
 
 
 

De la Alianţa Civică: istoric, fondatori, documente, activitate (III) 
 

Alianţa Civică a fost o asociaţie cu caracter civic, militând pentru consolidarea societăţii civile şi a 
statului de drept, cea mai largă organizaţie de acest tip din România. AC s-a constituit la data de 6 

noiembrie 1990, prin cooperarea principalelor asociaţii civice de la acea dată şi ca urmare a 
adeziunii publice a 216 personalităţi ale lumii culturale, artistice, ştiinţifice şi tehnice din România. 

 
Rolul cel mai important  şi impactul cel mai semnificativ al organizaţiei s-au înregistrat în perioada 
1991-1996, când AC a contribuit la deblocarea (cu toate limitele ei) a mecanismului democratic din 
România post-comunistă, concretizat mai ales în victoria din 1996 în alegerile locale, legislative şi 

prezidenţiale a Convenţiei Democratice din România şi a candidatului său la Preşedinţie Emil 
Constantinescu. Alianţa Civică a avut o contribuţie deosebită în formarea conştiinţei civice şi politice 

în perioada de după înlăturarea totalitarismului comunist. Mai ales intelectualii de la vârful AC, cu 
toate obstrucţiile dure de care aveau parte, reuşeau de multe ori să explice oamenilor mecanismele 

propagandei şi manipulările prin care Sistemul de sorginte comunisto-securistă preluase în 
decembrie 1989 puterea şi o folosea pentru interesele proprii. Prin aceasta, mai ales în primii ani de 

după decembrie 1989, Alianţa Civică a fost percepută ca o ameninţare directă şi tratată în 
consecinţă de regimul „post-comunist” – reprezentat politic în special de Ion Iliescu şi Frontul 

Salvării Naţionale (precum şi de succesorii şi sateliţii săi partidici). 
 

Ulterior anului 1996, însă, Alianţa Civică, liderii săi cei mai reprezentantivi aveau să renunţe să se 
mai raporteze în acelaşi mod critic ca până atunci la actul guvernarii si în general la activitatea 
clasei politice (în primul rând a aliaţilor politici). Consecinţa a fost că prestigiul, credibilitatea şi 

impactul AC s-au diminuat constant şi ireversibil. Astfel se explică, de exemplu, că în alegerile din 
2000 atât Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat cât şi Mugur Isărescu (candidat 

„indepedent” la Preşedinţia României) – susţinuţi de AC – au suferit înfrângeri grave (PNŢCD nici 
nu a intrat în Parlament). Mai mult, în turul 2 al alegerilor prezidenţiale din acelaşi an AC avea să se 

implice chemând la vot împotriva lui Corneliu Vadim Tudor şi, implicit, în favoarea lui Ion Iliescu – 
pentru ca ulterior liderii Alianţei să încerce să conteste, în termeni vehemenţi, ceea ce ţinuse pentru 

oricine de evidenţa cea mai frustă (pentru detalii, pe pagina de Publicistică 2001 se poate vedea 
articolul „Alianta Civica - continuitatea unei deziluzii”). Sau un alt exemplu: dacă până în 1996 AC 
mobiliza la chemarea sa un număr foarte mare de oameni (cu „recordul absolut” de circa 500.000 
de persoane la mitingul din 15 noiembrie 1990), după anul 2000 participarea era de doar 200 sau 

300  de oameni (se poate vedea cotidianul Ziua, 25 iunie 2003, „Marea lehamite"). 
 

După plecarea din armată, de la sfârşitul anului 1990 şi până în mai 2000, timp de aproape zece 
ani, am activat în structurile centrale, organizatorice si de decizie ale AC, în cadrul carora am 
îndeplinit succesiv diferite responsabilitati – secretar, vicepresedinte, presedinte executiv si 

presedinte. La Congresul al 6-lea, din mai 2000, m-am retras din AC (ulterior, acest Congres avea 
să fie şi ultimul, în principal din cauza atitudinii amintite, de după 1996, a celor mai importanţi lideri 
ai organizaţiei). Pentru detalii privind retragerea din Alianţa Civică, pe pagina de Documente/ Alte 

documente a site-ului, poate fi văzut materialul “La retragerea din Alianţa Civică”. 
 

Am gândit acest material („De la Alianţa Civică: Istoric, documente, activitate”), în trei părţi, ca un 
documentar ce ar putea să fie util celor interesaţi de tematica pe care însuşi titlul materialului o 

indică. Iar structura materialului chiar aceasta este:  
- un scurt istoric al AC 

- prezentarea documentelor definitorii ale organizaţiei şi lista membrilor fondatori ai AC 
- activitatea AC: sinteza cea mai cuprinzătoare a activităţii AC o constituie Agendele AC (în număr 
de 38, începând din decembrie 1992 şi până în februarie 2000); de-a lungul timpului, Agendele au 
inclus şi prezentarea documentelor definitorii ale AC (dar şi a celorlalte documente adoptate de AC 

în anii ulteriori înfiinţării sale, inclusiv Comunicate, Declaraţii, Apeluri etc); drept urmare 
documentele definitorii se vor regăsi şi în cuprinsul Agendelor. 

 

1 
 



Istoricul şi Agendele Alianţei Civice au fost redactate de Biroul de presă al organizaţiei (de Romulus 
Rusan, în principal). 

 
Cuprinsul primei părţi a documentarului este următorul: 

I.1. Scurt istoric al Alianţei Civice  
(de la constituire şi până la Congresul al 6-lea, şi ultimul): pag 3-pag 20 

I.2. Lista membrilor fondatori ai AC: pag 21-22 
I.3. Documente definitorii: pag 23-48 

I.4. Agendele Alianţei Civice, nr 1/decembrie 1992 - nr 10/februarie si martie 1994: pag 49-106. 
 

Partea a II-a a documentarului cuprinde Agendele Alianţei Civice nr 11/aprilie 1994 – nr 
27/februarie-noiembrie 1994. 

 
Partea a III-a a documentarului, aceasta, cuprinde Agendele Alianţei Civice nr 28/decembrie 1997 

– nr 38/noiembrie 1999-februarie 2000. 
 
 

În cuprinsul Istoricului şi Agendelor există numeroase referiri şi la activitatea pe care eu am avut-o 
în cadrul AC.  

 
Pentru alte detalii privind prezenţa şi activitatea mea publică – inclusiv în cadrul 
Alianţei Civice – se poate vedea pagina de Biografie cu trimiterile de acolo făcute. 
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