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Prima categorie de modalităţi ar putea fi caracterizată prin axioma: 

"tot ceea ce legea nu interzice este admisibil". Cea de-a doua categorie prin 

regula: "tot ceea ce legea permite, trebuie să se realizeze în limitele şi în 

condiţiile prevăzute de ea". (De exemplu, cerinţa unei autorizaţii 

prealabile, aprecierea adecvată a condiţiilor de oportunitate ş.a.). Este 

limpede: regimul preventiv este mai puţin liberal decât cel represiv. 

 

Secţiunea a 8-a. Sistemul de partide şi al altor forţe sociale. 

1. Trăsături comune partidelor. Competiţia pentru putere – 

constata un specialist, de o manieră poate puţin consolatoare – a existat 

pretutindeni şi totdeauna, în toate ţările şi în toate epocile. Partidele sunt 

cei dintâi agenţi, înscrişi acerb în această competiţie, începând din epoca 

Romei antice şi până în pragul acestui al treilea mileniu. Dar ce sunt 

partidele? Care sunt tipurile de partide? Ce fac partidele? Sunt ele utile sau 

nu? Să răspundem în ordine, menţionează I. Deleanu. Nota dominantă a 

demersurilor făcute pentru a ajunge la definirea adecvată a partidului 

politic pare a fi consemnarea intenţiei acestei formaţiuni, mai mult sau mai 

puţin durabile, de a cuceri sau conserva puterea, pe baza unui program 

ideologic şi urmând o strategie elaborată. Prin urmare, pot fi consemnate 

ca trăsături comune partidelor politice: 

a) Constituirea lor ca structuri politice durabile; 

b) Formaţiunea constituită este o organizaţie, având militanţi, aderenţi 

sau susţinători, care funcţionează pe baza unor norme proprii şi urmăreşte 

obiective programatice; 
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c) Organizaţia are un program ideologic rezultat din catalizarea 

aspiraţiilor latente, a opiniilor individuale difuze şi adeseori contradictorii, 

reflectând deci sinteza calitativă a tuturor acestora; 

d) Partidul – în majoritatea covârşitoare a cazurilor – îşi propune 

cucerirea sau conservarea puterii ori – aceasta în toate cazurile – cel puţin 

influenţarea ei; 

e) Partidul îşi organizează şi mobilizează mijloacele într-o ofensivă al 

cărei obiectiv primordial rămâne, de regulă, victoria în alegeri şi numai 

rareori schimbarea regimului politic. 

2. Tipuri de partide şi sisteme partizane. Încă de la constituirea 

primelor partide politice s-au prefigurat principalele tipuri ale acestora: 

a) Partide având o origine electorală şi parlamentară şi partide 

constituite în afara sistemului electoral şi a mecanismului parlamentar. 

Într-adevâr, unele partide au apărut prin transformarea comitetelor 

electorale sau a grupurilor parlamentare, iar altele prin transformarea 

sindicatelor sau a unor grupuri religioase sau profesionale. Constatarea nu 

este, după noi, semnificativă, din moment ce toate partidele îşi propun ca 

obiectiv cucerirea, conservarea sau influenţarea puterii; 

b) O altă formă de structură partizană, contiguă celei dintâi, constă în 

partide de cadre şi partide de masă, primele fiind "partide de opinie", 

secundele "partide ideologice". Partidul de cadre sau – cum mai este el 

numit – "partidul de reprezentare individuală" ori "partidul de integrare 

socială", este un partid al notabilităţilor, prin intermediul cărora se 
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încearcă stăpânirea şi orientarea electoratului. Este un partid 

descentralizat, slab articulat, fără o ideologie proprie. Partidul de masă este 

un partid cu recrutare masivă, cu program ideologic, un partid centralizat 

("puterea" nu urcă – spunea cineva –, ca coboară"), rigid, cu o disciplină 

fermă. 

Această summa divisio, valabilă poate în anii ‘50, este sigur depăşită, 

apârănd şi dezvoltându-se noi tipuri de partid, atât în ţările în curs de 

dezvoltare, cât şi cele supradezvoltate, care, fără a le înlătura pe cele 

tradiţionale, au mai ales în vedere "masivele rezervoare de alegători". În 

scopul captării alegătorilor, unele dintre aceste partide cultivă înadins 

eclectismul şi ambiguitatea, încercând ajustarea pragmatică a conflictelor 

sociale şi afirmare, democraţiei consensuale. 

Sub aspectul sistemelor partizane, distingem: monopartidismul, 

bipartidismul şi multipartidismul. 

a) Monopartidismul se caracterizează prin existenţa unui singur 

partid, care polarizează toate celelalte forţe politice şi sociale sau chiar le 

încorporează, specific regimurilor politice monolitice, totalitare şi care, de 

regulă, personifică puterea, o individualizează. Ca premise justificative 

sunt invocate: cerința itegrării naţionale, transformarea unicului partid într-

un "creuzet al naţiunii", în "centru vital al întregii societăţi"; cerinţa 

mobilizării energiilor pentru modernizarea economică şi socială; realizarea 

omogenizării sociale, a "poporului unic" etc. 

Monopartidismul se poate exprima şi sub forma partidului dominant 

sau ultra-dominant. În prima variantă, pe fondul unui pluripartidism 

decorativ sau al existenţei altor organizaţii politice şi profesionale, un 

partid – chiar fără 
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intenţia de a deţine în exclusivitate puterea – îşi surclasează rivalii pe 

perioade îndelungate, tinzând ca el singur să se identifice cu naţiunea. 

Acest sistem prezintă avantajul de a asigura stabilitatea guvernamentală. 

El are însă multe dezavantaje, în afara monotoniei politice şi a platitudinii 

sufragiului: sistemul politic, hrănit dintr-o asemenea "rentă electorală" , se 

află sub riscul imobilismului; echipa executivă, guvernând fără 

concurenţă, ea guvernează şi fără talent; partidele de opoziţie ajung să fie 

simple grupuri de interese; opoziţia extra-parlamentară se îndreaptă 

împotriva partidului cu care ea însăşi se confundă, exprimându-se cel mai 

adesea ca fracţiune. În cea de-a doua variantă, pluripartidismul constituie 

cortina partidului unic, de la partidul ultra-dominant alunecându-se mai 

totdeauna la abuzul de poziţie guvernamentală dominantă. 

Sistemul politic cu un singur partid sau cu un partid dominant ori ultra-

dominant este unul artificial, "unanim", "omogen". El refuză sau anulează 

orice competiţie, funcţionând ca un sistem electoral lipsit de sens, rotativa 

electorală scoţând mereu aceleaşi "numere", dinainte ştiute do toată lumea. 

Partidul revine multifuncţional, iar regimul politic, de regulă, degenerează 

în totalitarism. 

b) Bipartidismul poate fi numeric – în sensul că există numai două 

partide - sau "calitativ" - în sensul că predomină numai două partide. 

Efectul acestui sistem îl constituie alternanţa la putere, chiar dacă ea se 

produce la intervale relativ mari. Totodată, el facilitează agregarea de 

interese, garantează stabilitate guvernamentală, înlesneşte electoratului 

alegerea directă a guvernanţilor, întrucât, cum 
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se spune, "guvernul iese direct din urne". Totuşi, el schematizează 

diversitatea, obligând-o să se alinieze la una dintre cele două variante, şi 

conservă un sistem care, poate, se dovedeşte în realitate ca fiind anacronic. 

Bipartidisniul poate fi "rigid" (sistemul britanic), când şeful 

guvernului - adică liderul partidului majoritar - este sigur de fidelitatea 

membrilor săi, sau "suplu" (sistemul american), când cele două partide nu 

impun celor aleşi nici o disciplină de vot. De asemenea, el poate fi 

"perfect", când există numai două partide (ceea ce este o simplă ipoteză de 

şcoală), şi "imperfect" când, pe lângă cele "două mari", există şi alte 

partide mai "mici". În fine, poate fi un bipartidism "echilibrat", când 

alternanţa la putere se produce cu o oarecare regularitate, sau, "dominant", 

când treptat dar reversibil, se alunecă spre un partid unic. 

c) Multipartidismul, adică situaţia în care există mai mult de două 

partide, reprezintă indiscutabil regula, dar cu o amploare variabilă. Factorii 

care îl justifică sunt diverşi: stratificarea socială, acutizarea unor conflicte 

sociale, accentuarea şi dezvoltarea conştiinţei politice, apariţia unor noi 

curente de idei sau chiar doctrine, autonomizarea altora, considerate 

odinioară ca marginale, valorizarea factorilor istorici şi naţionali, dar şi a 

factorilor instituţionali (mai ales a tehnicilor electorale). Acest sistem 

multiplică posibilităţile de alegere şi înlesneşte o mai mare distribuire a 

opiniilor politice. El are însă mai multe neajunsuri decât foloase: conjugat 

fiind, de regulă, cu scrutinul de liste, alegătorul nu-şi alege deputatul, ci 

partidul, indiferent de calitatea candidaţilor acestuia: multipartidismul 

favorizează sau chiar  
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reclamă constituirea coaliţiilor, dar acestea mai totdeauna sunt efemere; 

precaritatea coaliţiilor determină instabilitatea guvernamentală. În orice 

caz, sistemul partizan nu ni-l alegem. El îşi are determinările lui obiective. 

Îl putem însă corija. 

3. Rolul partidelor. Încercând să răspundem la întrebarea "ce fac 

partidele? ", ne propunem să nominalizăm funcţiile acestora. Adevărul este 

că partidele au ajuns să fie omnifuncţionale, implicându-se în multiple 

activităţi social-economice şi politice. Totuşi, o sistematizare a funcţiilor 

acestora poate fi făcută: 

a) Partidele se constituie într-un "corp intermediar", între popor şi 

putere, contribuind la degajarea voinţei generale şi la valorizarea ei ca 

impuls faţă de putere; 

b) Ele tind spre realizarea funcţiei de conducere a societăţii, prin 

accedarea la statutul de partide de guvernământ şi transformarea 

programelor lor politice în programe guvernamentale; 

c) Partidele contribuie la formarea şi la educarea politică a cetăţenilor, 

la formularea exigenţelor acestora faţă de putere, la agregarea diverselor 

interese, la armonizarea şi articularea lor, la stabilirea opţiunilor prin 

valorizarea intereselor şi aspiraţiilor agregate; 

d) Partidele îndeplinesc o importantă şi complexă funcţie electorală, 

constând mai ales în asigurarea unui cadru tematic, doctrinal sau ideologic 

campaniei electorale, informarea şi formarea opiniei alegătorilor, selecţia 

candidaţilor, încadrarea celor aleşi în "grupuri parlamentare", 
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asigurarea asistenței politice pentru aceste grupuri şi a legăturilor lor cu 

alegătorii. 

4. Partidele - dimensiune imanentă a regimului politic. De multă 

vreme, studiile cu privire la partide au ajuns să fie studii cu privire la 

putere. Interesează astăzi - aşa se pare - mai puţin cе sunt partidele şi mai 

mult ce fac ele. Ei bine, două concepţii opuse se cristalizează şi aici: dacă 

pentru unii democraţia are drept trăsătură definitorie pluralismul 

constituţional politic și alternanţa liberă la putere a partidelor politice, rolul 

partidelor fiind atât de mare încât ele funcţionează deja ca "organe de stat", 

putându-se vorbi despre un "stat al partidelor", pentru alţii, partidele nu ar 

reprezenta decât un reziduu al stratificărilor istorice, elemente inadecvate 

la caracteristicile contemporane ale practicii de guvernământ, trebuind să 

se facă loc unui alt model de structurare, prin - eventual - "partide 

intermitente", "modulare", "temporare", "partide de integrare" etc., care se 

rezumă la îndeplinirea unei funcţii electorale. Sunt două puncte de vedere 

extreme: rolul partidelor nu trebuie fetişizat, aşa cum face stasiologia, 

transferând "miracolul" democratic pe seama partidelor, sau făcând 

regimul politic cu totul dependent de situaţia partidelor; dar rolul partidelor 

nu trebuie nici negat - accesul la putere şi deţinerea puterii sunt astăzi 

mediate de grupări politice sistematice, constituite în partide, ca structuri 

agregative tipice societăţii moderne. Ele - partidele - reprezintă o instituţie 

multifuncţională, indispensabilă politicii, înrâurind regimul politic şi viaţa 

constituţională: 
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a) Partidele influenţează regimul politic, fie angajându-l spre un 

regim autoritar sau chiar totalitar (în căzul partidului unic, promotor al unei 

puteri "închise", bazate pe ortodoxia ideologică cultivată de acel partid), 

fie spre un "stat al partidelor", cu un regim politic "deschis" şi competitiv 

(în cazul bipartidismului şi a multipartidismului); 

b) Ele influenţează, într-o anumită măsură, sistemul electoral şi prin 

aceasta tendinţele agregative ale corpului electoral; 

c) Partidele determină constituirea grupurilor parlamentare şi prin 

aceasta guvernământul majoritar sau cel bazat pe coaliţii; 

d) Ele asigură stabilitatea guvernamentală sau, dimpotrivă, determină 

instabilitatea acesteia. 

5. Statul, societatea şi partidele politice. Tema partidelor politice a 

fost şi încă este amplă şi controversată, iar "soluţiile" dreptului pozitiv în 

legătură cu statutul şi rolul partidelor politice nu sunt unitare. 

Încă de la începutul acestui secol au fost sesizate patru atitudini faţă 

de partidele politice: ostilitate, ignoranţă, recunoaştere şi încorporare. 

Dreptul constituţional contemporan se caracterizează fie prin 

"recunoaşterea" partidelor politice, conferindu-le totodată drepturi şi 

obligaţii corespunzătoare rolului lor specific, fie prin chiar "încorporarea" 

lor în sistemul dispoziţiilor constituţionale. Totuşi, unele constituţii nu 

recunosc, nici nu menţionează partidele politice. 

Diversitatea soluţiilor formale cu privire la statutul şi rolul partidelor 

politice poate avea explicaţii diferite, dar mai ales: 
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a) "Vârsta" unor constituții şi conservatorismul manifestat faţă de 

fenomenul partidelor politice; b) Prudenţa faţă de pericolul de a 

compromite libertatea sferei sociale şi de a încorpora partidele nu numai 

în constituţie, dar chiar în stat, rezultând astfel un "stat al partidelor".În 

mod deosebit, aceasta ultimă dificultate explică prudenta abţinere - 

conformă opţiunii faţă de "democraţia alegătorilor" - sau, dimpotrivă, 

reglementarea meticuloasă a statutului şi rolului partidelor politice - 

conformă opţiunii pentru "democraţia partidelor" - prezicând mai mult sau 

mai puţin frontiera dintre stat şi societate. 

Partidele politice sunt considerate organizaţii permanente care îşi 

propun formularea, agregarea şi reprezentarea concepţiilor generale ale 

aderenţilor şi simpatizanţilor lor şi, potrivit acestor concepţii, influenţarea 

deciziilor statale. Ele se caracterizează mai ales prin libertatea de 

organizare şi de acţiune şi prin egalitatea de şanse. 

O problemă extrem de complexă rămâne aceea a finanţării partidelor 

politice: intervenţia statului poate constitui o ingerinţă şi deci un factor de 

dependenţă a partidelor politice; liberalismul total favorizează însă 

dependenţa partidelor politice de forţele economice şi ocultismul faţă de 

electorat. S-a ales deci prima variantă: finanţarea publică a partidelor 

politice și, în contrapartidă, încadrarea şi controlul altor surse financiare. 

Relaţia dintre stat şi partidele politice apare însă ca fiind şi mai 

complexă, ea rezolvându-se în cele din urma prin rolul ce este atribuit 

partidelor politice. Izolat, unele constituţii atribuie partidelor o competenţă 

substanţială şi instituţională 
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egală celei a guvernământului, și anume: determinarea politicii naţionale. 

Astfel de prevederi pun în discuţie acutizată raportul dintre popor, stat şi 

partide. Partidele sunt astfel încorporate în stat, devenind ele însele o 

putere. În majoritatea covârşitoare a statelor, partidelor nu li s-a recunoscut 

un astfel de rol, care ar putea semnifica instaurarea "statului partidelor". 

Indiferent însă de statutul şi rolul partidelor, de regulă se recunoaşte 

libertatea mandatului parlamentar faţa de partid, fie prin caracterizarea 

acestuia ca mandat reprezentativ, fie prin declararea ca nul a mandatului 

imperativ. Aceasta nu înseamnă implicit repudierea disciplinei de partid - 

condiţie a coeziunii majorităţii parlamentare şi a stabilităţii 

guvernamentale. 

6. Alte forţe sociale. Alături de partide, în peisajul politic îşi 

manifestă prezenţa şi alte forţe sociale, constituite organizat. Ne vom referi 

doar la două dintre acestea: grupurile de interese şi sindicatele. 

1. Grupurile de interese sau, după traducerea termenului american 

(pressure groups), grupurile de presiune sunt considerate, uneori 

eufemistic, alteori exagerat, ca fiind "cea de-a treia cameră" sau "guvernul 

invizibil", întrucât, deşi ele nu-şi propun să cucerească puterea, totuşi, o 

exercită în fapt, prin pressing-ul desfăşurat asupra ei. Grupurile de interese 

sunt, aşadar, organisme care încearcă să apere interesele membrilor lor, 

acţionând în acest scop asupra puterii politice şi statale. Grupurile de 

interese au constituit "materia primă" a partidelor poilitice, fără însă ca 

proliferarea lor continuă să fi încetat să se producă. Explicaţia este 

plauzibilă, dar uneori 


