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COVID-19 și reconstrucția democrației. 

De la derapajele din timpul pandemiei la idealurile de după 

 

Mădălin Cătălin Blidaru1 

 

Drepturi și libertăți puse la încercare la prima confruntare cu necunoscutul  

Pe 7 februarie 2020, unul dintre avertizorii timpurii ai virusului necunoscut din Wuhan murea 

din cauza COVID-19. Doctorul Li Wenliang fusese avertizat de autorități și chemat la secția de poliție pe 1 

ianuarie 2020 pentru răspândirea de informații pe o rețea socială. Două zile mai târziu, primea 

avertismentul oficial din partea autorităților de ordine publică și interdicția de a mai face comentarii 

false pe internet. Pedeapsa sa, pornită de la un mesaj în care își avertiza colegii cu privire la noua 

descoperire la sfârșitul lui decembrie, publicată pe un grup privat al unui gigant social media din China, 

devine exemplu la televiziunea națională.  

Astfel, la început, epidemia COVID-19 a avut drept rezultate acțiuni și măsuri autoritare și 

totalitare impuse asupra populației: cenzura și suprimarea adevărului, reprimarea avertizorilor și 

prioritizarea intereselor politice de moment, fie ele de partid sau de stat, în defavoarea interesului 

public. Astăzi, la sfârșitul lunii aprilie, vorbim de o pandemie, de peste 200.000 de decese, de milioane 

de oameni infectați și mai bine de jumătate din planetă în izolare. Pagubele economice se ridică deja la 

cel mai înalt nivel din istoria umanității, iar măsurile de relaxare sunt luate cu multă precauție.  

Pandemia provocată de coronavirusul identificat prima dată în Wuhan scoate la iveală eșecul 

tranziției spre democrație în regiunea est-europeană. În ultimii ani, numeroși indicatori privind starea 

democrației și a democratizării arată nu numai stagnarea acestui proces, dar și inversarea tendințelor – 

de la democratizare spre autocratizare2. Criza provocată de SARS-CoV-2 este doar vârful aisbergului în 

acest proces de durată.   

                                                             
1 Mădălin Cătălin Blidaru este doctorand în Științe Politice, specializat în relații internaționale și politica externă a 
Uniunii Europene, în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Este preocupat de relațiile 
interregionale, dinamica euromediteraneană, precum și de condițiile bunei guvernări. Deține un master în Studii de 
muncă. În 2017 a făcut parte din echipa care a realizat agenda de tineret pentru reuniunea la nivel înalt între 
Uniunea Africană și Uniunea Europeană. 
2ÎnEIU Democracy Index, multe state central-est-europene au coborât sub nivelulunordemocrațiiemergente. 
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Regimurile drepturilor și libertăților individuale sunt încălcate multisectorial la prima 

confruntare cu o amenințare sistemică neprevăzută. Excluzând teritoriul fostei Iugoslavii și câteva cazuri 

punctuale (Moldova, Ucraina, Turcia), regiunea central-est-europeană nu s-a confruntat cu crize de 

proporții care să pună sub semnul întrebării în mod sistematic și sistemic câștigurile tranziției 

democratice. În același timp, este corect că în multe cazuri vorbim de un progres redus în ultimii 30 de 

ani.  

Mai multe state au solicitat derogări de la aplicarea prevederilor Convenției pentru protecția 

drepturilor omului și libertăților fundamentale, prin intermediul articolului 15 privind derogările în 

vreme de urgență, în pofida inexistenței vreunei relații cauzale sau de incompatibilitate între 

respectarea drepturilor omului și oferirea unor răspunsuri eficiente în zona de sănătate publică în timp 

de urgență sanitară. Toate statele care transmiseseră notificări până la începutul lunii aprilie erau din 

Europa de Est3.  

Starea de urgență provocată de nevoia de a limita răspândirea coronavirusului și de a reduce 

impactul acestuia sprijină argumentul unei tranziții neterminate. Situația „pe teren” în perioada stării de 

urgență documentează această dinamică, exemplele furnizate în continuare limitându-se la România și 

Republica Moldova, axate pe patru dimensiuni: libertate de exprimare și acces la informație, regimul de 

izolare și contravențiile disproporționate, integritate fizică și psihică, administrarea sistemelor naționale 

de sănătate.  

 

COVID-19 și provocări la adresa democrației în România și Republica Moldova 

1. Libertatea de exprimare și accesul la informație 

În România, Grupul de Comunicare Strategică format la nivel guvernamental, a cărui 

componență nominală nu este cunoscută publică, nici expertiza în materie, a solicitat ANCOM 

închiderea mai multor site-uri web pentru informații false și eliminarea la sursă a mai multor materiale 

publicate de alte site-uri. Totuși, această măsură este lipsită de o evaluare obiectivă. Mai mult, deși 

Constituția României interzice suprimarea publicațiilor, închiderea publicațiilor online a fost făcută prin 

decizie a președintelui ANCOM, fără o hotărâre din partea instanțelor de judecată.  

De exemplu, stiridemoment.ro, deși era un site anonim, nu avea decât câteva titluri care puteau 

induce panica4. Similar cu bpnews.ro, diferența semnificativă fiind dată de caracterul anonim/neanonim 

al proprietarilor platformelor. În cazul stiridemoment.ro, a fost interzis site-ul web, in cazul bpnews.ro, 

                                                             
3 Albania, Armenia, Estonia, Georgia, Letonia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Romania, Serbia - conform 
listeipublicate de ConsiliulEuropei - https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354 
4 News.ro, 18 martie 2020, Marcel Vela a cerut ANCOM dezactivarea site-ului stiridemoment.ro, care 
selecteazăşiprezintătrunchiatdeclaraţiişiinformaţii pe care le prezintă alarmist, https://www.news.ro/cultura-media/marcel-
vela-cerut-ancom-dezactivarea-site-ului-stiridemoment-selecteaza-prezinta-trunchiat-declaratii-informatii-le-prezinta-alarmist-
titlurile-materialelor-postate-fie-complet-false-fie-au-legatura-1922400318002020031819307015 
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https://www.news.ro/cultura-media/marcel-vela-cerut-ancom-dezactivarea-site-ului-stiridemoment-selecteaza-prezinta-trunchiat-declaratii-informatii-le-prezinta-alarmist-titlurile-materialelor-postate-fie-complet-false-fie-au-legatura-1922400318002020031819307015
https://www.news.ro/cultura-media/marcel-vela-cerut-ancom-dezactivarea-site-ului-stiridemoment-selecteaza-prezinta-trunchiat-declaratii-informatii-le-prezinta-alarmist-titlurile-materialelor-postate-fie-complet-false-fie-au-legatura-1922400318002020031819307015
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doar conținutul cu titlu fals într-o primă fază, ulterior fiind închis5. Chiar dacă sunt mai degrabă excepții, 

unele platforme susținând campanii de dezinformare deliberat, sunt ridicate o serie de probleme privind 

măsurile arbitrare de cenzură și lipsa unor criterii transparente de evaluare a solicitărilor de blocare a 

conținutului web. Alte platforme au fost blocate integral, deși conținutul cu informații false despre 

COVID-19 era disponibil doar la câteva adrese URL sau erau în materiale de opinie. In același timp, 

numeroase publicații cu legături politice publică conținut alarmist și nesusținut de dovezi științifice 

privind situația coronavirusului mențin conținutul fals.  

Pe 18 martie, Republica Moldova a intrat pentru 60 de zile în stare de urgență, venind cu 

numeroase provocări în țara cu cel mai mic PIB nominal pe cap de locuitor din Europa, cu un sistem 

medical la pământ și cu incapacitatea autorităților centrale de a implementa măsurile de protecție a 

populației civile în zona transnistreană.  

Existența unui cadru legislativ vag pentru situația excepțională este evidențiată de organizații ale 

societății civile. Într-o opinie scrisă, Promo-LEX, asociație axată pe promovarea democrației și a 

drepturilor omului, atrage atenția că „măsurile de urgență trebuie să fie clare, previzibile și lipsite de 

confuzie”, evidențiind probleme precum riscul arbitrariului, proporționalitatea măsurilor sau existența 

unor formulări inexacte în norme și caracterul, printre altele6. 

La câteva zile după impunerea stării de urgență, Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova 

s-a remarcat printr-o dispoziție a președintelui acestei instituții prin care interzicea de facto libertatea de 

exprimare și de gândire privind pandemia COVID-19 a prezentatorilor, moderatorilor și redactorilor din 

media pe perioada stării de urgență, în afara pozițiilor transmise de patru instituții politice și o 

organizație internațională. De asemenea, măsura avea consecințe negative asupra libertății de 

informare a cetățenilor, asupra pluralismului media și asupra principiilor statului de drept. Peste 50 de 

organizații au semnat o solicitare prin care cereau retragerea dispoziției și acuzau încălcarea gravă a 

libertății de exprimare7. 

2. Regimul de izolare și contravențiile disproporționate 

Decizia implementării unui sistem de declarații pe proprie răspundere ridică implicații grave 

asupra populației vulnerabile. Pe lângă neasigurarea accesului universal la această decizie, populația se 

confruntă cu obligația de a redacta (electronic sau olograf) și de a tipări declarația pe proprie 

răspundere. Acest lucru presupune accesul la hârtie, pixuri și alte consumabile, la imprimantă. De 

asemenea, accesul la internet, în condițiile în care aproape unul din cinci români nu a folosit niciodată 

                                                             
5 Digi 24, 25 martie 2020, Un nou site a fostînchisînRomâniapentrupublicarea de informații false, cu scopul de a induce panica , 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/un-nou-site-a-fost-inchis-in-romania-pentru-publicarea-de-informatii-false-cu-scopul-
de-a-induce-panica-1281233 
6 Promo-LEX, 10 aprilie 2020, Măsurile de urgențătrebuiesă fie clare, previzibileșilipsite de confuzii, 
https://promolex.md/17359-promo-lex-masurile-de-urgenta-trebuie-sa-fie-clare-previzibile-si-lipsite-de-confuzii/?lang=ro 
7 TVR Moldova, 26 martie 2020, ONG-urile de media solicităpreşedinteluiConsiliuluiAudiovizualuluisărevocedecizia de 
acumdouăzile: Îngrădeştegravlibertatea de exprimare, http://tvrmoldova.md/actualitate/ong-urile-de-media-solicita-
presedintelui-consiliului-audiovizualului-sa-revoce-decizia-de-acum-doua-zile-ingradeste-grav-libertatea-de-exprimare/ 
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internetul8. Mai mult, o platformă online oficială pentru completarea documentelor, formular.sts.ro, a 

apărut abia după ce au apărut o serie de inițiative private, fără garanții de securitate a datelor, care să 

suplimenteze lipsa unui site.  

În Republica Moldova, aplicarea unor sancțiuni disproporționate ca reacție la încălcarea 

regimului de izolare la izolare este un fenomen vizibil. Într-un caz extrem, o pensionară ieșită la 

magazine a fost amendată cu echivalentul aproximativ al pensiei pe care aceasta o poate primi în 

aproape doi ani9. Regimul disproporționat al sancțiunilor poate fi identificat și în alte cazuri de 

nerespectare a condițiilor de izolare10.  

Numeroase cazuri de contravenții disproporționate și abuzive au fost semnalate, inclusiv un 

caracter arbitrar în aplicarea sancțiunilor. Cazul unui fermier din județul Timiș oprit de două echipaje de 

poliție și supus unui tratament diferit iese în evidență. Conform relatărilor din mass-media, pe o distanță 

de un kilometru, în timp ce mergea către câmp pentru activități agricole, acesta a fost oprit de două 

echipaje – în primul caz, declarația a fost completată corect, în al doilea caz, a fost amendat cu 5.000 

RON pentru că nu avea precizată ora exactă a întoarcerii11. Adițional, valoarea amenzilor stabilite în 

perioada stării de urgență ridică probleme ce țin de proporționalitate în stabilirea acestora, în condițiile 

în care salariul median în perioada de creștere economică era aproape de salariul minim. Valoarea și 

numărul contravențiilor din România a ajuns subiect internațional. 

Pe 26 martie 2020, fără obținerea avizului partenerilor sociali și economici, Guvernul României a 

modificat regimul stării de asediu și de urgență, reglementat din 1999, introducând printre măsuri 

derogarea de la normele legale privind transparența decizională și dialogul social: 

„Pe perioada stării de asediu sau a stării de urgență, normele legale referitoare la 

transparența decizională și dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte normative 

prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau a stării de urgență ori 

care sunt o consecință a instituirii acestor stări.”12 

                                                             
8 Eurostat, Individuals – internet use (isoc_ci_ifp_iu): 18% dintreindivizi nu au folositniciodatăinternetul (20%, dacăîiadăugăm pe 
cei care au folositinternetul ultima data acummai bine de un an), estimareprivindsituația la nivelulanului 2019, dublufață de 
media europeană 
9 Agora.md, 10 aprilie 2020, O pensionară, înculmeadisperăriidupăce a fostamendată cu 22.500 de lei pentrucăar fi ieșit la 
magazin, https://agora.md/stiri/69591/o-pensionara-in-culmea-disperarii-dupa-ce-a-fost-amendata-cu-22500-de-lei-pentru-ca-
ar-fi-iesit-la-magazin-zdg 
10 Nord News, 8 aprilie 2020, Berea i-a costat 130 de mii de lei. Șasetineri din Bălți, amendațipentrucă nu au respectatregimul 
de carantină, https://nordnews.md/video-berea-i-a-costat-130-de-mii-de-lei-sase-tineri-din-balti-amendati-pentru-ca-nu-au-
respectat-regimul-de-carantina/ 
11Antena 3,11 aprilie 2020, Un fermier a fostoprit de douăechipaje. Primul a constatatcă e înlegalitate, al doilea l-a amendat cu 
5000 de lei pentrucă nu aveatrecută pe adeverinţăora de întoacere de la câmp, https://www.antena3.ro/actualitate/fermier-
declaratie-amenda-ziuadevest-ro-566359.html 
12Ordonanța de urgență nr. 34 din 26 martie 2020 pentrumodificareașicompletareaOrdonanței de urgență a Guvernului nr. 
1/1999 privindregimulstării de asediușiregimulstării de urgență, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224526 
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https://www.antena3.ro/actualitate/fermier-declaratie-amenda-ziuadevest-ro-566359.html
https://www.antena3.ro/actualitate/fermier-declaratie-amenda-ziuadevest-ro-566359.html
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224526
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Cu această prevedere în vigoare, norme legale aprobate ulterior au întâmpinat probleme ce țin 

de acuratețe, eficacitate și eficiență. De altfel, o asociație patronală a criticat decizia luată, amintind 

impactul asupra modelului european al dialogului social13. 

3. Integritatea fizică și psihică 

Implementarea măsurilor de izolare și carantinare în mod abuziv reprezintă o constantă a 

activității din timpul stării de urgență. Există probleme semnificative în fundamentarea normelor 

aplicate pe perioada stării de urgență.  

De la primele măsuri populația aflată în categoria de vârstă cea mai vulnerabilă în fața 

amenințării coronavirusului este limitată să se deplaseze în afara locuinței pentru cumpărături între 

orele 11.00 și 13.00 în fiecare zi. Măsura este contrară recomandărilor de prevenție și de limitare a 

contagiunii, provocând aglomerări de seniori în aceste ore în spațiile publice, în mijloacele de transport 

în comun, în magazine și piețe publice. În locul dispersării distribuției persoanelor în vârste pentru 

limitarea contactului cu posibili purtători ai virusului, aceștia sunt aduși împreună, fiind puși într-un risc 

epidemiologic clar prin normele aprobate de decidenți. 

Cazul unui pieton bătut de un polițist, în mod repetat cu pumnii, în timp ce se deplasa pe o 

stradă din București în timpul unei seri după ora 22.00 a fost surprins într-un material video14. De partea 

cealaltă, sunt multiple cazuri de forțe de ordine agresate de indivizi recalcitranți15. Cazuri extreme ridică 

semne de întrebare asupra politicii naționale în zona sănătății mentale. Un jandarm care păzea un 

centru de carantinare din Alexandria s-a sinucis în timpul serviciului, probabil pe fondul problemelor 

familiale16. Un cetățean recalcitrant a murit în urma împușcării de către forțele de ordine17. Numeroase 

cazuri de intervenții disproporționate ale forțelor de ordine au fost înregistrate18,19, 20, 21, sugerând că 

                                                             
13Adevarul, 2 aprilie 2020, Guvernul a suspendatprin OUG transparențadecizionalășidialogul social, 
https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/guvernul-suspendat-oug-transparenta-decizionala-dialogul-social-
1_5e85be375163ec427162b605/index.html 
14 G4Media.ro, 8 aprilie 2020, Bărbatbătut de un polițist care l-a prins pe stradădupăora 22. PolițiaBucurești a început o 
anchetă, https://www.g4media.ro/video-barbat-batut-de-un-politist-care-l-a-prins-pe-strada-dupa-ora-22-politia-bucuresti-a-
inceput-o-ancheta.html 
15 Digi 24, 26 martie 2020, Poliţist local bătut de un bărbat care nu a vrutsă se legitimeze, 
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/politist-local-batut-de-un-barbat-care-nu-a-vrut-sa-se-legitimeze-1281885 
16Mediafax, 11 aprilie 2020, Un jandarm din Alexandria s-a împușcatîn cap, înfațaunuicentru de carantină, 
https://www.mediafax.ro/social/scene-socante-un-jandarm-din-alexandria-s-a-impuscat-in-cap-in-fata-unui-centru-de-
carantina-19065617 
17Stirile Pro TV, 22 aprilie 2020, Bărbatîmpușcat mortal de polițiștiîntr-un hotel din București. I-a atacat pe agenți, 
https://stirileprotv.ro/stiri/socant/un-barbat-care-alerga-dezbracat-pe-holurile-unui-hotel-a-fost-impuscat-dupa-ce-i-a-atacat-
pe-politisti.html 
18Stirile Pro TV, 30 martie 2020, Jandarmi din Constanța, filmațilovinddoifugari, https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/jandarmi-
din-constanta-filmati-lovind-2-fugari-i-au-lovit-si-cand-erau-la-pamant.html 
19Bursa.ro, 5 aprilie 2020, Bătuţi de jandarmidupăce au încălcatmăsurileimpuse de starea de urgenţă, 
https://www.bursa.ro/batuti-de-jandarmi-dupa-ce-au-incalcat-masurile-impuse-de-starea-de-urgenta-27133936 
20Libertatea, 23 aprilie 2020, https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/jandarmi-din-constanta-filmati-lovind-2-fugari-i-au-lovit-si-
cand-erau-la-pamant.html, https://www.libertatea.ro/stiri/video-dosar-penal-pentru-mai-multi-politisti-din-horezu-dupa-ce-
au-batut-un-localnic-nervos-2968421 
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https://www.g4media.ro/video-barbat-batut-de-un-politist-care-l-a-prins-pe-strada-dupa-ora-22-politia-bucuresti-a-inceput-o-ancheta.html
https://www.g4media.ro/video-barbat-batut-de-un-politist-care-l-a-prins-pe-strada-dupa-ora-22-politia-bucuresti-a-inceput-o-ancheta.html
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/politist-local-batut-de-un-barbat-care-nu-a-vrut-sa-se-legitimeze-1281885
https://www.mediafax.ro/social/scene-socante-un-jandarm-din-alexandria-s-a-impuscat-in-cap-in-fata-unui-centru-de-carantina-19065617
https://www.mediafax.ro/social/scene-socante-un-jandarm-din-alexandria-s-a-impuscat-in-cap-in-fata-unui-centru-de-carantina-19065617
https://stirileprotv.ro/stiri/socant/un-barbat-care-alerga-dezbracat-pe-holurile-unui-hotel-a-fost-impuscat-dupa-ce-i-a-atacat-pe-politisti.html
https://stirileprotv.ro/stiri/socant/un-barbat-care-alerga-dezbracat-pe-holurile-unui-hotel-a-fost-impuscat-dupa-ce-i-a-atacat-pe-politisti.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/jandarmi-din-constanta-filmati-lovind-2-fugari-i-au-lovit-si-cand-erau-la-pamant.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/jandarmi-din-constanta-filmati-lovind-2-fugari-i-au-lovit-si-cand-erau-la-pamant.html
https://www.bursa.ro/batuti-de-jandarmi-dupa-ce-au-incalcat-masurile-impuse-de-starea-de-urgenta-27133936
https://www.libertatea.ro/stiri/video-dosar-penal-pentru-mai-multi-politisti-din-horezu-dupa-ce-au-batut-un-localnic-nervos-2968421
https://www.libertatea.ro/stiri/video-dosar-penal-pentru-mai-multi-politisti-din-horezu-dupa-ce-au-batut-un-localnic-nervos-2968421
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modul de intervenție în aplicarea legii și imobilizarea eventualelor persoane care nu se lasă convinse și 

pentru autoapărare este o problemă la nivel național, necesitând intervenții la nivelul pregătirii forțelor 

de ordine. 

4. Administrarea sistemelor naționale de sănătate 

În plan social, starea de urgență a reliefat probleme ce țin de administrarea defectuoasă a 

sistemului național de sănătate, pornind de la îndeplinirea rolului și funcțiilor direcțiilor de sănătate 

publică, de la achizițiile publice la suprapreț și lipsa stocurilor la inexistența și nerespectarea 

procedurilor și condițiile din timpul stării de urgență, precum duble standarde de asigurare a accesului la 

testare privind simptomele de COVID-19 în funcție de privilegii politice, dar și de asigurare a accesului la 

spitalizare și, în general, sănătate pentru pacienți cu alte probleme grave în timpul epidemiei. Mai mult, 

trecerea unor spitale aflate în carantină sub conducere militară arată condițiile umilitoare de asigurare a 

igienei22.  

Problemele sistemului medical din Republica Moldova au ieșit la suprafață din nou cu ocazia 

crizei epidemiologice. La fel ca în România, spitalele au fost printre primele focare de infecții cu COVID-

19, complementar cu lipsa stocurilor din unitățile spitalicești, a capacităților de testare și a materialelor 

de protecție personală a personalului sanitar și a pacienților. La 12 aprilie 2020, unul din patru pacienți 

diagnosticați cu CODIV-19 erau medici și lucrători medicali, aceștia ridicând probleme specifice precum 

numărul redus de testări, echipamente de protecție insuficiente, dar și frica de persecuție23. 

De asemenea, meniurile deficitare puse la dispoziția pacienților din spitale, inclusiv cei cu 

coronavirus, ridică semne de întrebare privind modul de aprovizionare a spitalelor, achizițiile efectuate 

și controlul de calitate24. Probleme similare sunt evidențiate și în Republica Moldova, unde Avocatul 

Poporului s-a sesizat în privința modului în care sunt tratați copiii în spitale25. La fel ca în dreapta 

Prutului, sunt evidențiate acțiunile de blamare și încercările de ascundere a condițiilor improprii din 

spitale.  

                                                                                                                                                                                                    
21 Ziare.com, 24 aprilie 2020, Un comisar de politie a fostfilmat in timpcebatea un barbat pus la pamant, 
http://www.ziare.com/stiri/politie/un-comisar-de-politie-a-fost-filmat-in-timp-ce-batea-un-barbat-pus-la-pamant-reactia-
superiorilor-video-1608241 
22 Ziarul de Iași, 8 aprilie 2020, Medici, supăraţi pe militari la Suceava: “Suntempușisămergemgoiprincurtedupăduș”, 
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/medici-suparati-pe-militari-la-suceava-a-suntem-pusi-sa-mergem-goi-prin-curte-dupa-dusa--
249290.html 
23 Europa Liberă, 12 aprilie 2020, Medici de pe ambulanță: „Nu am fosttestaținiciodată la Covid-19”, 
https://moldova.europalibera.org/a/medici-de-pe-ambulanță-vorbesc-despre-condițiile-în-care-activează-nu-am-fost-testați-
niciodată-la-covid-19/30548971.html 
24 Romania TV, 6 aprilie 2020, Pacienţiiconfirmaţi cu coronavirus de la Spitalul din Neamţprimesc un mic dejunînvaloare de 7 lei, 
https://www.romaniatv.net/pacientii-confirmati-cu-coronavirus-de-la-spitalul-din-neamt-primesc-un-mic-dejun-in-valoare-de-
7-le_516107.html 
25 Radio Chișinău, 24 aprilie 2019, AvocatulPoporuluiesteîngrijorat de condițiileîn care sunt tratațicopiiiînspitale, inclusiv cu 
COVID-19, https://radiochisinau.md/avocatul-poporului-este-ingrijorat-de-conditiile-in-care-sunt-tratati-copiii-in-spitale-
inclusiv-cu-covid19-incurajam-parintii-sa-semnaleze-neregulile---107900.html 
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http://www.ziare.com/stiri/politie/un-comisar-de-politie-a-fost-filmat-in-timp-ce-batea-un-barbat-pus-la-pamant-reactia-superiorilor-video-1608241
http://www.ziare.com/stiri/politie/un-comisar-de-politie-a-fost-filmat-in-timp-ce-batea-un-barbat-pus-la-pamant-reactia-superiorilor-video-1608241
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/medici-suparati-pe-militari-la-suceava-a-suntem-pusi-sa-mergem-goi-prin-curte-dupa-dusa--249290.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/medici-suparati-pe-militari-la-suceava-a-suntem-pusi-sa-mergem-goi-prin-curte-dupa-dusa--249290.html
https://moldova.europalibera.org/a/medici-de-pe-ambulanță-vorbesc-despre-condițiile-în-care-activează-nu-am-fost-testați-niciodată-la-covid-19/30548971.html
https://moldova.europalibera.org/a/medici-de-pe-ambulanță-vorbesc-despre-condițiile-în-care-activează-nu-am-fost-testați-niciodată-la-covid-19/30548971.html
https://www.romaniatv.net/pacientii-confirmati-cu-coronavirus-de-la-spitalul-din-neamt-primesc-un-mic-dejun-in-valoare-de-7-le_516107.html
https://www.romaniatv.net/pacientii-confirmati-cu-coronavirus-de-la-spitalul-din-neamt-primesc-un-mic-dejun-in-valoare-de-7-le_516107.html
https://radiochisinau.md/avocatul-poporului-este-ingrijorat-de-conditiile-in-care-sunt-tratati-copiii-in-spitale-inclusiv-cu-covid19-incurajam-parintii-sa-semnaleze-neregulile---107900.html
https://radiochisinau.md/avocatul-poporului-este-ingrijorat-de-conditiile-in-care-sunt-tratati-copiii-in-spitale-inclusiv-cu-covid19-incurajam-parintii-sa-semnaleze-neregulile---107900.html
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Alte probleme marcante evidențiate de epidemie țin de răspunsul în domenii precum asistența 

socială (printre subiecte – evidența persoanelor vulnerabile, violența domestică, sprijin pentru 

persoanele vulnerabile în timpul epidemiei, îngrijire, etc.)  și educația preuniversitară (conținut digital, 

accesul la educație digitală și infrastructura de furnizare a conținutului, lipsa echipamentelor de acces la 

conținut și de acces la internet, etc.). În multe cazuri, răspunsurile la aceste provocări au fost 

fragmentate și lipsite de fundamentări adecvate și evaluări de impact, fără consultarea actorilor sociali, 

menținând problemele și riscurile asociate.  

 

Reconstrucția democrației post-pandemie. Recomandări pentru o strategie de roll-back 

Trei scenarii de strategie și starea actuală a democrației 

În fața acestor realități politice, soluțiile se conturează în jurul a trei direcții de acțiune:  

I. un scenariu în care nu sunt luate măsuri remediale și nu se trece printr-un proces de reflecție 

privind nefuncționalitățile din timpul stării de urgență, cu implicații profunde asupra funcționării 

unui regim democratic; 

II. o strategie care presupune intervenții externe minime asupra acestui proces – scenariul business 

as usual, cu externalități negative asupra bunei guvernări pe termen mediu și lung; 

III. un scenariu bazat pe demersuri consolidate în plan național, chiar regional, care să impulsioneze 

investiții în democrație, stat de drept și drepturile omului, încurajând o abordare participativă și 

multisectorială.  

Propunerile de politici publice de mai jos urmăresc acest ultim scenariu, ținând cont că o analiză 

asupra intervențiilor minime sau asupra neintervenției ar pune sub semnul întrebării evoluția 

democrației sau a tranziției spre democrației în cele două țări. Indexul realizat de Economist Intelligence 

Unit asupra stării democrației pe plan global arată degradarea democrației în Republica Moldova și 

România în ultimul deceniu26. Republica Moldova a ajuns în categoria regimurilor hibride, iar România 

este pe un trend descendent în rândul democrațiilor defectuoase, mai apropiată de regimurile hibride 

decât de democrațiile funcționale, în urma celorlalte state din estul Europei membre ale Uniunii 

Europene.  

 

                                                             
26The Economist Intelligence Unit, Democracy Index, https://www.eiu.com/topic/democracy-index 
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Recomandări pentru strategia de roll-back: investiții în democrație, stat de drept și drepturile omului 

1. Încurajarea investițiilor în democrație, stat de drept și drepturile omului, urmărind o abordare 

participativă și multisectorială.  

2. Asigurarea condițiilor permanenței accesului la justiție și desfășurării procedurilor judiciare în 

timpul stării de urgență. Furnizarea asistenței juridice în mod gratuit pentru cazurile disputate în 

instanță privind măsurile aplicate în timpul stării de urgență și informarea în prealabil la nivel 

național privind această schema în momentul adoptării.  

3. Realizarea unei examinări a tuturor modificărilor aduse legislației primare în timpul stării de 

urgență.  

4. Dezvoltarea de către decidenți a unei strategii de roll-back cu privire la măsurile luate în timpul 

stării de urgență, împreună cu societatea civil în sens larg. Sprijinirea dezvoltării de strategii 

alternative de roll-back de către societatea civilă.  

5. Îmbunătățirea capacității de monitorizare și evaluare a acțiunii instituțiilor publice în condiții de 

criză de către organizațiile neguvernamentale, mediul academică și organizațiile de presă. 

6. Identificarea problemelor evidențiate de reacția la criză în funcționarea sistemelor publice 

naționale și implementarea unor planuri sectoriale de îmbunătățire a reacției în situații de stres 

în domenii cheie definite în prealabil.  

7. Formarea în spiritul transparenței și cooperării loiale a reprezentanților autorităților publice în 

situații de criză. Îmbunătățirea instruirii adecvate a personalului în relația cu cetățenii.  

8. Analizarea modului de intervenție a forțelor de ordine în comunitățile unde au fost comise 

abuzuri și îmbunătățirea formării în astfel de intervenții.  

http://www.esga.ro/
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9. Revizuirea condițiilor de adoptare a actelor normative în situații de criză, inclusiv în timpul stării 

de urgență, incluzând proceduri pentru evaluarea impactului, asigurarea coerenței normative și 

fundamentării adecvate, bazate pe evidențe, precum și pentru limitarea arbitrarului executiv în 

timpul stării de urgență.  

10. Crearea cadrului legal pentru definirea stării de urgență sanitare sau de criză sanitară în 

legislația națională.  

 

În loc de concluzie, recomandarea unui plan de acțiune pentru reconstrucția democrației post-COVID-

19  

În implementarea acestor măsuri, este recomandată realizarea de consultări libere cu toți actorii 

interesați. Unele măsuri presupun o inițiativă din partea societății civile, altele din partea 

guvernamentală. Pentru început, o dezbatere publică cu participarea factorilor interesați poate cataliza 

răspunsul necesar din societate și în câteva luni, în toamnă, să fie gata un plan de acțiune pentru 

democrație post-COVID-19, cu un plan de implementare pentru următoarele 24-30 de luni.  

În final, merită amintit că subiectul nu este unul specific unei singure țări, criza democrației fiind 

expusă de epidemia SARS-COV-2 în întreaga regiune, așa cum am arătat în introducere. Dacă tranziția 

neterminată este o problemă regională, pot fi identificate soluții de reformă în privința multor 

dimensiuni la nivel regional sau transnațional, în cazul câtorva țări, cu implicarea nu numai a actorilor 

naționali, dar și a rețelelor cu acoperire în mai multe țări sau chiar în întreaga regiune.  

Rezumatul unor probleme comune ale României și Republicii Moldova este expus în acest 

material, însă merită amintit că nu conține exhaustiv ariile de acțiune. Unele pot fi relevante ca altele, 

unele pot fi în plan secundar într-un stat comparat că rolul mai important în celălalt, vizibil și din 

descrierea făcută.  

Chiar dacă a evidențiat aceste probleme în privința calității democrației, drepturilor omului și 

statul de drept, COVID-19 nu trebuie să ajungă în final să justifice măsuri iliberale, cu implicații profunde 

asupra funcționării societăților democratice, în special asupra regimului drepturilor și libertăților. Din 

contră, prin reacțiile deficitare afișate în timpul pandemiei de diferiți actori, reconstrucția post-COVID-19 

poate fi un moment unic în ultimii ani pentru învigorarea valorilor democratice.  
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