. 

În temeiul aceluiaşi „drept de asociere”,  s-a ajuns la aberanta situaţie, ca în Parlamentul ţării să apară 

noi formaţiuni politice, fără ca statutul lor parlamentar să fie generat de votul popular. Pentru ca abuzul să fie 

desăvârşit, unele au dobândit chiar şi portofolii ministeriale. Faptul că sunt alcătuite din persoane având deja 

calitatea de parlamentar, nu le conferă automat statutul de partid parlamentar. Persoanele respective, candidând 

din partea altor partide sau formaţiuni politice, pe care le-au părăsit după ce au ajuns în Parlament, au obţinut 

mandatul de deputat sau de senator pe programul acestora, şi nu pe cel al partidului pe care ei l-au înfiinţat 

ulterior în structura parlamentului.  

Un partid politic se defineşte prin ideologie, doctrină şi program. Acestea se circumscriu unui proiect 

de guvernare a ţării, proiect ce reprezintă, de fapt, oferta lui politică. Dacă poporul o acceptă şi o validează, cu 

votul său, atunci partidul respectiv este legitimat să guverneze sau să participe la guvernarea ţării, ori să 

activeze în opoziţie. Altă modalitate de a ajunge în „organul reprezentativ suprem al poporului”, este în afara 

democraţiei şi a statului de drept. Din păcate, în faţa acestor grave abuzuri, poporul devine din ce în mai 

neputincios să reacţioneze. 

 

III. „Autonomia” parlamentarului român 
 

Revizuirea Constituţiei României a adus, din nou, în atenţia opiniei publice, regimul constituţional al 

parlamentarului. În cadrul diverselor dezbateri publice, au fost evidenţiate şi deficienţele actuale ale 

mandatului reprezentativ, subliniindu-se că, în forma actuală, el îi creează parlamentarului un statut autonom 

faţă de alegători, înstrăinându-l practic de oferta politică pe care aceştia şi-au dat votul. Dacă mandatul ar fi 
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reprezentativ şi în conţinut, nu numai în denumire, parlamentarul n-ar trebui să se îndepărteze de această 

ofertă, şi să iniţieze sau să susţină proiecte neagreate de popor.  

Multe dintre propuneri au vizat şi articolul examinat în acest studiu, încercându-se să se impună noi 

reglementări, care să  creeze mai multă responsabilitate din partea aleşilor poporului şi să se stopeze traseismul 

politic, care a devenit dea dreptul jignitor pentru masa de alegători. De exemplu, mulţi parlamentari şi-au 

câştigat mandatul cu un discurs extrem de critic, acuzator chiar, la adresa unor anumite partide, pentru ca, după 

intrarea în parlament, să devină ei înşişi membri ai acestora, trişându-i pur şi simplu pe cei care s-au bizuit pe 

un asemenea mesaj electoral.  

Potrivit uneia dintre aceste propuneri, deputatul sau senatorul nu este oprit să-şi părăsească partidul din 

partea căruia a candidat şi să se înscrie într-un alt partid, respectându-i-se, cu alte cuvinte, dreptul la „liberă 

asociere”. Dar, pentru a-şi păstra mandatul, este obligat să organizeze, pe cheltuială proprie, un referendum în 

colegiul în care a candidat şi să consulte electoratul cu privire la noua lui opţiune politică. Dacă nu obţine 

consensul electoratului, atunci va trebuie să renunţe la mandat odată cu părăsirea partidului pe al cărui program 

politic alegătorii şi-au dat votul.  

Pentru ca mandatul reprezentativ să înceteze a mai fi o formulă abstractă, la adăpostul căreia deputatul 

sau senatorul să manifeste dispreţ şi ignoranţă faţă de interesul public, pe care, de altfel, s-a angajat să-l 

slujească, şi noi am înaintat către comisia de redactare a proiectului de lege o propunere, având următorul 

conţinut: 

Alin. (1) În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului şi vor acţiona 

pentru îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de electorat şi a programului politic pe care acesta l-a 

mandatat. 

Alin. (2) Dacă pe timpul mandatului deputaţii şi senatorii renunţă la calitatea de membru al partidului 

pe al cărui program politic au candidat, pierd mandatul, iar partidul respectiv îl va atribui altui membru, 

potrivit legii organice. 

Desigur şi alte propuneri, inspirate de necesitatea primenirii actului de guvernare, de întărire a 

responsabilităţii celor aleşi, de reconsiderare a valorilor democratice, au ajuns pe masa de lucru a comisiei de 

redactare a proiectului de lege privind revizuirea constituţiei.  

Ţinându-se seama, probabil, de acest curent de opinie şi de reacţiile, tot mai critice şi revoltătoare, din 

partea societăţii civile, faţă de conduita parlamentarilor care-şi schimbă frecvent partidele, invocând în mod 

jenant aşa zisa libertate a opţiunii politice, a fost introdus în proiect un amendament care ar avea ca scop 

menţinerea configuraţiei politice a parlamentului pe tot timpul legislaturii, aşa cum a rezultat ea din alegeri. 

Astfel, printre cauzele care duc la încetarea mandatului de deputat sau de senator, prevăzute la art. 70, alin. (2), 

s-a propus a fi menţionată şi situaţia când parlamentarul îşi dă demisia din partidul sau formaţiunea politică din 

partea căreia a fost ales sau când se înscrie într-un alt partid politic sau într-o altă formaţiune politică. 

Menţinându-se însă neschimbată forma art. 69 din Constituţie, care consacră nulitatea mandatului 

imperativ, apare o contradicţie inacceptabilă, mai ales în legea fundamentală. În timp ce, potrivit art. 69, 

parlamentarul este liber să-şi schimbe ori de câte vrea partidul, fără să-şi piardă mandatul, noul text a încercat 

să stopeze acest fenomen prin impunerea ca sancţiune a pierderii mandatului, în caz că parlamentarul părăseşte 

partidul din partea căruia a candidat. Oare să nu fi sesizat redactorii proiectului această evidentă contradicţie 

sau au acceptat-o intenţionat, tocmai ca propunerea făcută să nu devină operantă, ea având doar scopul să dea o 

satisfacţie efemeră curentului de opinie, care reclamă insistent responsabilizarea actului de guvernare. Sunt 

posibile ambele variante. 

Curtea constituţională a constatat însă că acest amendament ar „suprima o garanţie a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale” [7], desigur în ceea ce-l priveşte pe parlamentar, nu şi pe cei pe care el i-ar 

reprezenta în forul suprem al ţării, şi faţă de care şi-a asumat nişte obligaţii în schimbul votului cu care şi-a 

dobândit mandatul.  

Argumentaţia stufoasă la care recurge Curtea, lasă să se înţeleagă un anumit interes, de a i se rezerva 

parlamentarului un statut intangibil, cât mai distant faţă de alegători, cât mai liber faţă de oferta politică la care 

a recurs pentru a le câştiga voturi. Astfel, se susţine că părăsirea partidului ar putea să atragă doar o răspundere 

politică sau morală, nu şi una juridică. Să nu ştie Curtea, oare, ce valoare are pentru clasa noastră politică 

răspunderea morală, şi că pe această cale nu există nicio şansă să se producă primenirea pe care o aşteaptă 

poporul? De-a dreptul halucinant ni se pare argumentul că, dacă s-ar aplica sancţiunea pierderii mandatului în 

caz de părăsire a partidului, s-ar  afecta „în mod grav” interesele alegătorilor pe care parlamentarul îi 

reprezintă. Deci, în concepţia Curţii, interesele alegătorilor nu sunt afectate atunci când parlamentarul îi 
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înşeală, îi minte, îi manipulează politic şi-i mituieşte, ci doar atunci când îşi pierde mandatul, ca o consecinţă 

firească a unui asemenea comportament. Ne punem, firesc, întrebarea: după ce logică lucrează Curtea 

Constituţională, pentru că, după cele afirmate în această motivaţie, e greu să ne dăm seama ce scop anume 

urmăreşte? În aceeaşi optică, se insistă pe libertatea de opţiune a parlamentarului, care ar trebui să se 

manifeste fără nicio îngrădire, în funcţie de afinităţile lui politice, şi că „migraţia lui politică” n-ar avea vreun 

alt scop decât „valorificarea plenară a intereselor electoratului”. Nu ne putem închipui că instanţa de 

contencios constituţional, ar fi chiar atât de străină de „negustoriile” parlamentare, de preţul pe care-l pun 

deputaţii şi senatorii pe aşa zisele „afinităţi politice”, şi cât le pasă lor de interesele electoratului.  

Curtea aduce ca argument în susţinerea acestor aberaţii, punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia, 

potrivit căruia „deputaţii sunt în primul rând răspunzători în faţa alegătorilor care i-au votat, nu faţă de partidul 

politic din care provin”. Dar, spunem noi, alegătorii şi-au dat votul pe un program politic, care este al unui 

partid politic, şi pe care deputatul este mandatat de alegători să-l ducă la îndeplinire. Trecând la alt partid, el 

abandonează practic programul pe care alegătorii şi-au dat votul. Să considerăm, deci,  acest gest ca fiind 

unul democratic?  

Să avem de a face cu erori de interpretare, cu percepţii greşite a realităţilor politice pe care le 

analizează Comisia de la Veneţia, aşa zisa şcoală a democraţiei europene, sau prin această pledoarie în 

favoarea unui statut independent partinic al parlamentarului, ni se ascunde un anumit interes, de a-l elibera 

pe acesta de angajamentele asumate faţă de alegători şi de problemele lor de viaţă, incomode, după cum se 

ştie, pentru planurile unor forţe suprastatale? Opinia publică asistă neputincioasă la acte politice contrare 

interesului public, iniţiative absolut străine de vreo ofertă electorală, ca să spunem că măcar formal acestea 

ar avea legitimitate democratică. Nici Parlamentul Europei nu este străin de o asemenea practică. Şi dacă 

parlamentarii adoptă legi neagreate de popor, de electorat, nu înseamnă că ei îşi asumă riscul nepopularităţii? 

Nu-şi reduc, astfel, şansele de a mai accede în Parlament la viitoarele alegeri? Cum s-ar putea explica 

asumarea acestui risc, dacă nu prin existenţa unor forţe suprastatale, care reuşesc să-şi impun voinţa asupra 

autorităţilor naţionale şi să le facă obediente? În aceste condiţii, poporul devine un simplu figurant , în piesa 

atât de răsuflată, numită „democraţie”. Constatăm că şi Curtea Constituţională aduce, la adăpostul unui aşa 

zis statut de neutralitate, importante servicii acestor forţe. Pentru noi, este singura explicaţie posibilă a 

pledoariilor sale, în favoarea unui statut autonom pentru parlamentarul român, statut travestit destul de prost 

într-o mantie aşa zis democratică.  

 

Concluzii 

 

Am încercat să lămurim sensul obscur al acestui articol, şi concluzia la care am ajuns este aceea că 

legea fundamentală a statului român, adică Constituţia, în loc să fie un garant al democraţiei şi statului de 

drept, din contra, ea subminează aceste valori, tocmai prin încurajarea comportamentelor discreţionare şi 

abuzive din partea exponenţilor puterii. Am scos în evidenţă deficienţele constituţionale ale instituţiei 

mandatului reprezentativ, gândindu-ne şi la soluţiile care l-ar face mai eficient şi mai compatibil cu o 

guvernare democratică. Am constatat însă că aceste deficienţe nu sunt generate de erori umane scuzabile, nu 

sunt cauzate nici măcar de lipsa noastră de experienţă politică democratică. Atât textele constituţionale, cât şi 

pledoariile în favoarea lor, ne conduc la trista concluzie că ele sunt concepute pentru a înlesni dominaţia unor 

forţe suprastatale asupra autorităţilor naţionale, scopul lor fiind acela de a se crea o falsă legitimitate 

democratică. Constituţia fiind ratificată de popor, fără ca poporul să fie lămurit asupra textelor sale obscure, se 

ajunge la situaţia absurdă ca tocmai poporul, în ignoranţă fiind,  să legitimeze conduita abuzivă şi discreţionară 

a guvernanţilor, actele lor care subminează interesul naţional şi compromit speranţele românilor într-o viaţă 

mai bună. 

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. În acelaşi timp, credem că e bine, pentru că noile 

dispoziţii aflate în faza de proiect sunt şi mai confuze şi, mai ales, n-au fost gândite din perspectiva interesului 

naţional.  
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La nivelul întregului popor se manifestă în continuare o stare de nemulţumire generalizată, iar 

instituţiile statului se comportă ca şi cum ar fi străine de ceastă realitate. Inclusiv dispoziţiile constituţionale, 

despre care s-a făcut vorbire în prezentul studiu, au fost proiectate pentru a le întări independenţa faţă de popor. 

Este la îndemâna oricui să constate că statul a ajuns un scop în sine, iar poporul un mijloc aflat la dispoziţia lui. 

Se impune ca poporul să conştientizeze că rolurile trebuiesc schimbate, şi aceasta nu se poate petrece dintr-o 

voinţă exclusivă a statului. Statul, cei care deţin puterea şi, aşa cum s-a arătat, fiind dependenţi de forţe străine 

şi de interesele lor egoiste, nu vor accepta un statut constituţional, care să-i constrângă la un comportament 

responsabil faţă de popor. De aceea, o Constituţie, făcută exclusiv de guvernanţi, nu poate fi bună şi pentru 

popor.  
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