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PRĂBUȘIREA COMUNISMULUI 

 

                  În anul 1989 a avut loc prăbuşirea sistemului comunist din ţările centrale şi sud-est europene. 

Acest fapt a avut loc în contextul unei perioade de reforme iniţiate în U.R.S.S. de către Mihail Gorbaciov şi 

care în plan extern viza o relaxare a controlului exercitat de statul sovietic în celelalte state comuniste 

europene. După Polonia şi Ungaria, la sfârşitul anului 1989 s-au prăbuşit şi regimurile comuniste din 

Germania de Răsărit, Cehoslovacia şi Bulgaria.   

                 Acţiunile revoluţionare au început în România în ziua de 16 decembrie la Timişoara, când sute de 

credincioşi reformaţi au protestat împotriva arestării pastorului maghiar László Tökės. Protestatarii, al căror 

număr a crescut, au atacat sediul judeţean de partid, au scandat lozinci anticomuniste şi anticeauşiste. 

Intervenţia armatei şi a Securităţii s-a soldat cu peste 100 de morţi. La data de 20 decembrie, Timişoara era 

declarat oraş liber. În Bucureşti, protestele au fost declanşate la 21 decembrie când a avut loc un miting 

organizat iniţial pentru susţinerea lui Ceauşescu. Protestele au continuat în Piaţa Universităţii. Pe 22 

decembrie, soţii Ceauşescu au fugit cu un elicopter, fiind prinşi ulterior de armată. Puterea a fost preluată de 

un grup condus de Ion Iliescu, un fost lider comunist care criticase politica lui Ceauşescu. În zilele 

Revoluţiei s-a vorbit foarte mult despre terorişti şi acţiunile lor. Unele informaţii au dus la crearea unei 

confuzii care au provocat victime. Adevărul despre aceştia nu s-a aflat, din păcate, nici astăzi. 

România după 1989: transformări politice, economice, sociale si culturale.   

                 Schimbarea regimului comunist în România după 1989 a constat în democratizarea vieţii politice 

şi sociale, precum şi reforma economică, trecerea la economia de piaţă. Democratizarea vieţii politice a avut 

ca trăsături principale: constituirea statului de drept (bazat pe „domnia legilor”) şi pluralismul politic, 

manifestat prin reînfiinţarea vechilor partide tradiţionale (P.N.Ţ., P.N.L., P.S.D.), formarea unor partide noi 

(F.S.N., P.U.N.R.,U.D.M.R., ş.a.).  Pe baza votului universal, s-au organizat primele alegeri libere (mai 

1990), pentru Parlament şi funcţia de preşedinte al României. În perioada 1990-1996 s-a aflat la guvernare 

F.S.N. respectiv P.D.S.R. În perioada 1996-2000 alegerile au fost câştigate de partidele din opoziţie grupate 

în Convenţia Democratică. Primul preşedinte postcomunist al ţării a fost Ion Iliescu, urmat în perioada 1996-

2000 de Emil Constantinescu.  Au existat şi momente tensionate: conflictul interetnic de la Târgu-Mureş 

(martie 1990), fenomenul „Piaţa Universităţii”, stopat prin intervenţia minerilor în iunie 1990, descinderile 

minerilor în capitală etc.   S-a constituit societatea civilă care cuprinde organizaţii independente politic şi 

financiar şi care urmăresc apărarea drepturilor omului. S-a dezvoltat spiritul civic şi de iniţiativă. Reforma 

economică se caracterizează prin: liberalizarea economiei, restructurarea întreprinderilor sau ramurilor 

economice pentru a deveni rentabile şi atractive pentru investiţii. Între timp au apărut şi fenomene negative: 

inflaţie, şomaj, corupţie, scăderea nivelului de trai al populaţiei.  

Constituţia din anul 1991:  a fost votată de Parlament şi aprobată de populaţie prin referendum în anul 

1991;  reprezintă legea fundamentală a statului român;  se bazează pe principiile: suveranitate naţională, 

supremaţia legii, separarea puterilor în stat, dreptul la proprietate;  România este definită ca republică, stat 

naţional, unitar, suveran, independent, indivizibil. 


