
Despre Democratie si deliberare 

 

Unul dintre profesorii mei din facultate, care prin coincidență se află într-o 

campanie electorală proprie în Municipiul București, ne-a prezentat în cadrul unui 

curs evoluția democrației printr-o comparație neobișnuită, dar foarte relevantă: 

democrația este precum Coca Cola. Dacă luarea deciziilor prin vot universal 

originează din Grecia Antică, băutura răcoritoare provine din Atlanta, Georgia 

(SUA). Ambele produse prezintă probleme și sunt criticate, dar sunt populare și 

dorite pentru consumul larg. În același timp, asemănarea cea mai importantă 

(reprezentând sursa principală a popularității) se regăsește în capacitatea de 

adaptare: Coca Cola este produsă prin francize și fiecare contractant care preia 

rețeta originală devine furnizor pentru apă și îndulcitori (ceea ce explică gustul 

diferit din diferite state ale lumii), adaptându-se preferințelor locale; analog, 

democrația cunoaște multe forme, iar rețeta originală este mai mult sau mai puțin 

îndulcită de către conducători și/sau populație. Cu toții știm care ar trebui să fie 

gustul unei băuturi Coca Cola, în aceeași măsură în care cunoaștem caracteristicile 

de bază ale unei democrații. În același timp, rețetele se schimbă odată cu timpurile 

și percepțiile, iar așteptările proprii sunt modelate doar de experiențele anterioare. 

Prin acest articol, vreau să prezint un nou model democratic pentru guvernarea 

locală din Slobozia: democrația deliberativă, realizată atât prin mijloace clasice, cât 

și moderne. În Atena lui Pericle, deciziile erau luate prin consultarea unei adunări 

alcătuite din totalitatea cetățenilor (la vremea respectivă, bărbați  de peste 21 de ani 

care nu au lucrat ca sclavi) - modelul fiind cunoscut astăzi ca democrație directă. 

Evoluția regimurilor politice a marginalizat timp de câteva secole democrațiile 

inclusive și egalitare, dar Revoluția Nord-Americană din 1787 și Revoluția 

Franceză din 1789 au schimbat cursul istoriei, punând bazele democrațiilor și 

constituțiilor reprezentative republicane de astăzi. 

Deși modelul Atenian este considerat depășit, întrucât implementarea sa este 

posibilă doar într-un cadru restrâns (orașe-stat de mici dimensiuni), toate 

constituțiile democratice moderne păstrează un element comun rezultat din 

moștenirea grecească: referendumul. Faptul că, oricând urmează a fi luate decizii 

foarte importante, populația este consultată prin vot universal, reprezintă o 

rămășiță și o lecție importantă a democrației directe. 



Această introducere a fost prezentată pentru a adresa prevederile Art. 68 din Legea 

Administrației Publice Locale (215/2001, cu adăugirile ulterioare), în care punctul 

c) îi alocă primarului atribuția de a organiza referendumuri ori de câte ori 

localitatea guvernată se confruntă cu o situație extraordinară (”probleme locale de 

interes deosebit”). În plus, era digitală în care trăim ne permite să interacționăm și 

să schimbăm idei fără a mai părăsi confortul propriei locuințe, având astfel 

oportuntiatea de a face schimb de experiențe și de a identifica soluțiile cele mai 

bune. Toate aceste elemente însumează modelul de democrație deliberativă pe care 

vreau să îl implementez pentru a crea o societate civilă activă și implicată. 

Consider că, probleme precum schimbarea sau menținerea sursei de alimentare cu 

apă, finalizarea parcării subterane din venituri proprii, precum și alte posibile 

investiții reprezintă subiecte suficient de importante pentru a necesita consultarea 

opiniei populației prin alte moduri decât organizarea de dezbateri la care participă 

doar membrii afiliați de partid, susținători, simpatizanți și jurnaliști partizani. Dacă 

de mâine aș primi fotoliul de primar, m-aș asigura că prezint date reale și corecte în 

ceea ce privește status-quourile, după care aș organiza o serie de referendumuri 

pentru a stabili direcțiile care urmează a fi urmate. 

Mai mult, datorită tehnologiei, vom putea utiliza metode informale de consultare a 

opiniei cetățenești, pentru a determina orientările, preferințele și voința generală: 

cu ajutorul unei platforme comune, pe care toți cetățenii vor primi un cont și care 

va putea fi accesată atât de la un dispozitiv fix (calculator, laptop, terminal 

amplasat în spații publice), cât și mobil (telefon, tabletă), dezbaterile vor putea să 

fie elevate la un nou nivel. 

Aplicații precum ”Democracy 2.1” realizează o incluziune mult mai mare a 

cetățenilor în problemele publice și îi ajută să își facă vocile auzite într-un mod 

eficient și oficial. Cât timp informațiile propagate de autorități sunt corecte și nu 

vizează manipularea opiniei publice (situație care se va putea concretiza doar în 

momentul în care presa va deveni imparțială și echidistantă, iar actorii politici vor 

fi prezenți în structurile decizionale într-o varietate cât mai mare de idei și 

interese), fiecare individ care deține un cont creat în interiorul comunității va putea 

să dezbată, să facă propuneri și să voteze propunerile deja existente. Posibilitatea 

unor glume inadecvate este eliminată de înlocuirea perdelei de anonimitate cu un 

cont oficial care include numele complet, având scopul de a responsabiliza 

activitatea în cadrul deliberării. Nu în ultimul rând, consider că niciun politician, 

grup sau partid politic nu deține răspunsurile pentru toate întrebările și problemele 

unei comunități mai mari și, din același motiv, este absolut necesară creșterea 

nivelului de incluziune și implicare a cetățenilor. De foarte multe ori, propunerile 



venite din rândul celor vizați în mod direct de politicile publice sunt mult mai 

eficiente și aduc un grad mai mare de satisfacție pentru produsul final. Și, deși 

campania electorală este perioada cea mai bună pentru a realiza consultări care nu 

par a fi vreodată fructificate, țin să accentuez importanța acțiunii de a realiza 

discuțiile și dezbaterile în scris, într-un spațiu public accesibil oricui. Verba 

volant, scripta manent. 

Cu stimă, 

Vlad Costea 

Surse: 

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/legea/215-2001.php 

https://www.d21.me/en/ 

 

 

 


