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Introducere 

 

         
                                                 Hațeg-Vedere din Dealul Viilor 

 

Se împlineau nu demult 25 de ani de la acea minunată zi de 22 

decembrie 1989, în care poporul român arunca lanțurile tiraniei comuniste 

pentru a deveni liber. Imaginile document filmate pe străzile orașului Hațeg,  se 

înfățișau la fel ca în orice localitate din România din acel moment. O bucurie 

uriașă însuflețea populația ieșită în stradă pentru a distruge sau arde 

„documentele de partid și de stat”, portrete ale „tovarășului și tovarășei”, 

pancarte cu inscripții care preamăreau defunctul regim și mai ales  „operele” cu 

coperți roșii ale „celui mai iubit fiu al poporului”. De la o tribună improvizată în 

centrul orașului, tinerii aduceau un prinos de recunoștință  eroilor căzuți la 

Timișoara. Se părea că Revoluția care  nu avea inamici, deoarece partizanii 

vechiului regim, care erau, cum se va vedea ulterior,  foarte mulți, nu 

îndrăzneau să se manifeste pe față. Unii dintre ei stăteau pitiți pe lângă 

televizoare, dezorientați și speriați de ceea ce se întâmpla. Alții încercau să-și 

mențină privilegiile, pozând în mari revoluționari, pentru ca apoi să se strecoare 

în noile structuri de conducere.  

Cei care fuseseră responsabili de „construcția socialismului”, au rămas 

speriați de alternativa ca populația îndelung înfometată, ținută în frig, fără 

bunurile de larg consum, în numele unor idealuri irealizabile, scăpată de sub 

controlul Securității, să ceară  pedepsirea lor. Ei au răsuflat ușurați atunci când 

în Consiliul FSN proaspăt constituit, alături de opozanți cunoscuți au intrat foști 

membri marcanți ai PCR, care fuseseră „trecuți pe linie moartă” de Ceaușescu 

în cadrul luptei pentru putere. În felul acesta încă din primele momente ale 

Revoluției, conducătorii acesteia s-au împărțit în două categorii: cei care strigau 

„Jos Ceaușescu!”, sperând în păstrarea vechilor structuri politice, sociale, 

economice comuniste, desigur sun o formă „machiată”,  și cei care scandau „Jos 

comunismul!”, dorind o schimbare profundă a societății românești. 
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Un caz elocvent era cel al lui Ion Iliescu, fost prim-secretar al UTC și 

ministru al Tineretului, iar în anii 1970 și 1971 secretar al CC al PCR,  funcții  

în care se manifestase ca un comunist convins, care fusese îndepărtat de 

Ceaușescu fiindcă vedea în el un concurent periculos. Este trimis în provincie, 

unde devine mai întâi prim-secretar PCR al județului Iași și apoi al județului 

Timiș, pentru ca în cele din urmă, când mulți vedeau în el un posibil reformator, 

să fie debarcat ca director la Editura Tehnică. Încă de la început, în discursurile 

sale el se pronunță împotriva lui Ceaușescu care ar fi „întinat idealurile” 

socialismului ținând  populația în frig și foame. Ajutat de membri ai eșalonului 

doi al fostului PCR, Iliescu îndepărtează pe oponenții săi, mai întâi pe 

adevărații adversari ai regimului comunist, mai apoi pe cei din „echipa sa”, care 

doreau o reformă amplă a societății românești  ca Dumitru Mazilu și  Petre 

Roman. 

Printre căile folosite de inamicii Revoluției a fost cea a zvonurilor care 

să mențină în rândurile populației o stare de „teroare”,  oferind o „diversiune”, 

astfel ca foștii sprijinitori ai regimului comunist să scape. Unele dintre aceste 

zvonuri au fost difuzate chiar de la Televiziunea Română, devenită peste noapte 

Liberă, în care mișunau în continuare foștii agenți ai Securității. A fost lansat 

imediat zvonul că apa era otrăvită, că elicoptere neidentificate, venite nu se știe 

de unde, brăzdau spațiul aerian al țării, că unități ale Securității care sprijineau 

pe Ceaușescu se deplasau prin țară etc. Mii de „zvoneri” lansau scenarii  

transmise de așa-numiții „răspândaci”: „Ce ne facem că acum vin rușii pe noi?”, 

ba „chiar umblă prin țară coloane de autoturisme cu  ruși civili, neînarmați, 

care nu se știe ce fac, dar umblă”. 

O altă diversiune lansată chiar de Ion Iliescu a fost cea a „teroriștilor”, 

un fel de „supermani”, „care trag din toate pozițiile” și care după împușcarea 

lui Ceaușescu, ca la comandă,  au dispărut fără urmă, devenind „una dintre 

enigmele istoriei”. Pe seama lor s-au pus cele 1200 de victime ale Revoluției 

care au fost în întreaga țară.  

Dar cine puteau să fie acești „teroriști” care au împușcat oameni 

nevinovați? La această întrebare se poat da mai multe răspunsuri: 

 Evident oameni care dispuneau de armament și de muniții, adică 

membrii aparatului represiv din Miliție, Armată, Securitate, cei care înainte de 

fuga lui Ceaușescu trăseseră în populație. Multe mărturii ale revoluționarilor 

indicau faptul că în ei au tras și persoane care nu purtau uniformă.   După fuga 

lui Ceaușescu, mulți dintre ei, aflați  printre revoluționari „pentru a-i ajuta”, 

puteau să tragă în aceștia. 

După ce  dictatorul a părăsit sediul CC al PCR și răspândirea veștii că 

„teroriștii” atacă în toată țara, au fost împărțite cu „dărnicie” arme, printre alții 

și unor indivizi care nu aveau serviciu militar satisfăcut sau unor persoane de 

moralitate dubioasă și în general unor persoane neinstruite, care nu puteau să 
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acționeze în mod organizat. Între civilii care au primit arme puteau să fie 

membri secreți ai Securității, sau partizani ascunși ai fostului regim, care au 

acționat răuvoitor pentru a crea panică.  Membrii gărzilor patriotice ca și 

militarii în termen instruiți „la culesul poprumbului” nu excelau printr-o 

pregătire superioară. S-au semnalat și cazuri de alarme aeriene false, produse cu 

mijloace sofisticate, de telefoane prin care unități militare erau trimise pentru a 

apăra alte unități, acestea  nefiind  prevenite de sosirea ajutoarelor.  Au fost 

găsite simulatoare care produceau sunete asemănătoare pistoalelor-mitralieră 

sau au fost găsiți indivizi care aruncau pocnitori ce produceau astfel de sunete. 

În primele zile ale revoluției se produsese o „psihoză” provocată prin diferite 

mijloace, astfel că s-au semnalat multe accidente, revoluționarii împușcându-se 

între ei. În București existau unități militare secrete, ale  căror membri, în civil 

asigurau paza traseelor în cazul deplasărilor lui Ceaușescu. A existat 

posibilitatea ca aceștia să fi fost activați, la ordin, pentru a trage în populația din 

capitală.  

Scopul diversiunii „teroriștilor” era de a menține un climat de teroare și 

nesiguranță, astfel ca populația să nu treacă la represalii împotriva foștilor 

sprijinitori ai regimului comunist. Membrii fostului aparat represiv care 

interveniseră împotriva populației la ordinul lui Ceaușescu aveau posibilitatea 

de a interveni și împotriva „teroriștilor” și în felul acesta puteau scăpa „cu 

basmaua curată”. FSN-ul proaspăt constituit își legitima puterea prin lupta 

împotriva unor  misterioși inamici, pornind ca favorit la următoarele alegeri. 

O altă modalitate de evitare a răfuielii populației cu sprijinitorii 

vechiului regim a fost desemnarea lui Nicolae Ceaușescu și al soției sale ca 

răspunzători exclusivi ai tuturor relelor epocii comuniste. Cuplului prezidențial 

i-a fost înscent un proces sumar, în care li s-au adus acuzații fantastice, fiind 

executați apoi în grabă. Un proces adevărat ar fi implicat aducerea pe banca 

acuzaților, alături de cuplul prezidențial, a altor   mii de foste „unelte” ale 

represiunii comuniste, fapt care ar fi  îndepărtat pe mulți de la o ulterioară 

participare la viața politică. 

 

Deși noua Constituție din 1992 consemna existența în România a unui 

sistem politic pluripartid, rezulatele alegerilor din 20 mai 1990 au impus o altă 

situație în fapt:  întreaga putere aparținea unui singur partid, FSN, partidele de 

opoziție având doar un rol decorativ. În fața acestei situații, partidele politice 

istorice, PNL, PNȚ-CD, PSDR, împreună cu altele,  constituite recent, PER, 

UDMR, PAC, la care se adăugau organizații civice, constituie Convenția 

Democratică, devenită ulterior Convenția Democratică din România (CDR), 

organizație  având  scopul de a dezlocui de la putere FSN-ul și structurile sale 

politice. La alegerile din 1992, noua formațiune politică, deși înfrântă, 

întregistrează rezultate bune, astfel că opoziția  parlamentară devine 
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semnificativă. Candidatul CDR la președinție, Emil Constantinescu, este înfrânt 

în turul doi de scrutin, dar rezultatele sale erau notabile. Pe de altă parte în FSN 

au apărut scindări care au dus la slăbirea forței sale. O ramură reformatoare 

condusă de Petre Roman a devenit în cele din urmă Partidul Democrat, cu 

orientare din ce în ce mai de dreapta.  O altă ramură conservatoare, condusă de 

Ion Iliescu,  după schimbări succesive de nume, ajunge să se numească Partidul 

Social-Democrat,  păstrându-și în mod constant orientarea de stânga. 

Încă de la primele alegeri s-au reliefat două zone 

electorale ale României: una cuprinzând regiunile 

dezvoltate cu un nivel ridicat de trai,  Transilvania, 

la care se adăugau zona București, județele Prahova, 

Constanța, Iași, în care se  vota în mod constant, în 

majoritate, cu partidele și candidații la președinție 

de dreapta. Zonele slab dezvoltate, din Oltenia, 

Muntenia și Moldova votau constant cu FSN și 

urmașii săi de stânga, aici găsindu-se fieful electoral 

al candidaților la președinție ai acestui partid. 

Electoratul de dreapta era alcătuit din persoane de 

vârstă tânără și medie, având studii medii și 

superioare, iar electoratul de stânga era alcătuit în 

majoritate din persoane în vârstă, pensionari,  cu 

studii la nivelul școlii generale.  

În perioada 1992-1996, guvernarea a fost exercitată de Frontul 

Democrat al Salvării Naționale  (FDSN), care și-a asociat,  pentru a constitui o 

majoritate electorală, alte partide de stânga: PUNR, PRM, PDAR, împreună   

constituind  așa-numitul „patrulater roșu”. Guvernul condus de Nicolae 

Văcăroiu a dus o politică de încetinire a reformelor care transformau economia 

României într-una de piață. Aceste reforme „șchioape” au trezit neîncrederea 

partenerilor externi ai României, țara fiind menținută în anticamera NATO și a 

Uniunii Europene. 

Odată cu victoria Convenției Democratice din România  în alegerile 

parlamentare și a candidatului acestei formații la președinție, Emil 

Constantinescu,  din anul 2006, s-a deschis o nouă pagină în evoluția țării. 

Reformele economice curajoase făcute de guvernul condus de Victor Ciorbea, 

iar mai apoi de Radu Vasile, au dus la desființarea marilor întreprinderi 

socialiste care constituiau un balast în evoluția spre economia de piață. Totodată 

politica externă curajoasă promovată de președintele Emil Constantinescu a 

apropiat țara de NATO. Dar aceste reforme au fost însoțite de măsuri dureroase, 

care au dus la scăderea nivelului de trai și creșterea șomajului. Popularitatea 

CDR s-a erodat din ce în ce mai mult, în alegerile care au avut loc în anul 2000, 

Emil Constantinescu și 

Contractul său cu 

România 
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această organizație politică obținând rezultate atât de slabe încât reprezentanții 

ei nu au mai intrat în parlament.  

În urma victoriei decisive a PSD în alegerile parlamentare și 

prezidențiale din anul 2000, în următorea perioadă guvernarea a fost exercitată 

de guvernul condus de Adrian Năstase. A fost continuată politica de creștere 

economică inițiată de fostul guvern al lui Mugur Isărescu, astfel că economia 

țării s-a refăcut. Ca o recunoaștere a angajării constate a trupelor române pe 

teatrele de operații din întreaga lume, România a intrat în NATO în anul 2004.  

Tendințele PSD de monopolizare a puterii politice și atitudinea arogantă 

a lui Adrian Năstase au trezit neîncrederea principalelor partide de opoziție 

PNL și PD care au constituit uniunea electorală „Dreptate și Adevăr” (DA), ai 

cărei candidați au participat pe liste comune la alegerile din 2004. Ca urmare a 

victoriei electorale a candidatului acestei formațiuni politice, Traian Băsescu, 

este impus un guvern  condus de Călin Popescu-Tăriceanu. În scurt timp însă 

tendințele autoritare ale lui Traian Băsescu au dus la distrugerea formațiunii DA 

și ieșirea PD-ului de la guvernare. În ciuda opoziției făcută de PNL, după 

alegerile parlamentare din 2008, ajunge la conducerea țării un guvern al alianței 

PD, devenit Partidul Democrat-Liberal (PDL) și PSD, condus de Emil Boc. 

După eliminarea de la putere a PSD, acest partid constituie împreună cu PNL, 

formațiunea Uniunea Social-Liberală (USL), având copreședinți pe Crin 

Antonescu și Victor Ponta, cu  scopul  principal de a  elimina de la conducerea 

țării a structurilor de putere PDL. Noua formațiune câștigă în mod detașat 

alegerile locale și parlamentare din 2012, astfel că la guvernare accede  

guvernul USL, condus de Victor Ponta. 

Ca oricare din alianțele politice constituite după 1989, USL se destramă 

ca urmare a tendințelor hegemonice ale conducătorilor PSD, PNL ieșind de la 

guvernare. Vechii adversari din PNL și PDL se unesc pentru a constitui un mare 

Partid Național-Liberal și desemnează un candidat comun la alegerile 

prezidențiale din 2014, pe primarul Sibiului, Klaus Iohannis. 

La începutul campaniei electorale prezidențiale din 2014, deoarece PSD 

era la guvernare și deținea anumite pârghii prin care putea manipula electoratul, 

se părea Victor Ponta va reuși să obțină victoria cu ușurință. În mod neașteptat,  

Klaus Iohannis câștigă detașat alegerile în mare parte din cauza unor factori 

electorali neașteptați: votul masiv al diasporei românești și  impactul rețelei de 

socializare Facebook.  

 

Viața politică înfiripată  după Revoluția  din 1989 în România s-a 

dovedit de multe ori „murdară”, trezind de multe ori, pe bună dreptate, 

neîncrederea populației. Atât campaniile pentru alegerile locale, cât și pentru 

cele parlamentare au fost nu atât o ciocnire de idei, cât una de interese materiale 

ale candidaților. O problemă principală a acestora campanii a  fost finanțarea 
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