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ABSTRACT
THE VOICE OF FOREIGN GUESTS IN THE ROMANIAN PARLIAMENT
(2007–2013). DISCURSIVE REPRESENTATIONS ON THE EUROPEAN
DEMOCRATIC IDEAL

This paper focuses on discourse analysis of a comprehensive corpus
which consists of ten speeches presented by foreign guests in the plenum of Romanian
Parliament, between 2007 and 2013. We talk about European officials and
representatives of other States or international organizations, other than the EU, which
emphasize the democratic ideal thesis in argumentative discourses of authority,
oscillating between representations on values and principles of democracy in Europe
and their concrete manifestations in today`s Romania. The theoretical and
methodological framework is provided by the argumentation theory and new rhetoric
perspective on deliberative discourse, with focus on the current practice of public
diplomacy at the European central level.
Keywords: democratic ideal, parliamentary debate, public diplomacy, political
argument, Romanian Parliament.

1. INTRODUCERE

În perioada vizată de acest studiu (2007–2013), reperul esenţial îl reprezintă
aderarea României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, moment care a
declanşat introducerea şi dezvoltarea tematicilor europene în interiorul dezbaterii
parlamentare, dar şi intrarea României într-o nouă etapă în relaţie cu idealul
democratic. În studii pe care le-am elaborat anterior1, un corpus exhaustiv, format
din cele 161 de şedinţe comune în Camerele reunite ale Parlamentului României
*
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desfăşurate în perioada menţionată, a stat la baza unor analize punctuale axate în
principal pe timpul alocat dezbaterii efective şi pe tematicile majore ale discursului
parlamentar românesc în relaţie cu Europa şi idealul european. Tematicile
prioritare identificate, în funcţie de timpul de dezbatere alocat, sunt următoarele:
dezbaterea şi aprobarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat,
şi, respectiv, propunerile, dezbaterile şi votul pentru diferitele moţiuni de cenzură
la adresa guvernelor succedate în această perioadă. Două alte tematici secvenţiale,
dar pentru care timpul de dezbatere a fost semnificativ, sunt cele asupra suspendării
preşedintelui României (2007, 2012) şi asupra revocării Avocatului Poporului
(2012). O altă tematică recurentă în perioada 2007–2011 şi care lipseşte în ultimii
doi ani acoperiţi de studiul nostru (2012 şi 2013) o constituie evocarea
evenimentelor din decembrie 1989.
Tematica Europa (reper simbolic)/Uniunea Europeană (reper instituţional)
înregistrează o prezenţă discursivă recurentă, cel mai adesea, sub formă de
argument politic2 transversal pentru susţinerea unei poziţii în cadrul reuniunilor
comune. O a doua tematică recurentă utilizată adesea drept argument politic o
constituie democraţia, cu diferitele sale variaţiuni discursive: principii democratice,
democraţia naţională, democraţia europeană, valorile democratice, idealul
democratic; în fapt, referirile la idealul democratic sunt adesea introduse discursiv
printr-o contextualizare tematică europeană ori prin comparaţie, între sistemul
democratic românesc şi cel occidental/european.
În cadrul dezbaterilor parlamentare din Camerele reunite ale Parlamentului
României pentru perioada analizată, am consemnat separat intervenţiile externe în
plen reprezentate de: 10 iniţiative de politică externă ale Parlamentului României;
primirea, conform procedurii de organizare a şedinţelor în plen, a 15 mesaje din
partea Preşedintelui României şi, respectiv, 10 alocuţiuni ale invitaţilor străini –
reprezentanţi ai altor state sau ai organismelor internaţionale (vezi lista în Anexa
nr. 1). Acestea din urmă constituie corpusul acestui studiu pe care îl analizăm în
relaţie cu valenţele discursive emergente ale idealului democratic european în
România contemporană, din perspectiva practicii diplomaţiei publice la nivel
european şi internaţional.
2
În perspectiva dezbaterii raţionale, Calvert şi Johnson (1998) operaţionalizează conceptul de
„argument politic” (political argument), utilizat în cadrul unei dezbateri autentice în care sunt
implicaţi participanţi cu statut egal, care îşi conduc propriul argumentar prin sinceritate. Paradigma
aplicabilă este aceea de comunicare-acţiune (în accepţiunea de discurs performativ, cf. Austin, 1970),
în cadrul căreia se porneşte de la premisa că actul politic este format din secvenţe infinite de
comunicare, iar forţa argumentului utilizat în actele de comunicare ale actorilor politici vine din
aplicabilitatea socială şi societală a acestuia (luare de decizii, demarare de proiecte cu impact social
etc.), însoţită de legitimitatea cu care actorul politic este învestit. În perspectiva celor doi autori,
şedinţele parlamentare constituie doar o „versiune ritualizată a argumentului politic” (Calvert,
Johnson, 1998, p. 10), acestea fiind constrânse de caracterul oficial, formal, procedural al şedinţei
parlamentare în sine, luarea cuvântului în cadrul şedinţei parlamentare nefiind nimic mai mult decât
un act de comunicare cu valenţe politice, de care se uzează în sensul susţinerii sau respingerii unei
teme date (Calvert, Johnson, 1998, p. 10).
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2. PERSPECTIVE ASUPRA DEMOCRAŢIEI ÎN EUROPA:
CONTEXT JURIDIC LA NIVEL CENTRAL-EUROPEAN

Democraţia constituie valoarea fundamentală care stă la baza construcţiei
europene; Tratatul Uniunii Europene, denumit Tratatul de la Maastricht (1992),
introduce în Preambulul versiunii sale consolidate (2010), un paragraf care
prezintă democraţia în trei ipostaze esenţiale:
a. valoare universală şi emanaţie a moştenirii culturale a continentului
european: „INSPIRÂNDU-SE din moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a
Europei, din care s-au dezvoltat valorile universale care constituie drepturile
inviolabile şi inalienabile ale persoanei, precum şi libertatea, democraţia, egalitatea
şi statul de drept”3,
b. principiu fundamental: „CONFIRMÂND ataşamentul lor faţă de
principiile libertăţii, democraţiei şi respectării drepturilor omului şi libertăţilor
fundamentale, precum şi ale statului de drept”4,
c. valoare instituţională în cadrul UE: „HOTĂRÂŢI să consolideze
caracterul democratic şi eficacitatea funcţionării instituţiilor, pentru a le permite
acestora să-şi îndeplinească mai bine, într-un cadru instituţional unic, misiunile
care le sunt încredinţate”5.
Varianta consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană enumeră astfel
toate valorile fundamentale (printre care şi democraţia) care statuează legitimitatea
democratică a construcţiei europene actuale: Art. 2. „Uniunea se întemeiază pe
valorile respectării demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de
drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor
persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre
într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie,
solidaritate şi egalitate între femei şi bărbaţi.”6. De asemenea, cf. Art. 10 (1), din
punct de vedere instituţional, „Funcţionarea Uniunii se întemeiază pe principiul
democraţiei reprezentative”7, în timp ce importanţa dialogului democratic cu
cetăţenii europeni este subliniată în Art. 10 (3), după cum urmează: „Orice
cetăţean are dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii. Deciziile se iau
în mod cât mai deschis şi la un nivel cât mai apropiat posibil de cetăţean.”
Democraţia ca principiu fundamental este, în plus, prima valoare pe care Uniunea
Europeană se angajează să o respecte în relaţiile sale externe în plan internaţional,
conform aceluiaşi Tratat (vezi Art. 21, alin. (1)). Dintre scopurile acţiunilor UE
care includ participarea democratică, amintim: consolidarea şi sprijinirea
3
Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană, „Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene”, C83/10.03.2010, p. 15.
4
Ibidem.
5
Ibid.
6
Ibid., p. 17.
7
Ibid., p. 20.
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democraţiei (art. 21 (2), a/), sprijinirea participării tinerilor la viaţa democratică a
Europei (Art. 165 (2)), protejarea instituţiilor democratice şi a populaţiei civile
(Art. 222 (1) a/).
Varianta consolidată a Tratatului UE permite adoptarea în 2010 a Cartei
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (C83/02) care pune valorile
universale în centrul acţiunii sale simbolice, noul text de lege statuând întemeierea
acestor valori pe principiul democraţiei şi principiul statului de drept şi prevăzând
consolidarea constituţiilor democratice ale statelor membre. Cu toate acestea,
niciunul dintre documentele legislative analizate succint mai sus nu surprinde
perspectiva sistemică, legitimă din punct de vedere juridic, în abordarea
democraţiei la nivel european.
Prin varianta consolidată a Tratatului UE, în baza Protocolului privind
rolului Parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană (C310/2004), se
accentuează rolul şi implicarea parlamentelor naţionale ale statelor membre în
afacerile interne ale Uniunii Europene; astfel, Art. 12 al Tratatului defineşte relaţia
dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale ale statelor membre prin
sintagma „cooperare interparlamentară”. În baza principiului cooperării
interparlamentare, membri ai Parlamentului European participă frecvent,
promovând dialogul informal, la vizite de lucru, de documentare şi de studiu sau la
vizite tematice dedicate politicilor europene desfăşurate în parlamentele naţionale
ale statelor membre, la iniţiativa acestora din urmă. Tot la invitaţia parlamentelor
naţionale, includem şi vizitele oficiale, cu caracter formal, ale reprezentanţilor
instituţiilor europene (în special, preşedintele Parlamentului European, Preşedintele
Comisiei Europene, Preşedintele Consiliului European, Preşedindele Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei) – în care se încadrează şi majoritatea
discursurilor înregistrate în corpusul acestui studiu – care fac parte din categoria
discursurilor de diplomaţie publică, cu finalitate comunicaţională axată pe imagine,
vizibilitate şi promovare.
3. IDEALUL DEMOCRATIC ŞI DEZBATEREA PARLAMENTARĂ:
CONTEXT TEORETICO-METODOLOGIC

Dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare în ştiinţele socio-umane, cu accent
pe evoluţiile recente ale procesului de democratizare, au produs concepte noi,
precum democraţie participativă, democraţie deliberativă, dezbatere democratică
şi dezbatere participativă. În fapt, referentul prim rămâne democraţia din Grecia
Antică, la fel cum abordările recente asupra dezbaterii, dialogului şi participării
sunt legate indisolubil de democraţie. În accepţiunea sa tradiţională, democraţia
este definită prin reprezentativitate şi accesul cetăţenilor la putere şi la exercitarea
democratică a acesteia. De aceea, specialiştii în drept european consideră că
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utilizarea formei adjectivale democratic/democratică este lipsită de rigoare8, în
textele fondatoare şi cele revizuite care instituie Uniunea Europeană. Pe de altă
parte, este universal acceptat faptul că participarea se află în centrul sistemului
democratic (vizând participarea cetăţenilor la deciziile publice), iar dezbaterea
constituie forma esenţială de participare la democraţie. Din aceste considerente,
putem interoga inclusiv cele două sintagme conceptualizate care domină
vocabularul ştiinţific socio-uman al ultimilor douăzeci de ani în Europa şi în lume,
respectiv democraţie participativă şi dezbatere democratică/participativă, care, la
limită, pot fi considerate expresii pleonastice. Cu toate acestea, larga lor răspândire
în literatura de specialitate poate fi explicată în concordanţă cu unele remarci de
ordin empiric (inclusiv în ceea ce priveşte democraţia în Uniunea Europeană), care
ţin de criza de reprezentativitate ce defineşte societăţile democratice contemporane,
tradusă ştiinţific prin formula „deficit democratic”9. În plus, evoluţiile sociale şi
instituţionale rapide înregistrate în ultimii ani sunt departe de a se fi încheiat, ceea
ce face ca toate aceste concepte să fie supuse unor provocări şi mutaţii
fundamentale, motiv pentru care specialiştii consideră că limitele actuale de
definire a acestora rămân încă imprecise.
În acest context, parlamentul constituie forul instituţional legislativ la nivel
naţional, care, prin reprezentativitate democratică, reprezintă interesele cetăţenilor
naţionali, iar prin extrapolare, Parlamentul European acţionează în acelaşi sens la
nivelul Uniunii Europene în interesul cetăţenilor europeni. În perspectiva simbolică
a idealului democratic, dezbaterea publică în cadrul şedinţelor ordinare şi solemne
ale parlamentului naţional ar constitui, astfel, instrumentul democratic esenţial pe
care parlamentarii (reprezentanţi ai cetăţenilor) îl utilizează în sensul corectării
prevederilor legislative în beneficiul interesului naţional/public/comun. În practică,
8

„L’utilisation du terme démocratique dans sa forme adjective manque parfois de rigueur. Elle
tient au fait qu’est attachée au mot démocratique une connotation positive qui parfois tend à masquer
des évolutions qui remettent en cause la démocratie, tout du moins dans sa forme traditionnelle, à
savoir représentative. La confusion opérée par la Cour européenne des droits de l’homme entre un
système de valeurs, les droits fondamentaux, et un système de légitimation et d’exercice du pouvoir,
la démocratie, en témoigne” (Mathieu, 2010: p. 11).
9
Există numeroase interogaţii de ordin teoretic şi empiric în legătură cu acest concept, dar
întrebarea esenţială care se impune este următoarea: există oare un deficit democratic european?
Literatura de specialitate explică această dilemă din perspectiva deficitului european în materie de
„soft power”, în sensul în care realizările incontestabile ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte
promovarea şi implementarea standardelor democratice sunt cu mult mai semnificative decât
percepţia publică adesea negativă (atât în interiorul UE, cât şi pe plan internaţional) asupra imaginii
Europei şi a acţiunilor şi realizărilor concrete ale acesteia, cauzate mai degrabă de un deficit
comunicaţional la nivel de diplomaţie publică. Vezi în acest sens cartea European Public Deplomacy
(Mai’a K. Davis Cross şi Jan Melissen, 2013), de unde spicuim: „There is a complex story behind the
gap between the EU’s image and the reality of its significance in world politics. However, the
consequence of this weak and often negative, external image is that the EU continually underperforms
when it comes to soft power” (p. 2).
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adesea, formulele care dau seama de idealulul democratic, omniprezente în
discursul parlamentar, vizează obiective pe termen lung şi foarte lung şi se
constituie în apanajul „democraţiilor emergente”.
În fapt, însă, literatura anglofonă (Elster, 1998; Risse, 2000) de influenţă
habermasiană din domeniul ştiinţelor politice stabileşte, încă de la începutul anilor
’90, că dezbaterea politică – denumită procedural în acest mod, dar impropriu din
punct de vedere conceptual – reprezintă un şir nesfârşit de acte de comunicare în
cadrul cărora fiecare participant la dialogul politic intervine în scopul de a modifica
opinia (poziţia) interlocutorilor. În perspectivă lingvistică, este preferată sintagma
de „discurs parlamentar” şi evitată formula de „dezbatere parlamentară”, iar
discursul parlamentar este înţeles şi analizat ca o subdiviziune a discursului politic.
Diferitele definiţii oferite de cercetători indică, pentru L. Treimane (2010), trei
caracteristici esenţiale ale „discursului parlamentar”, după cum urmează:
„Reprezintă varianta cea mai formală şi instituţionalizată a discursului politic;
evidenţiază şabloane fixe şi recurente de comunicare care formalizează şi
restricţionează, în egală măsură, modul de comunicare; impune o abordare
contextuală în analiză” (Treimane, 2010, p. 79). Autoarea citată analizează în
abordare lingvistică pattern-urile lexico-gramaticale ale şedinţelor parlamentare
care cuprind mai multe „dezbateri” (după cum sunt denumite procedural), pentru
care propune următoarea definiţie: „Elementul central al sesiunii plenare îl
constituie dezbaterea – o confruntare formală, verbală a membrilor Parlamentului, pe
probleme de legislaţie. În cadrul dezbaterii, membrii nu îşi exprimă numai opinia
personală, ci şi pe aceea a partidului politic pe care îl reprezintă. Astfel, dezbaterea este,
de obicei, o confruntare formală între „poziţia” parlamentară (forţa politică ce formează
guvernul, denumită „coaliţie”) şi „opoziţie” (Treimane, 2011, p. 83).
Elementele discursive care se înscriu în registrul idealului democratic sunt,
cu toate acestea, omniprezente în discursul parlamentar, în sensul în care forţa
simbolică şi, deci, argumentativă a referirilor la democraţie, în general, şi la
valorile democratice, în special, poate releva locuri comune care circumscriu orice
discurs public/politic cu valenţe argumentative, emis în sfera publică democratică.
Discursurile din categoria diplomaţiei publice explorează şi uzează de aceste locuri
comune ale discursurilor naţionale10, astfel încât să transmită mesaje
comprehensive, convingătoare şi la îndemâna auditoriului.
10

„Discursive influence is more easily obtained if the message transmitted is consistent with
the basic beliefs and values of people […]. Social structures of meaning function in this way as a
structural constraint on future articulations. This means that any articulation seeking to influence a
foreign discourse must be attuned to specific patterns of meaning that already exist. Influence is
maximised by framing interventions in subtle terms that resonate with the existing discursive
elements. Public diplomacy should thus as a first step involve a solid analysis of the political
discourses of the target group” (Rasmussen, 2009, p. 6).
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4. CONTEXT INSTITUŢIONAL: ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR
COMUNE ALE CELOR DOUĂ CAMERE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

În conformitate cu Art. 13 (Capitolul II, Secţiunea I) din Regulamentul
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului11, reunirea în plen a
tuturor senatorilor şi deputaţilor din Parlamentul României se realizează în condiţii
specifice, în baza prevederilor Art. 62 din Constituţia României. Printre acestea se
numără primirea mesajului Preşedintelui României şi, respectiv, punerea sub
acuzare sau suspendarea acestuia, primirea mesajelor oficialităţilor străine
(reprezentanţi ai altor state sau ai organismelor internaţionale) care vizitează ţara şi
adoptarea legilor de aderare la Uniunea Europeană, la NATO sau la alte organisme
internaţionale, dar şi acordarea ori retragerea votului de încredere din partea
Parlamentului pentru Guvern, prin iniţierea şi adoptarea moţiunilor de cenzură.
Alte competenţe ale reuniunilor comune în plen vizează numirea Avocatului
Poporului şi a directorului Serviciului Român de Informaţii, examinarea şi
aprobarea rapoartelor de activitate prezentate de Consiliul Superior de Apărare a
Ţării şi de Curtea de Conturi.
Camerele Parlamentului se reunesc în plen, în mod obligatoriu, în două
sesiuni ordinare pe an (cuprinzând mai multe şedinţe), şi se pot reuni, de asemenea,
în mai multe sesiuni extraordinare, în funcţie de problemele de actualitate
legislativă care se impun, date fiind competenţele specifice ale reuniunilor în
şedinţe comune. De asemenea, camerele se pot reuni şi în sesiuni solemne pentru
aniversări, comemorări etc.
Din punct de vedere procedural, personalităţi internaţionale reprezentative
sunt invitate în şedinţele comune ale celor două Camere ale Parlamentului
României; scurte introduceri biografice, cu precădere de natură profesională, sunt
prezentate în faţa senatorilor şi deputaţilor români înainte de alocuţiunea
invitatului. Rar şi foarte rar, se acceptă o formă de dezbatere rigidă şi ritualizată,
permiţând câte o întrebare pentru invitatul străin din partea fiecărui grup
parlamentar. De pildă, dintre cei zece invitaţi străini care au susţinut alocuţiuni în
plenul Camerelor reunite ale Parlamentului României în perioada 2007−2013,
numai doi dintre ei12 au formulat răspunsuri cumulate la întrebări adresate de câte
un reprezentant al fiecărui grup parlamentar, după cum putem vedea în tabelul din
Anexa nr. 1.
11

Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=748
12
Jose Manuel Durao Barroso, preşedintele Comisiei Europene, şi Jean-Claude Mignon,
preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Întrebările înregistrate din partea diferitelor
grupuri parlamentare nu au relevanţă metodologică în contextul studiului nostru, în sensul în care se
focalizează, în general, pe preocupări de politică internă specifice fiecărui grup parlamentar şi care îşi
pot găsi răspunsuri şi soluţii numai pe plan politic intern, fără „intruziunea” Uniunii Europene. Din
acest motiv, răspunsurile cumulate ale celor doi invitaţi se constituie în prilej de reafirmare a valorilor
europene şi a rolului central al parlamentelor naţionale din Europa în gestionarea afacerilor interne şi
atingerea consensului asupra afacerilor europene.
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5. DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A TEMATICILOR ABORDATE
5.1. TEMATICI PRIORITARE ALE DISCURSULUI DESPRE EUROPA

Cele zece alocuţiuni care fac obiectul acestui studiu se înscriu, toate, în
general în mod direct, în tematica europeană, motiv pentru care am păstrat în
corpusul supus analizei toate intervenţiile unor invitaţi străini în plenul
Parlamentului României din perioada avută în vedere. Am identificat trei categorii
principale de invitaţi:
a. oficiali ai Uniunii Europene: Preşedintele Comisiei Europene J.M. Barroso
în 2007; Preşedinţi ai Parlamentului European: H.-G. Pöttering, în 2007; J. Buzek,
în 2010 şi M. Schulz în 2012; Preşedintele Consiliului European, H. von Rompuy,
în 2012; Preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, J.-C. Mignon,
în 2013;
b. reprezentanţi ai altor organisme internaţionale: Directorul general al
Fondului Monetar Internaţional, D. Strauss-Kahn, în 2010;
c. oficiali ai altor state, dintre care doi preşedinţi: preşedintele Franţei,
N. Sarkozy, în 2008, şi preşedintele interimar al Republicii Moldova, M. Ghimpu,
în 2010; şi, respectiv, premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze,
Li Keqiang, în 2013.
Vizitele oficiale care au prilejuit alocuţiunile analizate sunt, în genere, fie
corelate cu momente istorice cu încărcătură simbolică, fie înscrise în cadrul unor
delegaţii oficiale organizate pentru semnarea de protocoale de cooperare bilaterală
(astfel indicate în Anexa nr. 1).
În categoria momentelor istorice se înscriu:
– aniversarea, în 25 februarie 2013, a 20 de ani de la aderarea României la
Consiliul Europei, marcată simbolic de alocuţiunea în plenul Parlamentului României a
preşedintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Jean-Claude Mignon;
– aniversarea, în 24 aprilie 2012, a şapte ani de la Semnarea la Luxemburg de
către România a Tratatului de Aderare la UE, marcată prin vizita oficială a
preşedintelui Consiliului European, Herman Van Rompuy şi alocuţiunea acestuia
în plenul Parlamentului României;
– aniversarea, în 27 aprilie 2010, a 20 de ani de la momentul în care tricolorul
a devenit drapel de stat al Republicii Moldova, marcată în plenul Parlamentului
României prin alocuţiunea lui Mihai Ghimpu, Preşedintele interimar al Republicii
Moldova şi preşedintele parlamentului de la Chişinău.
Din cea de-a doua categorie fac parte:
– semnarea acordului strategic bilateral franco-român, în 4 februarie 2008,
moment marcat prin Alocuţiunea Preşedintelui Republicii Franceze, Nicolas Sarkozy;
– semnarea Protocolului de colaborare şi parteneriat între Parlamentul
României şi Parlamentul Republicii Moldova care instituie Comisia comună pentru
integrare europeană a Republicii Moldova, în 27 aprilie 2010, moment marcat prin
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Alocuţiunea Preşedintelui interimar al Republicii Moldova şi Preşedinte al
Parlamentului de la Chişinău, Mihai Ghimpu;
– semnarea Acordului bilateral de cooperare chino-română, în contextul
Forumului la înalt nivel China-Europa Centrală şi de Est, derulat la Bucureşti, în
noiembrie 2013, moment marcat prin Mesajul premierului Consiliului de Stat al
Republicii Populare Chineze, Li Keqiang, susţinut în 27 noiembrie 2013.
Din punct de vedere a organizării tematice a acestor intervenţii străine în
plenul parlamentului, alocuţiunile oficialilor europeni se centrează pe o serie de
teme dominante precum: România în Uniunea Europeană (cu subtematici
privilegiate: lupta împotriva corupţiei, statul de drept, aderarea României la spaţiul
Schengen, drepturile minorităţilor în UE, libera circulaţie în UE), reforma politică
şi instituţională a Uniunii Europene (în special, ratificarea noului Tratat de
Reformă), alegerile europarlamentare (ca tematică secvenţială în 2007, în contextul
în care România participa pentru prima dată la acestea); o temă transversală care
este atinsă, practic, de majoritatea discursurilor analizate se referă la criza
economică şi la efectele sociale şi politice pe care aceasta le înregistrează în statele
membre, precum şi asupra imaginii de ansamblu a Uniunii Europene.
Niciunul dintre celelalte discursuri susţinute de alţi invitaţi străini în plenul
Parlamentului României nu neglijează tematicile europene, fie în mod direct (aşa
cum este cazul discursului lui M. Ghimpu, axat pe suportul acordat de România
Republicii Moldova în scopul aderării acesteia din urmă la Uniunea Europeană), fie
în mod secvenţial (vezi discursul lui D. Strauss-Kahn, care aşează în oglindă
principiile FMI şi politica fiscală a Uniunii Europene şi, respectiv, discursul lui Li
Keqiang, care contextualizează cooperarea chino-română în perspectiva integrată a
relaţiilor chino-europene, cu focus pe Europa Centrală şi de Est).
5.2. TOPOSURI ALE DISCURSULUI DESPRE EUROPA

Neoretorica revitalizează impactul public al toposurilor (ca forme de
raţionament care structurează logica discursivă a argumentaţiei), înţelese ca locuri
comune ale gândirii transpuse simbolic în discurs, cu semnificaţie pentru partenerii
de dezbatere sau pentru auditoriu. În perspectiva contemporană asupra diplomaţiei
publice, forţa semnificantă a toposurilor se traduce în termeni de „soft power”13,
înscrisă în demersul şcolii constructiviste asupra relaţiilor internaţionale, conform
căreia discursul reprezentanţilor oficiali reprezintă principalul instrument şi vehicul
de transmitere şi popularizare a normelor şi a valorilor împărtăşite. Din perspectivă
clasică, principalele categorii de toposuri14, care contribuie la percepţia proximă
13

„Through discourse, PD [public diplomacy] actors seek to change the frames of references
that foreign audiences use to discuss their own country. The messages they deliver and the self-image
they project are intended to persuade foreign publics to adopt a positive view” (M.K. Davis Cross;
J. Melissen, 2013, p. 3).
14
Vezi în acest sens şi L. Bădescu, 2011.
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(din punct de vedere spaţial şi identitar) şi facilitează o viziune împărtăşită, sunt
cele geografice, istorice, culturale, politice şi religioase. Toate acestea se regăsesc
atât în discursurile oficialilor europeni care au vizitat Parlamentul României, cât şi
în discursurile reprezentanţilor altor organisme internaţionale ori ale şefilor de state
şi de guverne, ale căror discursuri au fost incluse în corpusul nostru de analiză.
În ceea ce priveşte discursul despre Europa, identificăm, în alocuţiunile
oficialilor europeni care s-au adresat plenului Parlamentului României, o serie de
toposuri din categoriile clasice menţionate, care definesc identitatea construcţiei
europene. Identitatea simbolică a construcţiei europene actuale nu se defineşte însă
în prezent, în mod strict, pornind de la aceste toposuri (care, oricum, nu sunt
negate, ci, mai degrabă, reafirmate cu fiecare prilej). Astfel, am identificat un nou
set de toposuri care definesc construcţia europeană actuală, iar valenţele sale pot fi
observate la nivelul oricărei forme de diplomaţie publică promovată de oficialii
Uniunii Europene şi, deci, inclusiv în alocuţiunile analizate, astfel:
1. locuri comune: toposul geografic (continentul Europa), toposul istoric
(istoria tumultuoasă a statelor continentului european care au intrat pe un alt drum
odată cu realizarea construcţiei europene care promovează pacea), toposul cultural
(moştenirea culturală comună a Europei, adesea este utilizat şi toposul cultural-identitar
al moştenirii latine), toposul politic (Uniunea Europeană – construcţie politică), toposul
religios (creştinismul, tradiţia creştină a Europei sau chiar Europa creştină).
2. locuri specifice15: Este vorba în primul rând de valorile universale (pacea,
libertatea de exprimare, democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale,
egalitatea de şanse şi de tratament etc.) înţelese ca valori specifice Uniunii
Europene, precum şi toposuri identitare specifice16 actualei construcţii europene
precum: unitatea şi diversitatea, cetăţenia naţională şi cetăţenia europeană,
păstrarea suveranităţii naţionale în Europa unită, viitorul Europei şi, respectiv,
cooperarea interparlamentară. Nu întâmplător, acestea din urmă sunt tematicile
care compun agenda publică europeană17, cu atât mai mult cu cât ele se constituie,
în acelaşi timp, atât în argumente pentru proeuropeni, cât şi în contraargumente
pentru eurosceptici, definind astfel paradoxul identităţii europene în construcţie.
6. IDEALUL DEMOCRATIC: REPREZENTĂRI ÎN DISCURSURILE INVITAŢILOR
STRĂINI

Tot neoretorica ne oferă procedeele tehnice de examinare a diferitelor
categorii de toposuri care permit construirea unei argumentări reuşite în cadrul
discursului deliberativ. După K. Perelman şi L. Olbrechts-Tyteca (1958/2008),
15

V. în acest sens K. Perelman şi L Olbrechts-Tyteca, 1958/2008: p. 112–115.
Toposurile identitare specifice sunt exemplificate prin extrase din alocuţiunile analizate în
tabelul de la Anexa nr. 2.
17
Vezi V. Pricopie, 2014.
16
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acestea sunt: toposuri ale cantităţii, ale calităţii, ale ordinii, ale existentului, ale
esenţei şi ale persoanei – cele mai reprezentative categorii, care, în funcţie de
situaţia argumentativă şi de contextul discursiv, permit identificarea în discurs a
realităţii unice promovate prin acel discurs, ale cărei valenţe au devenit
fundamental concrete, în virtutea demonstraţiei. Pornind de la aceste considerente
de ordin teoretico-metodologic, putem identifica în discursurile analizate modul în
care valori abstracte (idealuri democratice) se convertesc discursiv în valori
concrete (sisteme, state, norme, reguli, proceduri, acţiuni democratice) care
definesc şi fundamentează o realitate actuală unică – Uniunea Europeană.
Premisele argumentative ale oricărui discurs oficial despre Europa în
România sunt următoarele: atitudinea cetăţenilor români, favorabilă şi foarte
favorabilă Uniunii Europene şi instituţiilor acesteia (uneori cea mai ridicată la nivel
european, aşa cum este reflectată de rapoartele Eurobarometru, în special în
perioada de preaderare), în deficitul României şi al instituţiilor centrale naţionale;
speranţele publice asociate adesea in abstracto construcţiei europene, în sensul în
care procedura de aderare la Uniunea Europeană s-a construit la nivel de percepţie
publică în jurul a câtorva metafore identitare (drumul spre Europa, întoarcerea
României la normalitatea/civilizaţia/familia europeană etc.); situaţie de
argumentare comodă într-un context de încredere socială generalizată în Uniunea
Europeană şi instituţiile acesteia, dublată de prestigiul personalităţilor invitate
(argument de autoritate), elemente care asigură un context de adeziune explicită a
auditoriului (în cazul nostru, senatorii şi deputaţii care compun Parlamentul
României şi, deci, îi reprezintă în mod democratic pe cetăţenii României). În aceste
condiţii, în care auditoriul este în majoritate favorabil tezei centrale expuse în
argumentaţie, toposurile sunt utilizate într-un scop subtil – acela de a consolida
percepţia pozitivă în condiţiile în care realitatea europeană nu mai este (sau nu ar
mai trebui să fie) o abstracţiune pentru România (începând din ianuarie 2007), ci o
realitate concretă, socială a cetăţenilor români.
Disocierea concret/abstract în ceea ce priveşte realitatea europeană în
România actuală constituie, de asemenea, o mare provocare pentru un astfel de
discurs, motiv pentru care cele mai multe dintre discursurile emise de reprezentanţi
oficiali europeni sau ai unor state europene vizează să-şi avizeze auditoriul asupra
implicaţiilor concrete ale realităţii europene a României actuale, şi aceasta în
special în relaţie cu dimensiunea concretă a practicilor şi normelor democratice. De
aceea, considerăm în acest studiu că teza argumentativă a şapte 18 din zece
alocuţiuni analizate vizează un aspect profund al relaţiei abstract-concret, respectiv
conştientizarea apartenenţei europene şi a implicaţiilor acesteia în relaţie cu idealul
democratic abstract şi cu manifestările sale concrete, atât la nivelul decidenţilor
politici, cât şi la nivelul cetăţenilor unui nou stat membru al Uniunii Europene. La
acest nivel, idealul democratic şi toate valorile şi manifestările concrete asociate
18

Cu excepţia alocuţiunilor lui D. Strauss-Kahn; M. Ghimpu; Li Keqiang.
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acestuia funcţionează, la limită, ca argumente ad hominem, periferice, dar
incontestabile, iar această perspectivă justifică alegerea noastră de a prezenta în
oglindă reprezentările discursive ale invitaţilor asupra democraţiei europene şi,
respectiv, asupra democraţiei româneşti19.
Privirea în oglindă a reprezentării central-europene asupra democraţiei şi a
manifestărilor concrete ale acesteia şi, respectiv, a reprezentării oficialilor europeni
asupra stadiului democratic al României actuale permite identificarea unei mutaţii
care s-a operat la nivel simbolic asupra unei metafore recurente care a traversat
toate discursurile publice româneşti şi europene în toată perioada de preaderare a
României la Uniunea Europeană – drumul României spre Europa. Departe de a se fi
încheiat la ianuarie 2007, odată cu aderarea efectivă, calea europeană a României,
aşa cum rezultă ea din perspectiva aleasă în alocuţiunile oficialilor europeni,
contrazice astfel percepţia publică naţională care considera în mod explicit momentul
1 ianuarie 2007 drept finalitatea procesului de europenizare şi punctul terminus al
drumului României spre Europa. Prin urmare şi în special în relaţie cu procesul de
democratizare efectivă la standarde europene, drumul spre Europa al României
contemporane se întoarce în punctul iniţial, la 1 ianuarie 2007, prin implicarea unui alt
set de realităţi sociale şi mai ales politice din registrul „democraţiei emergente”, care
acţionează la nivel simbolic ca sancţiuni discursive, astfel:
a. sancţiuni discursive implicite, cu rol de avertisment (acestea pot fi
relaţionate cu lipsa de reacţie a instituţiilor naţionale în actualul context european al
României şi lipsa dezbaterii participative din partea reprezentanţilor naţionali în
contextul relaţiilor bilaterale dintre Uniunea Europeană şi România, stat membru):
„Din octombrie 2006, Comisia Europeană a primit 180 de opinii din 23 de
adunări naţionale, pentru 59 de propuneri legislative. Parlamentul României, însă,
nu a profitat de această oportunitate, dar sper că dialogul nostru se va construi în
lunile şi anii care vin. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru un impact direct
asupra dezbaterilor europene” (J. M. Barroso, 2007);
sau
„Drumul înainte este dificil, însă, de data aceasta, nu sunteţi singuri. Sunteţi
un membru important al Uniunii Europene, cu un glas care trebuie auzit şi suntem
aici pentru a vă ajuta, indiferent cât de lung sau de dificil va fi acest drum” (J.
Buzek, 2010).

b. Sancţiuni explicite, cu rol de corectare a actualelor practici politice
naţionale (acestea pot fi corelate cu recomandările în acest sens ale rapoartelor de
ţară pregătite de specialiştii Comisiei Europene în fiecare an, pornind de la
deraierile identificate privind practica democratică):
„Nu-mi este foarte uşor să vă spun următorul lucru, dar, ca prieten, trebuie să
fiu sincer. Pentru mine, nici abuzul de încredere şi nici ordonanţele de urgenţă nu
19

Vezi tabelul de la Anexa nr. 3.
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sunt compatibile cu spiritul democraţiei. O astfel de practică politică subminează
principiul controlului democratic reciproc” (M. Schulz, 2012);
sau
„Democraţia nu constă numai în aplicarea unor texte, este, înainte de toate, o
practică şi o stare de spirit. Nicio constituţie, oricât de perfectă ar fi, nu garantează
o funcţionare într-adevăr democratică, care presupune respectul celuilalt şi toleranţa.
Politica nu poate fi continuarea războiului. Democraţia presupune ca majoritatea
să accepte să nu abuzeze de puterile sale, chiar când textele legii o permit. Nu
trebuie să recurgem masiv la ordonanţe de urgenţă şi o polarizare excesivă este, de
asemenea, periculoasă” (J.-C. Mignon, 2013);
sau
„Este vorba despre faptul că orice persoană care este condamnată politic
trebuie să renunţe imediat la mandat. Imunitatea parlamentară trebuie să permită
însă exercitarea mandatului fără niciun fel de presiuni. Aşa este, dar este vorba
despre credibilitatea actorilor politici în democraţie. Aş mai adăuga că existenţa
unei prese libere, independente este o condiţie a democraţiei. Reglementarea ei
trebuie să fie exercitată de către un organ absolut independent” (J.-C. Mignon,
2013).

În aceste condiţii, principalele tipuri de acţiuni naţionale percepute drept
deraieri de la idealul democratic european, aşa cum rezultă din alocuţiunile
oficialilor UE, sunt: atingerile aduse libertăţii presei20, libertăţii de exprimare şi
drepturilor minorităţilor, abuzul guvernamental în practica ordonanţelor de urgenţă,
uzarea de imunitatea parlamentară în scopul evitării condamnării, în cazul anumitor
parlamentari, de altfel, elemente care în ultimii ani au constituit puncte sensibile în
rapoartele de ţară elaborate de Comisia Europeană în cazul României. Corecţiile
aduse de oficialii europeni, atât la nivelul alocuţiunilor analizate, cât şi prin
rapoartele de ţară, converg spre aceeaşi idee a conştientizării pe plan naţional a
20
În plus, este cunoscut faptul că mass-media din România e foarte critică la adresa acţiunilor
politice în ceea ce priveşte libertatea presei. Evaluând activitatea comisiilor specifice reglementării
domeniului mass-media din Camera Deputaţilor şi Senatul Parlamentului României, R. Petre observă
că aderarea la Uniunea Europeană începe să fie marcată şi prin schimbări structurale la nivelul
organizării şi funcţionării comisiilor parlamentare în domeniul mass-mediei, sub influenţa
reglementărilor europene în vigoare: „Este de remarcat că, în pofida încrederii scăzute faţă de
Parlament a cetăţenilor şi a poziţiei critice a mediei faţă de respectiva instituţie, totuşi de aceasta
depinde cadrul legislativ în care societatea şi mass-media funcţionează” (R. Petre, 2009: p. 38). Sunt
privilegiate abordările culturologice tradiţionale asupra mass-mediei şi, mai nou, după integrare,
abordarea tehnicistă în relaţie directă cu reglementările europene în domeniul industriilor media,
astfel: „În ambele camere parlamentare, media este situată alături de cultură, abordarea culturologică
a mass-mediei având tradiţii destul de îndelungate în sistemele instituţionale româneşti. Aceste
variante instituţionale încep să se modifice în context european, conform distincţiilor între conţinutul
mediei şi suportul tehnologic al acesteia, între accepţiunea economică de produs pe o piaţă, parte a
industriilor culturale şi accepţiunea culturală de bun simbolic” (Ibidem, p. 39). În acest context, este
necesar un studiu amănunţit asupra dezbaterilor conduse în şedinţele comisiilor de media ale
Parlamentului României asupra specificaţiilor rapoartelor de ţară elaborate de Comisia Europeană în
ceea ce priveşte atingerile aduse de politic libertăţii presei în România.
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responsabilităţii politice în actualul context european, subînţeleasă în relaţie cu
solidaritatea Uniunii Europene, atât de des afirmată în corpusul acestui studiu. În
fapt, este vorba despre un nou cuplu nominal cu valenţe argumentative pe planul
disocierii, care circumscrie actuala realitate concretă, europeană, a României actuale.
7. ÎN LOC DE CONCLUZII

În democraţiile contemporane, abordarea sistemică asupra democraţiei este
privilegiată, cu o importantă dimensiune instituţională care se axează pe rolul
instituţiilor în asigurarea reprezentativităţii şi participării cetăţenilor la deciziile
democratice. În acest cadru, principalele idealuri democratice (care se confundă cu
două dintre principalele valori şi drepturi universale) sunt libertatea şi egalitatea.
Tot în acest cadru, parlamentul unui stat declarat democratic se constituie simbolic
în arena de dezbatere reprezentativă la nivel naţional pentru apărarea idealurilor
democratice. Uniunea Europeană – structură politică şi instituţională suprastatală şi
transnaţională – aşază cele două idealuri democratice fundamentale, alături de
pace, în centrul preocupărilor sale de protejare şi promovare a democraţiei. Acestea
deschid toate textele constitutive ale construcţiei europene şi sunt prezentate drept
argumente, construite cel mai adesea prin disocierea noţiunilor, pentru toate
deciziile şi acţiunile politice, sociale, economice, culturale, comunicaţionale ale
Uniunii Europene.
În ceea ce priveşte democraţia – un topos recurent al discursului oficialilor
despre Europa – disocierea noţiunilor din categoria lumea ideilor (idealuri
democratice) şi lumea materialului (reguli, norme, proceduri, practici, acţiuni
democratice) alunecă în transformarea în locuri comune a unor argumente care
creează realul. De altfel, dacă pornim de la premisa că disocierea exprimă o viziune
asupra lumii21, putem spune că întreaga construcţie europeană are la bază principiul
argumentativ al disocierii noţiunilor, via cuplul platonician unitate/pluralitate sau
cuplul clasic unitate/multiplicitate, definitoriu pentru gândirea filosofică
occidentală. În acest context, toate alocuţiunile care compun corpusul analizei
noastre se revendică din genul epidictic, specific argumentării în discursul
deliberativ, şi operează cu o serie de principii ale retoricii antice, dintre care cele
mai reprezentative sunt: adaptarea discursului pentru un „auditoriu universal”, în
scopul de a spori intensitatea adeziunii acestuia şi de a normaliza, prin locuri
comune, o nouă realitate, cu sprijinul unei alte disocieri – aceea dintre valori
abstracte şi valori concrete, care, în discursurile analizate, se susţin reciproc şi
simultan, astfel încât valorile abstracte ajung să devină, prin argumentare, valori
concrete care definesc o realitate unică. Unicitatea, originalitatea şi forţa Uniunii
Europene, transmise discursiv în noul stat membru, România, în principal prin
21

K. Perelman şi L Olbrechts-Tyteca, 1958/2008: p. 560.
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vocea oficialilor europeni, par astfel, privite retrospectiv, o emanaţie a unei voci
unice – rezultantă a diplomaţiei publice europene.
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SURSA CORPUSULUI:
11 alocuţiuni susţinute de invitaţi străini în şedinţele comune ale celor două Camere ale
Parlamentului României în perioada 1 ianuarie 2007–31 decembrie 2013, extrase din
stenogramele şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, accesate on line la
adresa: http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.home?idl=1
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Anexa nr. 1
Alocuţiuni ale invitaţilor străini în Parlamentul României (2007–2013)
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Alocuţiune –
invitat
Alocuţiunea
domnului Jose
Manuel Durao
Barroso,
preşedintele
Comisiei Europene
Alocuţiunea
domnului HansGert Pöttering,
preşedintele
Parlamentului
European.

Data

Tematici abordate în discurs

6.09.2007

Noul Tratat de reformă în
Uniunea Europeană

16.10.2007

Alegerile europarlamentare

Observaţii
+ câte o întrebare
din partea fiecărui
grup parlamentar şi
răspunsurile
Preşedintelui CE

Secundare: rolul României în
Europa în special pentru politica
de vecinătate; Justiţia şi
continuarea luptei împotiva
corupţiei

Alocuţiunea
domnului Nicolas
Sarkozy,
preşedintele
Republicii
Franceze.

4.02.2008

4.

Alocuţiunea
domnului
Dominique StraussKahn, directorul
general al Fondului
Monetar
Internaţional.

30.03.2010

5.

Alocuţiunea
domnului Mihai
Ghimpu,
preşedintele
interimar al
Republicii Moldova
şi preşedintele
Parlamentului de la
Chişinău.

27.04.2010

Prietenia franco-română şi
relaţiile economice bilaterale
Semnarea acordului strategic
bilateral
Secundar: ratificarea în
Parlamentele Franţei şi României
a Tratatului de la Lisabona în
aceeaşi zi; migraţia; politica de
vecinătate şi rolul României în
zona Mării Negre
Teme anunţate de invitat: „Prima
priveşte situaţia curentă în criza
economică financiară globală.
Apoi, care sunt paşii ce trebuie
făcuţi în continuare, inclusiv
pentru România şi apoi câteva
cuvinte despre rolul FMI”.

Semnarea Protocolului de
colaborare şi parteneriat între
Parlamentul României şi
Parlamentul Republicii Moldova
care instituie Comisia comună
pentru integrare europeană a
Republicii Moldova.

În program erau
prevăzute iniţial
întrebări şi
răspunsuri, invitatul
se scuză în
preambul că este
nevoit să
părăsească
România imediat
după discurs şi
anulează astfel
dezbaterea.
Semnificaţia
simbolică a vizitei:
aniversarea la 27
aprilie a 20 de ani
de la momentul în
care tricolorul a
devenit drapel de
stat al Republicii
Moldova.
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Alocuţiunea
domnului Jerzy
Buzek, preşedintele
Parlamentului
European

9.06.2010

7.

Mesajul domnului
Herman Van
Rompuy,
preşedintele
Consiliului
European.

25.04.2012

8.

Alocuţiunea
domnului Martin
Schulz, preşedintele
Parlamentului
European.
Alocuţiunea
domnului JeanClaude Mignon,
preşedintele
Adunării
Parlamentare a
Consiliului
Europei.

31.10.2012

Lupta împotriva corupţiei –
suspendarea a trei programe
operaţionale din cauza neregulilor
identificate.

25.02.2013

Rezolvarea crizei politice interne
în România – problema coabitării,
lupta împotriva corupţiei,
problema minorităţilor naţionale,
migraţia internă în cadrul UE.

9.

10.

Mesajul E.S.
domnul Li Keqiang,
premierul
Consiliului de Stat
al Republicii
Populare Chineze.

27.11.2013
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Criza economică şi provocările ei
pentru statele membre ale UE
Mesaj de solidaritate din partea
Parlamentului European şi a
Uniunii Europene
Locul şi rolul României în
Uniunea Europeană
Aderarea României la Spaţiul
Schengen
Impactul crizei economice asupra
imaginii Uniunii Europene

Relaţiile bilaterale de cooperare
chino-române

Semnificaţia
simbolică a vizitei:
şapte ani de la
semnarea Tratatului
de Aderare a
României la UE, 24
aprilie 2005,
Luxemburg

+ câte o întrebare
din partea fiecărui
grup parlamentar şi
răspunsurile
Preşedintelui
Adunării
Parlamentare
a Consiliului
Europei
Semnificaţia
simbolică a vizitei:
aniversarea a 20 de
ani de la aderarea
României la
Consiliul Europei
Context: Forumul
la înalt nivel China
- Europa Centrală şi
de Est derulat la
Bucureşti în
noiembrie 2013
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Anexa nr. 2
Toposuri identitare specifice ale discursului despre europa: extrase semnificative

Europa
J.M.
Barroso
(2007)

Unitate şi
diversitate

Cetăţenie naţională şi
cetăţenia europeană

„Cel mai bun mod
de a menţine
valorile noastre de
toleranţă şi de
acceptare reciprocă
este nu doar de a
privi istoria din
trecut, ci şi de a
accepta
diversitatea în
Europa, ca o cheie
pentru unitatea
noastră”.

„Este una dintre marile
realizări ale civilizaţiei
europene posibilitatea de
a rămâne patriot, de ami iubi ţara şi, în acelaşi
timp, de a fi loial acestei
idei a unei Europe
comune”.

Păstrarea
suveranităţii
naţionale în Europa
unită
„Aceasta este
originalitatea
Uniunii Europene.
Este prima oară în
istorie când se
întâmplă aşa ceva,
un asemenea grup de
ţări atât de mare,
care a decis să-şi
reunească
suveranităţile,
păstrându-şi
suveranitatea, dar
consolidându-şi şi
mărindu-şi puterea,
lucrând împreună.
Cred că este, întradevăr, ceva fără
precedent, un proiect
măreţ”.

Viitorul Europei
„Unde sunt mulţi, puterea
creşte. O Europă extinsă
este o Europă mai
puternică în lume”.

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXV, nr. 3–4, p. 327–351, Bucureşti, 2014

Cooperarea
interparlamentară
„Parlamentele naţionale
trebuie să aibă o atenţie
deosebită privitor la acest
lucru, pentru a deschide
linii de comunicare mai
bune. Vedem în
parlamentele naţionale
elemente importante care
să intre în dialog cu noi.
Ca rezultat, anul trecut,
am stabilit un sistem prin
care trimitem propunerile
Comisiei direct către
parlamentele naţionale şi
prin care ne angajăm să
dăm un răspuns tuturor
comentariilor.”
„Din octombrie 2006,
Comisia Europeană a
primit 180 de opinii din 23
de adunări naţionale,
pentru 59 de propuneri
legislative. Parlamentul
României, însă, nu a
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H.-G.
Pöttering
(2007)
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„Trăiţi într-o
Românie
democrată, care
este, astăzi,
membru al
comunităţii de
valori ale
popoarelor Uniunii
Europene”.

„Primele alegeri în
Parlamentul European, în
România, vor reprezenta
un punct culminant al
aderării ţării
dumneavoastră la
Uniunea Europeană. Prin
aceste alegeri mulţi
cetăţeni ai României vor
deveni cetăţeni europeni
cu încredere în sine şi
posibilitatea de a se
exprima”.
„Omul şi libertatea
individului sunt puncte
de plecare şi miez al
identităţii noastre
europene, de aceea şi
principiul subsidiarităţii,
care este stabilit în Carta
Drepturilor
Fundamentale, este
înţeles de noi aşa cum
trebuie. Îmi doresc o

„Uniunea Europeană
extinsă cere, din toate
părţile, un angajament şi o
muncă pentru a putea
realiza o reuniune
orientată spre viitor”.
„Împreună cu noii colegi
ce vor fi aleşi în noiembrie
[alegeri europarlamentare,
nov. 2007] vom lucra la
dezvoltarea casei noastre
europene”.
„Un viitor puternic şi un
viitor de succes pentru
continentul nostru se află
doar în unitate. Uniunea
Europeană are nevoie de
România”.

345
profitat de această
oportunitate, dar sper că
dialogul nostru se va
construi în lunile şi anii care
vin. Aceasta reprezintă o
oportunitate pentru un
impact direct asupra
dezbaterilor europene.”
„Avem nevoie de această
dezbatere europeană şi,
de asemenea, colaborarea
dintre Parlamentul
European şi parlamentele
naţionale sunt de mare
importanţă. Parlamentul
European şi parlamentele
naţionale nu sunt
concurente, ci parteneri
pentru democraţie şi
parlamentarism în
Europa.”

346

J. Buzek
(2010)
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Uniune Europeană care
să se bazeaze pe
solidaritate, subsidiaritate
şi multitudine, să fie
adaptată dorinţelor
cetăţenilor săi şi să aibă
în centru omul şi
drepturile lui. Europenii
nu trebuie să uite însă
unde le sunt rădăcinile.
Nu, nu trebuie să uităm
unde este acasă, unde
este patria noastră.
Patrie, Acasă şi Europa,
acestea trebuie să ţină de
identitatea noastră
comună. Carta Drepturilor
Fundamentale este o
ancorare a acestei
înţelegeri a valorilor”.

„Uniunea
Europeană
înseamnă mult mai
mult decât o piaţă
comună, mult mai
mult decât fonduri

„Faptul de a fi european
se bazează pe principiul
solidarităţii, pe principiul
colaborării şi pe
principiul vieţii comune,
pe pace, democraţie şi
toleranţă”.
„Românii deţin un loc
special printre popoarele
Europei, au o istorie
specifică, manifestată
mai ales în perioade de
criză. Aţi fost puşi la

20

„Dragi prieteni, pentru
România şi alte ţări din
regiunea noastră, intrarea,
aderarea la Uniunea
Europeană nu a fost un
scop în sine, ci doar un

21

H. Van
Rompuy
(2012)
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structurale sau decât
încercare de foarte multe
politici agricole.
ori, ca naţiune, ca popor,
Sigur, toate acestea
ca ţară. De multe ori, aţi
sunt importante, însă fost supuşi unor presiuni,
Uniunea Europeană
dar aţi supravieţuit ca
înseamnă mai mult
naţiune, cultură şi
decât atât. În primul
familie”.
rând, este o
comunitate şi, ca
atare, trebuie să
existe un simţ al
solidarităţii, între
noi, dar şi între
statele membre.
[...]. Acesta este cel
mai important
principiu al Uniunii
Europene şi el
rămâne în picioare.
[...]. Vă rugăm să
nu uitaţi că trebuie
să ne îndepărtăm de
obiceiul de a vorbi
despre cei de la
Bruxelles ca despre
nişte străini. În
prezent, Bruxellesul suntem noi”.
„Uniunea
Libertatea de mişcare,
Timp de decenii
Europeană este o
libertatea de acces la
cuvântul Europa a
uniune de drepturi
servicii şi muncă sunt
însemnat speranţă. A
şi de valori. Numai
valori de bază ale
fost un sinonim al
prin respect mutual Uniunii Europene şi ale
păcii şi al
şi prin toleranţă
statului de drept, un
prosperităţii. În
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prim pas, urmat apoi de
continuarea reformelor
începute. Astfel, vom
putea profita de ocaziile pe
care le oferă Uniunea
Europeană pentru a ajunge
din urmă vestul continentului european”.

Aventura a început în
1950, cu oameni de stat
din şase ţări din Europa de
Vest. Fiecare avea o altă
cultură, o altă viziune
asupra politicii, vorbeau

348
putem să păstrăm
acest sentiment,
această convingere
că noi, ca europeni,
în diversitatea
noastră, împărtăşim
un destin comun.
Toleranţa şi
respectul între ţări
şi în cadrul ţărilor
sunt datoria fiecărui
guvern, este datoria
fiecărui guvern ca
nicio minoritate sau
niciun grup să nu
fie tratat ca cetăţeni
de rangul al
doilea”.

M. Schulz
(2012)

„Uniunea
Europeană este mai
mult decât un
spaţiu economic.
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semn al civilizaţiei. Iar în
acest spaţiu nu există loc
pentru stigmatizare, aşa
cum se întâmplă în unele
ţări în zilele noastre.

„Faptul că toate acestea
le facem împreună, la
nivel european, nu
înseamnă că toate

ciuda dificultăţilor,
trebuie să păstrăm
această ecuaţie. Este
sarcina generaţiei
noastre de lideri
politici să facem ca
Europa să redevină o
sursă de speranţă, să
fim fideli Imnului
Uniunii Europene,
„Oda bucuriei” de
Beethoven.

„Este clar, niciun
stat nu poate fi
singur în acest
proiect: nici

22
limbi diferite. Şi totuşi,
aveau în comun ceva
esenţial: „proiectul european
s-a născut din ideea că nu
vom fi prizonieri ai istoriei
noastre, ci vom putea să o
depăşim şi, împreună, să
construim un nou viitor”.
„Să facem pace ca să
construim viitorul – iată ce
au început, acum trei
generaţii, Franţa, Germania
şi alte ţări. Să înlocuim
câmpul de luptă însângerat
cu sălile de negociere de
la Bruxelles. Să lăsăm la o
parte vechile rivalităţi cu
privire la frontiere sau la
minorităţi şi să le înlocuim
cu voinţa de a trăi
împreună, de a simţi că
aparţinem unii altora”.
„Aceste valori sunt în
continuare miezul uniunii
noastre, ele formează în
continuare o forţă
puternică a schimbării.”
„Bazele Uniunii Europene
le reprezintă principiul
solidarităţii”.
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J.-C.
Mignon
(2013)
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prerogativele sunt la
Noi reprezentăm o
Germania, nici
nivel european. Ele se
Franţa, nici Italia,
comunitate de
nici Polonia, nici
valori: democraţia, completează. Această
idee trebuie să fie
statul de drept,
România. Deci toate
susţinută. Identitatea
drepturile omului,
acestea sunt posibile
naţională este importantă
doar prin conjugarea
drepturile
fundamentale şi
pentru noi toţi, dar trebuie eforturilor a 500 de
să ne asigurăm, împreună, milioane de cetăţeni
drepturile
minorităţilor
că vom reuşi să punem
europeni. Această
naţionale”.
copiilor noştri la dispoziţie idee reprezintă cel
locuri de muncă, trebuie
mai bun instrument
să ne unim eforturile
pentru asigurarea
pentru a ne elibera de
păcii şi bunăstării
consecinţele diverselor
sociale în secolul al
regimuri trecute”.
XXI-lea”.
„Există tentaţia de a
reveni la naţionalism.
Sunt convins, cât se
poate de sincer, că nu
trebuie să facem din
Europa decât o Europă
solidară şi mândră de
valorile sale, deschisă
spre vecinii săi”.
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„Noi, în Europa, am
înţeles că singuri pierdem
şi că împreună suntem
puternici”.
„Noi am înţeles că prin a-i
ajuta pe cei care sunt mai
slabi nu facem decât să ne
întărim noi”.

„Prioritatea noastră
absolută trebuie să fie să
ne atingem obiectivele pe
care ni le-am propus,
respectiv să avem un
continent european unificat
care să împărtăşească
aceleaşi valori ale
democraţiei statului de
drept şi, fireşte, ale
dreptului omului”.

„Încercăm să fim o casă
a democraţiei, iar puţinul
pe care putem să-l facem,
să-l punem în practică”.
„Tocmai de aceea am
încercat să-i asociez mai
bine pe membrii adunării
noastre tuturor
problemelor Comitetului
prezidenţial şi am decis,
de asemenea, să organizez
o întâlnire cu preşedinţii
delegaţiilor naţionale, să
asigur legătura cu
parlamentele naţionale,
care este fundamentală
pentru organizaţia noastră”.
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Anexa nr. 3
Democraţia în discursurile invitaţilor străini: extrase semnificative
J.M.
Barroso
(2007)

N. Sarkozy
(2008)

M.
Ghimpu
(2010)

J. Buzek
(2010)

Democratia în Europa
„Noi, la Uniunea Europeană, dăm o mare
importanţă democraţiei şi responsabilităţii,
legitimităţii democratice şi desigur, sperăm
că toate statele noastre membre,
întotdeauna, o vor respecta. Dar asta este
evident, totdeauna vor respecta aceste
principii de democraţie, legitimitate şi
responsabilitate democratică şi sunt convins
că instituţiile române şi în special
parlamentul dumneavoastră sunt instituţii
mature, care vor apăra mereu valorile
europene ale democraţiei europene şi
libertăţii”.
„Europa s-a schimbat, Uniunea
Europeană s-a schimbat, lărgirea este un
eveniment major al începutului acestui al
21-lea secol. Lărgirea înseamnă victoria
democraţiei, dar lărgirea nu s-a încheiat
încă”.

„Am certitudinea că Republica Moldova
şi România, sunt în stare să construiască
şi să dezvolte un parteneriat strategic de
lungă durată, bazat pe principii şi pe
valori europene, ce va permite
fructificarea avantajelor pe care această
relaţie specială o comportă pentru cele
două state”.

„Mesajul solidarităţii, acesta este cel mai
important mesaj pe care vreau să vi-l
transmit din partea colegilor de la
Parlamentul European şi din partea
întregii Uniuni Europene”.

Democraţia în România
„Este o plăcere să fiu în casa solemnă a
democraţiei române”.
„Este un curs intensiv de democraţie
românească, pe care l-am primit, aşa,
foarte rapid, şi despre pluralismul
românesc”.

„Dumneavoastră, acum, ocupaţi locul
care vi se cuvine în Uniunea Europeană şi
nu doar România are nevoie de Europa, ci
şi Europa are nevoie de o Românie
democratică, modernă, inventivă, care îşi
foloseşte întregul spaţiu, întregul loc ce i
se cuvine în această Europă pe care vrem
să o construim cu toţii”.
„Propun să creăm împreună, România şi
Republica Moldova, un spaţiu informaţional
unic, un spaţiu cultural unic în care valorile
să circule nestingherit, platforme comune de
dezbatere publică, în aşa fel încât cetăţenii
noştri să fie conectaţi în realităţile,
evenimentele, trăirile, interesele cetăţenilor
României şi Republicii Moldova.
Şi invers, ca să nu zic că există importante
comunităţi de cetăţeni ai Republicii
Moldova la Iaşi, Bucureşti, Braşov, Cluj,
Timişoara şi altele ale căror energii pot fi
asimilate acestui amplu proces de
comunicare şi dezbatere interromânească”.
„Drumul înainte este dificil, însă, de data
aceasta, nu sunteţi singuri. Sunteţi un
membru important al Uniunii Europene,
cu un glas care trebuie auzit şi suntem aici
pentru a vă ajută, indiferent cât de lung
sau de dificil va fi acest drum”.

„Revista română de sociologie”, serie nouă, anul XXV, nr. 3–4, p. 327–351, Bucureşti, 2014
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J.-C.
Mignon
(2013)
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„Uniunea Europeană este mai mult decât
un spaţiu economic. Noi reprezentăm o
comunitate de valori: democraţia, statul
de drept, drepturile omului, drepturile
fundamentale şi drepturile minorităţilor
naţionale”.

„Aderarea României a constituit o trecere
a unui hop foarte important: trecerea de la
dictatură la democraţie, de la economia
socialistă catastrofală la economia de
piaţă.”
„Nu-mi este foarte uşor să vă spun
următorul lucru, dar, ca prieten, trebuie să
fiu sincer. Pentru mine, nici abuzul de
încredere şi nici ordonanţele de urgenţă
nu sunt compatibile cu spiritul
democraţiei. O astfel de practică politică
subminează principiul controlului
democratic reciproc”.
„Aţi dat dovadă de maturitate democratică de care nu m-am îndoit niciodată. Aţi trecut
de la un regim totalitar la o practică democratică. Democraţia nu constă numai în
aplicarea unor texte, este, înainte de toate, o practică şi o stare de spirit. Nicio
constituţie, oricât de perfectă ar fi, nu garantează o funcţionare într-adevăr
democratică, care presupune respectul celuilalt şi toleranţa. Politica nu poate fi
continuarea războiului. Democraţia presupune ca majoritatea să accepte să nu abuzeze
de puterile sale, chiar când textele legii o permit. Nu trebuie să recurgem masiv la
ordonanţe de urgenţă şi o polarizare excesivă este, de asemenea, periculoasă”.
„Este vorba despre faptul că orice persoană care este condamnată politic trebuie să
renunţe imediat la mandat. Imunitatea parlamentară trebuie să permită însă exercitarea
mandatului fără niciun fel de presiuni. Aşa este, dar este vorba despre credibilitatea
actorilor politici în democraţie. Aş mai adăuga că existenţa unei prese libere,
independente este o condiţie a democraţiei. Reglementarea ei trebuie să fie exercitată
de către un organ absolut independent”.
„Prioritatea noastră absolută trebuie să fie să ne atingem obiectivele pe care ni le-am
propus, respectiv să avem un continent european unificat care să împărtăşească
aceleaşi valori ale democraţiei statului de drept şi, fireşte, ale dreptului omului”.

