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30 de ani de democrație* 
 
Poveste noastră începe undeva in anul 1989, într-o Românie aflată în plină revoluție, având 
ca personaj principal poporul român, ce speră să prindă măcar o raza din zorii democrației la 
care până atunci doar visaseră. Însă, de la o guvernare autoritară, pană la libertatea pe care 
o promitea democrația era un drum lung, pe care românii abia pășiseră și avea să fie presărat 
de o mulțime de încercări până să ajungă la forma pe care o știm noi astăzi.  
 
Capitolul 1 - Zorii Democrației  
Suntem în 1989, se încheie Revoluția, în urma căreia sunt lăsați în urmă ani întregi de 
comunism și asuprire. Peste noapte, oamenii primesc dreptul la libera exprimare și multe alte 
libertăți care până atunci erau doar concepte abstracte, respectate doar până în punctul în 
care nu mai corespundeau standardelor ideologiei comuniste. 
 
Odată cu această schimbare bruscă intervin confuzia și frica cu privire la viitorul incert pe care 
îl avea țara, ceea ce creează un moment oportun pentru Ion Iliescu, fost membru al Partidului 
Comunist Român, sa preia conducerea țării și să câștige simpatia oamenilor, oferindu-le 
stabilitate și promisiunea unui viitor mai bun, fiind văzut drept un salvator. 
 
În pofida originilor sale și a comunismului cu nuanțe democratice pe care îl promitea, mulți 
oameni își doreau ca Iliescu să câștige funcția de președinte. Aceia care nu o făceau și care 
vedeau comunismul mascat din spatele vorbelor lui erau considerați mai mult golani decât 
revoluționari, din cauza protestelor pe care le aveau în Piața Universității. Această serie de 
evenimente ne duce până la data de 20 mai 1990, când au loc primele alegeri libere din 
România postcomunistă, alegeri la care participă trei partide politice (Frontul Salvării 
Naționale, Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat).  
Însă, în timp ce Iliescu se bucura de sprijinul majorității populației, ceilalți doi candidați ce 
petrecuseră mare parte din viața în exil, nu erau tocmai plăcuți de popor din cauza faptului că, 
în viziunile oamenilor, exilul îi scutise de ororile comunismului. 
 
Astfel, Iliescu câștigă alegerile, iar la puțin timp după, forțele de ordine intervin brutal în 
înăbușirea ultimelor manifestații din Piața Universității. Totuși, acest lucru nu se compară cu 
dezastrul din ziua de 14 iunie 1990, când zeci de mii de mineri ajung în capitală împinși de la 
spate de chemarea lui Iliescu. În loc să le spună să se întoarcă acasă, îi trimite în Piața 
Universității, unde au loc scene de o violență ieșită din comun împotriva manifestanților.  
 
Capitolul 2 - În umbra minerilor  
După jumătate de an plină de violență, încep să iasă la iveală câteva avantaje ale democrației, 
fiind „comercializate” produse din afară. Oamenii cumpără produse din Turcia, în principal, și 
le vând mult mai scump aici, legile fiind ignorate. Astfel, micile „afaceri” prosperă, iar populația 
este mulțumită de produsele la care până atunci nu a avut acces. 
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Pe de altă parte, muncitorii din fabrici își doresc salarii mai mari și sâmbetele libere ca în 
Occident, ceea ce duce la o nouă criză economică și la scăderea PIB-ului. Astfel, liderii politici 
realizează că este necesară tranziția de la economia centralizată la economia de piață, 
tranziția având nevoie de investiții străine, lucru ce nu este văzut cu ochi buni de cetățenii 
naționaliști. 
 
Reformele economice stârnesc noi revolte ale minerilor, care atacă sediul Guvernului, cu 
intenția de a face același lucru și la Palatul Cotroceni. Totuși, pentru înăbușirea revoltei 
minerilor, Guvernul este înlocuit și este cerută demisia prim-ministrului Petre Roman, partidul 
de guvernământ se împarte în două, iar România este acum cunoscută pe plan extern drept 
o țară în care domnește haosul. 
 
Pe lângă modul în care România este văzută de către celelalte țări, pe plan intern mineriadele 
sunt date uitării în pragul alegerilor din 11 octombrie 1992, când Iliescu câștigă al doilea 
mandat ca președinte, cu Nicolae Văcăroiu ca prim-ministru. Totuși, problemele economice 
par să rămână fără rezolvare, iar din cauza tehnologiei depășite și a utilajelor vechi, fabricile 
nu mai dau randament, președintele urmărind să mențină o economie centralizată mai mult 
de frica unor noi revolte. 
 
Sunt adoptate legi care îi favorizează pe „oamenii înstăriți cu legături ai vremii”, iar egalitatea 
din fața justiției este șubredă. Pe lângă aceste probleme, din cauza inflației și a salariilor mici 
încep noi proteste, în urma cărora țăranii își primesc înapoi pământurile (confiscate în 
perioada comunistă) însă nu mai au utilaje cu care să le lucreze, iar pensiile acestora sunt 
atât de mici, încât abia își puteau asigura supraviețuirea. 
Pe fondul acestor nedreptăți legale și a crizei economice, Iliescu pierde din simpatizanți, acest 
lucru fiind destul de vizibil la alegerile din 1996. Candidatul ce câștigă alegerile prezidențiale 
este Emil Constantinescu, care este susținut de Convenția Democratică din România (CDR).  
 
Emil Constantinescu este investit de popor cu speranța pentru o țară mai bună. Acesta este 
privit de către cetățeni drept o persoană cu principii, ce promovează progresul și cunoașterea.  
Cu toate că șeful de stat fusese schimbat, probleme economice ale României nu dispăruseră, 
iar deciziile, amânate atât de mult de Iliescu, trebuiau luate într-un final. 
 
Astfel, din cauza crizei economice și a închiderii minelor nerentabile, în 1999 începe un nou 
marș al minerilor ce situează România în pragul unui conflict civil. Din cauza nemulțumirii 
oamenilor, minele sunt redeschise și funcționează în continuare fără să dea randament însă. 
 
Pe fondul crizei economice, începe o serie de escrocherii, în plasa cărora cad o mulțime de 
români. Cel mai cunoscut caz este cel al Fondului Național de Investiții (FNI) loc în care multe 
persoane și-au pierdut banii. Însă, înainte să mergem mai departe trebuie să ne uităm puțin 
la aceste jocuri piramidele, tocmai pentru a putea înțelege fenomenul FNI. „Jocurile 
piramidale", apărute în SUA și botezate de americani „scheme Ponzi" – după Charles Ponzi, 
imigrantul italian care a țepuit peste 40 000 de investitori în doar opt luni, în anii ’20, au toate 
în centru povești cu personaje carismatice, demne de încredere, „antrenate" în domeniul 
financiar. Astfel, "Schema Ponzi", la o scurtă trecere în revistă, nu pare să fie prea departe de 



 

*Materialul reflectă conținutul documentarului „30 de ani de democrație”, realizat de către 
Recorder și publicat în data de 22 decembrie 2019. Documentarul a fost utilizat exclusiv 
în scop educațional și este disponibil aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=uUbN6DXJwFg&t=1s.  

3 

povestea Fondului Național de investiții. În 1919, Charles a pus pe picioare o companie prin 
care cumpăra și vindea un tip de cupon și le promitea investitorilor un profit de 50% în 45 de 
zile. 
 
Primii americani care au investit în afacerea lui și-au primit banii, unii i-au dublat sau chiar 
triplat. Profitul acestora a creat o adevărată isterie printre locuitorii din Boston, care au început 
să-i dea lui Ponzi, fără prea multe întrebări, economiile lor. Timpul a adus însă suspiciuni 
asupra afacerii. O cercetare asupra modului în care compania folosea banii investiți a relevat 
că Ponzi plătea unii investitori din banii celorlalți clienți. Totul s-a prăbușit.  
 
Pe aceeași schema, a mers și FNI. Oamenii își investeau economiile, câteva persoane 
primeau mai mulți bani tocmai pentru a aduce cât mai mulți „investitori". Însă după ce au prins 
încredere și au depus în număr tot mai mare bani, firma a dat faliment, iar oamenii nu și-au 
mai primit banii înapoi. Desigur că, au început cercetările în această direcție și că persoana 
din spatele schemei a intrat la închisoare, însă pe fondul crizei economice și a sărăciei din 
perioada respectivă, aceasta ,„afacere" a fost o mare lovitură pentru români. 
 
Începutul anilor 2000 ne întâmpină cu o nouă serie de alegeri prezidențiale. În acel an, în 
scenă politică intră un personaj destul de controversat, Corneliu Vadim Tudor. Cu un mod 
aparte de a vorbi, înflăcărat și naționalist din fire, acesta atrage multe persoane de partea lui. 
Astfel, după primul tur de scrutin, confruntarea rămâne între Vadim si Iliescu. În această 
perioadă totuși, discursurile lui Vadim ies în evidență prin violența de care dau dovadă, alături 
de cuvintele naționaliste, ce aminteau oamenilor de comunism. În urma acestor realizări, 
cetățenii își dau seama de modul în care ar putea degenera lucrurile cu Vadim ca președinte, 
ceea ce îi determină să „aleagă răul cel mai mic”, adică pe Ion Iliescu, care în cele din urmă 
câștigă un nou mandat. 
 
Capitolul 3 - Drumul spre Apus 
Întorcându-ne puțin în timp și îndepărtându-ne de problemele interne ale țării, de-a lungul 
anilor, încă de la căderea comunismului, România își îndreaptă privirea spre Occident, ce 
aduce speranța de a intra în UE și NATO. 
Momentul marcant este legat de data de 21 iunie 1995, când este semnată Declarația de la 
Snagov, care are ca obiectiv principal aderarea României la UE. În 1997, cu toate că România 
nu o ducea foarte bine pe plan intern din cauza crizei economice, pe plan extern se observă 
dorința românilor de a face parte din UE și NATO, ceea ce duce chiar la vizita lui Bill Clinton 
la București (președintele Statelor Unite din acea vreme), vizită ce are un rezultat pozitiv.  
 
De asemenea, în mai 1999, premierul de atunci al Regatului Unit, Tony Blair, aducea în 
Parlamentul de la București o veste care pentru mulți părea neverosimilă. El declara că 
Regatul Unit va susține invitarea României la începerea negocierilor de aderare la UE. Iar la 
finalul acelui an, cu ocazia summitului de la Helsinki, România a fost invitată oficial să înceapă 
negocierile. 
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Pentru România a constituit un punct de inflexiune, care a marcat, simbolic, ieșirea din 
deșertul tranziției anilor 1990 și intrarea într-un crescendo economic, social, civilizațional și 
strategic. De la ridicarea vizelor la aderarea la NATO și la Uniunea Europeană. 
 
Totuși, România nu era complet pregătită pentru a intra în NATO, cel mai important aspect la 
care aveam de lucrat fiind reformarea armatei. Ceea ce ne duce în 1999, când izbucnește 
războiul din Kosovo, război la care NATO cere acordul României pentru a tranzita spațiul 
aerian către fosta Iugoslavie.  
Tot în aceeași perioadă, se fac pași hotărâți către UE, iar o serie de investitori străini sunt 
invitați în țară pentru a contribui la dezvoltarea unei economii de piață funcționale. Astfel, 
economia începe să-și revină, inflația scade, dar în același timp corupția crește. Pentru a 
răspunde la această problemă, este înființat Parchetul Național Anticorupție (PNA).  
 
Cu toate acestea, progresul României și susținerea pe care o are pe plan extern, ne aduce 
până în momentul în care statul român a fost invitat să adere NATO, declarația fiind făcută în 
timpul Summitului NATO de la Praga din noiembrie 2002. Astfel, La 29 martie 2004, România 
a aderat oficial la Alianţa Nord-Atlantică.  
 
În ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, aceasta a devenit posibilă la 1 ianuarie 
2007, după ce în anii anteriori România a trecut printr-un set amplu de reforme pentru a 
răspunde cerințelor de aderare (numite criteriile de la Copenhaga) și a închis toate capitolele 
de negociere.  
 
Capitolul 4 - La granița democrației 
În anul 2004, la alegerile prezidențiale, principalii candidați erau socotiți Theodor Stolojan (din 
partea Alianței D.A. - Dreptate și Adevăr) și Adrian Năstase (prim-ministru în perioada 2000-
2004). Totuși, în urma unor probleme de sănătate Theodor Stolojan se retrage. În cursa 
electorală apare un nou personaj politic foarte important, Traian Băsescu (din partea Alianței 
D.A.), ce amenință poziția aproape sigură a lui Adrian Năstase, câștigând simpatia poporului 
prin limbajul colocvial folosit și numeroasele întâlniri cu oamenii. 
 
Încă de la începutul mandatului, Traian Băsescu se concentrează pe tema egalității în fața 
justiției și pe eradicarea corupției. În anul 2009, Băsescu câștigă și al doilea mandat. În urma 
evenimente care până atunci fuseseră trecute cu vederea, populația începe să-i descopere 
defectele, care de la un erou ce luptă împotriva corupției ajunge să scape de lege în pofida 
faptelor. Ceea ce întoarce și mai mult populația împotriva lui Băsescu este scăderea salariilor 
cu 25% și a pensiilor cu 15%, politică de austeritate adoptată pe fondul crizei financiare 
resimțită în România din 2009, ce duce la numeroase revolte și proteste.  
 
Capitolul 5 - Noi suntem schimbarea 
Noua serie de alegeri din 2014 îi găsește în cursa electorală pe Victor Ponta și Klaus Iohannis.  
Victor Ponta este văzut drept o persoană care nu știe să comunice cu cetățenii, în timp ce 
Klaus Iohannis este văzut drept o persoană fără multă experiență în lumea politică, dar care 
are ceva susținere în sfera media. În urma votului, cetățenii îl aleg pe Iohannis ca președinte, 
iar Victor Ponta ajunge ulterior prim-ministru. 



 

*Materialul reflectă conținutul documentarului „30 de ani de democrație”, realizat de către 
Recorder și publicat în data de 22 decembrie 2019. Documentarul a fost utilizat exclusiv 
în scop educațional și este disponibil aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=uUbN6DXJwFg&t=1s.  

5 

 
Pe fundalul alegerilor însă, având în vedere sărăcia din zonele rurale în principal, începe un 
proces de migrație în masă, de care nimeni nu pare să fie interesat la momentul respectiv. Ne 
aflăm în anul 2015, moment în care, după dezastrul de la Colectiv, oamenii își dau seama de 
nivelul corupției și de incompetența oamenilor politici, protestând pentru demisia primului-
ministru. Este instalat un guvern tehnocrat, în frunte cu Dacian Cioloș, care a ocupat anterior 
funcția de comisar european pentru agricultură.  
 
În 2016, în urma alegerilor parlamentare câștigate de Partidul Social Democrat, se instalează 
un nou guvern. Una dintre preocupările avute este legată de emiterea unei ordonanțe de 
urgență controversate, care este văzută ca fiind un mijloc de scăpare a oamenilor politici 
certați cu legea. Însă după numeroase proteste din partea poporului, ordonanța este abrogată 
după o săptămână, iar oamenii asociază mobilizarea pentru abrogarea ordonanței cu lupta 
pentru promovarea statului de drept.  
 
Ne aflăm în anul 2019, iar alegerile prezidențiale se apropie și ele. De data aceasta în cursa 
politică intră Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. În urma unor erori prin care a fost caracterizat 
mandatul de prim-ministru al lui Dăncilă, cetățenii votează în favoarea acordării unui al doilea 
mandat pentru Klaus Iohannis.  
 
Acești 30 de ani de democrație au adus o schimbare, deși a fost un drum lung presărat cu 
sărăcie și dezamăgiri, iar conflictul dintre generații a influențat enorm drumul pe care am mers, 
speranța pentru un viitor mai bun ne-a ținut și încă ne ține în picioare. La o democrație perfectă 
nu am ajuns încă, dar poate în viitor vom evolua și vom reuși și acest lucru. 


