
 - CDR  la putere. Coaliţia celor trei coaliţii sau lecţia unui eşec -  
 

 

Motto: “ În orice ţară, nu există cu adevărat decât două partide: pratidul celor care 
îndrănesc să spună nu şi partidul celor care nu îndrănesc. Când numărul celor care nu 

îndrănesc covârşeşte numărul celor care îndrănesc, ţara este pierdută.” (Henry de 
Montherlant, 1975)1 

 
 

Vechea învăţătură machiavelliană, cum că guvernantul înţelept este acela care are 
grijă cu cine şi în ce moment se înfrăţeşte, estimând corect totodată şi posibilele capcane 
ale viitorului, pare a nu fi cunoscută de coaliţia CDR + USD + UDMR, mai exact în 
momentul semnării “Acordului de solidaritate guvernamentală şi parlamentară” la 6 
decembrie 1996. Această nouă formulă de guvernare pare a fi un proiect ce şi-a cunoscut 
sfârşitul încă de la începuturi, neputând evolua optim atât din considerente interne, 
organizatorice (lipsa de convergenţă a viziunilor, absenţa pragmatismului în demararea 
reformelor), cât şi din cauze externe – situaţia economică şi socială precară ce caracteriza 
România primei alternenţe guvernamentale postdecembriste, precum şi politica de 
subminare dusă de opoziţie. Cel puţin aceasta este principala idee desprinsă din capitolul 
7 al lucrării “ ‘(u putem reuşi decât împreună!’. O istorie analitică a Convenţiei 
Democratice 1989- 2000” a lui Dan Pavel şi a Iuliei Huiu, apărută la editura Polirom în 
2003. 

Pe parcursul celor 78 de pagini de analiză, autorii reuşesc o subliniere cronologică 
a celor mai importante momente parcurse de Convenţia Democrată, şi anume: venirea 
acesteia la putere, alături de celelalte formaţiuni politice, guvernarea Victor Ciorbea, 
criza politică din interiorul CDR, guvernarea Radu Vasile şi, nu în ultimul rând, pierderea 
credibilităţii din partea electoratului ce duce la erodarea interioară a Convenţiei.Viziunea 
analiştilor de politică internă asupra parcursului respectivei coaliţii este una moderat 
partizană, încercând a găsi atât ţapi ispăşitori externi pentru funcţionalitatea ei 
defectuoasă, în acelaşi timp justificând eşecul coaliţiei prin plasarea autonumitului 
„germene al democraţiei” pe terenul prea puţin fertil al României în tranziţie. 

În orice caz, venirea la conducere a CDR a trezit în electorat o dorinţă uriaşă de 
realizare a schimbării2, un imens act de curaj asumat mai mult sau mai puţin în cunoştinţă 
de cauză şi vom aprecia mai la final de ce. Ca primă informaţie, notabil este că această 
formaţiune captase atenţia a cca. 7 milioane de cetăţeni, adică a nu mai puţin de 54% din 
cei prezenţi la vot, prin desemnarea lui Emil Constantinescu în funcţia de preşedinte al 
României; motivaţia alegerii acestui partid în defavoarea celorlalte a fost promisiunea 
implementării unei platforme de reforme economică, politică şi morală care să vizeze 
„toţi românii”3, adică „şi pe cei 6 milioane care îl preferaseră pe Iliescu, dar şi pe cei 4 
milioane care nu şi-au exprimat dreptul de vot.” 
                                                 
1 Horia - Roman Patapievici – “Politice”, prefaţă,  ed. Humanitas, Bucuresti,1996 
2 Ne referim aici şi la aprecierea lui Mircea Ionescu – Quintus, de la sfârşitul lui ’96: “acum s-a înfăptuit 
schimbarea şi ea trebuie să fie folosită pentru binele poporului român.” (Dan Pavel, Iuliei Huiu  - “ ‘(u 
putem reuşi decât împreună!’. O istorie analitică a Convenţiei Democratice 1989- 2000”, Ed. Polirom, 
Iaşi, 2003); 
3 Primul discurs al lui Emil Constantinescu în calitate de preşedinte al României, 17 noiembrei 1996 – 
www.constantinescu.ro; 



 Următorul punct din planul de guvernare viza firesc formarea noului guvern; 
având în vedere că CDR nu deţinea majoritatea parlamentară absolută, s-a pus invariabil 
problema alcătuirii unei coaliţii (iniţial cu PDSR, ulterior cu USD – formulă care a şi 
rămas), actul de naştere fiind considerat acel „Acord de colaborare electorală, 
parlamentară şi guvernamentală”, după Rompres.? Odată trasat conturul guvernului, a 
urmat cursa pentru numirea primul-ministru; au fost vehiculate mai multe nume, printre 
care: Radu Vasile4, Mircea Ciumara, Ulm Spineanu – de formaţie economişti sau cu 
expertiză în domeniu. Soluţia propusă de grupul Blandiana - Băcanu şi, evident, acceptată 
de Constantinescu a fost Victor Ciorbea5, personaj politic ce se bucura de imaginea de 
„bun gospodar” în treburile capitalei, apelativ recunoscut atât de partizanii politici, cât şi 
de bucureştenii de rând. Continuând numirile în funcţii – cheie, Petre Roman a fost 
nominalizat drept preşedinte al Senatului, Ion Diaconescu ajungând să ocupe provizoriu 
postul de şef al Camerei Deputaţilor, după lungi divergenţe de opinii cu PD-ul, cauzate de  
propunerile lui Vasile Lupu, Galbeni sau Raţiu, nume neacceptate de „partidul lui 
Roman”. La scurt timp însă, după semnarea Acordului dintre CDR şi USD, au urmat alte 
negocieri pentru formarea guvernului care să vizeze şi includerea UDMR-ului, proiect 
care s-a şi realizat, prinzând viaţă prin sloganul „Nu putem reuşi decât împreună!”. 
Varianta de guvernare a acestei „mari coaliţii” sau a „coaliţiei celor trei coaliţii”, cum a 
fost numită de autorii respectivei lucrări de analiză politică internă, a fost primită foarte 
bine de partidele europene aflate la putere, forţa CDR + USD +UDMR fiind apreciată 
drept una care face posibilă „consolidarea stabilităţii şi normalizarea relaţiilor interetnice 
din ţară”, reprezentând totodată primul caz de fostă ţară comunistă din Europa Centrală şi 
de Est care face acest pas.6 În ceea ce priveşte structura executivului, acesta avea drept 
culoare politică predominantă PNȚCD-ul (cu 12 miniştri), restul funcţiilor fiind ocupate 
de reprezentanţi ai USD, respectiv PNL, câte 6. 

Debutul crizei CDR îl constituie, după mulţi analişti politici, tocmai detaşarea 
liderului Convenţiei de structurile acesteia. 7Măsurile luate pe tot parcursul guvernării 
sale au fost, ca şi predecesorul lui, Iliescu, „în interesul tuturor românilor”, fără a 
cunoaşte totuşi că, de multe ori, mai important este să dai senzaţia de bun conducător 
decât să realizezi ceva ca atare. Drept pentru care, reformele sale, şi aşa implementate pe 
un teren socio – economic slab dezvoltat, au ajuns să fie eclipsate de lupte în interiorul 
coaliţiei pentru putere, lovituri de imagine din partea adversarilor ş.a. . Revenind, acest 
portret exclusivist al preşedintelui în atoate – cunoscător şi doritor de „a-i aduce 
României şansa prin schimbarea din ‚96” nu a putut contribui decât la subminarea CDR 
şi la pierderea credibilităţii din partea electoratului. O încercare de reabilitare a situaţiei s-

                                                 
4 Deşi în mai puţin de doi ani acesta avea să ocupe funcţia mult dorită, poziţia preşedintelui în momentul 
1996 vizavi de Radu Vasile a fost una deosebit de radicală, Constantinescu aflând de intenţia sa de a juca la 
două capete (atât cu Iliescu, cât şi alături de actuala guvernare) pentru “potul cel mare”. (informaţie extrasă 
dintr-un interviu cu Constantin Dudu – Ionescu) 
5 Descrierea făcută de preşedinte acestuia era una deosebit de încurajatoare (chiar şi pentru cetăţeni, că sunt 
pe o direcţie cât se poate de bună) : “Sunt sigur că domnul Victor Ciorbea va reuşi să îndeplinească 
“Contractul cu România” aşa cum a dovedit că poate îndeplini “Contractul cu bucureştenii”.” 
6 Mai mult decât atât, au fost înfiinţate şi câteva instituţii care să sprijine interesele minorităţilor etnice – 
Departamentul pentru protecţia minoritaţilor naţionale, Oficiul pentru romi. 
7 “O personalitate importantă a CDR îmi spunea că preşedeintele Constantinescu nu a făcut, după 
noiembrie 1996, decât să lucreze împotriva PNTCD, să împiedice pe oricine să devină prea puternic, 
încercând să provoace un grup împotriva altuia, o fracţiune împortiva alteia.” (Ziua, 16 decembrie 1999) 



a făcut prin arestarea ambiţiosului lider sindical Miron Cozma, acţiune care nu a revigorat 
încrederea colectivă a cetăţenilor. În plus, poate şi datorită prea multelor interese 
individuale endo – partidice, planuri de reformă economică, fiscală, socială au rămas mai 
mult la stadiul de proiect. Prima perioadă de guvernare 1996 – 2000, după clasificarea 
realizată de autori, ce a corespuns guvernului Ciorbea s-a caracterizat prin următorul 
pachet de reforme: liberalizarea totală a preţurilor, a cursului de schimb, reducerea 
taxelor vamale, accelerarea privatizării, lichidarea unor societăţi nerentabile – elementele 
esenţiale ale celor 20 de puncte ale „Contractului CDR cu România” (deşi multe au rămas 
doar sumar tratate de Guvern). O măsură destul de categorică a fost însă alocarea a 10% 
din PIB Ministerului Muncii şi al Protecţiei Sociale, fapt ce a uimit întregul spectru 
politic intern şi care a condus la aprecierea că guvernarea Ciorbea este una vizibil 
stângistă. O a doua măsură de reabilitare a imaginii coaliţiei poate fi înţeleasă şi-n 
contextul creării CNAICCO (Consiliul Naţional de Apărare Împotriva Corupţiei şi a 
Crimei Organizate), în 1998 Constantinescu anunţând, într-o declaraţie mai mult decât 
autoiluzionantă: „Am învins în lupta cu corupţia!” un alt punct al crizei CDR l-a 
reprezentat propunerea lui Roman ca primul ministru al României să „grăbească 
demisionarea”8, dorinţă neacceptată juridic, nici moral de preşedintele ţării. Au urmat 
presiuni ale Consiliului de Coordonare Naţională de a retrage sprijinul politic acordat de 
PD lui Victor Ciorbea, care, chiar dacă nu au avut rezultate imediate, au contribuit într-o 
bună măsură la slăbirea moralului acestuia din urmă; „lovitura de graţie” a venit însă din 
partea colegului de guvern şi prietenului politic Valeriu Stoica care a trimis, din partea 
PNL, o scrisoare prin care se dorea „rezolvarea urgentă a crizei politice, chiar cu preţul 
renunţării la Ciorbea”9 În acelaşi timp, nu trebuie uitat nici presiunea foarte evidentă din 
partea lui Radu Vasile, sprijinit deschis de PD şi încă de PDSR, deşi mai puţin vizibil. 
Despre înlăturarea invariabila a sa de la putere, Victor Ciorbea ajunge să afirme radical la 
mai multe posturi de televiziune după câţiva ani, poate mult prea târziu: „Dacă vrem cu 
adevărat integrare în NATO, trebuie să desăvârşim procesul de desovietizare, de 
dekaghebizare a unor structuri şi instituţii din ţară”; „nu sunt nici bolsevic, nici securist, 
nici fiu de-al lor, nici nomenklaturist. N-am nicio şansă în politică şi de aia m-am şi retras 
de 4 ani.”10 O lovitură destul de lipsită de spirit diplomatic a fost perpetua amânare a 
negocierilor de finanţare externă, realizată în parteneriat cu FMI, pe motivul destabilizării 
politice şi morale a României [lucru care, de fapt, vedem ca se întâmplă şi la 11 ani 
după]11 care a contribuit indirect şi la estomparea bunei imagini de „ţară care luptă pentru 
eradicarea corupţiei” pe care tocmai şi-o consolidase. 

În orice caz, ce este de notat în timpul guvernării Radu Vasile (1998-2000) sunt 
adevăratele „lupte de convingere” duse de România pentru demararea negocierilor de 
aderare la NATO, respectiv UE. Pentru a-şi reîmprospăta acea bună imagine externă, s-au 
făcut reale eforturi pentru aducerea în ţară a lui Papa Ioan Paul al II-lea, în contextul în 
care era prima vizită a liderului Bisericii Catolice într-o ţară ortodoxă. Între timp, 
România trebuia să-şi asume statutul de stat intrat într-un colaps economic, Daniel 
Dăianu apreciind că anii 1998 şi 1999 au adus România aproape de intrarea într-o uriaşă 

                                                 
8 Dan Pavel, Iuliei Huiu  - “ ‘(u putem reuşi decât împreună!’. O istorie analitică a Convenţiei 
Democratice 1989- 2000”, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p 343 
9 Evenimentul Zilei, 27 martie 1998 
10 Realitatea TV, “10 pentru România” , Tatulici, Ciorbea adresându-se lui Victor Ponta??, 15 iunie 2008 
11 n.a. 



incapacitate de plată. Nemulţumirile sindicatelor din toamna lui 199912, coroborate cu 
sinteza ireală a activităţii Cabinetului Vasile – în care se informa că au fost făcute 
progrese semnificative în domenii de bază, precum sănătate, educaţie, asigurări sociale – 
au condus la un blocaj economic, social şi politic de care România nu a putut scăpa nici 
după 2000. Vorbind tot de pierderea credibilităţii, interesante sunt şi sondajele de opinie 
realizate de diferite institute de cercetare, cu privire la simpatia faţă de CDR (de la 30, 
5% în ‚96, la 51% în ‚97, la 30% în noiembrie 1998); în ceea ce priveşte răspunsul la 
întrebarea „Câtă încredere aveţi în popularitatea premierului Ciorbea?”, se trece de la 
52% în 1997 la doar 17% în 1998, a acelora care aveau multă şi foarte multă încredere în 
el. 13Spre deosebire de Victor Ciorbea însă, văzut de populaţie mai mult drept un naiv14 
bine instruit care nu cunoaşte sau refuză să se supună jocurilor de culise, Radu Vasile 
primeşte aprecierea de „oportunist” şi personaj politic care a contribuit la decăderea totală 
a CDR, dar şi la fragilizarea coaliţiei – mamă. Şi dacă, pentru perioada 1998-1999 se 
adaugă şi fenomene de genul crizelor scociale, a grevelor, mineriadele (unde se spune că 
Ion Ilescu, următorul preşedinte al României a avut un rol crucial) toate fiind îndreptate 
poate mai puţin direct împotriva unei guvernări şi aşa şubrezite, atunci proiectul CDR, ca 
şi cel al coaliţiei celor 3 par a fi simple „fantasmagorii teoretice”. 

În concluzie, consider că apelativul de „om bolnav al Europei”, extins şi asupra 
cazului CDR prin „coaliţia bolnavă a României” nu-şi găseşte justificarea. Argumentul 
este unul destul de simplu: există atât momente de progres, cât şi de regres prin care trece 
o ţară; este firesc a avea de-a face cu oscilaţii economice, politice, sociale, deoarece 
nimic nu funcţionează linear. Situaţia este şi mai justificabilă dacă luăm în considerare 
trecutul apăsător pe care l-a cunoscut acest stat, cu toate încălcările de drepturi şi libertăţi, 
nerecunoaşterea demnităţii umane ş.a.; în plus, deşi nu mă declar CDR-istă sau     
PNTCD-istă, în orice caz nu apreciez politica promovată de primul şi al treilea preşedinte 
al României, Ion Iliescu, care a fost atent mai mult la imaginea creată în rândul 
electoratului şi mai deloc la implementarea de măsuri pentru „toţi românii” şi care a ştiut 
să vâneze momentul oportun revenirii sale la putere, corespunzând picajului iremediabil 
suferit de CDR prin pierderea aproape totală de credibilitate a unicului rămas reformator 
al coaliţiei, Emil Constantinescu; unii analişti politici afirmă că „revenirea pedesintă a 
contribuit clar la subminarea cederistă”, în situaţia în care, după un preşedinte şi de   
prim-ministru prea permisivi, „mulţi doreau să roadă ciolanul în funcţii înalte.”15 Aceste 
trei subargumente nu pot însă justifica o vizibilă lipsă de pragmatism, o „mână cu 
adevărat forte” care să facă posibilă coabitarea intereselor divergente, poate, de ce nu, şi 
prin măsuri ceva mai dure. Împărtăşesc totuşi cu regret ideea că CDR-ul a reprezentat un 
eşec politic, atât legislativ, cât şi executiv, chiar într-un spaţiu socio-politic care funcţiona 
mai mult după reguli ale junglei, un teritoriu ce încerca lecţia tranziţiei „spre schimbare”. 
Aş încheia într-o manieră optimistă, viziune ce se apropie destul de mult de spiritul unui 
republicanism american, prin următoarele vorbe desprinse dintr-un discurs rostit de 

                                                 
12 Cartel Alfa, BNS, CNSLR-Frăţia, CDSR solicitau “demiterea actualului executive care a demonstrate că 
nu este capabil să gestioneze procesul de reformă.” (ibidem 8) 
13 Dan Pavel, Iuliei Huiu  - “ ‘(u putem reuşi decât împreună!’. O istorie analitică a Convenţiei 
Democratice 1989- 2000”, Ed. Polirom, Iaşi, 2003 
14 poate totul provine din descrierea pe care şi-a făcut-o Victor Ciorbea, la data de 27 martie 1998, preluată 
de “Evenimentul Zilei”: “voi lupta până la capăt împotriva celor care doresc slăbirea CDR, forţa politică 
aptă să scoată ţara din criză.” 
15 Ibidem 12 



Constantinescu la finele mandatului său: „Stiu ca multi sunteti dezamagiti de absenta unei 
alternative politice la noua guvernare care  sa asigure echilibrul necesar unei corecte 
exercitari a puterii. Tinerii sunt aceasta alternativa. Tara are nevoie de voi, de forta si de 
competenta voastra, asa cum si voi aveti nevoie de valorile ei. Cred din tot sufletul ca 
Romania este o tara pentru care merita sa lupti. Dumnezeu sa ocroteasca Romania!”16 

 

                                                 
16 www.constantinescu.ro 


