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Rezumat: Este un adevăr istoric faptul că statele se destructurează prin acţiuni 

hibride, în care interesele externe sunt susţinute de entităţi naţionaliste. Buna guvernare 

poate tempera sau, dimpotrivă, poate deveni părtaşă la destrămarea entităţilor statale. 

Poate tempera, atunci când creează şi impune principii generale de convieţuire pe întregul 

teritoriu statal, sau poate deveni părtaşă la procesul de destrămare statală atunci când se 

exagerează pe politici de discriminare pozitivă a minorităţilor de orice fel. Un stat este 

supus acţiunilor de destructurare hibridă şi în condiţiile în care instituţiile sale de drept nu 

acţionează unitar, angajează o luptă mediatică şi stradală pentru interese meschine, 

nesocotesc prin agresivitate minoritară, în numele democraţiei, activitatea majorităţii, 

când în numele forţei dreptului se cultivă dreptul forţei. Destructurarea statală devine 

astfel realitate prin supuşenie şi sărăcire. 
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Abstract: It has been proven historically that states can be dismantled through 

hybrid actions, in which external interests are supported by nationalistic entities. Good 

governance can mitigate or, on the contrary, become part of the process of dismantling 

state entities. It can mitigate this process when it creates and imposes general principles of 

common existence on the whole territory of the state, or it can contribute to state 

dismantling when positive discrimination policies are exaggerated in relation to minorities, 

irrespective of the sort. A state is also subject to the actions of hybrid dismantling if its 

lawful institutions do not act in a unitary manner, but rather engage in a media fight and 

street manifestations for petty interests and ignore through minority aggressiveness, in the 

name of democracy, the activity of majority. Thus, the force given by the rule of law turns 

into laws imposed by the rule of force. As people’s will is submitted and people become 

poorer and poorer, state dismantling turns into reality. 
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