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ÎN LOC DE PREFAŢĂ...

Cartea domnului Florin-Vasile Șomlea reprezintă editarea unor 
opinii publicate pe blogul său personal, cum singur arată în cuvântul 
introductiv, în anii din urmă, trecând de la temele de interes intern la 
cele europene ori globale cu ușurinţa unui autor iniţiat în problematica 
tranziţiei sistemului politic  românesc spre o democratizare autentică 
(sau așa-zisul „stat de drept” și nu „stat de drepţi sau degeaba”, cum 
se exprima anecdotic analistul Dorin Tudoran într-o carte recentă), 
militând și pentru o inserţie cât mai reușită a României în dinamica 
actuală a globalizării. 

Titular al unei licenţe în știinţe politice și al unui master în relaţii 
internaţionale, ambele în cadrul UBB, autorul s-a angajat într-o 
analiză pluridisciplinară a fenomenelor studiate, cu un accent aparte 
pe ceea ce specialiștii francezi numesc: „La Grand Manip”, expresie 
sinonimă cu instrumentalizarea politică și manipularea fără scrupule 
a opiniei publice, în circumstanţele particulare ale ultimelor alegeri 
interne și europene, cu scopul declarat de a prezenta în profunzime 
situaţiile de criză politică internă ori – confl ictele „calde” sau așa-zis 
„îngheţate” – din  regiunea noastră, remarcând ascensiunea periculoasă 
a Rusiei pe scena est- și central europeană, cu o infl uenţă din ce în ce 
mai mare în evenimentele  de anvergură mondială, efortul domniei 
sale vizând de asemenea un demers complementar, acela de a analiza 
poziţia și rolul României în context sub-regional sau european. 
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Autorul s-a angajat într-o cercetare, spuneam pluridisciplinară, 
cu scopul de a găsi elemente pertinente care să explice în mod adecvat 
diversele neînţelegeri ori confl icte din regiunea noastră (anexarea 
Crimeii, situaţia din Republica Moldova) – sau escaladarea 
tensiunilor din Orientul Apropiat (apariţia și ascensiunea rapidă a 
Statului Islamic, cu implicaţii directe asupra fl uxurilor migratorii 
transcontinentale ori cu orientări violente fără precedent în trecutul 
imediat, care au dus la radicalizarea islamiștilor occidentali și a 
reacţiilor violente ale acestora în Franţa, Belgia, Germania), cu 
repercusiuni dintre cele mai tragice asupra populaţiei mai multor ţări 
occidentale.

În ceea ce privește procesele politice interne, această carte nu putea 
avea, din start, un plan super-structurat al ansamblului temelor 
prezentate, deoarece problematica abordată este de o mare varietate, 
pornind de la evocarea (auto)dizolvării Uniunii Social Liberale, cu 
re-situarea Partidului Național Liberal în opoziția parlamentară, 
alegerile europene și reorientarea unor segmente politice interne în 
context european (apropierea PNL de PPE), culminând, în cele din 
urmă cu multaclamata fuziune între PNL și PDL, care prin „decantare” 
a dus la cristalizarea unui mega-partid de centru-dreapta, noul PNL, 
cu accederea la funcţia prezidenţială a lui Klaus Iohannis, după ce 
fostul primar al Sibiului se impusese ca și candidat unic al „dreptei” la 
ultimele alegeri prezidențiale de la sfârșitul anului 2004, și pe fondul 
iniţial – în anii 2000 - al renașterii ideii monarhice, dar cu scăderea 
în intensitate a acestui deziderat odată cu intrarea într-un con de 
umbră a familiei regale a României, în urma unor intrigi de culise 
fi nalizate cu scoaterea de la succesiunea tronului a prinţului Nicolae. 
La acestea se adaugă atenţia acordată luptei DNA împotriva corupției 
ori consecințelor unui accident tragic în timpul unui concert rock din 
Capitală, autorul încheindu-și demersul cu provocările de securitate și 
„scutul de la Deveselu”, ori dezbaterile despre „corectitudinea politică”.
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Aceste abordări, privite atât individual – cât și într-o perspectivă 
de ansamblu, pe scena politică internă ori în ceea ce numim societatea 
internaţională actuală, prezintă un interes real pentru toți, chiar 
dacă ele nu au un caracter exhaustiv și sunt limitate în timp, fi ind, de 
cele mai multe ori demersuri de popularizare și de informare pentru 
publicul larg,  a subiectelor până la momentul prezent, cu schiţarea 
unor repere de perspectivă.

Printre atâtea abordări nesemnifi cative care se limitează doar 
la vulgarizarea noţiunilor fundamentale din câmpul relaţiilor 
internaţionale ori al analizei politice interne, iniţiativa domnului 
Florin-Vasile Șomlea aduce un aer proaspăt, o notă aparte în peisajul 
nostru publicistic, anunţând o deschidere interesantă, uneori de 
un radicalism aparent, dar obiectiv în esența sa, în istoria și teoria  
relaţiilor internaţionale, precum și în analiza politică de calitate.

Cluj-Napoca, 10 decembrie 2016

Flore POP
Conf. Univ. Dr.
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ALTERNATIVE TO 
FOREWORD...

Th e book of Mr. Florin-Vasile Șomlea is the editing of some 
opinions published on his personal blog, as himself points out in the 
introductory part, in the past years he went from the internal interest 
themes to the European or global issues with the easiness of an author 
initiated into the transition of the Romanian political system to a 
genuine democratization (or the so-called  “rule of law” and not “rule 
of obedience or uselessness”, as analyst Dorin Tudoran anecdotally 
expressed in a recent book), also mitigating for a successful insertion of 
Romania in the current dynamics of globalization.   

Holder of a bachelor’s degree in political sciences and of a master’s 
degree in international relations, both within the “Babeș-Bolyai” 
University, the author engaged  in a multidisciplinary analysis of the 
studied phenomena, with a special emphasis on what French specialists 
call: “La Grand Manip”, expression synonym with the political 
instrumentalization and with the unprincipled manipulation of the 
public opinion, in the private circumstances of the latest internal and 
European elections, with the declared purpose of presenting in depth the 
internal politics crisis situations or – the “hot” or the so-called “frozen” 
confl icts – from our region, noticing the dangerous ascent of Russia on 
the east and central European stage, with a bigger and bigger infl uence 
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in the world level events, his eff ort also concerns a complementary 
endeavour, that of analysing the position and the role of Romania in 
the sub-regional and European context.  

Th e author engaged in a research, as I was saying multidisciplinary, 
with the purpose of fi nding pertinent elements to properly explain the 
various disputes or confl icts from our region (annexation of Crimea, 
the situation from the Republic of Moldova) – or the approach of the 
tensions from the Near East (the appearance and the rapid ascent of 
the Islamic State, with direct implications upon the transcontinental 
migrant fl ows or with violent orientations without precedent in the 
immediate past, which led to the radicalization of Western Islamists 
and their violent reactions in France, Belgium, Germany), with most 
tragic repercussions upon the population of several Western countries. 

As what the internal political processes are concerned, this book 
could not have, from the very beginning, a super-structured plan of the 
ensemble of the themes described, because the issues approached have a 
great variety starting from the evocation of (self )dissolution of the Social 
Liberal Union, with the re-location of the National Liberal Party in the 
parliamentary opposition, the European elections and the reorientation 
of some internal political segments in European context (the approach 
of National Liberal Party to the European Popular Party), eventually 
culminating with the much acclaimed fusion between National Liberal 
Party and Liberal Democrat Party, which by “clarifi cation” led to the 
crystallization of a centre-right mega-party, the new National Liberal 
Party, with the accession to the presidential position of Klaus Iohannis, 
after the former mayor of Sibiu had stood out as a sole candidate of the 
“right” wing in the last presidential elections from the end of 2004, and 
on the initial background – in 2000 – of the rebirth of monarchy idea, but 
with the drop in intensity of this desideratum once the Romanian royal 
became more private, following some backstage intrigues completed with 
the removal from the throne succession of prince Nicolae. To these facts 
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adds the attention given to the fi ght against corruption of National the 
Anti-corruption Division DNA or against the consequences of a tragic 
accident during a rock concert from the Capital, the author ending his 
endeavour with the security challenges and the “shield from Deveselu”, 
or the debates about “political correctness”.  

Th ese approaches, regarded both individually – and from an overall 
perspective on the internal political stage, or in what we call current 
international society, show a genuine interest for everybody, even if 
they do not have an exhaustive character and are limited in time, 
being most often endeavours for the popularization and information 
for the public, of the subjects up to the present time, by sketching some 
perspective marks.

Among so many insignifi cant approaches which only limit to the 
vulgarization of the fundamental notions from the international 
relations area or of the internal political analysis, the initiative of 
Mr. Florin-Vasile Șomlea brings a fresh touch, a distinct note in our 
publicistic landscape, announcing an interesting opening, sometimes 
of an apparent, but objective radicalism, in its essence, in the history 
and theory of international relations, as well as in the quality political 
analysis.

Cluj-Napoca, 10 decembrie 2016

Flore POP
Conf. Univ. Dr. 

(PhD Associate Professor)

Traducerea în limba engleză: Seres Dorina Ioana
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CUVÂNT ÎNAINTE

Scena politică internă și cea internațională au cunoscut o 
dinamizare tot mai pronunțată în ultimii ani. 

În plan internațional expansiunea globalizării a determinat 
reacții anticipate doar de către puțini observatori ai geopoliticii! 
Dintre acestea cele mai neplăcute au fost recrudescența fenome nului 
terorist islamic, consolidarea Statului Islamic din Siria și Irak (ISIS), 
migrațiile masive către spațiul european a milioane de persoane din 
Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Ceea ce a rezultat din toate 
acestea a fost o criză profundă a Uniunii Europene și scăderea 
încrederii publice în construcția europeană! 

Un alt subiect important al scenei politice internaționale l-a 
reprezentat revirimentul Federației Ruse aspirantă la reocuparea 
locului de putere globală pierdut odată cu dispariția Uniunii Sovietice 
de la începutul anilor ́ 90 (a cărei succesoare de jure și de facto este).

Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei și ocuparea Crimeei au 
reprezentat tot atâtea lovituri date normelor de drept internațional 
și principiului inviolabilității frontierelor, punând în mare pericol 
pacea și stabilitatea politică din estul Europei!

Implicarea Rusiei în războiul din Siria de partea regimului de la 
Damasc a determinat o escaladare a tensiunilor cu Turcia, aspirantă 
la poziția de putere regională, cu potențiale consecințe dramatice 
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pentru pacea din zonă și imprevizibile în sens mai larg dacă luăm 
în calcul apartenența acestei țări la Tratatul Atlanticului de Nord.

Manifestarea tot mai violentă a fundamentalismului islamic în 
spațiul Europei Occidentale reprezintă elementele „de ultimă oră” 
ale atmosferei de insecuritate în care trăiesc cetățenii acestei părți 
a Uniunii Europene.

În planul politicii interne destrămarea Uniunii Social-Liberale, 
trecerea Partidului Național Liberal în opoziție în 2014, alegerile 
europarlamentare din același an și consecințele lor imediate asupra 
competitorilor (aderarea PNL la Partidul Popular European), noua 
alianță de dreapta „Creștin-Liberală” PNL-PDL fi nalizată prin 
apariția „noului PNL”, demisia liderului Crin Antonescu urmată 
de accederea în funcția respectivă a lui Klaus Iohannis, devenit 
candidatul „dreptei” la alegerile prezidențiale din noiembrie 1994 și 
câștigarea mandatului de președinte al României de către acesta din 
urmă au dat dimensiuni greu de anticipat vieții politice românești. 

Pe de altă parte, acțiunile Direcției Naționale Anticorupție 
îndreptate împotriva fl agelului care macină societatea românească 
începute cu câțiva ani în urmă au ajuns să îl afecteze până și pe 
Victor Ponta, liderul de necontestat al „stângii”, cel care avea să 
piardă rând pe rând șefi a Partidului Social Democrat și conducerea 
guvernului, aceasta din urmă într-un context atipic de reviriment 
al civismului românesc exprimat prin declanșarea unor mari 
manifestații de stradă. 

Izbucnite în București și în principalele orașe ale țării ca urmare 
a tragediei de la „Club Colectiv” din Capitală, în care și-au pierdut 
viața zeci de participanți, cauzată de ilegalitățile organizatorilor puse 
însă de opinia publică pe seama corupției politicului, manifestațiile 
au demonstrat forța spiritului civic renăscut!

Acestea, și multe altele, se regăsesc în paginile cărții de față, de 
utilitate, sper eu, pentru orice cititor interesat de agenda publică 
internă și internațională!
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Toate articolele au un format care s-a dorit a fi  unul mai 
apropiat de genul jurnalistic, decât de cel de strictă specialitate, 
fi ind publicate inițial pe blogul personal „Florin-Vasile Șomlea–
Puncte de Vedere” și reprezintă abordări analitice obiective.

Doresc să adresez mulțumiri editurii brașovene Libris Editorial 
și administratorului Grupului de Firme Libris, domnul Virgil 
Oniță, care au făcut posibilă apariția cărții de față!

Nu pot să închei acest „Cuvânt înainte” fără a-i mulțumi 
domnului conf. univ. dr. Flore Pop de la Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca pentru unele sugestii făcute și pentru 
prefața semnată!

Vă doresc lectură plăcută!

Cluj-Napoca, 8 decembrie 2016

Autorul
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  ACRONIME
ACL Alianța Creștin-Liberală

ALDE Alianța Liberalilor și Democraților din România

ALDE  Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

ANRM Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei

CDU Uniunea Creștin Democrată/Christlich Demokratische Union 
Deutschlands 

CEDO  Curtea Europeană a Drepturilor Omului

CNA Consiliul Național al Audiovizualului

DC Democrazia Cristiana/Democrația Creștină

CSOP  Centrul pentru Studierea Opiniei Publice 

CSU Uniunea Creștin-Socială din Bavaria/Christlich-Soziale Union in 
Bayern

DNA Direcția Națională Anticorupție

ELDR  European Liberal Democrat and Reform Party/Partidul Liberalilor, 
Democraților și Reformatorilor Europeni

EMNI  Serviciile Secrete ale Statului Islamic din Irak și Siria

FIDESZ Uniunea Civic Maghiară/Fiatal Demokraták Szövetsége

FMI Fondul Monetar Internațional/International Monetary Fund

FN Frontul Național (din Franța)/Front National

FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs/ Partidul Libertății din Austria

INSCOP Indicele Național al Serviciilor și Consumului Populației

IRES Institutul Român pentru Evaluare și Strategie

IRL Inițiativa România Liberală

ISIS Islamic State of Iraq and Syria/Statul Islamic din Irak și Siria

KGB Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti/Comitetul Securității 
Statului

NATO North Atlantic Treaty Organization/Organizația Tratatului 
Atlanticului de Nord

ONU Organizația Națiunilor Unite

OSIM Ofi ciul de Stat pentru Invenții și Mărci

ÖVP Österreichische Volkspartei/Partidul Popular Austriac
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PCR Partidul Comunist Român

PCRM Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

PD Partidul Democrat

PDL Partidul Democrat Liberal

PDM Partidul Democrat din Moldova

PEGIDA Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes/
Patrioții Europeni împotriva Islamizării Vestului

PL Partidul Liberal (din Republica Moldova)

PLDM Partidul Liberal Democrat din Moldova

PLR Partidul Liberal Reformator

PMP Partidul Mișcarea Populară

PNL Partidul Național Liberal

PNȚ Partidul Național Țărănesc

PP-DD Partidul Poporului - Dan Diaconescu

PPE Partidul Popular European

RADEF Regia Autonomă de Distribuție și Exploatare a Filmelor 
„România Film”

PR Public relations/Relații publice

PSD Partidul Social Democrat

PSI Partito Socialista Italiano/Partidul Socialist Italian

PSRM  Partidul Socialiștilor din Republica Moldova

SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs/ Partidul Social Democrat 
din Austria

SUA Statele Unite ale Americii

UE Uniunea Europeană

URSS Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

USD Uniunea Social-Democrată

USL Uniunea Social-Liberală
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TEME FALSE ȘI 
MANIPULARE PUBLICĂ

Acest week-end a adus cu sine în politica autohtonă primul 
congres al recent creatului partid Mișcarea Populară soldat cu 
un succes așteptat al favoritei președintelui Băsescu, controversata 
Elena Udrea. 

Aceasta l-a învins în cursa pentru șefi a PMP-ului fără prea 
mari emoții pe fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu. Ce 
va fi  de aici încolo cu acest partid vom vedea! Cert însă rămâne 
faptul că, așa după cum o certifi că și evaluările sociologice de dată 
recentă, departe de a fi  reprezentat o „locomotivă” pentru proaspăta 
formațiune politică, doamna Udrea s-a dovedit a fi  mai degrabă 
„elementul” care a condus în partea a doua a campaniei pentru 
„europarlamentare”, la regresul acesteia scorul de doar 6 la sută 
spunând câte ceva pentru cei mai atenți la nuanțe! 

Și asta în condițiile în care Traian Băsescu nu și-a precupețit 
eforturile, mergând până dincolo de limitele sale constituționale 

POLITICE


