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Germenii modelului politic interbelic de tip fascist 
în regimul politic român contemporan  
– preziden ial, direct i populist – 

În ultima perioad  asist m la o escaladare a derivelor anti-democratice, autoritare, 
la nivelul discursului, al atitudinii i al ac iunii politice în România, care prezint
similitudini frapante cu situa ia Europei interbelice, cu regimurile fasciste italian, 
german i român de atunci, cu particularit i proprii. 

Într-o prezentare schematic , elementele care constituie germenii modelului poli-
tic interbelic de tip fascist, care se reg sesc în România contemporan , sunt: 

1. Existen a unui lider suprem, salvator al neamului, care are misiunea istoric  de 
a reforma societatea, singur, conform unei voin e superioare i unice. Reforma nu se 
face pentru a perfec iona institu iile democratice, împreun  cu ele, ci împotriva lor i
pentru a le distruge. 

2. Mitul legendar al conduc torului suprem, portret istoric în galeria eroilor 
neamului. Conform unei extrem de importante doamne ministru, to i suntem „urma ii 
lui Traian; ai lui Traian B sescu”. 

3. Leg tura direct , mistic , nebruiat  de institu ii tradi ionale democratice (cum 
ar fi Parlamentul, partidele politice sau presa), dintre liderul suprem i mase. Cum a 
promis dup  respingerea referendar  a demiterii sale, liderul suprem urmeaz  s  se 
întâlneasc  periodic cu vulgul în Pia a Universit ii, unde s  asculte dorin ele popo-
rului i s  îl informeze despre cât a muncit pentru oameni de la precedenta întâlnire. 
Consultarea institu ionalizat  a maselor se face nu prin referendum (pentru a afla 
opinia na iunii), ci prin plebiscit (liderul maxim a luat o decizie, aceasta este indus
maselor printr-o propagand  agresiv , iar consultarea vizeaz  exclusiv ob inerea aprob rii 
deciziei, dat  de oameni manipula i, care nu exprim  o voin  în cuno tin  de cauz ). 

4. Anti-parlamentarismul. Discursul politic urm re te discreditarea grav  în rân-
dul popula iei a Parlamentului, institu ie fundamental  într-o democra ie. Parlamenta-
rii sunt inutili, lene i, cheltuitori, corup i. Ei sunt o monstruoas  coali ie împotriva 
liderului suprem (cei „322”), prin urmare trebuie „arunca i peste bord”. F r  argu-
mente logice i tiin ifice, ignorând analiza realist , Parlamentul trebuie anihilat ca 
voin  proprie, suprimând o Camer i reducând num rul parlamentarilor. Voin
Parlamentului privind formarea Guvernului (constitu ional Guvernul depinzând poli-
tic exclusiv de Parlament) este siluit . Situa ia de o gravitate maxim , de înregistrare 
i difuzare ilegale a unor dezbateri confiden iale dintr-o comisie parlamentar  de 

anchet  vizând o doamn  ministru foarte apropiat  politic de conduc tor nu a stârnit 
interesul niciunei autorit i a statului. Ideal ar fi ca Parlamentului s  i se dea foc, 
eventual punând aceasta pe seama opozan ilor politici, pentru a porni prigoana 
împotriva lor, modelul nazist putând servi perfect de exemplu. 

5. Discursul anti-partide politice, cu excep ia unui singur partid, al conduc torului 
suprem. Partidele politice se opun voin ei conduc torului, îi blocheaz  ac iunea 
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benefic , nu în eleg imperativele superioare care ghideaz  voin a acestuia i nu i se 
supun. Pluralismul este d un tor, ineficient. 

6. Discreditarea autonomiei locale, ca zon  de putere ce nu poate fi controlat  de 
la centru. La nivel local liderii sunt „baroni”, corup i, care nu se intereseaz  de 
nevoile reale ale oamenilor. 

7. Subminarea independen ei i autorit ii justi iei. Judec torii independen i sunt 
ultima linie de ap rare a drepturilor omului, a statului de drept i a regimului demo-
cratic. Discursul oficial este al unei justi ii corupte, ineficiente, de cast , nereformate, 
cu indivizi care î i urm resc doar propriile privilegii. 

8. Atacurile continue împotriva presei. Libertatea de exprimare i pluralismul 
exprim rii sunt esen iale într-o societate democratic . Presa este vândut , „mogulizat ”
(cu excep ia patronilor institu iilor de pres  aservite), compus  din „g ozari”, „p s rici” 
i „ ig nci împu ite”, care trebuie s  fie recunosc tori c  nu sunt în pu c rie.
9. Fidelizarea obedient  a partidului preziden ial fa  de liderul maxim, partid 

subordonat orbe te acestuia, devenind un simplu instrument al voin ei conduc -
torului. eful statului nu este reprezentantul tuturor cet enilor, ci este eful partidului 
s u, iar cine este împotriva sa ori a partidului preziden ial este du manul României. 
Nu exist  absolut nicio pozi ie proprie a partidului conduc torului, ci doar executan i
fideli i justificatori propagandistici ai deciziilor liderului, oricât de aberante sau de 
contradictorii ar fi acestea. Disciplina de partid este maxim , nu exist  absolut nicio 
luare de pozi ie public  a vreunui lider de partid (din acest partid preziden ial) care s
fie în dezacord cu vreuna dintre deciziile conduc torului. 

10. Impunerea partidului conduc torului ca partid unic de decizie. Partidele cu 
care conjunctural acesta a trebuit s  se alieze pentru a cre te i a ajunge la putere sunt 
apoi eliminate. Partidul conduc torului este men inut la putere împotriva voin ei 
Parlamentului i a unei majorit i parlamentare ignorate. 

11. Politizarea întregului aparat de stat prin infestarea lui cu activi tii partidului. 
Numirea sau men inerea în func iile de conducere, pân  la cele mai mici niveluri, 
este condi ionat  de apartenen a la partidul conduc torului, situa ia este chiar legi-
ferat , se utilizeaz  epur ri pe scar  larg .

12. Subordonarea întregului aparat represiv (servicii de informa ii, Ministerul de 
Interne, parchet) voin ei i intereselor liderului suprem, utilizarea lor ca arme 
împotriva adversarilor politici. Opozan ilor politici, liderilor media, oamenilor de 
afaceri ostili li se discrediteaz  imaginea, folosind informa ii reale sau fabricate, 
ob inute prin utilizarea aparatului represiv. 

13. Atacuri repetate la adresa oamenilor de afaceri importan i care nu sunt fideli 
regimului. Pe baza unor probe reale sau inventate, oamenii de afaceri neînregimenta i
sunt ataca i cu arme penale, în timp ce oamenii de afaceri care sprijin  liderul maxim 
i finan eaz  partidul acestuia, oricât de multe ilegalit i ar s vâr i, sunt proteja i.
14. Înlocuirea sistematic  a dezbaterii, a argumentelor logice, cu propaganda 

de n at i agresiv . Singurul care vrea binele na iunii i reforma statului este liderul 
maxim, ajutat de partidul s u. To i ceilal i sunt du mani i trebuie anihila i politic. 
Conduc torul ine discursuri în care nu trebuie s  aib  în fa  opozan i politici sau 
ziari ti independen i ori ostili, pentru a se confrunta cu argumente, ci o mas  t cut
sau ziari ti obedien i.

15. Specularea crizei economice i de valori, precum i a sl biciunii i corup iei
profunde a organelor statului (cangrenate în regimul de tip mafiot al guvern rii PSD 
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din perioada 2000-2004), prin crearea artificial  a unor crize politice repetate. Se 
mizeaz i pe lipsa de cultur  democratic , i pe situa ia de criz  economic , pentru a 
se deforma valorile democra iei, spiritul Constitu iei, regulile parlamentarismului, 
suprema ia statului de drept. Orice m sur  anticonstitu ional i nedemocratic  este 
justificat  de criz . Criza economic i moral  interbelic i lipsa de ordine au fost 
acela i mediu propice al dezvolt rii fascismului precum criza contemporan .
Accept m orice, oricât de neconstitu ional sau de nedemocratic ar fi, pentru a rezolva 
o situa ie de criz  politic  creat  artificial, cu aceast  inten ie. 

16. Ralierea obedient  a unor vârfuri ale intelectualit ii la dorin ele conduc -
torului. Lipsa unor convingeri democratice autentice, adularea modelului conduc -
torului suprem, oportunismul financiar i/sau antajul fac ca unii intelectuali de 
marc  s  se prostitueze jalnic i s  devin  sus in tori înfoca i, f r  cea mai mic  urm
de deta are critic , ai regimului autoritar i ai liderului. 

17. Inducerea ideii lini titoare c  democra ia nu mai are du mani, c  nu exist
pericole. În perioada interbelic , discursul era în sensul c , existând Societatea Na iu-
nilor, pacea va fi etern . Acum, apartenen a la Uniunea European , Consiliul Europei 
i NATO este considerat  protec ia suprem  împotriva oric rui risc anti-democratic, 

deci nu este nevoie s  fim vigilen i, s  ne temem i s  ne lupt m pentru men inerea 
regimului democratic, deoarece absolut nimic r u nu se poate întâmpla, existând o 
garan ie extern .

18. Discursul na ionalist. Gândind exclusiv în categorii etnice, prin opozi ie cu 
românii adev ra i, potrivit conduc torului iganii sunt „împu i i” i nu exist  decât un 
singur armean bun. 

19. Mitul cuceririlor teritoriale, al expansiunii geografice a na iunii. La sfâr itul 
primului mandat, conduc torul întregitor de ar  declar  c  las  o ar  mai mare, prin 
iscusin a sa, cu platoul continental de la Marea Neagr , din zona Insulei erpilor. 

20. Urmare a propagandei agresive (chiar grefate pe realit i, care sunt îns  ampli-
ficate i caricaturizate), neîncrederea popula iei este foarte mare în institu ii esen iale 
ale democra iei: Parlament, partide politice, justi ie. În schimb, la cotele superioare 
de încredere se afl  institu ii care, în organizarea i func ionarea lor, nu au drept 
model democra ia i care s-au adaptat perfect în România unor regimuri totalitare: 
armata i biserica. 

21. Bascularea uluitoare de la stânga la dreapta. i Mussolini, i Hitler au trecut 
de la partide de stânga la întemeierea unor partide de dreapta, pe care le-au condus. 
În mod ocant, un întreg partid politic a basculat, f r  nicio defec iune bazat  pe 
ideologie sau pe onoare, de la Interna ionala Socialist  la Interna ionala Cre tin 
Democrat . F când o parantez , se oculteaz  faptul c  partidul preziden ial – PD-L – 
este continuatorul juridic al FSN, iar nu PSD. Astfel, în 1992, în urma victoriei în 
alegerile interne a lui Petre Roman (trecut ulterior la dreapta, la PNL...), din FSN s-a 
desprins un grup de fideli ai lui Ion Iliescu, formând FDSN. Cele dou  ramuri ale 
FSN (ramura reprezentând continuitatea juridic i ramura dizident ) au evoluat 
astfel: FSN a fuzionat cu un partid minuscul PD, devenind PD-FSN, apoi schim-
bându- i numele în PD, apoi fuzionând cu PL-D (o diziden  din PNL) i devenind 
acum PD-L; la rândul s u, FDSN a devenit PDSR (din care s-a desprins o diziden ,
ApR, fuzionând ulterior oportunist cu PNL), iar acum PSD. Continuatorul juridic 
autentic al FSN, actualul PD-L, a basculat de la stânga la dreapta, în timp ce dizi-
den a din FSN, actualul PSD, a r mas la stânga. Reunite de conduc torul suprem, 
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care a declarat c  i s-a îndeplinit astfel „visul”, cele dou  ramuri (autentic i dizi-
dent ) ale FSN au guvernat împreun  dezastruos trei trimestre. 

22. Ca o particularitate româneasc  a fascismului (sistemul legionar), asist m la 
împletirea lui cu voin a divin . Conform declara iei conduc torului f cute într-o 
biseric  metropolitan , e ecul demiterii sale referendare a reprezentat voin a divin .

23. Tot ca o particularitate româneasc  (modelul carlist i ceau ist), asist m la 
prop irea, fie politic , fie economic , a membrilor cercului extrem de apropiat de 
familie al conduc torului, plus a unei camarile cu interese politico-economice. To i
sunt proteja i atât de conduc tor, cât i de partidul acestuia, care se simte dator ca, în 
pozi ii publice monolit ale liderilor s i, s -l apere nu numai pe conduc tor, ci i pe 
membrii familiei sale, chiar dac  nu sunt implica i în politic . Dac  PSD-ul se 
transformase, în guvernarea Ion Iliescu – Adrian N stase, în partid-stat, acum PD-L 
este mai mult decât un partid-stat, tinde s  devin  partid unic, ca partid al unui om 
(comandantul suprem) i al familiei ( i camarilei) acestuia. 

24. Institu ia cu rolul fundamental în ap rarea regimului constitu ional, a statului 
de drept, a valorilor democratice i a drepturilor omului, Curtea Constitu ional , a 
dezertat în mod incalificabil i de mult timp de la menirea sa, permi ând orice fan-
tezie anti-constitu ional  a conduc torului suprem i chiar invitându-l la noi erezii, 
printr-o jurispruden  de preziden ializare dincolo de orice limite ale bunului-sim
juridic i ale tiin ei de carte a regimului politic consacrat prin litera, spiritul i esen a
sa de Constitu ie. La rândul s , Constitu ia este atât de prost redactat , încât orice 
siluire a ei este transformat  de p zitorul s u (cei 9 în elep i) într-o pl cere legal ,
moral i nevinovat .

Pentru o persoan  care cunoa te pu in  istorie, aceste similitudini cu fascismul 
interbelic sunt frapante i extrem de îngrijor toare. Exist  reac ii de auto-ap rare
i/sau de ap rare a democra iei ale Parlamentului, justi iei, partidelor politice, orga-

nelor locale autonome, presei, organiza iilor neguvernamentale, intelectualilor. 
Problema grav  r mâne la nivelul maselor populare care tr iesc în mizerie 

economic , f r  valori morale i f r  cultur  democratic , fiind foarte receptive la 
orice tenta ie de a asculta de un conduc tor suprem, de a i se supune necritic, chiar de 
a-l adula. Votul la referendumul privind structura Parlamentului i num rul parla-
mentarilor, precum i la alegerile preziden iale va constitui un semnal foarte clar dac
majoritatea popula iei participante la vot se va l sa am git  de cântecul de siren
populist i anti-democratic, precum i de cânt re i va deschide larg calea spre dera-
paje autoritare semnificative, justificate pe o legitimitate popular  direct , ob inut
fraudulos, prin propagand i manipulare. 

Democra ia trebuie s  fie militant , ea are dreptul i obliga ia s  se apere. Regula 
majorit ii nu este absolut  decât într-o democra ie pur procedural , o democra ie 
veritabil  presupunând i aderarea la anumite valori substan iale fundamentale. Nu 
trebuie s  se permit  du manilor democra iei s  foloseasc  instrumentele democratice 
(alegeri libere, libertatea de asociere, libertatea de exprimare i presa) în mod per-
vertit, pentru a distruge democra ia.

R spunderea moral  a conduc torului suprem, a camarilei i a lacheilor s i va 
exista sigur în fa a istoriei, ceea ce din p cate poate fi prea târziu. 

Întrebarea este dac  actuala Asocia ie a viitorilor de inu i politici se va transforma 
în curând în Asocia ia de inu ilor politici f r  viitor. 


