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Contextul prezentării

Prezentarea a fost realizată pentru a însoți metodologia jocului
„Democracy versus Communism”, creat în cadrul proiectului UNITED
al Asociației Young Initiative.
Jocul a fost lansat în august 2021 și are în vedere înțelegerea
diferențelor dintre comunism și democrație prin recrearea unor
situații de viață.
Mai multe informații despre joc pot fi regăsite pe pagina dedicată:
https://www.younginitiative.org/democracy-versus-communism/.

https://www.younginitiative.org/democracy-versus-communism/


Zorii democrației

• Începuturile democrației românești au fost marcate de o puternică instabilitate –
atât pe plan politic, cât și social
• Euforia revoluției trecuse, iar oamenii au fost puși în fața unei realități crunte, în 

care siguranța viitorului lor și al familiilor lor era mai mult decât incertă
• Se punea o întrebare legitimă: am scăpat de comunism, și acum ce?
• Schimbarea regimului, după Revoluția de la 1989, a adus cu sine niște schimbări 

profunde ale societății
• Libertatea, un dicton sub care a avut loc Revoluția, a devenit o regulă în societate
• Astăzi, multe dintre drepturile și libertățile de care ne bucurăm, sunt luate de-a 

gata și ni se par absolut firești. Ei bine, situația nu stătea așa înainte de Revoluție
• Ce s-a schimbat mai exact?



Dreptul la vot (I)
• Între 1947 și 1989, PCR a fost singurul partid politic oficial care a activat pe 

scenă politică din România. Nicolae Ceaușescu era conducătorul suprem și a 
impus o dictatură cu multe lipsuri
• Dreptul românilor de a alege cine îi conduce era practic inexistent. În 

comunism, omul, ca individ, nu contează, în schimb contează binele colectiv
• Constituția din 1965 prevedea că Republica Socialistă România este stat al 

oamenilor muncii și că Partidul Comunist Român era forța conducătoare a 
întregii societăți



Dreptul la vot (II)
• Poporul era doar teoretic deținător suveran al puterii. În locul Parlamentului, 

România Socialistă avea Marea Adunare Națională și consiliile populare, alese tot 
teoretic, prin vot universal, egal, direct și secret. Doar teoretic românii aveau și 
dreptul la libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor, a mitingurilor și a 
demonstrațiilor. În realitate, nu erau permise, ci înfierate
• În perioada comunistă, funcţia supremă în stat nu era supusă votului public direct. 

În acea perioadă, electorii îşi alegeau deputaţii în Marea Adunare Naţională, care 
apoi desemna Prezidiul ori Consiliul de Stat şi pe preşedintele acestor organisme
• Alegerile erau un proces preparat dinainte: candidaţii nu se autopropuneau 

pentru a fi deputaţi (la nivel comunal, municipal, judeţean sau în Marea Adunare 
Naţională), ci erau propuşi de oficiali locali, de organele de partid mai cu seamă. 
Alegerile în acea perioadă erau hotărâte, deliberate şi şablonate. Ele întotdeauna 
se încheiau cu scorul de 99,9%, iar după încheierea lor urma cortegiul de felicitări 
şi daruri.





Primele alegeri libere de după Revoluție (I)
• La 20 mai 1990, în urmă cu 30 de ani, aveau loc primele alegeri 

prezidenţiale şi parlamentare din România după căderea regimului 
comunist şi după Revoluţia din decembrie 1989
• Alegerile prezidenţiale şi cele parlamentare s-au desfăşurat în baza 

Decretului-lege nr. 92/1990, votat la 14 martie 1990 de Consiliul 
Provizoriu de Uniune Naţională - organism provizoriu de conducere, 
înfiinţat după căderea regimului comunist.
• Vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat
• Pentru funcţia de preşedinte, doar Frontul Salvării Naţionale, Partidul 

Naţional Liberal şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin-Democrat au 
promovat candidaţi la preşedinţie: Ion Iliescu (FSN), Radu Câmpeanu 
(PNL) şi Ion Raţiu (PNŢCD)



Primele alegeri libere de după Revoluție (II)
• De asemenea, 71 de formaţiuni politice şi-au depus candidaturi la 

primele alegeri din mai 1990, între care: Frontul Salvării Naţionale 
(FSN), Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR), 
Partidul Naţional Liberal (PNL), Mişcarea Ecologistă din România 
(MER), Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat (PNŢCD) și 
altele.

Ce diferențe observați?



Pluripartidism
• Constituția din 1965:
Art. 3. - În Republica Socialistă România forța politică conducătoare a întregii 
societăți este Partidul Comunist Român.

• Constituția din 1991 (revizuită în 2003):
„Art. 8 (1) Pluralismul în societatea românească este o condiţie şi o garanţie a 
democraţiei constituţionale.
(2) Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. 
Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, 
respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi 
principiile democraţiei.





Dreptul la proprietate privată (I)

• Pentru a atinge egalitatea, comunismul se opune proprietății private – o 
sursă de mari inegalități în societate
• Partidul Comunist Român a desfășurat în perioada 1949–1962 procesul de 

colectivizare, ce a constat în confiscarea aproape a tuturor proprietăților 
agricole private din țară și comasarea lor în ferme agricole administrate de 
stat. 
• Proprietatea privată avea multe limitări: oamenii erau expropriați cu forța, 

ori de câte ori locuințele lor au stat în calea progresului și a marilor 
investiții
• Nu exista varianta unui proces în instanță, pentru despăgubiri, cum se 

întâmplă astăzi, și oamenii rămași peste noapte fără gospodării erau 
mutați în masă, la bloc



• Constituția Republicii Socialiste România – 1965:
„Art. 6. - Proprietatea socialista asupra mijloacelor de producție este fie proprietate 
de stat - asupra bunurilor aparținând întregului popor, fie proprietate cooperatista -
asupra bunurilor aparținând fiecărei organizații cooperatiste.
Art. 7. - Bogățiile de orice natura ale subsolului, minele, terenurile din fondul funciar 
de stat, padurile, apele, izvoarele de energie naturala, fabricile și uzinele, băncile, 
întreprinderile agricole de stat, stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, căile de 
comunicație, mijloacele de transport și telecomunicații de stat, fondul de stat de 
clădiri și locuințe, baza materială a instituțiilor social-culturale de stat, aparțin 
întregului popor, sunt proprietate de stat.”
Art. 36. - Dreptul de proprietate personală este ocrotit de lege.

• Legea nr. 9 din 9 mai 1968
„Articolul  6
Proprietatea personală este, limitată la o singură locuință. Construirea sau 
cumpărarea de locuințe de către cetățeni în scopul revînzării sau închirierii este 
interzisă. Dacă o persoană dobîndește o a doua casă, proprietarul are obligația să 
înstrăineze una din case, în termen de un an de la dobîndire.”





Dreptul la proprietate privată (II)

• Astăzi, proprietatea privată este garantată prin Constituție: 
„Art. 44 – Dreptul de proprietate privată
(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt 

garantate.
(2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, 

indiferent de titular. 
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, 

stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
(4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în 

proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, 
religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.” 

(Constituția României din 1991, revizuită în 2003)



Inițiative private & afaceri (I)
• Comunismul se opunea, în mod natural, economiei capitaliste, respectiv 

economiei de piață și a inițiativei private (afaceri). În schimb, se practica o 
economie planificată și controlată de stat.
• Constituția Republicii Socialiste România – 1965:
„Art. 5. - Economia națională a României este o economie socialistă, bazată pe 
proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. 
În Republica Socialistă România, exploatarea omului de către om este pentru 
totdeauna desființată și se înfăptuiește principiul socialist al repartiției după 
cantitatea și calitatea muncii.
Munca este o îndatorire de onoare pentru fiecare cetățean al țării.
Art. 8. – Comerțul exterior este monopol de stat. 



Inițiative private & afaceri (II)
• Constituția României 1991 (revizuită în 2003)
Art. 135
(1) Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă.
(2) Statul trebuie să asigure:
a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru 
valorificarea tuturor factorilor de producţie;
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.



Art. 45
Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi 
exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.









Libertatea de mișcare (I)

• Spre deosebire de astăzi, în comunism nu exista libertate de mișcare în 
afara granițelor țării – aceasta era restricționată. Granițele erau închise, iar 
fuga din țară era pedepsită cu condamnare la închisoare în lipsă și cu 
represiuni asupra familiei. Cel mai adesea, călătoriile erau permise, cu 
aprobare, doar în țări aparținând blocului socialist.
• Constituția României din 1991 (revizuită în 2003):
ARTICOLUL 25
(1) Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea 
stabileşte condiţiile exercitării acestui drept.
(2) Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau 
reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în 
ţară.







Libertatea de exprimare (I)

• După cum probabil ați realizat până acum, chiar dacă în Constituțiile 
comuniste, cetățenilor li se garantau anumite drepturi și libertăți, nu 
înseamnă neapărat că acestea erau și respectate. De exemplu, 
Constituția din 1965 prevedea următoarele:

„Art. 28. – Cetățenilor Republicii Socialiste România li se garantează 
libertatea cuvîntului, a presei, a întrunirilor, a mitingurilor și a 
demonstrațiilor.

Art. 29. - Libertatea cuvântului, presei, întrunirilor, mitingurilor și 
demonstrațiilor nu pot fi folosite in scopuri potrivnice orânduirii 
socialiste și intereselor celor ce muncesc.” (în cazul acesta, se mai 
poate numi libertate?)





Libertatea de exprimare (II)
• Constituția din 1991 (revizuită în 2003):
ARTICOLUL 39
Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se 
pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.
ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi 
libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete 
sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de 
agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la 
discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi 
manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.




