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Abstract: In today’s multi-dimensional world, many important ethical 

dilemmas stem from the fact that people are not able to control, foresee or even 
understand the implications of all the actions they take. This is also true in my 
field of expertise namely educating and teaching. When it comes to educational 
systems or specific teaching programs, not to mention international programs, 
ethical responsibilities may seem to be overwhelming. This is so obvious that 
many individuals have never contemplated the implications involved. 

 
Keywords: culture, globalization, human rights, happiness, education, 

communications. 
 
 
I would like to thank “Dimitrie Cantemir” Christian University, rector Corina 

Dumitrescu and Dr. Gabriela Pohoaţă for inviting me to address this 
distinguished international audience. I warmly welcome this conference and its 
aims to further the knowledge and professionalism of human rights.   

It is widely believed that exposure to many cultural perspectives is an essential 
step when trying to specify an ethic of human solidarity and thus to strengthen the 
overall understanding of global human rights. Human rights in general are also in 
the core of code of ethics of many different professions. The basic principle in them is 
stating that each and every individual have the right to be treated with respect and 
fairness by any profession which is serving people in any way. When it comes to the 
European culture of human rights we may ask ourselves whether there exists a 
coherent one or not? I believe that there are numerous answers to this question. I am 
also aware that amongst the participants of this conference I am not the one who is 
eligible to give a relevant answer to the matter. I dare to say though that looking from 
an individual perspective today man’s ability to affect the lives of fellow human 
beings, for better and worse, is greater than ever before. Inevitably, it follows that one 
of the guiding principles in human interactions is to make every effort to minimize 
any human harm. The fight against human harm lays the foundation stone for 
happiness amongst people. 

Let me now go on by expanding the scope of the core perspective and the 
purpose of this important conference by bringing up two themes interrelated to 
human rights and to our right to happiness and to meaningful life in general. 
These are themes, which cannot be overlooked whenever human rights are at 
stake.   

                                                 
 Professor Ph.D, - “Turku University”, Finland; Visiting Professor, - Educational 

Sciences Faculty, “Dimitrie Cantemir” Christian University, Bucharest. 
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The Nobel Peace Price laureate President Ahtisaari has addressed the other 
one of these topics I was referring to by saying as follows: 

“The time has come for us to give some serious thought to Gandhi’s 
comment, when he red the Universal Declaration of Human Rights, that “the 
Ganges of rights originates in the Himalayas of duties” (Ahtisaari 2000 a). “One 
of the positive aspects of globalization has been the universalization of human 
rights…it is time to complement this standard with the Universal Declaration on 
Responsibilities. This would articulate a globally shared set of ethical principles, a 
core standard by which we would commit ourselves – whether as governments or 
as individuals – to abide.” (Ahtisaari 2000 b) 

Many of us in this international conference are coming from multiple 
cultural and ethical backgrounds, which have been educating us since our 
childhood. An important part of our worldview is learned from our parents. As 
adolescents our ethical views have had new dimensions from university, our 
profession or the law. Each of our background contexts adds layers to our 
thinking and behaving. The importance of ethics is indicated in the fact that much 
of life, not to mention teaching and educating, consists a multiple chain of 
choices. All of our choices are made between many alternatives. In making 
decisions, each time one alternative must be favoured over others in the practice 
of choosing. It follows that before making up our minds, we have right and wrong 
options, better and worse behaviours to think of. However, it is impossible to 
avoid making choices although we all realize that there are different 
consequences behind each and every choice. Therefore, it is crucial to ponder of 
the reasons why one choice would be preferable than another one. If the process 
of pre-weighing different alternatives is neglected, there is no excuse to escape 
from the responsibility for the consequences of the actions taken. (Kangaslahti et 
al 1998).On the other hand, also the perils of inaction are seen, for instance, when 
a society is failing to meet with children’s and young people’s needs for proper 
education. I am referring to education, which would provide them with skills and 
competences to get and keep decent jobs; these are competences, which make 
their lives worthwhile living. The current economic crisis has had serious 
consequences in both global and European unemployment rate. Especially young 
generations have been affected. For example, to find the first decent job is 
oftentimes almost impossible in many areas of our continent. While addressing 
this issue it can be claimed that in the world of today there is a global need for a 
more responsible conscience, which means that human rights should be seen 
from a holistic perspective. If this approach sounds acceptable we should not 
leave behind us generations, which have never really had a chance to live up and 
experience the beautiful message written in the Universal Declaration of Human 
Rights in practice. It was Hans Küng who in the 1990s actively contributed to the 
awareness of global ethics, which according to him is a necessity movement as a 
counterweight to the many negative effects of globalization processes and to the 
misuse of religions in political conflicts (Küng 1991). 

I am convinced that in this room the responsible conscience does not fall 
short. Therefore, the other topic I am briefly referring to is the UN’s and 
UNICEF’s mission to advocate for the protection of the Rights of the Child 
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adopted by the United Nations’ General Assembly in 20th of November 1989. It 
certainly brings an important dimension in the conference theme. The 
importance of education and cultural identity are on the basis of that UN 
document. I am picking up just a few issues from it. In article 28 the right of the 
child to education is recognized with a view to achieving this right on the basis of 
equal opportunity by making the primary education compulsory and available 
free to all. Unfortunately, this aim is not a reality even in Europe of today. Article 
29 points out “that the education of the child shall be directed to the development 
of the child’s personality, talents and mental and physical abilities to their fullest 
potential”. In other words, because children are different they should be treated 
and taught as individuals by nurturing their unique capabilities and interests. 
Later on in the same article it mentioned that child ought to be prepared for a 
“responsible life…among all peoples, ethnic, national and religious groups and 
persons of indigenous origin”. It is also worth of noting the words in Article 31, 
which stress “the right of the child to rest and leisure, to engage in play and 
recreational activities appropriate to the age of the child to participate freely in 
cultural life and the arts”. Although there is a need to teach and learn e.g. 
mathematics, natural sciences and IT-skills it is good to notice that both the 
learning of humanities and skills in responsible approach to humanity are equally 
valued in the text referred. If one of these core aims of teaching is not properly 
realized, the goal of happy life cannot be fully achieved.  

We all know that one of the most crucial prerequisite to the fulfilment of 
human rights is in the caring work amongst children. In fact the only sustainable 
way to create a better and happier world is through children and youth. By far the 
best method to learn any aspects of human rights is to have an everyday 
experience of them, to have an opportunity to be brought up in a context where 
the rights are fulfilled. 

I presume that anything I have said here you have heard many times before 
therefore there is no need to go into more details of children’s rights. In fact, as 
special experts you already possess the in-depth knowledge of the two 
interrelated topics I have addressed this far. The challenge for all of us, however, 
is not in the knowledge factor. The real issue is in “how to walk the talk and the 
message”. Observing the European discussions today, we certainly can notice that 
many people are well aware of their rights as individuals, as members of different 
trade unions and as citizens of our respective European countries. The conscience 
of individual rights is growing. On the other hand, it may be fair to say that 
alarmingly few voices of the important human responsibilities and global ethics 
are heard.  

Either human rights or human responsibilities cannot be guaranteed 
exclusively by political or economic agreements nor can they be globally 
respected by signing documents. In the final analysis all depends upon the 
unanimous, sincere and sustained engagement of peoples. Each one of us, no 
matter what our expertise, social position, religious affiliation, nationality, age, 
gender or cultural origin is called upon to create a more just world. This aim can 
only be achieved through our, behaviour, attitudes and concrete everyday acts. 
Together we are able to cultivate a world or equal human rights and 
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responsibilities. Let us ask ourselves: “What can I do for a more just world 
today?”  

I am sure that all the presentations and discussions will help participants to 
relate theories to everyday actions. Constructive communications and exchange 
of ideas are not the ultimate goals of this conference. The purpose is to promote 
responsible social actions, which are ethically sound. If this principle can be 
sensed during these days at “Dimitrie Cantemir” Christian University, the 
conference will have been successful. 
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Abstract: Happiness has been the aim of every metaphysics that has ever 

existed, because it represents the man's reason to exist and to live. We consider 
that a philosophy that did not have such a telos would suspend its vocation, 
since happiness is inseparable from self-conscience and is characteristically 
related to the meaning of the man's life. One reaches the meaning of life and 
happiness through self-knowledge, in other words, through philosophy. 

 
Keywords: happiness, virtue, value, freedom, wisdom, self-conscience, 

meaning of life, metaphysics                               
 
 
De ce metafizica fericirii?  
Pentru că fericirea este o temă care transcede ştiinţa dreptului; imaginaţi-vă 

o lege care să oblige pe toţi oamenii să fie fericiţi; ar fi absurd! Nimeni nu te poate 
obliga sau nu-ţi poate garanta fericirea dacă tu nu vrei; deasemenea, nu are 
legătură directă cu politicile sociale sau politicile publice. Cu certitudine, 
problema fericirii nu se rezolvă prin politici publice. 

O abordare sociologică sau juridică a fericirii denaturează sensul ei profund, 
pentru că fericirea autentică este legată de spirit fiind o problemă strict 
individuală care poate fi atinsă numai prin cunoaştere de sine. De aceea, o 
filosofie care nu ar viza fericirea şi-ar suspenda vocaţia.  

Fericirea reprezintă scopul oricărei metafizici dintotdeauna. 
Abordarea filosofică a fericirii ne învaţă că aceasta este atât un concept, cât şi o 
stare de spirit, care poate fi dobândită numai prin cercetare de sine. Fericirea nu 
este legată de exterior, de obiecte, de lucruri etc. Este o stare de pace mentală, de 
echilibru sufletesc care emerge din idei, gânduri construite din propriile resurse 
lăuntrice. Fericirea este Absolutul, iar filosofia este cum spunea Hegel ,,Ştiinţa 
despre Absolut”1 

La întrebarea tulburătoare: pentru ce trăieşte omul?, răspunsul firesc este: 
pentru a fi fericit. De aceea, poate cea mai mare taină a existenţei umane 
nu constă în a trăi ci în a şti pentru ce trăieşti. Dar, cum poate omul să fie 
fericit? Răspunsul simplu este: având un vis pentru care să lupte, 
conştientizând sensul existenţei sale. Înţelegem astfel, că fericirea este 
legată de sensul vieţii, reprezentând indiscutabil scopul fundamental al vieţii, 
valoarea supremă înspre care tind toate celelalte valori: adevărul, libertatea, 
dreptatea.   

Sensul vieţii este problema fundamentală a filosofiei, iar fericirea ca sens al 

                                                 
 Conf. univ. dr., – Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 
1 Hegel, Prelegeri de filosofie a religiei, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2002, p.16. 
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vieţii omului este tema dominantă a demersului filosofic de la Socrate şi până la 
filosofii contemporani. Amintim în acest sens pe cel mai longeviv filosof britanic 
Bertrand Russell, care consacra o carte problemei fericirii.2 Nu există însă o 
concepţie unică în privinţa fericirii în toată istoria filosofiei, dar putem vorbi în 
schimb despre concepţii de referinţă, de teorii morale care au făcut din fericire 
conceptul filosofic central. Astfel, fericirea a fost definită ca plăcere (criteriul cel 
mai răspândit în antichitate, regăsit în conceptul de hedone), ca bucurie austeră a 
sacrificiului, ca bunăstare sau bună dispoziţie, plăcere purificată prin inteligenţă, 
iluminare, virtute, înţelepciune, perfecţiune etc. Există o diversitate de teorii, 
concepţii şi opinii în legătură cu fericirea, pentru că sufletul omenesc este 
complex şi variabil, pentru că starea socială şi gradul de cultură determină căi 
diferite pentru a accede la fericire. Fiecare om, implicit, fiecare filosof înţelege 
fericirea diferit. De aceea, consider că nu există o reţetă universală în 
privinţa fericirii. Toate filosofiile şi toate religiile din lume nu ne vor 
învăţa cum să fim fericiţi. Rămâne sa descoperim pe cont propriu prin 
reculegere, meditaţie sau rugăciune. Fiecare clipă a existenţei noastre 
contribuie la fericire, dacă vom şti să trăim raţional, să ne conectăm 
la o lume noumenală, la o lume a ordinii perfecte. Astfel, chiar şi atunci 
când nu suntem fericiţi, speranţa fericirii nu dispare. Omul nu încetează să caute, 
să lupte şi să sufere pentru fericirea sa. 

De aceea, împărtăşesc ideea că omul ar fi capabil să suporte orice, 
inclusiv gândul morţii devine suportabil ştiind că va atinge fericirea. 

Căutarea necontenită a fericirii este funciar legată de natura umană 
imperfectă. Poate acesta este şi sensul afirmaţiei filosofului german K. Jaspers, 
care afirma: ,,Atâta timp cât vor exista oameni, aceştia nu vor înceta niciodată 
să se cucerească pe ei înşişi”.3 

Este esenţial să înţelegem că raţiunea omului de a fi, de a exista este 
dobândirea fericirii. Astfel, căutarea fericirii apare ca cel mai firesc lucru pentru 
om.4 Această căutare înnobilează existenţa umană izvorând din condiţia omului 
de fiinţă conştientă. Numai omul poate să fie fericit întrucât este singura fiinţă 
din univers care posedă raţiune. Nu întâmplător, Aristotel deschide „Etica 
Nicomahică” cu ,,datoria de a fi fericit”. Astfel, filosoful din Stagira crede că 
singurul imperativ categoric al fiecărui om este dorinţa de a fi fericit5. Doctrina 
fericirii ne permite să regăsim o anumită idee despre valoarea care orientează 
eforturile oamenilor, care e o călăuză, o sursă de activitate şi de exaltare. Chiar 
dacă fericirea nu există, iar oamenii confundă fericirea cu condiţiile fericirii, ea 
răspunde nevoii de un alt fel de viaţă şi devine în acest caz o exigenţă morală. ,,E 
ceea ce eudemonismul lui Aristotel va exprima într-o manieră imanentistă, 
substituind pur şi simplu binele transcendent suveran cu fericirea.[…] De aceea, 
nu suntem surprinşi când citim, în cartea a X-a a „Eticii Nicomahice”, că fericirea 

                                                 
2 B. Russell, În căutarea fericirii, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2011. 
3 K. Jaspers: ,,Originea şi sensul istoriei” în Texte filosofice, Bucureşti, Ed. Politica, 1988, p. 

133 
4 G. Pohoaţă, Propedeutică filosofică, Bucureşti, Ed. Pro Universitaria, 2009, p.103-114 
5 Aristotel, Etica Nicomahica, cartea I, VII, 1097 b, cartea a X-a,VI, 1176, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică, 1988, Bucureşti, p.16, 251 şi urm. 
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e o activitate conformă cu virtutea şi că înţelepciunea ne face fericiţi; că, întrucât 
plăcerea este amestecată cu fericirea, activitatea înţeleaptă va fi şi cea mai 
agreabilă. De unde ideea omului preafericit.”6 De aici putem înţelege că fericirea 
este obiectul eudemonismului, care se întemeiază pe o artă de a trăi şi presupune 
o remodelare a existenţei. Se poate afirma, din această perspectivă, că ceea ce 
contează sunt modalităţile existenţei, nu şi existenţa însăşi. Eudemonismul nu 
problematizează adevărurile despre fiinţă sau nefiinţă, ci aduce un amendament 
vieţii naturale şi haotice, vieţii neraţionale şi neliniştitoare în care se amestecă ce 
e mai bun şi ce e mai rău. Prin urmare, înţelegem o dată în plus că nu există nicio 
diferenţă metafizică între o viaţă morală fericită şi o viaţă psihologică brută, iar 
viaţa morală este o stilizare, o estetizare a vieţii naturale: viaţa fericită e formată 
din elementele cele mai bune alese din viaţa obişnuită. 

O viaţă fericită e formată din elemente triate, alese, expurgate ale vieţii 
naturale. Philebos al lui Platon încearcă o dozare a diverselor elemente ale vieţii: 
ştiinţă şi plăcere, cu scopul de a obţine o viaţă fericită7. Regulile care guvernează 
acest dozaj, această posologie sunt aşadar reguli ce ţin de propria alegere şi care 
cern sentimentele psihologice: unele din ele sunt considerate inutile sau chiar 
dăunătoare pentru fericirea morală. 

Stoicii considerau pasiunile şi emoţiile ca fiind dăunătoare fericirii. 
Spinoza aprecia că ambiţia şi nestatornicia sunt surse de nelinişte şi de 

nefericire.8 
Este de remarcat faptul că doctrina eudemonistă apreciază că există 

întotdeauna ceva bun în cadrul sensibilului. Acest bun, deşi nu constituie Binele 
abstract, poate fi totuşi reţinut în vederea elaborării morale. 

,,Toţi oamenii vor să fie fericiţi, spun la unison toţi înţelepţii Antichităţii[…]. 
Eudemonismul e mult mai accentuat în „Etica Nicomahică” decât la Platon, dar 
este totuşi o idee comună lui Aristotel şi filosofului Dialogurilor. Nimeni nu a 
spus vreodată în Antichitatea greacă: Omul vrea să fie fericit, dar trebuie să fie 
nefericit, datoria fiind făcută pentru a contrazice şi a contraria voinţa. Datoria 
nefericirii, dacă putem spune aşa a fost inventată în vremea lui Kant pentru a 
contracara voinţa de fericire”.9 De altfel, morala kantiană nu este o morală a 
fericirii, ci o morală a meritului. Acţiunea morală nu este cea care face omul 
fericit, ci cea care face omul demn de a fi fericit. În viziunea filosofului german, 
fericirea este un ideal al imaginaţiei care nu tolerează prescripţii şi norme.10 

Modernilor, afirma Nietzsche, le place să spună că ei ,,au inventat fericirea”.11 
Chiar dacă, remarca nietzscheană are o doză de ironie, începând cu secolul al 
XVIII-lea, problema fericirii capătă o semnificaţie nouă şi o importanţă deosebită 

                                                 
6 V. Jankelevitch, L’Austérité et la vie morale, în Philosophie morale, Flammarion, Paris, 

1998, p. 440 
7 Platon, Philebos, în Opere, vol. VII, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, dozarea 

elementelor vieţii, cf. 53 b şi 58 c. 
8 Spinoza, Etica: ,,Ambiţia este dorinţa nemăsurată de renume” prop. XLIV) trad. rom. de 

Alex. Popescu, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 169 
9 Ibidem, p.438 
10 Imm. Kant, Întemeierea metafizicii moravurilor, Ed. Ştiinţifica, Bucureşti, 1972. 
11 Fr. Nietzsche, Aşa grăit-a Zarathustra: o carte pentru toţi şi niciunul, Bucureşti, 

Humanitas, 1994. 
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în peisajul vieţii intelectuale şi culturale. Luptând contra tezei coruptibilităţii 
naturii umane, reabilitând epicurismul, plăcerile şi pasiunile, filosofii iluminişti 
au ridicat fericirea terestră la rangul de ideal suprem. ,,Marea problemă, singura 
pe care trebuie să ne-o punem, este acum de-a trăi fericiţi”12, scria Voltaire. 

În faţa neglijenţei cu care oamenii tratează în general această chestiune, 
moraliştii consideră că este de datoria lor să recurgă la toate mijloacele pentru a-
şi lumina semenii asupra condiţiilor fizice, morale şi afective care permit 
accederea la o viaţă fericită. Astfel, morala se erijează cumva în ştiinţa fericirii, 
singura efectiv utilă oamenilor. Morală a fericirii, dar şi vise de beatitudine: 
discursurile utopice care imaginează o societate de tip nou, reconciliată cu 
fericirea, se înmulţesc; romane şi poeme, cântece şi piese de teatru o pun în 
scenă13; până şi cadrul de viaţă (locuinţă, interioare, gradină, mobilier, bibelouri, 
decoraţiuni) concretizează noul primat recunoscut plăcerilor şi vieţii împlinite.14 
Am putea afirma că secularizarea lumii a fost însoţită de sacralizarea fericirii, aici, 
pe pământ. Din carte în carte, s-a ajuns la enunţarea aceluiaşi postulat: omul s-a 
născut pentru a fi liber şi fericit. Prima dintre legile ,,naturale”, căutarea fericirii, 
apare ca fiind activitatea cea mai importantă, cea mai urgentă din câte există. 
Cu începere de la Bacon şi Descartes, proiectul prometeic al modernilor este 
schiţat cu claritate: cunoaşterea valorizată este aceea care permite creşterea 
continuă a bunăstării oamenilor printr-o ,,infinitate de artificii”. Puterea ştiinţei: 
datorită aplicaţiilor ei tehnice, oamenii se vor putea bucura nestingherit de 
,,roadele pământului”, îşi vor păstra sănătatea, îşi vor prelungi viaţa, vor învinge 
mizeriile existenţei. Este elaborată o viziune optimistă asupra viitorului, bazată pe 
progresul cumulativ al cunoştinţelor şi al tehnicii; ea va fi sistematizată în marile 
filosofii ale istoriei din sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea. De la Turgot la Condorcet, 
de la Hegel la Spencer, se impune o concepţie asupra necesităţii progresului, 
ideea că istoria înaintează în mod inevitabil de la mai puţin bine către mai bine. 
În contrast cu ideile tradiţionale despre decadenţă, modernii au asimilat istoria 
unui progres continuu şi nelimitat care duce la justiţie, libertate şi fericire. De 
fapt, accesul la raţiune, care acum devine suverană, deschide calea 
către libertate, iar atracţia generală către libertate dă naştere unei 
idei noi: fericirea.  

Pentru majoritatea filosofilor, fericirea este prelungirea interioară a 
libertăţii. Operele lui Jh. Locke, Montesquieu sau Voltaire, fiecare în felul său, fac 
dovada legăturii strânse dintre cele două stări. Această idee va fi inspirat 
redactarea textelor: Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului din 1789 
(preambul) şi, mai ales, cea din 1793 (art.1), făcând din fericire unul dintre 
scopurile fundamentale ale fiinţei umane. Din această perspectivă ,,civică”, 
atingerea existenţei fericite este strâns legată de recunoaşterea drepturilor 
naturale ale persoanei, care impune apărarea libertăţii şi lupta împotriva tuturor 
formelor de despotism. Dar fericirea trece, deasemenea, pentru numeroşi autori, 
printr-o formă de libertate mult mai profundă care presupune reabilitarea 

                                                 
12 Voltaire ,,Lettre a Madame la Présidente de Berniere” (1722), citat de Robert Mauzi, L’idée 

de bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIII siècle, Slatkine, Genève, 1960, p.80. 
13 P. Hazard, La pensée européenne au XVIII siècle, Fayard, Paris, 1963, p.23-24 
14 André Corvisier, Arts et sociétés dans l’Europe du XVIII siècle, PUF, Paris, 1978, p.238. 
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simţurilor, explorarea sentimentelor şi chiar căutarea plăcerii şi a iubirii. 
Senzualismul lui Condillac face ca toate facultăţile spiritului să se bazeze pe 
senzaţiile trăite (Tratat despre senzaţii, 1754), Rousseau dă frâu liber reveriei 
sentimentale şi exprimării simţurilor (Confesiuni, 1756-1770). Diderot nu ezită să 
se împotrivească învăţământului religios şi să apere ideea că pasiunea amoroasă 
şi plăcerea sunt condiţiile unei vieţi fericite (Bijuteriile indiscrete, 1747). 
Fericirea, în fine, este o problemă de pedagogie: ea depinde mult de un proces de 
eliberare intelectuală şi morală, aşa cum încearcă să demonstreze două opere atât 
de diferite ca Emil (1762) de Rousseau şi Proiect de reformă a instrucţiunii 
publice (1792) de Condorcet.  

Însă, consider că nimeni nu a ştiut mai bine ca Rousseau să evidenţieze 
dilemele insurmontabile ale problematicii fericirii. Fiinţa incompletă, incapabilă 
de a-şi fi suficientă sieşi, omul are nevoie şi de altul pentru a cunoaşte fericirea. 
Dar pentru că aceasta e inseparabilă de raporturile cu altul, individul este 
inevitabil sortit decepţiilor şi expus loviturilor vieţii. Deoarece depind de ceilalţi 
pentru a fi pe deplin fericit, fericirea mea este în mod necesar fugitivă şi instabilă. 
Fără celalalt eu sunt nimic, cu celalalt sunt la discreţia lui: fericirea la care poate 
accede omul nu poate fi decât o ,,fericire fragilă”15. 

Fireşte, nimeni nu va respinge ideea că eforturile pentru cizelarea propriei 
persoane, spiritualităţile religioase sau filosofice pot reconforta, ne pot redesena 
orizonturile, ne pot ajuta să trăim mai bine. A crede că un sistem de gândire sau o 
metodă de orice fel poate furniza soluţia durabilă, definitivă a enigmei fericirii 
este o mare iluzie. Deasemenea, fericirea nu ţine de filosoful de profesie, ci de 
omul care este capabil să-şi învingă propriul egoism şi propriile emoţii negative. 
De aceea, şcolile de înţelepciune vor avea întotdeauna o ,,eficacitate” din cele mai 
reduse comparativ cu cea a dispoziţiilor psihologice şi metapsihologice ale 
oamenilor, fericirea şi bucuria de a trăi fiind mai mult o ,,stare de spirit”, un ,,dar 
primit” decât rezultatul trezirii ori al transformării conştiinţei. Un fel de stare de 
graţie, ,,ea vine când vrea ea, nu când vreau eu”16. De aici şi limitele tuturor 
doctrinelor care vorbesc despre căile fericirii supraevaluând puterea conştiinţei 
asupra stărilor prin care trecem. Proiectul puterii nelimitate a modernilor îşi 
atinge aici, în mod manifest, limitele: fericirea nu progresează, ea scapă cu 
încăpăţânare autorităţii oamenilor. Desigur, nu putem separa cu totul căutarea 
fericirii de realizările tehnicii, dar un abis continuă totuşi să separe cele două 
universuri. Cu alte cuvinte există o disproporţionalitate între evoluţia inteligenţei 
şi cea a sensibilităţii umane. Astfel, din punct de vedere intelectiv omul a ajuns un 
uriaş, iar din perspectivă morală, a rămas un pitic. Omul zilelor noastre trăieşte o 
profundă criză morală, de autocunoaştere ceea ce pune la mare încercare starea 
lui de fericire. Perpetua noastră căutare a unei fericiri multiforme nu e reductibilă 
la bunuri materiale. În timp ce preocuparea pentru bunuri materiale dă naştere la 
insatisfacţii şi frustrări, demersurile spirituale sunt axate pe căutarea echilibrului 
interior, pe armonizarea trupului şi a spiritului, pe expansiunea şi aprofundarea 
conştiinţei. Sub eticheta de înţelepciune antică se prelungeşte, de fapt, căutarea 

                                                 
15 Tzvetan Todorov, Le jardin imparfait, Grasset, Paris, 1998, îndeosebi p.294-296 (trad. 

Rom, Gradina nedesăvârşită: gradina umanistă în Franţa: Eseu, Trei, Bucureşti, 2002). 
16 Fr. Nietzsche, ,,Dincolo de bine şi de rău”, Bucureşti, Humanitas, 2006 
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individualistă a fericirii mondene. Totul pare a opune în mod diametral concepţia 
fericirii materiale şi pe cea a fericirii spirituale. Una pune accentul pe dobândirea 
de bunuri de piaţă, cealaltă pe perfecţiunea conştiinţei; una dă prioritatea averii, 
cealaltă fiinţei. 

În goana după acumularea materială, omul a uitat de el şi de Dumnezeu. 
Altfel spus, urmând un gând al lui Heidegger, omul actual trăieşte în ,,uitarea 
fiinţei”. Astfel, obiectivul prioritar al omului de astăzi este prosperitatea materială 
şi nu bogăţia spirituală. Omul confundă mijlocul cu scopul, făcând din bogăţia 
materială un scop al existenţei sale. Aici se produce dezechilibrul. Componenta 
materială este o condiţie necesară a existenţei noastre, dar nu şi suficientă. Totul 
depinde de o anumită înţelegere. Consider că atunci când omul nu se conectează 
la Absolut trăieşte în eroare, îndepărtându-se de sensul existenţei sale şi implicit, 
de fericire.  

,,Noua paradigmă” este structurată după următoarea schemă silogistică: ceea 
ce se întâmplă este oglinda atitudinii noastre interioare. Dar, nu cred că poţi 
atinge fericirea aspirând deopotrivă la avantajele lumii moderne şi la armonie 
interioară. Este o certitudine că fericirea materială nu poate fi amestecată cu cea 
spirituală. Trăim într-o lume confuză: înţelepciunea se confundă cu detaşarea şi 
cu deposedarea de sine (budismul), fericirea este amestecată cu plăcerea şi 
bunăstarea. Odată cu capitalismul de consum, hedonismul s-a impus ca valoare 
supremă, iar satisfacţiile mercantile - ca una din căile privilegiate ale fericirii. 
Când fericirea se va identifica mai puţin cu satisfacerea nenumăratelor nevoi şi cu 
reînnoirea permanentă a obiectivelor şi a divertismentelor, ciclul 
hiperconsumului se va închide.17 Această schimbare socio-istorică nu implică nici 
renunţarea la bunăstarea materială, nici dispariţia organizării modurilor de trăi 
conform principiilor de piaţă; ea presupune un nou pluralism al valorilor, o 
reevaluare a vieţii, de fapt o nouă filosofie în privinţa fericirii. 

 
BIBLIOGRAFIE 
 
Aristotel, (1988), Etica Nicomahică, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi 

Enciclopedică. 
Corvisier, André, (1978), Arts et sociétés dans l’Europe du XVIII siècle, PUF, 

Paris. 
Hazard, P., (1963), La pensée européenne au XVIII siècle, Fayard, Paris. 
Hegel, (2002), Prelegeri de filosofie a religiei, Bucureşti, Ed. Humanitas. 
Jankelevitch, V., (1998), L’Austérité et la vie morale, in Philosophie morale, 

Flammarion, Paris. 
Jaspers, K., (1988), ,,Originea şi sensul istoriei” în Texte filosofice, 

Bucureşti, Ed. Politica. 
Kant, Imm., (1972), Întemeierea metafizicii moravurilor, Bucureşti, Ed. 

Ştiinţifică. 
Lipovetsky, G., (2006), Fericirea paradoxală. Eseu asupra societăţii de 

hiperconsum, Ed. Polirom, Iaşi. 

                                                 
17 G. Lipovetsky, Fericirea paradoxală. Eseu asupra societăţii de hiperconsum, Ed. Polirom, 

Iaşi, 2006, p.322 



Cogito – REVISTĂ DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PLURIDISCIPLINARĂ 17 

Nietzsche, Fr., (1994), Aşa grăit-a Zarathustra, Bucureşti, Humanitas. 
Nietzsche, Fr., (2006), ,,Dincolo de bine şi de rău”, Bucureşti, Humanitas.  
Pohoaţă G., (2009), Propedeutică filosofică, Bucureşti, Ed. Pro 

Universitaria. 
Russell B., În căutarea fericirii, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2011. 
Todorov Tzvetan, (2002), Grădina nedesăvârşită: grădina umanistă în 

Franţa: Eseu, Bucureşti, Ed. Trei. 
Voltaire, (1960), ,,Lettre a Madame la Présidente de Berniere” (1722), citat 

de Robert Mauzi, L’idée de bonheur dans la littérature et la pensée françaises au 
XVIII siècle, Slatkine, Genève. 

 
  

 



Vol. V, nr. 1/martie, 2013 18

JJUURRNNAALLUULL  FFEERRIICCIIRRIIII  ––  OO  MMOODDAALLIITTAATTEE  DDEE  EEVVAADDAARREE  DDIINN  
TTIIMMPP  

 
MMiihhaaeellaa  DDaanniieellaa  CCîîrrsstteeaa    

 
mihaelajianu74@yahoo.com 

 
Abstract: The journal represents the genre of confession, presents 

intimate experiences of the individual. Happiness is a state of mind of the 
human being, an ideal to which everyone aspires. We will try to demonstrate 
that the coupling of the two words in the title of N. Steinhardt's title - "The Diary 
of Happiness" - represents its distancing from the intimate journal genre, from 
the daily entries of events and the entering into a state of grace, the escaping of 
the confinements of the epoch. 

 
Keywords: happiness, emotions, journal, life, moments. 

 
 
Fericirea este o noţiune abstractă, greu de definit, o stare de beatitudine, de 

mulţumire, de împlinire, iar conform DEX, fericirea reprezintă o „stare de 
mulţumire sufletească intensă şi deplină”.1 Este o definiţie care nu spune foarte 
mult despre ceea ce simte individul cu adevărat când crede că este fericit. Uneori, 
pentru a fi fericit, ai nevoie de foarte puţin, iar ceea ce pentru cineva înseamnă 
fericire poate să nu reprezinte nimic pentru alt individ. Aşadar, fericirea este o 
stare proprie individului, o stare prin care acesta îşi construieşte dimensiunea 
sentimentelor. 

În acest context, „Jurnalul fericirii” de N. Steinhardt reprezintă un paradox, 
deoarece evenimentele prezentate sunt din detenţie. Părintele de la Rohia descrie 
un mod de a te simţi liber în cea mai strictă lume, aceea a închisorilor, deoarece 
fericirea o poţi construi prin evadarea în imaginaţie, în evenimente anterioare 
plăcute sau în credinţă. 

În literatura română, jurnale s-au scris încă de timpuriu, dar nu au fost luate 
în seamă de critica şi istoria literară, deoarece nu erau considerate un „gen 
literar”, ele înscriindu-se în literatura confesiunii, prin consemnarea unor 
evenimente particulare ale persoanei sau personalităţii. Jurnalul, pe lângă această 
consemnare, care poate fi sau nu de interes public, reprezintă şi un document 
(subiectiv) al epocii pe care o prezintă, deoarece viaţa personală a individului este 
împletită cu evenimentele istorice. 

Eugen Simion scrie despre jurnalul intim că este un gen contestat. „De regulă, 
jurnalul este gândit ca o scriere adiacentă poemului sau romanului. Memoriile, 
autobiografia, confesiunile – rudele lui mai vârstnice – au reuşit să se impună şi 
să-şi fabrice modelele de care au nevoie. Apărut mai târziu şi legat de foarte multe 
cauze, jurnalul se luptă încă pentru a fi acceptat în literatură şi pentru a căpăta un 

                                                 
 Lect. univ. dr., - Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 
1 Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995, p. 374 
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statut estetic.”2  Cu toate acestea, jurnalul reprezintă un gen pe gustul publicului, 
interesat de evenimentele particulare din viaţa personalităţilor, dar şi de modul în 
care au perceput lumea în care s-au mişcat. 

În acest context, cartea lui N. Steinhardt nu se înscrie în linia obişnuită a 
jurnalelor, deoarece nu reprezintă o consemnare zilnică a evenimentelor. 
Dimpotrivă, jurnalul său este scris la un timp după petrecerea evenimentelor, 
după ieşirea din închisoare. 

N. Steinhardt, născut în Bucureşti într-o familie de evrei, are legătură, pe linie 
maternă, cu Freud. Este un spirit academic, termină Facultatea de Drept, dar este 
foarte activ şi pe plan literar, activând în cadrul cenaclului „Sburătorul”, unde îi 
cunoaşte pe Constantin Noica, Eugen Ionescu, Monica Lovinescu. Aceasta din 
urmă chiar îl evocă în cartea sa „La apa Vavilonului”, realizându-i un portret 
elogios, dar consemnând şi micile defecte – unul fiind acela al vanităţii literare. 
„Prima (n.n. detenţie) o suferise în lotul Noica, unde în ciuda bătăilor şi torturii se 
purtase aşa cum i-o ceruse bătrânul său tată, ca un erou. Vorbă pe care n-ar fi 
rostit-o niciodată. Pentru Steinhardt termenul mai nimerit mi se pare: smerenie. 
Şi nu neapărat fiindcă şi-a sfârşit viaţa în călugărie, de aceeaşi smerenie dăduse 
dovadă şi mai înainte. Numai că era o smerenie îndârjită. Rezistând, dar fără 
trufie, ci doar cu o hotărâre implacabilă, la toate relele şi incapabil să săvârşească 
vreunul.”3 Este arestat în lotul „Noica-Pillat”. Interesant este faptul că el, evreu 
fiind, este inclus în acest lot „mistico-legionar”, însă această experienţă îi 
mijloceşte apropierea de ortodoxie, călugărindu-se la Mănăstirea Rohia. 

„Jurnalul fericirii” este redactat, într-o primă formă, chiar în închisoare, dar 
Securitatea i-o confiscă, de două ori chiar, în 1972 şi 1984. Prima versiune i-a fost 
redată în 1975. Varianta publicată de Virgil Ciomoş la Cluj, după moartea 
autorului, este o variantă refăcută. „Jurnalul fericirii se îndepărtează cu toate 
acestea de formula clasică a memoriilor, şi de aceea a  autobiografiei tradiţionale, 
întrucât autorul nu intenţionează să-şi povestească în totalitate viaţa şi, odată cu 
ea, lumea prin care a trecut. El prezintă o experienţă capitală (detenţia) şi 
temeiurile convertirii sale religioase.”4 

Cartea reprezintă un testament politic al celui care doreşte evadarea din 
cotidian şi intrarea într-o lume mai bună. Încă de la început, sunt propuse trei 
soluţii: 1) soluţia Soljeniţân echivalentă cu lipsa oricărei speranţe; 2) soluţia 
Zinoviev – „Zurbagiul” şi 3) soluţia Winston Churchill şi Vladimir Bukovski care 
presupune lupta. „Luaţi aminte: Soljeniţân, Zinoviev, Churchill, Bukovski. 
Moartea consimţită, asumată, anticipată, provocată, nepăsarea şi obrăznicia; 
vitejia însoţită de o veselie turbată. Liberi sunteţi să alegeţi.”5 Însă, autorul 
jurnalului vine şi cu o altă soluţie: „Dar se cuvine să vă daţi seama că – lumeşte, 
omeneşte vorbind – altă cale de a înfrunta cercul de fier – care-i în bună parte şi 
de cretă (vezi „Starea de asediu” a lui Camus: temeiul dictaturii e o fantasmă: 

                                                 
2 Eugen Simion, Ficţiunea jurnalului intim, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, vol. I, 

p. 23 
3 Monica Lovinescu, La apa Vavilonului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2010, p. 465 
4 Eugen Simion, Ficţiunea jurnalului intim, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, vol. 

III, p. 375-376 
5 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 9 
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frica) – e foarte îndoielnic să găsiţi.”6  
Credinţa şi pioşenia sunt vizibile încă de la începutul cărţii, prin versetul 

biblic utilizat: „Cred, Doamne, ajută necredinţei mele” (Marcu, 9, 24). 
Deasemenea, se poate observa caracterul diferit al acestui jurnal. Deşi apar 
inserate diverse date (prima este ianuarie 1960, iar ultima decembrie 1971), 
evenimentele sunt reconstituite din memorie. 

Jurnalul debutează brusc, cu un interogatoriu la Securitate, în care sunt 
incluse reflecţiile de peste timp ale celui care consemnează. Ajuns în închisoare, 
autorul se va converti la creştinism, acesta fiind drumul pe care-l consideră 
potrivit pentru ieşirea dintr-o lume a nefericirii. Cartea lui Steinhardt prezintă 
evenimente din închisoare, în care sunt inserate amintiri din viaţa sa de dinainte 
de închisoare. Cea mai importantă parte, însă, este aceea în care face apologia 
ortodoxismului, credinţa reprezentând singura posibilitate de a rezista tuturor 
umilinţelor la care este supus. 

„Nicăieri şi niciodată nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne cheamă să fim 
buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi cu inima dar nu tâmpiţi. (Numai despre păcatele 
noastre spune la Pateric să le tâmpim.) Cum de-ar fi putut proslăvi prostia Cel 
care ne dă sfatul de-a fi mereu treji ca să nu ne lăsăm surprinşi de Satana.”7  

Pentru Steinhardt, închisoarea/celula nu reprezintă un element de 
constrângere, dimpotrivă, devine o lume din care poate evada în trecut (prin 
prezentarea unor evenimente din copilărie sau dinaintea arestării) sau în 
ortodoxie. De fapt, este demonstrat curajul său în faţa Securităţii, a răului pe care 
aceasta îl reprezintă. Cartea devine o confesiune, dar niciunul dintre aspectele 
semnalate nu dă impresia de fals; el scrie pentru sine, ca mod de a se elibera, dar 
şi pentru alţii, pentru a le împărtăşi experienţa care l-a marcat. Experienţa din 
închisoare este prezentată ca o perioadă de purificare sufletească, o perioadă în 
care primeşte botezul creştinesc, nu este o povară. 

„În locul acesta aproape ireal de sinistru aveam să cunosc cele mai fericite zile 
din toată viaţa mea. Cât de absolut de fericit am putut fi în camera 34!”8 Aşadar, 
Steinhardt a găsit modalitatea de a ieşi dintr-un timp al nefericirii şi a intra 
într-unul al fericirii, de a se înnobila sufleteşte într-un spaţiu al mizeriei, în care 
teroarea era cuvântul de ordine. 

Dumnezeu este prezent în toate momentele şi în orice spaţiu s-ar afla, 
deoarece întreaga scriere pare o rugăciune prin care Steinhardt încearcă să 
reziste, şi chiar rezistă, tuturor vicisitudinilor şi umilinţelor. Interesant şi 
important în economia jurnalului este momentul botezului din 15 martie 1960, 
botez realizat de părintele Mina. 

„... părintele Mina, fără a-şi scoate mantaua, dă buzna la singura căniţă din 
cameră – e o căniţă roşie, cu smalţul sărit, năclăită şi respingătoare - şi o umple cu 
apă viermănoasă proaspăt adusă în rezervorul purtat de el şi de un alt deţinut. 
Vin la patul meu şi cei doi preoţi greco-catolici şi naşul.”9 Aşadar, un moment 

                                                 
6 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 9  
7 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 18 
8 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 30 
9 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 82 
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sacru, săvârşit în condiţii neprielnice, dar un moment înălţător prin ceea ce 
înseamnă pentru autor.  

Pregătirile pentru evenimentul major sunt bine puse la punct, iar momentul 
de răgaz, de singurătate dinainte este bine –venit pentru cel care intră într-un alt 
tip de existenţă, una plină de smerenie, care-l ajută să înfrunte lumea în care se 
află. După ce fiecare dintre cei care iau parte la eveniment reia lucrurile obişnuite, 
continuă momentele de reflecţie ale celui care s-a creştinat şi pentru care botezul 
este un moment fericit, un alt moment al ieşirii din timp şi spaţiu. El simte cu 
totul altfel acest moment faţă de copilul care primeşte botezul, deoarece poate să-i 
înţeleagă adevăratele semnificaţii, pe care nou-născutul nu are cum să o facă. 

„Cine a fost creştinat de mic copil nu are de unde să ştie şi nu poate bănui 
ce-nseamnă botezul. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai dese asalturi ale 
fericirii. S-ar zice că de fiecare dată asediatorii urcă mai sus şi lovesc mai cu poftă, 
cu precizie. Va să zică este adevărat: este adevărat că botezul este o sfântă taină, 
că există sfintele taine. Altminteri fericirea aceasta care mă împresoară, mă 
cuprinde, mă îmbracă, mă învinge n-ar putea fi atât de neînchipuit de minunată 
şi deplină. Linişte. Şi o absolută nepăsare. Faţă de toate. Şi o dulceaţă. În gură, în 
vine, în muşchi. Totodată o resemnare, senzaţia că aş putea face orice, imboldul 
de a ierta pe oricine, un zâmbet îngăduitor care se împrăştie pretutindeni...”10 
Aşadar, intră într-o stare de graţie, pe care o resimte ca atare, şi o stare de 
beatitudine îl cuprinde după momentul sfânt, se produce în el o transformare 
care în marchează. 

Cartea lui N. Steinhardt nu rezultă din amintirile imediate, din evenimentele 
cotidiene pe care vrea să le consemneze, ci totul este filtrat prin memoria sa, 
deoarece între momentul consemnării şi momentul derulării evenimentelor este o 
distanţă în timp. „Mai mult: între cele două momente se impune o altă scriitură 
(prima versiune) pierdută şi, apoi, regăsită... Nu-mi pot da seama în ce măsură 
fantasma discursului confiscat a influenţat cel de-al doilea discurs biografic (cel 
adăpostit). Fapt sigur este că N. Steinhardt scrie Jurnalul fericirii după o 
experienţă capitală (a fost închis între 1959 şi 1964) şi o altă experienţă, nici ea 
agreabilă, provocată de confiscarea primului manuscris.”11 

El trăieşte, de fapt, două experienţe în această perioadă. Una este cea din 
închisoare, când se află într-o poziţie umilitoare, dar nu-şi pierde demnitatea şi 
verticalitatea, nu devine un trădător. Cealaltă este experienţa apropierii de 
ortodoxie, care provine din prima. Este modalitatea lui de ieşi din timpul 
nefericirii şi a intra în unul al fericirii, este modalitatea lui de a transcende timpul 
şi spaţiul, de a-şi crea propriul timp şi propriul spaţiu. Pentru el, detenţia este 
echivalentă cu mântuirea, reprezintă „Golgota” proprie pentru a ajunge la 
mântuire. 

„Jurnalul fericirii este o carte specială pentru modul în care este perceput un 
eveniment nefericit al existenţei, prin modul în care autorul ei ajunge la mântuire 
şi prin relaţia specială pe care o stabileşte cu Divinitatea. „Jurnalul fericirii este o 

                                                 
10 N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 84 
11 Eugen Simion, Ficţiunea jurnalului intim, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005, vol. 

III, p. 376 
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carte splendidă, amestec inextricabil de notaţie cotidiană, amintire, confesiune, 
hermeneutică (la propriu, dacă ne gândim la interpretarea cărţii lui Ezdra, a 
Răstignirii, în raport cu moartea lui Socrate de la Platon, ori a vinovăţiei lui Iuda, 
atât de utilă izbânzii voinţei domnului), umor, tragedie, istorie, politică, 
metafizică, fiziologie.”12 
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Abstract: Our work assumes that rhetoric about the welfare state and the 

broad area of the human condition elevation flow with concrete and 
participatory life of the individual. But it is something deep in the human being, 
which could save off the comfortable global connections of community and 
reified type, which could be cultivated and could create self-becoming to the 
man and any degree of personal immunity in the current period and the post-
modern world, not in the unique sense of social interest or not-know-who-
inspired curriculum, but in the sense of need education and empowerment of 
individual through adherence to individual and collective post-modern values: 
to belong, to have power / control over his / her own live, to have freedom, to be 
happy. This leads to regulation of individual life in social by which it might 
produce reducing the conspiracy mentality and education of mentality on 
inspired project. Our work formalises data and results, 2011-2012, the 
Knowledge Economy Project (www. e-community), launched by the Romanian 
Government, Ministry of Communications and Information Society and the 
World Bank. 

 
Keywords: globalization, human condition, need of education and 

empowerment, local project, to belong, to have freedom, to be happy. 
 
 
1. Condiţia umană în globalizare 
Bipolarizarea lumii globale în distribuitor şi în beneficiar al acesteia aduce 

după sine noi modalităţi de transfer şi de mobilitate: redistribuire de sensuri şi de 
interpretare după criterii de relativism şi de pragmatism, strategii de influenţă 
accentuată, şi chiar obstructive, strategii de uniformizare. Dat fiind că, în zilele 
noastre, sensurile şi valorile ca ofertă de semnificanţi sociali inductivi capătă un 
potenţial exogen de acţiune ascendentă, la nivelul grupurilor umane, tendinţele 
empirice de regrupare, de coeziune grupală - neotribală sau religios 
fundamentalistă - cresc în potenţial gregar şi coeziv şi scad în integrare 
civilizatorie şi în participare la globalizare. De exemplu, continentul african este 
reprimitor de globalizare exogenă nu numai din partea foştilor colonizatori care 
îşi exercită, în continuare, ascendentul economico-moral şi cultural, dar şi din 
partea puterilor economice mai nou ridicate ca centre emergente de globalizare. 
Dacă sensurile şi valorile produse în centrele de globalizare, extrateritoriale şi 
eliberate de localizare, dar nu de localism, pot şi sunt destinate să acţioneze 
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grupal, în schimb, nu explică şi nu inspiră direct condiţia umană. Atunci cine şi 
cum o poate face?- şi aceasta este ipoteza de la care pornim. 

Investitorii devin administratori şi decidenţi în globalizare conform 
principiului lui Albert J. Dunlap (1997)1. Astăzi trăim acest fapt: pe lângă 
imaginea unui spaţiu împărţit, avem imaginea mobilităţii sau a migraţiei 
toffleriene, a reordonării economice conform unor reguli supramanageriale sau 
co-manageriale exogene care arbitrează competiţia în anumite spaţii de pe glob. 
Putem vorbi despre competiţia şi dispersia centrelor de decizie, ca şi a strategiilor 
mandatate de acestea pe piaţa economică, în influenţa politică şi pe piaţa 
informaţiei conform unei libertăţi globale de domeniu, în raport pragmatic cu 
teritoriul sau cu locul de amplasare ales pe bază de factori convenabili profilului 
global. Ce se întâmplă la nivelul localităţii? Mâna de lucru este majoritar locală, 
salariaţii sunt localnici, au structura istorică şi culturală specifică locului, 
inamovibilă faţă de ubicuitatea investitorilor. Investitorii sunt pragmatici şi 
mobili, caută şi selectează numai sensuri pozitive, în schimb, localnicii rămân pe 
loc, colectează global toate sensurile, pozitive şi negative, şi  suportă consecinţele. 

 
2. Mobilitatea este cel mai puternic factor de stratificare în 

globalizare 
Mobilitatea de care beneficiază  noile centre emergente ale globalizării aduce 

după sine deresponsabilizarea puterii politice de obligaţii morale ce îi revin istoric 
atât faţă de generaţiile actuale, cât şi faţă de generaţiile nenăscute, conform unor 
acorduri tehnice în care nu intră perpetuarea comunităţii locale în care se 
investeşte. Dar şi aici există o faţă ştiută şi una neştiută a faptului de investire 
globală şi mobilă. Accesul la infrastructura comunicării, ca şi educaţia participării 
la construirea propriei societăţii şi a lumii discriminează negativ în perioada post-
modernă. Având în vedere aceste elemente cu recul social concret în viaţa de zi cu 
zi, cui şi cum se pot plânge populaţiile colectante şi neparticipante la globalizare 
în condiţiile deresponsabilizării puterii politice?  

Eludarea răspunderii morale şi istorice pentru consecinţele colectate de către 
localnici şi locuri în care se investeşte aduce grupurile de investitori în situaţia 
privilegiată de beneficiari nu numai de libertate spaţială, de ubicuitate, dar şi de 
libertate decizională proprie - managerială sau co-managerială în cazul acceptării 
împărţirii puterii în centrul de decizie. Zygmund Bauman (1999) consideră că 
“eludarea răspunderii pentru consecinţe este cel mai preţuit câştig pe care 
mobilitatea l-a adus capitalului liber, neîngrădit spaţial”.2  

Este acest fapt o reiterare pe spirala istorică a culegerii surplusului de către 
grupuri privilegiate, nobilii curteni sau “absenţii” din locurile în care se munceşte 
pentru ei? La absenteismul de altădată se adaugă formarea capitalului liber şi 
mobil, fără îngrădirea de a investi în dezvoltarea locală umană comunitară. Cum 
va evolua comunitatea umană locală în acest caz? Ce tipuri de impact şi de 
tensiuni se creează între tradiţii, anterioare dominantei globalizante, inerţii şi 
cerinţe imediate imperative care corespund capitalului liber şi mobil, fără 
                                                 

1 Dunlap, Albert J., Mean Business: How I Save Bad Companies and Make Good Companies 
Great, New York, Fireside, 1997. 

2 Bauman, Zygmund, Globalizarea şi efectele ei sociale, Bucureşti, Ed. Antet, 1999, p. 14. 
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frontiere? Totuşi, variabilele locale sunt mai numeroase decât formulele sociale 
clasicizate de conflict, ceea ce conduce la ideea extinderii ariilor sociale de 
conflict, ca şi a accelerării acestora. Există forme atipice şi personalizate de 
conflict social ca opţiune unică. De exemplu, greva foamei, autodafeul, 
vagabondajul.  

Puterea ubicuităţii centrelor emergente se manifestă şi prin absenteismul 
negocierii sociale sau a comunicării interculturale. Mobilitatea autonomă a 
capitalului permite deplasarea acestuia fără restricţii, “fără frontiere”, fără 
probleme, prin decizie simplă de centru şi prin computer. Primitorii de 
globalizare ştiu deja că este recomandat să aibă în vedere edificarea unui climat 
“prietenos” de afaceri, în care investitorii să aibă drumul netezit. Una dintre 
tendinţele impactului în social este că organizatorii mediului “prietenos” de 
afaceri pentru investitorii ubicui constrâng propriul mediu uman căruia îi 
aparţin, determinând obedienţa comodă faţă de aceştia, fără să aibă în vedere un 
co-management bazat pe sinergia categorial socială sau pe dinamica umană de tip 
intercultural cum ar funcţiona în cazul organizărilor manageriale cu capital 
autohton sau al întreprinderilor de tip mixt din perioada preglobală.   

Dacă sunt voci care anunţă sfârşitul istoriei, iar noi anticipăm că am putea 
vorbi despre o istorie de perioade, sincronică, pe zone geografice, cum ar arăta 
geografia globală? Există deja hărţi ale petrolului, ale agriculturii naturale şi / sau 
ionizate, ale industriei de film, ale băncilor; deasemenea, hărţi de instabilitate sau 
de stabilitate regională, hărţi de exploatare a internetului etc., după cum există şi 
relee între acestea. Pe scurt, “o geografie a produselor” economice, politice şi 
informaţionale.  

Mutatis mutandis: o geografie a produselor este autoinstituită, o geografie a 
distribuţiei umane în elite / clasă medie, centru / local. În acest context, 
primitorii de globalizare consumă global, fără a avea puterea de selecţie din 
localizarea geografică clasică, produc profesional pe scară din ce în ce mai joasă şi 
sunt remuneraţi repetitiv. Localismul acestora se va mări sub incidenţa factorilor 
de expectaţie a centrelor economice, interesate de augmentarea colectivismului 
local, repertorizat, sub acest aspect, preferabil ca un colectivism manevrabil. 
Controlul liderilor de grup, al media inductive este subsidiar în managementul 
organizaţiei supranaţionale. Nu interesează entitatea umană şi condiţia sa. 
Entitatea umană este “formulă în consum”, ţintă publicitară şi consum stereotip: 
de exemplu, consumatori  de filme porno, de literatură şablonizată, de produse cu 
marcă globală etc. Criticismul, selectivitatea, opţionalului, etica în echipă din 
iniţiativele locale de proiecte contrabalansează aceste tendinţe negative.  

Individul social se întoarce spre sine mistic, mitic şi freudian. O industrie 
născândă liberă şi mobilă oferă deja “pachete de (auto)interpretare” pentru 
această tranziţie a condiţiei umane. În acelaşi timp, retoricile din sfera largă a 
elevării condiţiei umane vor curge alături de viaţa concretă şi participativă a 
individului. Este însă ceva adânc în fiinţa umană care ar putea scăpa racordărilor 
confortabile de tip comunitar, care ar putea fi cultivat şi căreia i-ar putea crea 
autodevenire şi grad de imunitate personală omului în actualul timp global, nu în 
sensul unic al interesului social sau al nu-ştiu-cui curriculum de inspiraţie, ci 
anume, educaţia nevoii şi a atribuirii de putere a individului prin aderenţa la 
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valorile post-moderne individuale şi colective : a aparţine; a avea putere / control 
asupra propriei vieţi; a avea libertate; a fi fericit. Aceasta conduce spre reglarea 
vieţii individuale în social prin care se poate produce diminuarea mentalităţii de 
cârdăşie şi educarea unei mentalităţi de proiect. 

Având în vedere curentul pro suveranitate naţională creat în Europa, curent 
planetar de sorginte liberală contra globalizării “instituţionalizate”, credem că 
voinţele politice consensuale naţionale ar putea reglementa elevarea condiţiei 
umane, contracarând efectele cinice ale topirii individului în colectivităţi 
manevrabile.  

Elitele creative vor fi ţinta “vânătorilor de capete”, vor fi internaţionale dar 
dependente şi dominate de apartenenţa la centrele de decizie. În vorbirea 
comună, găsim formulări de tipul “specialist la…”, “expert la …” etc., care denotă 
percepţia comună că apartenenţa este evidentă, nu profilul profesional.  

 
3. Impactul dintre asocierea şi disocierea socială 
În zilele noastre, vorbim despre valori individuale şi colective, despre valorile 

materialiste şi postmaterialiste care sunt împărtăşite mai mult sau mai puţin în 
societatea românească şi în societatea europeană. 

 Valori individuale: libertatea, starea de fericire, expresia personală, 
proprietatea vs. / valori colective: relaţia de membru, apartenenţa, ordinea 
socială; 

 Valori materialiste: banii, munca productivă, coeziunea socială 
autoritatea, munca, statul bunăstării vs./ valorile postmaterialiste: timpul liber, 
munca voluntară, educaţia pentru toţi, toleranţă şi reciprocitate, 
interculturalitate.  

Factorii tehnici ai mobilităţii, mijloacele de deplasare şi informaţia generează 
o nouă percepţie a spaţiului şi a distanţelor, precum şi a valorilor actuale, validate 
de evoluţia contemporană. Proxemica şi conştiinţa existenţei acestora sunt mărci 
culturale. Interiorizarea distanţelor concrete sau mediate de satelit la sfârşit de 
secol au creat mutaţii în gândirea elitelor: voinţa colectivă şi interesul de grup 
sunt aproape sincronice, satelizează în jurul centrelor acumulatoare de 
inteligenţă comună, împărtăşind aproape aceleaşi valori. Şi atunci accesul devine 
principala strategie oferită şi negociată de centrele emergente: accesul de aproape 
generează, în raţiune şi în viaţa psihică, stări reconfortante de încredere în sine; 
accesul de departe generează ezitări şi distorsiuni, frustraţii sau exotism 
localizate, în regula generală, iar, în excepţie, nu întotdeauna propulsoare pentru 
depăşirea propriei stări.  

Vorbim despre o nouă teorie proxemică a fluxului informaţional colportor de 
substanţă umană, şi deci a iluziei de perpetuum mobile şi de continuitate, în care 
imprevizibilul, neprevăzutul ca limite ale tehnologiei şi ale cunoaşterii pot 
segmenta imaginea fluidă generată în centrul globalizării şi se cumulează în 
starea socială. Investitorii şi centrele de putere devin distribuitori de proxemică şi 
de acces, mai mult, le ierarhizează în piramide. “Comunitatea locală” intră în 
gândirea arhitecturală de  piramidă a centrelor de putere. Dar comunitatea locală 
este în procesul de modernitate, de erodare şi de subminare a totalităţilor sociale 
şi culturale locale.  
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Reţeua World Wide Web transferă palpabilitatea distanţelor fizice în 
impalpabilitate informaţională, semnificantul spaţial se transferă în semnificat 
autorizat de instituţiile specializate adjudecate de către centrele de putere. Aşa 
cum am arătat în alte lucrări, semnificatul are o lege proprie care se bazează pe 
inefabilul receptorului uman, alunecă încontinuu, devine un joc ale cărui reguli se 
străduiesc să le exploreze şi să le stăpânească centrele de decizie.  

 
4. Trei vârste de intrări ”ritualice” în spaţiul organizat 
Proiectele economice şi socioculturale de dezvoltare a vieţii locale asociative, 

ca modalităţi active de intra-comunitar creează un context concurenţial pentru 
inter-comunitarul exotic sau pentru implantul globalizării instituţionalizate. 
Impactul dintre comunicarea instantanee direct determinată de capacitatea 
personală naturală de a inter-relaţiona din comunităţi şi transferul de comunicare 
cantitativă intercomunitară se autoreglează, intră în memoria colectivă a 
comunităţilor locale. Ce se întâmplă acum în comunităţile locale cu cantitatea de 
comunicare colportată rapid prin tehnologiile internetului? Aceasta rămâne 
intercomunitară şi exterioară, generată de centru, iar  individul comunitar devine 
utilizator de comunicare. Complementarizarea celor două căi de comunicare 
locală, tradiţională şi modernă, este un demers interactiv care permite ieşiri din 
labirintul internetului: păstrează şi perpetuează atribuţiile memoriei colective 
comunitare, potenţând cunoaşterea individuală.  

Proiectele de viaţă asociativă comunitar locală, bazate pe dialog şi pe 
parteneriat, de păstrare şi de perpetuare a memoriei colective locale, creează un 
context uman local concurenţial pentru semnificatul de comunicare autorizat 
distribuit de centrul de decizie. Coeziunea socială este, la orice scară, o funcţie a 
consensului, a cunoştinţelor comune şi a interiorizării culturii în prezenţa sau în 
lipsa actualizării şi a interacţiunii. Unii sociologii admit că flexibilitatea socială se 
bazează pe uitare şi pe comunicare ieftină. Secolul nostru a creat acest complex al 
lipsei de sisteme sau de structuri la nivel comun, dar, nu este mai puţin adevărat, 
că experienţa ne arată că adaptarea ca formă de flexibilitate de durată, ca şi 
integrarea sunt mai frecvent constatate la cei care sunt deţinători de structuri de 
formare, de educaţie. Credem că flexibilitatea socială este un produs imediat, 
aşteptat în demersurile de globalizare instituţională. 

Comunitatea locală are trei vârste de intrare “ritualică” în spaţiul organizat: 
antropomorfic, tehnic palpabil şi tehnic impalpabil. În comunităţile locale, 
comportamentele acestor vârste coexistă şi acest fapt aduce individul mai 
aproape de epicureism ca una dintre sursele de fericire personală. Depăşirea 
egocentrismului de esenţă mitică şi intrarea în spaţiul organizat tehnic palpabil şi 
nepalpabil sunt dominate de viteză şi de preţuri de cost. Or comunitatea locală îşi 
păstrează inerţiile de viteză pe baza cumulului colectiv, iar preţul de cost 
discriminează individual în distribuţiile locale şi centrul de decizie, în concurenţa 
dintre centre. Deşi majoritatea sociologilor vorbesc despre capitalul ubicuu şi 
mobil în globalizare, despre rentabilitate fără cantonamente preferenţiale local, 
totuşi centrele sunt atente la viteza de absorbţie a produselor care este factor 
concurenţial între diverse centre. Pentru acestea poate deveni rentabilă politica 
de resurse umane în comunitatea locală, în sensul dorit al omogenizării, al 
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uniformizării, al feed-back-ului imediat. Populaţia ţintă a globalizării 
instituţionale este eşalonată şi specificată pe etape, de la 20 de ani în jos. La urma 
urmei, chiar şi omogenizarea şi uniformizarea autorizate de centrele de putere nu 
trebuie luate întocmai, fatalist, aşa cum există tendinţa printre unii sociologi, ci 
acceptăm ideea că este şi poate fi un tip de negociere, chiar dacă dominanta este 
de primitor de globalizare. Este îndeobşte cunoscut că într-un proces de 
negociere este importantă miza şi nivelul de negociere de la care se porneşte.  

 
5. Efectul metafizic în social  
Concentrarea tehnologică a distanţei în instantaneu aduce mutaţii în 

mentalul uman. Unii dintre sociologi acreditează ideea polarizării condiţiei 
umane în condiţiile globalizării, în loc de a o omogeniza. Convertirea distanţei în 
instantaneu eliberează oamenii de constrângeri teritoriale şi conduce la alcătuirea 
unei imagini cu semnificaţii extrateritoriale. Reflex şi ancestral, oamenii au 
înglobată referinţa spaţială şi a distanţei. Apare o contradicţie şi o turnantă a 
gândirii referenţiale spaţiale. Criza identitară a spaţiului va avea un aspect 
contradictoriu: unii îşi pierd semnificaţia concretă (transfer psihic în 
dezrădăcinare), alţii iau cu asalt imaginea spaţiului în care trăiesc virtual, 
metafizic. Şi unii, şi ceilalţi îşi ordonează acest spaţiu, să-i spunem, salvat 
individual, după tipul de relaţii convenabil adaptării sale în mediul existenţial. Ce 
consecinţe ar avea acest lucru?  

Elitele mobile capătă atributele ubicuităţii şi ale imponderabilităţii puterii, 
dar aria de răspândire şi densitatea reţelei de putere pe care au realizat-o nu sunt 
dependente de această mişcare. Deteritorializarea puterii se transferă în 
re-structurare de spaţiu artificial dar cu elemente de siguranţă a izolării, din care 
emană proiecţii metafizice, rupte de realitate, cu decizii irevocabile. Steven Flusty 
(2002)3 alcătuieşte o tipologie a acestor “spaţii interzise” proiectate pentru 
proprietarii lor în ideea de a intercepta, de a filtra sau de a respinge eventualii 
utilizatori neaşteptaţi. Extrateritorialitatea existenţială a elitelor, ca şi “agora” lor 
publică sau privată este asigurată şi controlată discret de către centrele de putere 
cărora aparţin. Tendinţa de reconstruire a spaţiului existenţial delimitat, pornită 
din interiorul centrelor pentru a se separa şi a se proteja din exterior, se 
demultiplică, au succedaneu şi la nivel obişnuit, prin tendinţa de izolare. Reţelele 
de proiecte şi mobilităţile multi- şi interculturale contrabalansează aceste 
tendinţe de ghetou.  

 
6. Teoria lanţurilor schismogenetice 
Conform teoriei lanţurilor schismogenetice a lui Gregory Bateson (1979)4, o 

schismă apare şi se adânceşte iremediabil atunci când avem o poziţie socială în 
care un comportament este replica standard a comportamentului simetric. 
Fiecare grup tinde să-l influenţeze pe celălalt să iasă din tipar conducând spre 
hipertrofie şi prăbuşire de sistem. De exemplu, paranoia, megalomania elitelor se 

                                                 
3 Flusty, Steven, The Spaces of Postmodernity. Readings in Human Geography, Blackwell 

Publishing Limited, 2002. 
4 Bateson, Gregory, Mind and Nature: A Necessary Unity (Advances in Systems Theory, 

Complexity, and the Human Sciences). Hampton Press. 1979. 
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transmite şi se colectează linear în social. După cum poate exista şi “acordul 
încrucişat”: un comportament nu este replică standard al comportamentului 
simetric, ci complementar. Atunci, acesta din urmă poate deveni iniţiator de 
comportament pentru replica standard de comportament simetric aşteptat. 
Centrele de putere preferă strategia lanţului schismogenetic simetric. În schimb, 
pe teoria complementarităţii ne bazăm propunerea noastră de construire a 
replicii iniţiatoare la globalizarea instituţională rapidă în comunităţile locale prin 
proiecte şi strategii prioritare cu obiective centrate pe resurse umane de context 
ca sisteme umane complementare concurenţiale  proprii (vezi anterior, de-a 
lungul lucrării). Acestea ar permite, pe de o parte, ieşirea din pasivitatea 
aşteptării sau starea imobilă a” primirii” globalizării, pe de altă parte, şi este 
firesc, a da o formă coerentă şi inteligentă participării societăţii noastre la 
procesul însuşi de globalizare, fie ea naturală sau instituţională. Nu credem că 
societatea noastră îşi poate permite pasivizarea fatalistă  în loc de intrarea în 
această cursă derulată în coardă.  

Dacă vom aştepta să vină tăvălugul globalizării ca primitori pasivi, vom fi 
printre primii uniformizaţi, printre primele “minorităţi culturale” fruntaşe ale 
Europei, iar această obedienţă va fi inutilă (istoria rămâne ireversibilă), pentru că 
toate statele sunt dispuse să-şi negocieze mizele şi şansele de viitor care vor 
conduce la reaşezarea lumii, şi poate la globalizare. Exportul sau distribuirea de 
globalizare vor fi mai tehnice şi mai agresive decât ceea ce, până nu de mult, se 
numea “zonă de influenţă”, vor evolua pe subsidiarul acordurilor, al pactelor 
strategice, al parteneriatelor ca modalităţi de transfer aşteptate din partea 
centrelor de putere politică. Ţările nepregătite, mai puţin pregătite sau care sunt 
depăşite de cursa aceasta rapidă, vor colecta imploziv consecinţe externe care, 
conform teoriei lanţului schismogenetic, le vor transfera în propriul capital social, 
adăugându-le la propriile tensiuni şi conflicte sociale. Se vor alinia astfel mai 
repede la globalizare: gestionarea greoaie şi de durată a crizelor interne este 
simptom şi semnal de slăbiciune în controlarea fenomenului global sau undă 
verde pentru globalizarea instituţională.   

O derivaţie a teoriei lanţurilor schimogenetice credem că este şi fenomenul 
social al mimării poziţiei elitiste. În teritoriul urban , este mediată influenţa 
continuă autorizată de centrele de putere, în plus, aici, sunt colectate atât 
tensiunile sau conflictele implozive de care vorbeam mai înainte, cât şi frustraţiile 
polarizării condiţiei umane sub efectele rapide ale globalizării instituţionale. 
Spaţiul urban concret este fragmentat pe probleme, spaţiul public, agora, este 
micşorat, intră din ce în ce mai mult sub controlul centrelor de putere, pentru că 
poartă principalul atribut al globalizării - densitatea şi metafizica teritorială. 
Segregarea şi separarea comunităţii umane urbane evoluează linear (“rasismul de 
teritoriu”). Problemele sociale cronicizate devin nişte linii de demarcaţie 
invizibile în spaţiul urban obişnuit, de exemplu, cartiere în care rasismul de 
teritoriu devine reciproc, cartiere de emigranţi pentru capitale şi oraşe din 
Europa, zone sau străzi anunţate că au grad necontrolabil de siguranţă.  

În procesul de globalizare instituţională sau de deteritorializare, centrele de 
putere nu sunt interesate, pentru moment, de teritoriul concret uman rural, 
pentru că nivelul resurselor umane nu corespund standardelor lor, dar au 
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interesul globalizării turistice, în care satul ca expoziţie devine rentabil. 
Comunităţile locale îşi pierd din ce în ce mai mult viaţa asociativă şi nucleul de 
emanaţie a vieţii comunitare locale, sunt în pericolul de a deveni localităţi 
rentabile fără identitate pentru centrele de putere. Dar este posibil să vorbim, în 
scurt timp, despre al patrulea val al globalizării instituţionale sau concurenţiale, 
care ar focaliza gestiunea turistică rurală şi a ecosistemului.  

Există, deasemenea, o politică globală a imaginii spaţiului comercial 
“babilon” de tip supermarket, în care efectele produsului asupra consumatorilor 
să fie imediate, seducătoare. În cultura cotidiană americană sau în cea sud 
americană, de exemplu, este evident că loisir-ul omului de rând este 
unidirecţionat, complet înlocuit cu plăcerea cumpăratului sau cu plăcerea 
carnavalului. Sunt acestea forme sau oferte ale fericirii? Dar acestea nu sunt 
fericire în ea însăşi. 

 
7. Logica adaptivă complementaristă 
Logica adaptivă complementaristă ia naştere din paradoxul omogenizării: 

deschiderea însăşi spre alteritate antrenează suprapunerea chiar a alterităţii. 
Claude Levi-Strauss (1990)5 introduce noţiunea de diviziune, distincţie, 

clasificare care reflectă diferenţierea naturală a practicilor umane ca mărci 
culturale fără ca acestea să fie atribute ale naturii obiective, ci acţiuni şi 
proprietăţi ale gândirii umane. Administraţia etatică nu face excepţie de la regula 
culturală: unificarea spaţiului obiectiv şi a celui uman sub ocârmuirea sa 
culturală, nu înseamnă o singură gestiune, valorile umane sunt controlate prin 
gestiunea administrativă. În era globalizării, misiunea statului ierarhizează 
geografic, practicile de centru şi cele locale, iar transparenţa gestiunii spaţiului 
este miză majoră pentru afirmarea puterilor sale.  

Pentru a obţine controlul legislativ şi executiv asupra interacţiunii şi a 
dinamicii sociale, este necesară transparenţa politicilor sale şi cartografia 
autorizată a spaţiului de gestionat. Dar elementul de perspectivă umană conferit 
spaţiului ne aduce în punctul de percepţie globală a colectivităţilor şi a 
individualităţilor, dar şi în punctul percepţiei de transfer liber în spaţiu. 
Conceptul de perspectivă îndeplineşte o dublă funcţie: valorifică natura 
antropomorfică şi praxeomorfică a intrării omului în spaţiul modern, dar asociază 
natura umană nou dobândită a ubicuităţii sale (cu efecte de depersonalizare 
spaţială şi obiectivare experienţială), situându-l pe o hartă a intereselor sale. 
Creuzetul intereselor sale este proiectul local. 
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Plan de l’article:  
1. La critique de la recherche du Bonheur dans la société occidentale; 
2 La tyrannie du bonheur obligatoire; 
3 Le bonheur ne peut être dissocié du malheur; 
4 Le paradis terrestre est là où je suis; 
5 L’expression de la béatitude; 
6 La banalité de la vie quotidienne;  
7 Le malheur hors la loi et le crime de souffrir; 
                    
Abstract: Philosophical theme as well as poetic, sociological and 

psychological happiness has become synonymous with the search for the 
absolute, eternal obsession of humanity. As already thought Plato the universal 
aspiration of the people is to seek happiness. Pascal Bruckner in his 
philosophical essay "Perpetual Euphoria" performs a critique of this 
exacerbated research of happiness in the contemporary western society. We try 
to show in this communication the indirect criticism of the author of this 
morality dominated by the obsession of happiness as a duty. 

 
Keywords: happiness, euphoria, duty, modern, western society, 

philosophy, society, world, communication. 
 
 
1. La critique de la recherche du Bonheur dans la société 

occidentale   
Nous vivons dans une époque dominée par un individualisme accentué. 

Christian Vicki dans l’article «L’individualisme contemporain ou l’exaltation du 
plaisir à tout prix définit la pensée individualiste qui caractérise notre monde 
d’aujourd’hui11: 

La pensée individualiste se refuse alors à envisager les problèmes humains 
de façon collective, et ne reconnaît pas comme des entités véritables et 
autonomes les grands ensembles qui sont la société, les peuples, les nations ou 
l’humanité. Elle n’accepte de voir en eux que des sommes d’individus et n’accorde 
de valeur qu’à ces derniers. L’individu autonome est donc la seule réalité, il est 
également source de valeur et but de toute pensée politique et philosophique qui 
revendique ce qualificatif d’individualiste.22 
                                                 

 Conf. univ. dr., - Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti.   
1 Philosophie et spiritualité –lecons de philosophie TPE 
sergecar.perso.neuf.fr/TPE/.../gai_savoir1.htElle consulté le 10 janvier 2013 
2 Idem:sergecar.perso.neuf.fr/TPE/.../gai_savoir1.htElle.consulté le 10 janvier 2013 
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Cette pensée qui n’accepte de voir que des groupes d’individus et n’accorde 
de valeur qu’à ces derniers est devenue assez fréquente au XXI et unième siècle. 
L’individu autonome est donc la seule réalité, il est également source de valeur et 
but de toute pensée politique et philosophique qui revendique ce qualificatif 
d’individualiste. Il faut souligner que la plupart des chercheurs trouvent que 
notre individualisme n’est pas seulement une conséquence de la quête 
épicurienne du plaisir illimitée, sensuelle et égoïste qu’une certaine critique 
intellectuelle de nos jours se plaît à remettre en question. En effet, qu’est-ce qui 
caractérise l’individu contemporain? L’argent, la rentabilité, la réussite 
matérielle, les honneurs, la beauté physique, le plaisir de la consommation dans 
les supermarchés? Difficile à dire. En somme, tout ce que la philosophie 
épicurienne qualifiait de désirs «non naturels et non nécessaires», plaisirs 
toujours changeants, c’est-à-dire en mouvement, condamnent l’homme à une 
frustration quotidienne.  

 
2. La tyrannie du bonheur obligatoire 
L'idée soutenue par l'essayiste français Pascal Bruckner dans L’Éuphorie 

perpétuelle, c'est qu'à force d'avoir fait du bonheur un idéal absolu, nous nous 
condamnons à être malheureux. Être heureux est devenue une obligation, 
qui, d’une manière paradoxale, au lieu de nous apporter le bonheur se transforme 
en  source d'angoisse et de misère morale. Nous vivons en effet depuis le XVIIIe 
siècle dans le culte du bonheur à tout prix. Comme nous ne croyons plus à la vie 
après la mort, nous exigeons le paradis sur terre. Les utopies de gauche et 
l'utilitarisme bourgeois se rejoignent sur ce point.33 «Tout de suite» et «jouir sans 
entraves», disaient les slogans en Mai 68. «Concilier réussite professionnelle, 
amoureuse, familiale, sociale, santé, beauté, etc.», demande-t-on plus 
prosaïquement aujourd'hui. Or, poursuit Bruckner, obsédés par cet idéal de 
perfection, nous méprisons tout ce qui n'est pas à sa hauteur44. Selon Pascal 
Bruckner, l'idée de ne pas vivre dans une euphorie perpétuelle nous effraie et 
nous rend malheureux. Et comme  le philosophe constate, «les plus importants 
moments de notre vie sont en général neutres, ni heureux ni malheureux», alors 
nous sommes contraints de reconnaitre la triste vérité: notre  vie quotidienne est 
triste et ennuyeuse. La crainte que les autres soient plus heureux est ainsi à la 
base des deux grandes passions qui nous hantent depuis longtemps: l'envie et la 
jalousie. L'obsession du bonheur nous empêche donc de jouir vraiment et d’être 
heureux. Cela nous place comme dans un miroir devant l’autre facette, celle du 
malheur et de la souffrance. 

On pourrait alors dire que faute de bonheur tous les hommes sont «en 
quête» de ces valeurs matérielles, dans le double sens de l’expression, à la fois en 
attente et en manque douloureux. Cela voudrait dire  que l’homme moderne 
n’aurait d’autres besoins que matérialistes, ce qui nous semble une exagération. 
En effet, il est singulièrement superficiel de dire que tout individualisme est 
nécessairement matérialiste, que tout homme vise le bonheur et recherche son 
                                                 

3 La tyrannie du bonheur obligatoire selon Pascal Bruckner par Fernando Sartorius, mercredi 
14 juin 2000, www.largeur.com. 

4 ibidem, www.largeur.com, consulté le 10 janvier 
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plaisir à n’importe quel prix, fût-il à n’importe quel sacrifice. Si le besoin reconnu 
universellement depuis l’Antiquité est le bonheur, les moyens que l’homme 
cherche pour réaliser ce but tendent à dépasser l’opposition superficielle entre 
individualisme et altruisme, spiritualisme et matérialisme. Nous vivons à une 
époque où l’ambiguïté et la confusion sont devenues des normes  auxquelles on 
essaie de se soustraire. Le bonheur, oui, c’est une aspiration universelle, affirme 
l’auteur de l’Euphorie perpétuelle, mais pas à n’importe quel prix. Le plaisir oui, 
mais à condition de l’intégrer dans une vision globale de la personne humaine. Et 
Pascal Bruckner souligne aussi ««Que les hommes étaient heureux lorsqu’ils 
inventaient le bonheur… que les hommes sont malheureux quand ils subissent la 
tyrannie du bonheur à tout prix. Cette dérive est stigmatisée par le 
philosophe Pascal Bruckner, dans son dernier essai L’euphorie perpétuelle, 
Grasset, 2000: 

Un nouveau stupéfiant collectif envahit les sociétés occidentales: le culte du 
bonheur. Soyez heureux! Terrible commandement auquel il est d'autant plus 
difficile de se soustraire qu'il prétend faire notre bien. Comment savoir si l'on est 
heureux? Et que répondre à ceux qui avouent piteusement: je n'y arrive pas? 
Faut-il les renvoyer à ces thérapies du bien-être, tels le bouddhisme, le 
consumérisme et autres techniques de la félicité? Qu'en est-il de notre rapport à 
la douleur dans un monde où le sexe et la santé sont devenus nos despotes? 
J'appelle devoir de bonheur cette idéologie qui pousse à tout évaluer sous l'angle 
du plaisir et du désagrément, cette assignation à l'euphorie qui rejette dans 
l'opprobre ou le malaise ceux qui n'y souscrivent pas. Perversion de la plus belle 
idée qui soit: la possibilité accordée à chacun de maîtriser son destin et 
d'améliorer son existence. C'est alors le malheur et la souffrance qui sont mis 
hors la loi, au risque, à force d'être passés sous silence, de resurgir où on ne les 
attendait pas. Notre époque raconte une étrange fable: celle d'une société vouée 
à l'hédonisme, à laquelle tout devient irritation et supplice. Comment la 
croyance subversive des Lumières, qui offrent aux hommes ce droit au bonheur 
jusqu'alors réservé au paradis des chrétiens, a-t-elle pu se transformer en 
dogme? 

 
3. Le bonheur ne peut être dissocié du malheur 
Afin de mieux appréhender le devoir du bonheur, l’analyse de Pascal 

Bruckner s’appuie sur l’origine du droit au bonheur et sur la reconnaissance de la 
souffrance dans la religion chrétienne. L’auteur cherche à démontrer que de droit 
le bonheur est passé à l’état de norme, imposé par la société. Cependant, pour 
Pascal Bruckner, le bonheur ne peut être dissocié du malheur.  

L’ensemble de cette démonstration se découpe chez Pascal Bruckner en 
plusieurs phases: 

• Première partie: du christianisme à nos jours et l’évolution de la 
conception du bonheur 

• Deuxième partie: le bonheur dans l’espace-temps et les ressentis qu’il 
déclenche  

• Troisième partie: les ingrédients du bonheur et la définition de ces gens 
heureux 
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• Quatrième partie: la place pour la souffrance et le malheur dans ce 
schéma  

 
4. Le paradis terrestre est là où je suis 
Le bonheur moderne peut se résumer à partir d’une citation de Voltaire selon 

laquelle: «le paradis terrestre est  là où je suis». En effet, les conséquences de la 
révolution française impliquent deux préceptes: le bonheur est ici et maintenant, 
mais aussi le fait que l’homme ne doit plus subir le fardeau du péché originel 
comme dans la religion chrétienne. Et c’est toujours Pascal Bruckner qui affirme 
que: «cette époque montre la volonté d’instaurer le bien-être sur la terre et 
exprime la confiance de l’homme dans les pouvoirs croissants de la science, du 
commerce et de l’éducation. L’humanité est jugée seule responsable de ses maux, 
et l’on recherche dorénavant à être heureux plutôt qu’être pécheur ou sauvé. Le 
progrès de la science a fait diminuer les maladies, le corps  n’est plus méprisable 
et la réponse à la douleur se traduit par l’amélioration de la vie ici sur la terre».55 
On retrouve cette philosophie même dans la déclaration d’indépendance des 
Etats -Unis avec la «vie, liberté et recherche du bonheur». Il n’est pas moins vrai 
que ce bonheur reste difficile à atteindre. Nous devons faire preuve de courage, 
faire des efforts pour y parvenir, être capables de combattre le mal pour améliorer 
l’espèce humaine. Le mal est indissolublement lié au bien, il est là pour nous 
permettre de poursuivre l’amélioration vers un monde meilleur. En effet, on 
constate que les sociétés démocratiques sont devenues «allergiques» à la 
souffrance notamment si les idéologies et les religions ont perdu de leur 
importance même si elles continuent à exercer une influence indirecte sur les 
hommes qui les reproduisent à l’échelle humaine, terrestre.  

Ces nouveaux idéaux comportent cependant deux contraintes synthétisées 
par l’auteur de l’Éuphorie perpétuelle:  

•de vouloir proclamer le bonheur ici sur terre, cela veut dire de le 
matérialiser, de le conceptualiser. C’est dans ce cas un exercice dangereux 
supposant le risque de déception. 

•la pensée laïque ne se contente pas de vague, d’aléatoire. Le bonheur doit 
être vécu au présent, avoir des effets  dans la vie réelle, ce dont les religions n’ont 
pas été capables. 

Le bonheur devient donc un ensemble de joies immédiates, d’histoires et 
d’accumulations de «petits bonheurs». «Le but de la vie n’est donc plus le devoir, 
mais le bien-être. Dans ce contexte, chaque petit chagrin nous touche 
profondément. Nous cherchons à en venir à bout, à mettre à mal tous nos 
malheurs. Mais cette volonté est illusoire et fausse. En effet, au cours de l’histoire, 
chaque tragédie, chaque cataclysme nous rappelle qu’il nous est impossible de 
mettre un terme à nos malheurs. Devant cet échec, et étant privée de «ses habits 
religieux», la souffrance ne signifie alors plus rien, ne s’explique plus mais se 

                                                 
5 Cf..P Bruckner dans l’article "Le sanglot de l'homme blanc", Bruckner P., Points, avril 2002 

.... Cette époque montre la volonté d'instaurer le bien-être sur terre et place sa confiance dans les 
pouvoirs croisés et naissants de la science, du commerce et de l'instruction. L'humanité est jugée 
seule responsable de ses maux, et l'on recherche dorénavant à les vaincre. 

..voir: www.com.univ.collaboratif.utils.. 
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constate».66 Le rôle de la souffrance qui était illustré dans le christianisme par le 
salut de l’âme n’est plus actuel et cède la place à l’amélioration de la vie humaine, 
ici sur la terre et non dans l’au-delà. Les grandes idéologies du siècle dernier 
cherchaient à s’approprier leurs prérogatives aux religions. Malheureusement le 
bonheur est devenu à présent à peu près l’un des substituts de ces idéologies 
religieuses. 

 
5. L’expression de la béatitude 
Pour Freud, il n’existe pas de bonheur possible mais une satisfaction 

«épisodique momentanée». Cette dernière évolue à travers la société de 
consommation et l’aspect individualiste. Ces deux aspects permettent alors un 
bonheur possible, une félicité, qui se traduit par la société de consommation dans 
la société occidentale. Ainsi, comme l’affirme Pascal Bruckner, de droit, le 
bonheur est devenu loi, d’interdit il devient la norme. Le seul mot d’ordre est 
devenu à présent: c’est à nous de créer le bonheur, de le vouloir, de nous 
l’imposer. Après la révolte des étudiants français de Mai 68 il y a eu une 
opposition des jeunes contre le «bonheur tiède» de la société bourgeoise 
conservatrice et la manifestation du désir de le remplacer par un autre dogme: 
celui de l’absence d’interdit et par conséquent l’acceptation du plaisir sans limite. 
Le droit au bonheur devient celui d’un impératif dans la recherche du plaisir 
illimité. Le bonheur ainsi compris met la liberté au service de celui-ci. 
L’antagonisme existant entre bonheur et «réussite bourgeoise» ne doit plus 
exister. Le bonheur est aujourd’hui l’une des conditions de la réussite ou pour 
mieux dire, s’impliquent réciproquement. Il est quelque chose que l’on me doit et 
que je me dois à moi-même77. J’en suis pleinement responsable; cela ne tient qu’à 
moi de programmer et d’accomplir mon bien-être. Le bonheur relève donc de la 
volonté, de l’effort, du travail à la recherche de la perfection que la médecine 
esthétique peut nous offrir. Notre «transformation moderne» passe par le corps 
et non plus par l’âme. Le culte de la perfection du corps à l’aide des opérations 
esthétiques est devenu une obsession générale. Mais malgré ces efforts et ces 
progrès scientifiques, des malheurs persistent telles la maladie, la vieillesse, le 
malaise. Notre volonté et nos efforts ne sont pas suffisants. Nos sociétés 
parviennent ainsi à créer non pas le malheur, mais des gens malheureux de ne 
pas être heureux, toujours à la recherche d’une illusion à la façon d’une Fata 
Morgana. Le malheur est donc toujours là il existe encore, même s’il est nié, 
renvoyé à plus tard.  

 
6. La banalité de la vie quotidienne 
Autrefois, la religion rendait les épreuves et la vie sur terre supportables en 

attendant la grâce de Dieu et le salut avec l’espoir d’un monde meilleur. L’espoir 
rendait la souffrance et le malheur tolérables. La fin des idéologies religieuses a 
introduit un changement dans la mentalité des gens: l’absence du divin oblige les 

                                                 
6 www.com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw Fiche de lecture A l’attention d’Yvon 

PESQUEUX / Organisation: modèles et représentations – OR002 DSY 101 & 102 – TT - Dominique 
MOIRE Année 2005/ 2006  consulté le 10 janvier 2013 

7 voir: www.com.univ.collaboratif.utils..p.10 
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hommes à subir le fardeau de la vie, de s’assumer la responsabilité de l’existence. 
Aujourd’hui l’homme se retrouve désorienté, confronté à la banalité de cet espace 
réduit qui est la terre, où l’on est obligé de vivre. La question n’est plus de 
«comment vivre selon Dieu?» mais de «comment vivre sans Dieu» car dans la 
vision de certains philosophes «Dieu est mort». Cet «homme sans destin» tente 
alors de se libérer de l’ordinaire, du quotidien par le biais de deux plaisirs: la 
griserie, en quête d’une certaine intensité ou bien la grisaille, la jouissance de 
l’insipide. Désormais, le purgatoire, le paradis et l’enfer sont sur terre et chacun 
peut les connaître au cours de son existence. Nous sommes condamnés à ne 
connaître qu’une seule vie, sans promesse d’avenir meilleur. Et ce mal s’étend au 
sein des démocraties à toutes les populations88. En effet, le malheur existe et 
l’homme se retrouve seul à subir le poids d’une existence qu’il trouve le plus 
souvent absurde.  

 
7. Le malheur hors la loi et le crime de souffrir  
Pascal Bruckner affirme aussi dans L’Euphorie perpétuelle que «dès le 

20ème siècle, on voit éclore la négation du malheur et l’interdit face à la mort. 
Tout ce qui est du ressort du deuil, de la douleur, de la maladie est considéré 
comme «hors-jeu», non désirable et passé sous silence. La souffrance ne disparaît 
pas pour autant, mais elle ne doit plus apparaître en public. Nous cherchons à 
exiler la souffrance, tout comme les souffrants. Au 19ème siècle, la souffrance 
était indécente. Au 20ème et 21ème siècle, la souffrance est refoulée au nom de la 
jouissance. Le malheur et la mort deviennent donc des sujets tabous empirant la 
souffrance endurée par l’individu99». Le paradoxe de la société contemporaine est 
qu’elle met en évidence davantage la souffrance, en nous occupant exclusivement 
du bonheur, et en estompant le malheur pour le faire oublier. Les grands 
changements des siècles derniers, dus aux progrès technologiques ne concernent 
pas le nombre de maladies, mais la façon de les appréhender. Le fait de ne pas 
faire la distinction entre les souffrances et les non souffrances voit apparaitre 
chaque jour de nouveaux malheurs. Etant toujours à la recherche du bonheur 
parfait nous ne nous sentons jamais assez aimés, récompensés, appréciés. Cette 
course aux désirs jamais satisfaite s’accompagne de l’effort et du mécontentement 
permanent. Bref, le malheur ne génère jamais de plaisir; l’enfer contemporain est 
de ne pas connaître les limites de la douleur. En ce sens, s’est développé dans les 
pays occidentaux, un véritable «marché» de la souffrance où chacun rivalise dans 
la course des sociétés des médicaments et des remèdes. Pour répondre à cela, les 
sociétés occidentales inventent un autre rapport à la souffrance, ce qui veut dire: 
reconnaître le malheur pour mieux le maîtriser. Toujours face à ce quotidien 
morose, nous avons des obstacles à dépasser afin de ne pas sombrer dans l’échec 
répété ou le malheur insurmontable. On pourrait ainsi payer le prix d’un certain 
effort, être confronté à une maladie afin de pouvoir éprouver la satisfaction de la 
victoire dans ce combat avec la souffrance, de la dépasser et se construire ainsi un 
avenir. Est-ce que c’est encore une illusion, d’autant plus qu’épreuve ne signifie 
                                                 

8 Ibidem, p. 12 
9 Pascal Bruckner, L'Euphorie perpétuelle: Essais sur le devoir de bonheur, Grasset, Paris, 

2000.  
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plus aujourd’hui pénitence? 
Par conséquent, comme l’auteur nous le suggère, la recherche euphorique du 

bonheur ne peut être une fin en soi. Après avoir longtemps été l’apanage d’un 
futur non clairement explicité, on l’impose au présent. On nous impose d’accéder 
à cette euphorie perpétuelle que semble être le bonheur. Ce dernier, qui autrefois 
se rapprochait d’une quête spirituelle, devient commun, matérialisable, 
mesurable. Mais cette conceptualisation du bonheur masque le «côté caché de 
l’iceberg»: le malheur. En effet, le bonheur ne peut exister et s’approprier que par 
opposition au malheur. Nos petits bonheurs successifs ne sont possibles que 
parce qu’ils succèdent à nos maux. La souffrance, la douleur deviennent alors non 
plus des signes de reconnaissance, d’accession au divin, mais des états reniés, 
ignorés, preuves de nos faiblesses. Cette analyse de Pascal Bruckner nous amène 
à une réflexion à la fois sociologique et philosophique et en même temps suscite 
une attitude critique concernant la recherche obstinée de cette euphorie 
perpétuelle. Par le positionnement du concept du bonheur à partir de différents 
repères: passé et futur, laïc et religieux, l’auteur nous offre une clarification de la 
notion de bonheur au fil des ans et de notre histoire mais en même temps une 
réflexion critique sur la société contemporaine. 
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Abstract: Since the cognitive revolution of 1960’s wrought in through the 

pioneering work of Noam Chomsky, there have been a number of influential a 
posteriori and empirical arguments in favour of linguistic innateness, including 
Chomsky’s own argument from the poverty of the stimulus. In pursuit of the 
same goal, Jerry Fodor has been forging a number of a priori and logical 
arguments in support of innateness of language. Following a brief historical 
overview of the fluctuating fortunes of cognitive nativism since its inception in 
the antiquity, the paper essays and assays two of Fodor’s a priori and logical 
arguments for the postulation of language as innate. The final part of the paper 
will briefly consider the interrelationships between Chomsky’s empirical 
evidence and Fodor’s a priori argumentation for linguistic innateness.    

 
Keywords: Ability Conception of Language, Argument from the Poverty 

of the Stimulus, Linguistic Innateness, Representationalism, Theory of Concepts, 
Theory of Learning. 

 
 
Noam Chomsky relates that Bertrand Russell as one of the most influential 

philosophers of the twentieth century is reputed to have remarked: ‘How comes it 
that human beings, whose contact with the world are brief and personal and 
limited, are nevertheless able to know as much as they do know?’ (Chomsky, 
1986, xxv) This is what Chomsky has canonized as Plato’s Problem: ‘how we can 
know so much given that we have such limited evidence.’ (Chomsky, 1986, xxv; 
1988, 3)11 In a similar Russellian spirit, Myran Gopnik offers the following 
observation about language: ‘One of the puzzles about language is the fact that 
children do not speak when they are born, but by the time they are two they are 
using language and by four they are fluent speakers. How do they accomplish this 
amazing feat?’ (Gopnik, 1997, 3) 

Christine Howe conveniently crystallizes this developmental aspect of 
language acquisition in terms of the relationship between linguistics and 
                                                 

 Professor Ph.D, - Virginia Commonwealth University. 
 Professor Ph.D, - Virginia State University. 
1 However, in an earlier work – namely, Rules and Representations – Chomsky gives a 

different characterisation which is historically closer to its original Socratic formulation: viz., ‘how 
can we know what in fact we do know.’ (Chomsky, 1980, 180) 
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psychology – more precisely, in terms of the question: under what conditions 
should a grammar be accorded psychological reality? The underlying contention 
here is that any theory of grammar is bound by ‘psychological reality as a 
constraint’ which effectively delimits the set of the best representations and 
acquisition models of linguistic knowledge. (Howe, 1993, p. 2) 

However, historically speaking, the acquisition of language by human beings 
has been explained in terms of two contrasting and competing analogies. On the 
one hand, John Locke in his classic work, An Essay Concerning Human 
Understanding (1689), contends that the mind of a child is like a tabula rasa or 
“blank slate” which passively receives the impressions of experience to form 
linguistic competence and performance. Basically, at birth, the mind is bereft of 
any understanding, and, subsequently, senses and experience inscribe linguistic 
marks on the empty tablet. Yet, on the other hand, Gottfried Leibniz in his New 
Essays Concerning Human Understanding (1703) explicitly inveighs against the 
Lockean blank slate analogy of language acquisition and argues that the mind of 
an infant is like a “veined block of marble” with its ingrained structure whereby 
experience can only carve at certain pre-specified forms and patterns.22 On the 
Leibnizian account, the conceptual wherewithal of the mind is innate and pre-
configured, and the senses and experience only provide the occasion for the 
knowledge of language to arise. 

Although the idea of innateness appears particularly prominent in the 
epistemological disputes between empiricism and rationalism in the seventeenth 
and eighteenth centuries and was almost a permanent fixture in the controversies 
amongst that period’s cognitive contenders, it has had a protracted and 
chequered history as far back as antiquity. In fact, the lineage of nativism could 
be traced back, at least, to Plato’s Meno, and thus Chomsky’s appellation, Plato’s 
Problem.  

In the particular case of linguistic innateness, there is indeed an amusing 
anecdote that is typical of a lot of speculation about the origin of language over 
the centuries. King James IV of Scotland (1473-1513) is said to have believed that 
Hebrew was the natural, original, innate language of humanity. His evidence was 
the Old Testament, but, deciding to put the matter to a “scientific test”, he 
arranged to have two newborn infants and a deaf-mute nursemaid placed in 
isolation. Several years later, the three were retrieved, and sure enough (!) the 
King reported that the children ‘spak very guid Ebrew’. (Fromkin & Rodman, 
1993, 24) 

One can imagine the reasoning underpinning the view that there is an innate 
language. Humans learn language from those who already know it, and languages 
evolve from other languages. But, apparently, there has to be a starting point. 
Could the first language have been invented without the use of language? It seems 
that language could not have been developed by an early tribe unless they could 
already think and people cannot think unless they already have language. 
(Gopnik, 1984) Clearly the reasoning here is predicated upon the principle of the 

                                                 
2 Leibniz’s analogy of a chunk of marble derives from the fact that marble has veins and as 

such the range of models that can be sculpted on it is rather limited. 
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priority of language over thought which is vigorously contested by positions like 
Elizabeth Bates’ that uphold the converse canon of the priority of thought over 
language. (Bates, 1984)33 

Nevertheless, with the modern rise and dominance of empiricism in various 
fields of study, the popularity and respectability of nativism as a theoretical 
explanatory account inversely waned. Yet, by the beginning of the 1960’s, the 
fortunes of nativism started to change. Largely due to the influence of Chomsky, 
an increasing number of linguists, psychologists, anthropologists and 
philosophers have come to view the nativist position more favourably and to 
bestow more plausibility than typically conferred on it. Chomsky’s arguments for 
nativism go back to his classic 1959 review of B.F. Skinner’s Verbal Behaviour. 
But the arguments were resisted by most linguists, psychologists and 
philosophers. In the intervening years, however, psychologists and other social 
scientists have tried to subject nativist claims to empirical tests. As a result, a 
wealth of fascinating data has come to light bearing on such claims and related 
debates in other parts of developmental psychology and more recently in 
connection with various pathologies of linguistic and cognitive disorders.  

Over the past several decades, it has become increasingly apparent that 
much of our cognitive abilities rely on the existence of innate theories of some 
specific domain of knowledge. For example, it seems that children possess an 
innate basis of information about other minds whose disruption can ensue in 
pathological states like autism. Innate beliefs have also been invoked in the 
explanation of other domains of cognitive competence such as: our knowledge of 
basic properties of physical objects and of kinds of stuff; children’s ability at 
exploiting limited information about numbers, set, and basic algebraic 
operations; adults’ conception of numbers; music perception; naïve conceptions 
of the physical world; certain facial expressions of emotions; deductive inferences 
and our reasoning concerning actions and their practical consequences. However, 
what is paradoxical in this situation is the revival of Cartesian rationalism by a 
descendent, viz. cognitive psychology, of its one time Lockean sworn enemy. The 
image of the organism as a tabula rasa, without predefined structures and central 
controllers, only enriched by the adjustments of an unconstrained medium to 
environmental pressures, has been jettisoned in favour of the progressive 
acceptance of different, more committing, levels of nativism. The reasoning that 
accompanies this shift of commitment is that if knowledge and learning involve 
representing, as most cognitive science seems to suggest, then the internal vehicle 
of representation must be innate.44 This has accordingly led many to bestow 

                                                 
3 As can be observed, the debate over nativism touches on one of the most intriguing cognitive 

conundrums concerning the relationship between mind and language.  
4 An important caveat concerning the doctrine of representationalism undergirding the above 

reasoning is in order here. There are cognitive researchers that take strong exception to the idea 
that the best computational theories of cognition require explicit representations. The objectors 
claim that there is in fact no evidence to support the view that such rules are explicitly represented. 
That is, even if one knows the input-output relations of a cognitive function, one still lacks a sure 
understanding of what happens in the intervening black box where representations or rules should 
be needed. Robert Matthews, for example, remarks that ‘in each case the evidence adduced falls 
short of establishing the claim in question, and always for the same reason: the evidence adduced 



Cogito – REVISTĂ DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PLURIDISCIPLINARĂ 43 

organisms with a wide range of innate structures.   
However, bestowing organisms with a wide range of innate structures does 

not undermine the role of experience as input and environmental trigger. A foetus 
does not develop, for instance, legs, arms and skin without exchanging oxygen, 
water and nutrients with its mother, and a neonate does not develop teeth and 
hair without breathing, drinking and eating. All of this involves interaction with 
an environment external to the organism. But, some critics of nativism overlook 
this point and create a straw man that can obviously be defeated, yet has no real 
defender! For example, in the widely quoted connectionist critique of nativism, 
Rethinking Innateness, Jeffrey Elman et al. enunciate that a trait is innate just in 
case it is ‘the product of interactions internal to the organism’ and then carry on 
to criticise the existence of innate representations on the grounds that the 
development of representations is sensitive to environmental factors.55 (Elman et 
al., 1996, 23; emphasis added) The following statement by Jerry Fodor should 
suffice to absolve nativism of the accusation: 

Linguistics is the locus classicus of recent nativist theorizing. But linguists 
might reasonably claim to be the only cognitive scientists who have ever taken the 
interactionist program completely seriously.’ (Fodor, 1998a, 146)66 

Indeed, Fodor has been one of the most prominent contemporary 
philosophers at the forefront of defending the innateness of language through a 
number of influential arguments that are rather less empirical in nature and more 
abstract in orientation. What is, in fact, so conspicuous about Fodor’s approach to 
language is his heavy use of a priori and logical arguments – as opposed to 
straightforward a posteriori and empirical reasoning – whereby he attempts to 
argue for the existence of innate knowledge not only of the syntactic categories 
and structure of language but also of internal words. One of his central 
arguments thus runs as follows:  

Learning a language (including, of course, a first language) involves learning 
what the predicates of the language mean. Learning what the predicates of a 
language mean involves learning a determination of the extension of these 
predicates. Learning a determination of the extension of the extension of the 

                                                                                                                                      
bears only on the input/output behavior of speakers or learners; it provides no support for 
hypotheses to the effect that such behavior is the product of a representation-using system. It could 
as well be the product of an input/output equivalent non-representation-using system.’ (Matthews, 
1984, 1083) However, in response, it should be noted that the argument from the alleged evidential 
poverty of representationalism still misses its target. For, even if one grants that there is yet to be a 
clue to the internal representation of the rules/procedures of a cognitive operation, already the 
very form of their input/output data may suffice to make the case for representationalism. 

5 The objection is obviously predicated on the twofold equation of “internal = organism” and 
“external = environment” and the association of the former with nativism and the later with anti-
nativism. But, is this absolutist dichotomy warranted? The issue of “absolute” versus “matter of 
degree” interpretation of nativism is obviously in need of further clarification and discussion. 

6 As part of a fivefold nativist manifesto, Muhammad Khalidi remarks, nativists acknowledge 
that ‘there are complex interactions between nature and nurture, or genes and environment’. 
(Khalidi, 2002, 252) But, as Christopher Horvath points out, not all nativist accounts comport 
comfortably with the idea of interaction; for example, on ‘the developmental fixity conception of 
innateness, no psychological characteristic that is produced by an interactionist process can be 
innate.’ (Horvath, 2000, 327)  
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predicates involves learning that they all fall under certain rules (i.e. truth rules). 
But one cannot learn that P [predicates] falls under R [rule] unless one has a 
language in which P and R can be represented. So one cannot learn a language 
unless one has a language. (Fodor, 1976, 63-64) 

Now, from a critical point of view, the question is whether Fodor’s argument 
is sufficiently persuasive or not. The task is obviously twofold: to see whether the 
argument is valid, viz. whether the conclusion follows from the premises, and 
whether it is sound, i.e. given its validity, whether the premises are justified. In 
order to probe these two aspects of Fodor’s reasoning, the argument may be 
simplified, hopefully without distortion, in the following form:  

 
1. Learning a language requires learning a rule. 
2. Learning a rule requires representing a rule. 
3. Representing a rule requires already knowing a language. 
Therefore, 4.  Learning a language requires already a knowing a 

language. 
 
1. Premise 1: Languages and Their Rule 
The first thing to note about this premise is that it can lend itself to two 

readings, since there is a scope ambiguity in the existential quantifier in the 
premise. The premise could be rendered either strongly or weakly, and 
accordingly the interpretations would be as follows: 

 
(1) Strong Reading: There is a rule R such that one learns language L only if 

one learns R. 
(2) Weak Reading: One learns language L only if there is a rule R such that 

one learns R. 
 
They could be represented schematically in the language of predicate logic 

for existential quantifier in the following manner: 
 
(1) R (one learns L only if one learns R) 
(2) One learns L only if R (one learns R) 
 
But, what is important to observe is that Fodor needs the strong version for 

sustaining his argument for nativism. For, what is required for the weak version 
is to construe knowledge of language only as an ability to use language. That is, 
an ability to conform to some rules which is not sufficient to support a nativist 
conception of language. Therefore, a weak reading of the first premise renders the 
argument invalid. 

Chomsky has, however, countered the ability reading of linguistic knowledge 
by noting crucial contrasts between the concept of ability and what is involved in 
knowing a language. He points out that ability ‘can improve with no change in 
knowledge’ and, moreover, ‘can be impaired, and can even disappear, with no loss 
of knowledge of language at all.’ (Chomsky, 1990, 514-515) Furthermore, he notes 
that an ability conception of language has been completely unproductive. It led 
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precisely nowhere. One cannot point to a single result or discovery about 
language, even of the most trivial kind, that derives from this conception.77 
(Chomsky, 1990, 516) 

 
2. Premise 2: Rules and Their Representation 
The second premise is also susceptible to various renditions. For one thing, 

in characterizing a behavioural pattern, one has to distinguish between (i) being 
guided by a rule and (ii) fitting a rule. For instance, although a plant exhibits a 
regular behaviour, it does not represent a rule. That is, a tree’s behaviour fits a 
rule but is not guided by the rule. Therefore, in the case of language, it may be 
claimed that although a child’s speech pattern fits a certain rule, it does not follow 
that it is guided by it. The latter needs further justification. 

However, what might be more damaging to the argument is an ambiguity in 
the premise. Again, there are two possible ways of reading the premise: 

 
(A) Strong Reading: Coming to know a rule requires a prior ability to 

represent it. 
(B) Weak Reading: If one has come to know a rule, one has to be able to 

represent it. 
 
The problem is that although the weak version appears plausible, it does not 

entail the strong one. In other words, one may hold the weak version without 
subscribing to the other one, and the premise required for the nativist argument 
has to be in the strong sense. Fodor, nevertheless, offers a lemma in support of 
this and the next premise vis-à-vis the notion of learning. 

 
Premise 3: Representations and Their Knowledge 
This premise is also in need of clarification, specifically about the notion of 

language invoked. For, if the notion of language is broadly interpreted, then the 
claim verges on banality. However, Fodor’s invocation of language is more 
substantial, and he adduces the following sub-argument in defence of his 
position. 

The argument revolves round the impossibility of changes in the 
representational system of an organism. Fodor argues that a stronger 
representational system cannot arise from a weaker one by means of general 
learning involving, by and large, hypothesis formation and confirmation. (Fodor, 
1976 & 1980) In fact, the argument is applicable to any theory of learning 
couched in terms of conceptual enrichment. On the basis of purely logical 
reasons, he contended that nothing new could be acquired during cognitive 
development. Basically, the insight is that theories purporting to explain such 
new acquisition can offer explanation on pain of presupposing the availability of 
the very concepts involved in the new acquisition. Notwithstanding possible 

                                                 
7 Obviously, the underlying thought here is that a respectable naturalistic-cum-scientific 

account of language must be able to provide a research programme which is very much reminiscent 
of, and even possibly inspired by, Imre Lakatos’s work on the demarcation and methodology of 
science. (Lakatos, 1970) 
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misunderstanding, Fodor’s following illustration gives a flavour of his intent: 
Suppose we have a hypothetical organism for which, at the first stage, the 

form of logic instantiated is propositional logic. Suppose that at stage 2 the form 
of logic instantiated is first-order quantificational logic. The particular example 
does not matter in any respect, except that I want it to be clearly a case of a 
weaker system at stage 1 followed by a stronger system at stage 2. And, of course, 
every theorem of a propositional logic is a theorem of first-order quantificational 
logic, but not vice versa. 

Now we are going to try to get from stage 1 to stage 2 by a process of 
learning, that is, by a process of hypothesis formation and confirmation. Patently, 
it can’t be done. Why? Because to learn quantificational logic we are going to have 
to learn the truth conditions on such expressions as “(X)Fx.” And, to learn those 
truth conditions, we are going to have to formulate, with the conceptual 
apparatus available at stage 1, some such hypothesis as “(X)Fx” is true if and 
only if … But of course, such a hypothesis can’t be formulated with the conceptual 
apparatus available at stage 1; that is precisely the respect in which propositional 
logic is weaker than quantificational logic. Since there isn’t any way of giving 
truth conditions on formulas such as all “(X)Fx” in propositional logic, all you can 
do is say: they include Fa and Fb and Fc, and so on. (Fodor, 1980, 148) 

 
The basic structure of the argument may be represented as follows: 
1.  Learning involves changes in the representational system of an organism. 
2.  Representational changes cannot take place unless the representational 

system already has the required conceptual apparatus for the change. In other 
words, a stronger representational system cannot arise from a weaker one. 

Therefore, 3. Learning is impossible. 
   
To tailor the conclusion of the argument for the context of language, it may 

be inferred that: one always starts with a language which is at least as powerful as 
any language which one can acquire. Intuitively, the argument sounds 
paradoxical, but as Piattelli-Palmarini observes, ‘it is perfectly compelling’, and 
he goes on to note that ‘the appearance of paradox persists only if we maintain 
the traditional assumptions of the domain.’ (Piattelli-Palmarini, 1995, 378) Yet, 
Fodor’s intention was nothing but subvert those very assumptions. 

 
3. A febrifuge for the Fodorian Fever 
The apparent paradoxical air of Fodor’s argument for the impossibility of 

learning may prompt one to revisit the issue of cognitive acquisition in general, 
and the acquisition of concepts in particular, to ascertain the viability of the 
Fodorian framework. Thus, the remaining part of the paper is concerned with a 
possible counter-argument against Fodor on concept acquisition and how he may 
deal with such criticism. This in turn will pave the way for a brief final discussion 
on the impact of Fodor’s response to such counter-moves on the relationship 
between Chomsky’s understanding of language and Fodor’s corresponding 
conception.  
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A possible argument against the Fodorian nativism, which seems to enjoy the 
same brevity and ferocity as Fodor’s, may run thus: 

1.  Linguistic ability requires conceptual apparatus. 
2.  To have a concept C (to think of something as a C) one must be acquainted 

with a C.     
3.  Objects with properties, like C, must persist in time. 
Therefore, 4. One cannot have concepts in advance of such a knowledge. 
 
However, in view of Chomsky’s argument from the poverty of the stimulus,88 

one may circumscribe the counter-argument to the content of concepts. Thus, to 
express the conclusion less ambitiously: the content of concepts cannot be 
acquired in advance of knowledge by acquaintance. The implication of this 
circumscription is to restrict nativism to the syntax of the language of thought, 
since it is the syntax which defines a system of representation. As Martin Braine 
observes, one is thereby led to distinguish ‘syntax of thought’ from ‘language of 
thought’. Indeed, one can contrast two ‘language of thought’ concepts. One is 
Fodor’s, in which essentially everything is innate. In the other, the language of 
thought would be partially innate and partially acquired. (Braine, 1994, 244) 

Thus, on this revised reading of nativism, syntax would be innate and 
provide the innate format for representing knowledge, and the content of 
predicates would be the acquired part. 

In his more recent works on concepts, however, Fodor has mounted a 
concerted challenge to this syntactic nativism in favour of a full syntax plus 
semantic nativism by arguing for what he calls “Informational Atomism”. (Fodor, 
1998b & 2001) The doctrine of Informational Atomism is predicated upon two 
components: namely, 

Informational Semantics: Content is constituted by some sort of nomic, 
mind-world relation. Correspondingly, having a concept (concept possession) is 
constituted, at least in part, by being in some sort of nomic, mind-world relation.  

Conceptual Atomism: Most lexical concepts have no internal structure. 
(Fodor, 1998b, 121) 

And, in response to the above argument that one cannot have concepts in 
advance of acquaintance with instantiations of the concepts in question thus 
undermining a combined syntax and semantic nativism, Fodor concedes that his 
account has a difficulty in this regard. (Fodor, 1998b, Chapter 6 and passim & 
2001, 143 ff.) Yet, he attempts to parry the problem by introducing what he dubs 
“The Constitution Thesis”: the idea that to be a, say, doorknob99 is to have that 

                                                 
8 The basic idea behind the argument is that no non-nativist language acquisition mechanism 

could reliably deliver knowledge of the language on the basis of the sort of exposure to the “data” a 
child actually has. The reason for this is that there are simply too many possibilities for children to 
rule out, and the data they are exposed to are not sufficient to choose amongst these hypotheses, 
and reliably settle on the correct language. (Gleitman & Wanner, 1988) Chomsky himself 
acknowledges that arguments from the poverty of the stimulus have a long historical precedence 
dating as far back as Plato, and rationalists like Descartes and his followers ran versions of it. 
(Chomsky, 1966) However, it should be emphasised that what is new in Chomsky is the formal 
means of characterising language thereby providing a detailed appreciation of its complexity. 

9 Fodor’s favourite example! 
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property that minds like ours “lock to” in consequence of the kinds of experiences 
from which our kinds of mind learn the doorknob prototype.1100 (Fodor, 1998b, 134 
ff. & 2001, 144 ff.) In effect, somewhat paradoxically, what Fodor is offering is 
only a variant on what his anti-nativist nemesis, Locke, offered on our acquisition 
of the concept “red”: namely, make it a property that is defined relative to us. 
That is, red is a mind-dependent property that is caused by the essence of red 
things. 

Now, according to this hybrid account of concepts, the acquisition of the 
concept “doorknob” – just continuing with Fodor’s own example – has two 
phases. One of them maps from doorknob experiences to a doorknob prototype in 
the way that empiricists envisaged it. And the other one starts from a doorknob 
prototype and yields a mental representation that is of the right kind to be the 
concept of “doorknob”: viz. a mental representation that is “locked” to an 
extension that includes all and only the doorknobs. On the basis of this 
“adulterated” account of concept nativism, Fodor then remarks, 

I suppose it’s just a brute fact about minds like ours that experiences of the 
sort that eventuate in doorknob-prototype-formation also eventuates in locking 
to doorknobhood; if we had different kinds of minds, we’d … ‘generalize’ 
differently from our experiences of prototypical doorknobs. Likewise, if we had 
different kinds of eyes, we would not generalize from experiences of tomatoes to a 
mental representation that’s locked to being red. So said Locke, and so say I. 
(Fodor, 2001, 144) 

Notwithstanding Fodor’s own admission that ‘there are lots of problems with 
this picture’ and ‘the odds are that nothing of this kind will work’ (Fodor, 2001, 
144), a couple of observations needs to be made. A relatively minor one is the 
commitment of the account to the existence of Lockean essences and generally to 
an essentialist view of properties. Should one harbour any reasonably justified 
enmity towards essentialism, the account would obviously be rendered 
unacceptable. But, more importantly, from the point of view of psycholinguistics, 
the account – especially in view of its Constitution Thesis – is more of a 
metaphysical hypothesis than a cognitive theory of concept acquisition. Certainly 
there is nothing amiss in furnishing an ontological underpinning of one’s nativist 
theory, but, given the nature of such a priori theorisations, they stand aloof of 
evidential confirmation or disconfirmation, and thereby reducing the empirical 
content of one’s nativist theory.   

The latter observation, however, may leave Fodor unfazed as his 
argumentation for nativism stems from concerns other than empirical matters. 
This is an important point that has a direct impact on how his arguments should 
be interrelated to Chomsky’s argument for nativism from the poverty of the 
stimulus. Fiona Cowie, for example, suggests that Chomsky’s and Fodor’s 
arguments are mutually independent. (Cowie, 1999) But, a close reading of 

                                                 
10 The notion of “prototype” is closely associated in psychology with the work of Eleanor 

Rosch, Carolyn Mervis, and their colleagues on the structure of concepts, according to which 
concepts are represented by a cluster of properties that instances of the concept typically or usually 
exhibit. On the prototype theory, concepts have internal structure, but the structure is not 
definitional. (Rosch, 1973, 1978; Rosch & Mervis, 1975; Rosch et al., 1976; Mervis et al., 1976) 
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Fodor’s argumentation shows that although Fodor’s conclusion is independent of 
Chomsky’s, the latter cannot be true unless the former is. That is, the success of 
Chomsky’s reasoning is dependent upon – or to use another metaphor, 
embedded within – the Fodorian framework.    

The reason for this reading of the interrelationship between Chomsky’s and 
Fodor’s works is that should Fodor’s argumentation fulfill its promise, there 
would be a large domain general inventory of innate concepts, among which one 
may encounter linguistic ones, that have been established on non-empirical 
grounds. In other words, although Fodor’s nativism encompasses linguistic 
innate items, there is, in Fodor’s words, ‘nothing particularly linguistic about’ it. 
(Fodor, 2001, 110) In contrast, Chomsky’s nativism is an innateness of domain 
specific propositional attitudes, viz. linguistic cognitive states, that has been 
propounded on the basis of empirical premises. This means that the innateness 
of Chomsky’s linguistic propositional attitudes is indebted to the innate existence 
of their constituent parts, i.e. innate concepts. Yet, the very existence of innate 
concepts – Fodor’s position – does not logically imply the existence of innate 
linguistic cognitive states – Chomsky’s position.1111 Therefore, the interrelationship 
between Chomsky’s nativism and Fodor’s is a matter of unidirectional 
dependence, not mutual independence.     
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Abstract: There are many ways of super imposing philosophical systems, 

with both distinct and mutual roots, and affinities. The history of philosophy is 
generous with such endeavors. However, I presently choose to take a different 
and perhaps harder approach. Sinceboth Leibniz and Cantemir are masters of 
thought and language, I turn to a third spiritual authority, the Romanian 
philosopher Constantin Noica, in order to find out what kind of language do 
philosophers speak. Ontology and enunciation, history and spirituality – these 
are the ingredients of a great philosophy. The endeavors of Leibniz, Cantemir 
and Noica are different “faces” of the same man: the perennial philosopher! 
However, I am not concerned with Leibnizian and Cantemirian philosophies 
intrinsically, but rather with Noica’s interpretation of their spiritual legacy. 

 
Keywords: culture, mathesis, joy, spirit, language, enunciation, Romania     

 
 
Când filosofii vorbesc, oamenii tac. În schimb, când oamenii vorbesc, ei o fac 

fiindcă mai întâi au vorbit filosofii. Tăcând la început, ei prind a vorbi când lumea 
cuvintelor s-a aşternut peste casele lor tăcute. Mai întâi, Socrate a coborât 
cuvântul său în casele oamenilor şi oamenii l-au ascultat până s-au plictisit de 
cuvinte, şi l-au ucis. Apoi, Iisus a coborât în Capernaum şi în Ierusalim, iar 
cuvântul său a fascinat şi a îngrozit, şi tot din fascinaţie şi groază a şi murit. Mai 
târziu, filosofii mai „mici” le-au vorbit oamenilor despre matematică şi 
astronomie, politică şi moravuri. Unii dintre ei au murit „pre limba lor”, ca 
Giordano Bruno, care s-a ocupat şi de „monada” primită în dar de la Pitagora şi 
Platon; alţii au trăit vieţi bune.  

Marele Leibniz, rafinat şi cosmopolit, parizian, londonez, hanovrian, a vorbit 
oamenilor şi prinţilor despre lume, viaţă şi credinţă, despre ontologie, religie şi 
limbaj, despre Egipt şi China. A trăit bine şi a murit, se pare, împăcat. Mult mai 
spre est, în lumea voievozilor şi sultanilor, Dimitrie Cantemir, care a fost un fel de 
Leibniz al Răsăritului, vorbea limba politicii şi a diplomaţiei – ceea ce făcuse şi 
Leibniz. Domnitor pentru câteva clipe, filosof pentru totdeauna, diplomat abil o 
viaţă întreagă, Cantemir a trăit pe picior turco-rusesc, căutând o cultură 
„românească” prin străinătăţi. Cum şi cât îi onorează posteritatea?Ce conştiinţă 
modernă le primeşte, ca o gazdă bună a marii filosofii, „excesele”? Noi, singuri, le 
administrăm avutul. Şi-l înmulţim simplu, punându-i faţă în faţă. 

Dar cum anume s-o facem? Cum să se privească ei? Îmi pare că a-i pune să se 
privească fix, precum statuile, e un exerciţiu care creează aparenţa că se poate 

                                                 
 Lect. univ. dr., - Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 
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„simplifica”. Corpurile inerte sunt mai uşor (sau mai greu!) de manevrat. 
Simbolic, dar şi tematic, câtă vreme suntem dispuşi să vedem în istoria gândirii o 
„supă primordială”, în care toate epocile sunt corpuri statuare, „exerciţiul” e 
reductibil la apartenenţe şi „afinităţi elective” comune. Care sunt acestea? O 
întretăiere de secole trăite sub o amprentă renascentist-iluministă, vasăzică 
„revoluţionară”, o exprimare în bună măsură eclectică, o logică a „cantităţii”, a 
enciclopedismului ca „soluţie” la o lume fragmentară. 

Pe de altă parte, relaţia aceasta a „privirii” poate fi trecută printr-un filtru 
diferit. Întrebării „în ce măsură există o paradigmă comună leibniziano-
cantemiriană?” îi dedicăm un răspuns mijlocit – gravitând în jurul unor 
consideraţii desprinse din textele lui Constantin Noica. Cum ajungem însă la 
filosoful de la Păltiniş? Mai întâi, prin discipolii săi, prin cei care ne sunt mai 
aproape istoric şi caută a mijloci pentru „marele” şi „micul” public de azi şi de ieri 
judecăţile şi tribulaţiile filosofice noiciene.  

Andrei Pleşu, în a sa Minima moralia reflectează la sensul practicii culturale, 
cu potenţială deschidere „utilă”. El se întreabă deschis: „pentru ce cultura şi 
apelul la cultură?”, „cum poate fi cineva om de cultură?” câtă vreme cultura nu e 
de „folos” în faţa situaţiilor-limită şi nici nu presupune o rigoare morală deprinsă 
printr-un exerciţiu deductiv de „legiferare” morală. (vezi p. 94-95)1 Aflat, deci, 
într-un impas „cultural” trecut prin filtrul unei lamentatio a inutilităţii culturii pe 
axa dimensiunii comportamentale, morale, sociale, euristice a individului, Pleşu 
îşi îndreaptă privirea către maestrul său Constantin Noica, pe care îl întreabă: 
„cum poate cineva să fie om de cultură şi de ce merită să faci cultură”? 

Ce răspunde Noica? Sunt patru motive pentru care merită să faci cultură şi care 
te invită s-o practici, perseverând natural în a-ţi oferi darurile ei cele mai de seamă: 
bucurie, spiritualitate, libertate, curăţenie. Fără a da neapărat sentinţe, Noica oferă o 
perspectivă sintetică asupra unui cvadruplu perimetru „justificator”: 1). Cultura e 
singura sursă certă a unei bucurii permanente; 2). Cultura e adevărata formă de 
maturitate a spiritului; scoate lumea din starea ei de minorat, metamorfozând-o; 
3). Cultura e singurul loc în care libertatea e la ea acasă; cultura eliberează, dezleagă, 
dezrobeşte; 4). Cultura e o formă foarte eficientă de igienă a spiritului. (vezi p. 96-
99; şi cele trei „codicile” ulterioare – p. 99-101) 

În logică noiciană, „bucuria” invocată poate fi şi acea „bucurie” din Mathesis 
sau bucuriile simple; iar „spiritul” – celălalt element recurent din „tetragramă” – 
revine şi în Mathesis şi în Concepte deschise în istoria filosofiei la Descartes, 
Leibniz şi Kant. Din perspectiva căutatei „priviri” Leibniz–Cantemir, ne 
interesează mai ales două manifestări ale acestui „spirit”.  

Întâi, ceea ce Noica numeşte „schemele spiritului” (Mathesis, p. 85), acele 
scheme ce se traduc în „conţinuturi de cunoaştere” şi „conţinuturi de viaţă” 
(p. 86). Filosofii noştri stau ei înşişi sub o logică noiciană, sub o „schemă a 
schemei”. Căci se „închină” la o ştiinţă universală, la o „Mathesis universalis”. 
Noica afirmă exact acelaşi lucru: „propun această senină, această deliberată 
închinare către o Mathesis universalis a sufletescului” (p. 34). În această logică, 

                                                 
1 Toate sursele vor fi date în paranteze (cu precizarea paginii, respectiv a titlului şi/sau 

autorului atunci când e necesar), conform ediţiilor indicate în bibliografie.  
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bucuriile simple sunt cele generale şi vaste, cele matematice, superior artificiale – 
şi nu inferior naturale, corporale, reale, ci spiritual-ideale. (vezi p. 34; şi Ianoşi, 
Constantin Noica – între construcţie şi expresie, p. 40) Cultura geometrică – 
spune Noica – urmăreşte „unificaţia” ordonatoare, pătimeşte, suferă după 
„nostalgia unului” în chip de construcţie „monoteistă”, cu toate că atinsă de 
imanenţa sa autoreferenţială. (vezi p. 11; şi vezi Ianoşi, p. 40) Leibniz devine aici 
chiar modelul explicit al „unificaţiei”, alături de un Platon sau un Husserl. (p. 11) 
Aşadar, rezumând laolaltă cu exegetul:„bucuriile simple sunt cele abstracte şi 
generale, logice şi matematice [...] Să oferi sens lumii prin semnele ce-ţi stau la 
îndemână, matematice şi lingvistice” (Ianoşi, p. 41).Proiectul noician e unul al 
„ideii” şi al bucuriei născute din îngheţul geometric şi totuşi tandru al „ideii”. 
Calculul său „ştiinţific” se întoarce asupra existenţei obnubilate prin istorie, 
pogorând asupră-i o „noapte atoatesimplificatoare”, în care poţi vedea tocmai 
fiindcă e întuneric. (vezi p. 35) 

E simplu! „Viaţa, care de atâtea ori a întrecut ştiinţa, îşi poate găsi o Mathesis 
a ei. [...] Să înceapă exerciţiul actelor pure. Să incorporeze ideile. Să facă din ele 
limbajul universal, posibilitatea oamenilor de a se înţelege unii cu alţii, de a 
coincide unii cu alţii, între ei şi, toţi împreună, cu eternitatea. În locul bucuriilor 
regionale să instaurăm bucuriile generale, mai simple şi mai vaste. În locul 
spiritului istoric, în care primează destinul [...] să aducem spiritul matematic, în 
care primează [...] generalitatea şi veşnicia.” (p. 34) Avem în faţă o „extrapolare” 
ştiinţifică şi imuabilă a vieţii, geometria, acea geometrie născătoare a culturii 
europene, de la greci la însuşi Noica, şi fără doar şi poate preferabilă timpului 
liniar, însumat şi consumat. 

Al doilea sens al „spiritului”pe care îl invocăm e spiritul reconstruit istoric. 
Volumul său Concepte deschise ni se proiectează prin filtrul unui lămuritor 
„cuvânt înainte” (datat septembrie 1936, Sinaia) în care Noica decantează trei 
mari interese ale istoricului filosofiei: „rezumarea”, „expunerea” şi „explicarea” 
ideilor. (p. 8; vezi şi Ianoşi, p. 43) Sau, altfel spus: „un breviar al idelor”, o 
expositioca tablou istoric şi, în fine, o sistematizare explicativă. Şi cu toate că cel 
de-al treilea pare „singurul tip valabil de a face istorie” (p. 8), optează pentru un 
al patrulea tip – alternativ – de cercetare şi reconstrucţie de idei şi sisteme, 
anume: „să reconstituim spiritul care dă acele idei” (p. 9). Ne reîntoarcem, 
vasăzică, „ca din întâmplare”, la „spirit”! În plus, „reconstituirea” lui Noica 
presupune şi faptul că sistemele filosofice rămân „deschise”! Ideile însele rămân, 
în „suspendarea” lor, deschise – ceea ce înseamnă că şi „demne de a fi redeschise” 
(Ianoşi, p. 43). 

Ce anume rămâne „deschis” din filosofiile lui Leibniz şi Cantemir? În 
universul hanovrian rămâne deschisă formidabila ontologie leibniziană – care e 
prilej şi de acea simplă bucurie abstractă, logico-matematică, pentru Noica – o 
ontologie pe care tot Noica o întoarce printr-o butadă din Mathesis atunci când 
spune: „să punem ferestre peste tot”, „nu pentru a privi în lucruri”, ci „pentru a 
face lucrurile să ne vadă” (p. 87). 

La Cantemir, pare să rămână deschisă şi „rostirea românească”. Fiind un 
filosof care edifică prin limbă, chiar Noica primeşte – de la el şi de la alţii, români 
şi străini – posibilitatea de a edifica el însuşi, pe urmele unui model întrucâtva 
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heideggerian, o filosofie centrată pe „rostirea românească”.  
Ajungem, iată, la „împletirea” prin limbă şi, implicit, la acele „semne 

lingvistice” prin care se căuta, harnic şi ceremonios, „sensul” dăruit lumii. 
Matematică şi lingvistică, concept şi cuvânt – acestea sunt perechile din Mathesis 
– o paradigmă (de)dublată în care îi înscriem, fără dificultate, pe toţi trei. În ceea 
ce priveşte limbajul, un mare comentator pe nume Donald Rutherford afirmă că 
Leibniz se distinge prin două mari preocupări: planul unui limbaj ideal, artificial 
(characteristica universalis), iar apoi, numeroasele preocupări istorice şi 
filologice legate de limbajele naturale, esenţializabile ca „rădăcini” universale. 
Limbajul aşa cum îl articulează Leibniz, e interconectat lumii. El nu e o barieră, 
aşa cum credeau unii dintre contemporanii lui, o stavilă care blochează 
înţelegerea lumii, ci chiar cheia de o citi pe aceasta. Limba e spirit al lumii şi nu 
zăgaz al cunoaşterii ei. Şi Rutherford, şi Noica vorbesc de acea scrisoare a lui 
Descartes către Mersenne, în care acesta condiţiona limba universală de 
progresele „desăvârşirii” filosofiei. (Rutherford, Philosophy and Language in 
Leibniz, p. 232; Noica, Concepte, p. 74) Leibniz e gata să-l contrazică: principiile 
fundamentale sunt suficiente, căci limbajul şi filosofia sunt două ape care curg 
împreună. Ce caută filosoful nostru sunt semnele unei limbi a ideilor şi a curgerii 
lor înspre lumea în care se desfăşoară. Imu(t)abile şi eterne – ca toate Ideile cele 
bune – dar şi activ integrate în practica hic et nunc a „universalităţii” curgătoare. 
O limbă cu „temei logic” (p. 77), ideografică şi spirituală.  

Tot aşa cum Leibniz căuta un „alfabet al ideilor” spre a fi semnificat şi utilizat 
ca o limbă universală, Cantemir introduce un „alfabet al spiritului” spaţiului 
românesc. Aici, evident, propun o legătură tot prin Noica şi a sa „rostire 
românească”. În „cuvântul înainte” la Rostirea filosofică românească, datat 1968, 
Noica scrie: „să ne înfăţişăm, cu limba noastră, la judecata istoriei” (p. 9), să ne 
vedem „chipul” şi prin rostire să ne „răs-bunăm”, aş spune, cu „partea noastră 
românească” (p. 10), datori fiind lumii cu un „rest românesc în cele ale gândului” 
(p. 10). Un atare „proces” va depinde şi de lumea unor „cuvinte-cheie pentru 
întemeierea filosofică” (p. 11), însoţite de hermeneutica lor ca şi heideggeriană şi 
de bucuria hegeliană a opoziţiilor limbii. Dar până la a săpa bucuros în jurul 
cuvintelor, îngrijindu-te de plantele acestea care dau rod şi de altoaie, ele trebuie 
sădite. Le sădim mai întâi, spre a le prăsădi mai târziu. Din ce seminţe cresc 
plantele acestea? 

Alfabetul „seminal” (de la semen-ul latinesc, adică sămânţă) al lui Cantemir – 
„domnul” acesta pe care Noica îl vede „primul european din Răsărit”, „un român 
europenizat” (Ce e etern şi ce e istoric în cultura românească,în Pagini despre 
sufletul românesc, p. 22) cu privirile întoarse asupra României, omul- „spectacol” 
al istoriei culturii româneşti, vorbind limbi străine spre a gândi şi filosofa 
româneşte – e dublu. Întâi, sunt chiar cuvintele şi conceptele lui, precum şi 
cercetarea noiciană „în cuvânt” şi implicita „decojire” ontologică a limbii. 
Dovezile „numelor” cantemiriene introduse în circuitul lingvistic şi filosofic, sunt 
clare: „activitas”, „apofthegma”, „aporia”, „atomuri”, „axioma”, „gheneralis”, 
„dialectic”, „energhie”, „idea”, „categorii”, „materie”, „metafizica”, „sentenţie”, 
„stihie”, „sofisma”, „siloghismos”, „theorie”, „ypothesis” ş.a. (vezi Dicţionarul 
operelor filozofice româneşti, p. 103) Neologismele introduse creează şi recreează 
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limbă filosofică şi, implicit, o tipologie cognitivă anume. Dar mai e ceva aici: şi 
anume calcurile „româneşti” cantemiriene. Căci împrumuturile de neologisme 
adaptate prin traducere nu sunt suficiente – ceea ce şi Cicero observase în 
strădania sa de a desprinde filosofia romană de greci, ca şi alţi interpreţi de 
limbaje „culturale”. Limba dă măsura unui fel de a fi atât în spiritualitate, cât şi în 
mundan. Creaţia lingvistică ordonează modelele de existenţă şi de gândire. Limba 
e „suflet”, deopotrivă privat şi comunitar, iar „omul se mişcă în lume pe măsura 
cuvintelor” sale despre lume. (vezi Dicţionarul, p. 29) Noica însuşi reţine din 
Istoria ieroglifică trei cuvinte – corespunzătoare „substanţei”, „cantităţii” şi 
„calităţii” în ordine categorială aristotelică: „ceinţă” (ce este?), „câtinţă” (cât de 
mare?) şi „feldeinţă” (în ce fel?). Împreunate, topite unul într-altul, ele sunt – ni 
se spune – „o mentalitate filozofică şi o lecţie” (Rostirea, p. 110). „Rădăcinile 
cugetului”, „mirarea acestuia de-a fi în lume” şi „de-a fi el însuşi o lume” (p. 113) – 
toate ne sunt aproape fiindcă ne sunt aproape prin limbă, şi cresc pe un ogor 
cantemirian unde „cultura” (din latinescul colere, adică a cultiva pământul) dă în 
pârg.  

Nu pot încheia altfel decât prin problema „moştenirii”. Cine stă în „ochiul” 
furtunii devenirii româneşti în filosofie? De unde venim şi încotro ne îndreptăm? 
Noica va rediscuta uneori „cui” anume să-i revină menirea dea topi valori 
universale în spiritul filosofiei româneşti. O filosofie nu a „înţelepciunii” vane (ca 
dovadă accentele anti-maioresciene), ci a sensibilizării şi a personalizării. Şi, deşi 
modelele sale par să rămână Lucian Blaga, Nae Ionescu ori Mircea Vulcănescu, 
un lucru e sigur: că spiritualizarea filosofică a spaţiului românesc e prefigurată, 
anevoie, dar cu neîndoioasă satisfacţie, prin joncţiunea Neagoe–Cantemir. 
(Ianoşi, p. 144) 

Ajuns la urmă, mă întreb în ce fel am progresat cu „privirea” aceasta? Alţii să 
judece. Eu „văd” numai un aer tare pe care amândoi au putut să-l respire, prin 
plămânul filosofului. Ca înţelepţi şi ca „maeştri” ai umanităţii (din magister, deci 
de la magis, adică „mai mult”, de unde şi puterea dominatoare din „magia” lor), 
cei doi şi-au împărţit lumea în două, de la vest la est, de la ocean la mare, şi au 
populat-o cu urmaşi. De s-ar fi întâlnit, la curtea lui Petru cel Mare sau în altă 
parte,ar fi scris cot la cot un fel de „biblie” neaoşă a filosofilor, ce-ar fi sunat cam 
aşa: „La început, a făcut Spiritul geometria şi limba. Şi limba era netocmită şi 
goală. Cine s-o vorbească? Întuneric era deasupra adâncului, iar Spiritul însuşi se 
purta pe deasupra tuturor. Apoi Spiritul a spus: «Să facem om după chipul şi 
asemănarea noastră, ca să stăpânească cuvintele şi formele, corpurile şi ideile». Şi 
a văzut Spiritul că era bine”.  
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Abstract: In Comments on the Legend of Master Manole, Eliade expressed 

his perplexity in what concerns Romanian voivode’s obstinate quest for an 
abandoned unfinished wall as a place for his new revered edifice. Indeed, there 
is a widespread traditional belief all over the world according to which the place 
chosen for a new building must be free of the suspicion of a sinister past. My aim 
is to suggest a mythological solution that is likely to untangle Eliade’s dilemma 
by resorting to his very own explanative theory of ritual conduct.  

 
Keywords: Romanian myths of creation, cosmogonic dualism, abandoned 

place, ritual behaviour, Mircea Eliade. 
 
 
În Comentarii la legenda Meşterului Manole1, Mircea Eliade îşi exprimă 

nedumerirea cu privire la locul ales de domnitorul Negru Vodă în vederea 
mănăstirii sale. În mitologiile tuturor popoarelor, locul pe care urmează să se 
ridice o nouă construcţie trebuie să fie unul de bun augur, caracterul lui benefic 
fiind, de regulă, verificat şi confirmat prin practici magice specifice. În Ucraina, 
de pildă, se aşează pe locul respectiv pâine şi apă; faptul că rămân intacte până a 
doua zi este un semn că locul a fost bine ales, că este, cu alte cuvinte, un loc 
„neatins”, nebântuit. Nu întotdeauna însă locul neatins constituie o probă în 
favoarea bunei alegeri. La tribul Maravi din Africa, raţionamentul conduce la 
concluzia opusă. În vederea oricărei construcţii, trebuie consultat duhul locului, 
care îşi are sediul, de regulă, în preajma unui copac. Oamenii testează poziţia 
acestuia cu privire la viitoarea lor întreprindere presărând puţină făină la 
rădăcina copacului şi urmărind locul timp de douăzeci şi patru de ore. Dacă în 
acest răstimp făina rămâne neatinsă, e semn că duhul a respins alegerea făcută, 
motiv pentru care se trece la căutarea unui alt loc. În India, meşterul zidar bate 
primul ţăruş în aşa fel încât să străpungă capul Şarpelui Cosmic, şarpele subteran 
care susţine lumea – practică bazată, pe de o parte pe convingerea că orice 
construcţie trebuie începută în centrul lumii, iar, pe de altă parte, pe necesitatea 
                                                 

 Lucrare realizată în cadrul proiectului „Societatea Bazată pe Cunoaştere – 
cercetări, dezbateri, perspective”, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul 
României din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, POSDRU/89/1.5/S/56815. Lucrarea are la 
bază textul unei comunicări susţinute în cadrul Conferinţei internaţionale „Unity and 
Diversity in Knowledge Society”, organizată de Filiala Iaşi a Academiei Române în 
perioada 27–30 septembrie 2012. 

 Cercetător de gradul 3, - Academia Română, Iaşi. 
1 Mircea Eliade, Comentarii la legenda Meşterului Manole, Bucureşti, Humanitas, 2004, p. 67 

sqq. 
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de a evita cutremurele produse de eventualele mişcări ale şarpelui2. Dar 
indiferent de raţionamentul implicat în alegere, în toate situaţiile locul noii 
construcţii trebuie să fie nealterat de prezumţia unui trecut funest.  

În cazul baladei Mănăstirea Argeşului, observă Mircea Eliade, lucrurile se 
petrec exact invers. Negru-Vodă pare să caute cu obstinaţie locul nefast:  

 
,,Mândre ciobănaş,/Din fluer doinaş!/... /Nu cumva-ai văzut,/ Pe unde-ai 

trecut,/ Un zid părăsit/ Şi neisprăvit,/ La loc de grindiş,/ La verde-aluniş?/ – Ba, 
doamne, am văzut/ Pe unde-am trecut,/Un zid părăsit/Şi neisprăvit./Cânii cum îl 
văd,/ La el se reped/ Şi latră-a pustiu/ Şi urlă-a morţiu”3. 

 
„Este destul de obscură această căutare din partea Domnului a zidului 

«părăsit şi neisprăvit». Voia el cu tot dinadinsul să continue încercarea unui 
predecesor, despre care balada nu ne spune nimic? I se păreau sorţii de izbândă 
mai siguri dacă relua o acţiune întreruptă, dacă încerca să integreze opera lui unei 
anumite tradiţii?”– continuă Eliade4. Într-adevăr, alegerea domnitorului român 
descumpăneşte. Şi în mentalitatea populară românească este de rău augur 
ridicarea unei case pe ruinele unei alte construcţii. Clădirea părăsită are în ea 
ceva funest, macabru. Ea presupune o construcţie ratată, neîmplinită sau 
distrusă, fie din cauza unei conduite umane reprobabile (crimă, sinucidere, iubire 
interzisă ş.a.m.d.), fie prin intervenţia unor forţe malefice. Dar indiferent de caz, 
zidul părăsit indică un spaţiu nelocuibil, care nu a reuşit să devină cosmos sau 
care, pur şi simplu, a fost întors la stadiul de haos în împrejurări sinistre. 

Potrivit credinţelor româneşti, casele părăsite sunt locuri bântuite, aflate la 
dispoziţia spiritelor malefice. La fel este orice întreprindere umană abandonată 
(moara, fântâna, podul, drumul). Făcând o tipologie a locurilor rele în 
mentalitatea românească, Ernest Bernea (Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul 
român) include aici şi locul părăsit5; iar la Tudor Pamfile, de pildă, găsim 
informaţia că astfel de locuri nu numai că trebuie ocolite (chiar şi de privirile 
călătorului), dar ele nu trebuie nici stricate, nici mutate, pentru a nu determina 
spiritele malefice, lipsite fiind de spaţiul lor, să se împrăştie în zonele locuite de 
oameni6. De asemenea, în culegerea Elenei Niculiţă-Voronca (Datinile şi 
credinţele poporului român) întâlnim o serie de mărturii potrivit cărora locul 
părăsit are tendinţa să devină sediul duhurilor rele. De pildă, lângă Cernăuţi, pe 
muntele Ţeţin, se află ruinele unei cetăţi vechi care, în mentalitatea populară, a 
ajuns să constituie reşedinţa dracilor. Din aceeaşi culegere aflăm că magia de 
invocare a diavolului se produce de preferinţă în locuri părăsite7. În sprijinul 

                                                 
2 Ibidem, cap. „Alegerea locului şi consacrarea «Centrului»”. 
3 Vasile Alecsandri, „Mănăstirea Argeşului”, în Poezii populare ale românilor, partea I: 

Legende-balade, Cântece bătrâneşti, Bucureşti, Ed. Librăriei Socec & Co, Societate anonimă, 1908, 
p. 141. 

4 Mircea Eliade, Comentarii la legenda Meşterului Manole, ed. cit., p. 68. 
5 Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Bucureşti, Humanitas, 2005, p. 

23 sqq. 
6 Vezi Tudor Pamfile, Mitologia poporului român, ed. îngrijită şi prefaţată de I. Oprişan, 

Bucureşti, Ed. Vestala, 2006, p. 656. 
7 Marcel Olinescu, Mitologie românească, Bucureşti, Saeculum I.O., 2001, p. 363, 365. 
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aceleiaşi idei populare, Marcel Olinescu (Mitologie românească) consemnează 
credinţa potrivit căreia dracii se adună în casele ruinate, mai ales în bisericile 
ruinate. Dacă se întâmplă ca oamenii să părăsească o biserică, pune diavolul 
stăpânire pe ea, făcându-şi acolo propriul sălaş. Tot în clădirile şi în bisericile 
ruinate se adună strigoii, moroii şi stafiile8. Un spaţiu părăsit indică delăsare, 
indiferenţă şi nesăbuinţă, are în el ceva neliniştitor, este un no man’s land, un 
spaţiu al nimănui aflat în afara ordinii umane. El nu este, strict vorbind, un loc, 
căci locul presupune prezenţa locuirii, a unei orânduieli implicite. Prin urmare, el 
poate să devină sediul a tot ceea ce se află în afara orânduirii omeneşti. 

Aşadar, în loc să caute un eutopos, un loc bun, domnitorul român caută un 
dystopos, un loc deficient. Mircea Eliade remarcă incongruenţa acestui act cu 
mentalitatea populară mitică şi religioasă, fără să se refere însă şi la cea 
românească, după care abandonează tema, trecând la motive precum consacrarea 
centrului şi jertfa. Dacă Mircea Eliade renunţă la găsirea explicaţiei în temeiul 
căreia domnitorul român porneşte cu perseverenţă în căutarea locului părăsit, 
înseamnă că nu a găsit niciuna care să fie în acord cu binecunoscuta sa teorie a 
reiterării ritualice. Conform lui Mircea Eliade, orice ritual capătă semnificaţie 
numai în măsura în care reiterează un gest primordial. Un ritual cosmogonic, 
aşadar, copiază gestul divinităţii înseşi atunci când zideşte lumea. Este, în 
termenii săi, o „imitare microcosmică a creaţiei”9. Balada Meşterului Manole, „ea 
însăşi un produs folcloric de tip cosmogonic”10, nu face excepţie de la această 
normă. În condiţiile în care vedem Mănăstirea Argeşului ca fiind derivată dintr-
un ritual de construcţie şi admiţând, totodată, ca teorie de fundal concepţia lui 
Eliade potrivit căreia orice ritual de construcţie copiază actul primordial al 
Creaţiei, ne confruntăm cu o serie de întrebări problematice. Ar fi putut, de 
exemplu, Dumnezeu ori zeitatea primordială, presupunând că avem de-a face cu 
un model creaţionist de tipul Deus Faber, să-şi înceapă creaţia pe un loc precar? 
Chiar şi în Enuma Eliş, unde trupul teribilei zeiţe-mamă Tiamat este dezmembrat 
şi folosit în plăsmuirea lumii, creaţia lui Marduk nu a fost posibilă decât după ce 
vechea stare de lucruri a fost distrusă11.  

Interpretarea furnizată de Eliade, din perspectiva generală a ritualurilor de 
construcţie, se situează, fără îndoială, pe poziţii universaliste. După cum el însuşi 
notează, „În Comentariile de faţă, n-am urmărit interpretarea pe care «poporul» 
o dă legendei – pentru că nu avem documente autentice asupra acestor lucruri, şi, 
chiar daca am fi avut, ele nu ne-ar fi ajutat prea mult, neputând şti ce se credea 
acum două sute sau o mie de ani. Lipsiţi de mărturii autentice ale creatorilor şi 
ascultătorilor legendei, ne-am mulţumit să considerăm legenda în sine, ca [pe] un 

                                                 
8 Elena Niculiţă-Voronca, Datinele şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în ordine 

mitologică, vol. 1, ed. îngrijită de Victor Durnea, studiu introductiv de Lucia Berdan, Iaşi, Polirom, 
1988, p. 403. 

9 Mircea Eliade, Comentarii la legenda Meşterului Manole, ed.cit., p. 13; vezi şi Mircea Eliade, 
Tratat de istorie a religiilor, cu o Prefaţă de Georges Dumézil şi un Cuvânt înainte al autorului, 
trad. de Mariana Noica, Bucureşti, Humanitas, 1992, cap. „Morfologia şi funcţia miturilor”, passim. 

10 Mircea Eliade, Comentarii la legenda Meşterului Manole, ed.cit., p. 53; vezi şi p. 71, 86, 98. 
11 La recunoaşterea sa în calitate de căpetenie a zeilor, Marduk, posesorul fulgerului, este 

învestit ca distrugător şi creator deopotrivă; vezi Enuma Elish, Tableta a IV-a (Enuma Elish. The 
Seven Tablets of the History of Creation, translated by L.W. King, London, 1902). 
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univers spiritual de sine stătător”12. 
Presupoziţia mea de bază este că motivele mitologice, pe lângă dimensiunea 

universală, au şi o dimensiune locală, fiind debitoare nu numai unui presupus 
imaginar general-uman, ca motive arhetipale, ci şi imaginarului culturii care le 
utilizează. Să admitem, aşadar, că motivul zidului părăsit şi-ar putea dobândi 
coerenţa dacă recurgem la tradiţia românească şi să încercăm să identificăm o 
posibilă explicaţie în miturile locale ale creaţiei. Probabilitatea de a găsi o 
lămurire aici, şi nu în altă parte, este cu atât mai mare cu cât motivul în cauză nu 
apare decât în versiunea românească a baladei13.  

Explicaţia mitologică pe care o sugerez (şi pe care o văd ca fiind 
complementară, iar nu substituibilă explicaţiilor de altă factură) recurge la acele 
legende româneşti privind crearea lumii în care interferează acţiunile a doi 
cosmocraţi: Dumnezeu şi Diavolul (Fârtatul şi Nefârtatul). În cele mai multe 
dintre legendele cosmogonice ale românilor, Dumnezeu nu a creat singur lumea. 
Aproape toate miturile ne prezintă un Dumnezeu care, cu sau fără voia lui, intră 
în parteneriat cu Diavolul. Dar acesta din urmă este departe de a fi văzut ca 
principiu negativ absolut, ca acel rău cosmic strivitor care ameninţă întreaga 
ordine creată14. El este ajutorul lui Dumnezeu la creaţie (un asistent leneş, 
frustrat şi lipsit de inteligenţă), întrebuinţat pentru muncile cele mai aspre şi mai 
mizerabile, care nu necesită prea multă inteligenţă – aşa cum apare în legendele 
centrate pe vechiul motiv al „scufundării” (când Diavolul este trimis să aducă 
pământ din adâncul apelor primordiale)15:  

„Din început era peste tot numai apă; singur Dumnezeu şi cu Dracul umblau 
pe deasupra. Iată să întâlnesc amândoi. „Cum te cheamă pe tine?” – zice 
Dumnezeu. „Nifărtache”, zice Dracul. „Da’ pe tine?”, întreabă Dracul. „Pe mine 
mă cheamă Fărtache”, zice Dumnezeu. „Haide ş-om face pământ”, zice 
Dumnezeu. „Haide”, zice Nifărtache. „Bagă-te în mare şi ia pământ în numele 
meu”, zice Dumnezeu. Nifărtache se bagă şi zice: „Iau pământ în numele meu, nu 
într-al tău”. Când scoate mâna din apă, nu mai era nimic, pământul tot s-a fost 
spălat. „Vezi, zice Dumnezeu, că ai scos în numele tău, nu într-al meu. Mai bagă-
te o dată.” Nifărtache se bagă şi zice tot ca dintăi: „Iau în numele meu, nu într-al 
tău”. Dară Dumnezeu a făcut gheaţă deasupra; pană ce a spart el gheaţa, 
pământul iar s-a fost spălat. „Vezi, zice Dumnezeu, iar n-ai făcut cum ţi-am zis 
eu!” Dintăi, Dracul sta pană în genunchi în apă, pe urmă pană în brâu, amu era 
pană în gât. „Ia seama, i-a zis Dumnezeu, că îndată te-neci.” El s-a plecat şi tot n-
a făcut cum i-a zis. Dumnezeu iar a prins gheaţă. Când s-a suit sus ş-a văzut că 
amu nu mai are pământ nimica în mână şi avea să se înece, a zis: „Apoi dar lasă să 
fie şi într-al lui”. Când a zis vorbele aceste, atăta pământ a rămas cât era pe sub 
unghii şi cu acela a ieşit afară. Dumnezeu a luat un pai, i-a scobit unghiile şi din 
                                                 

12 Mircea Eliade, Comentarii la legenda Meşterului Manole, ed.cit., p. 119. 
13 Conform cercetărilor lui Eliade, numai versiune românească a baladei începe cu motivul 

căutării locului: „Ea [balada românească] debutează printr-un ritual: căutarea locului pe care se va 
ridica mânăstirea, în timp ce toate celelalte versiuni încep cu un act omenesc zădărnicit (dărâmarea 
zidurilor); Mircea Eliade, Comentarii la legenda Meşterului Manole, ed.cit., p. 33. 

14 A se vedea: Elena Niculiţă-Voronca, Datinele şi credinţele poporului român adunate şi 
aşezate în ordine mitologică, vol. 1, ed.cit., cap. „Facerea lumii”. 

15 Ibidem, p. 23–24. 
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ţărna aceea a făcut o turtiţă, a pus-o în palmă, a suflat şi a bătut cu palma 
deasupra. Când deschide, este pământ cât un pat. Pune turta pe apă: „Amu avem 
pământ pe ce ne culca la noapte”, zice Dumnezeu”16. 

 
Diavolul se află într-un neîncetat delir al creaţiei: vrea să facă totul şi dintr-o 

dată, însă demersul lui anarhic şi lipsit de judecată îl împiedică să ducă lucrurile 
la bun sfârşit. Nu este un individ „de ispravă” – în sensul că nu este capabil să 
isprăvească nimic din ceea ce începe. Creaţia sa – neterminată sau abandonată – 
este de fiecare dată preluată de Dumnezeu, care o încheie şi îi conferă sens. Chiar 
şi chestiunea omului este, în anumite legende, iniţiativa Diavolului:  

„Pe om, dracul l-a făcut din lut şi a început a vorbi la dânsul; dar lutul nu-i 
răspundea. Trece Dumnezeu pe acolo şi îl întreabă ce face. „Ia, fac şi eu, numai nu 
vorbeşte!” „Dă-mi-l mie!” „Dat să-ţi fie!” Dumnezeu a suflat duh sfânt omului şi a 
început a vorbi”17. 

 
Diavolul a făcut casa, dar a făcut-o fără ferestre, încercând să care lumina în 

ea cu sacul. Tot el a făcut carul, dar l-a făcut în casă şi nu l-a putut scoate afară. A 
făcut moara, dar aceasta nu putea măcina, lipsindu-i clenciul care toarnă 
grăunţele în piatră. Tot dracul a făcut şi plugul, dar nu putea ara cu el, neştiind 
cum să pună boii. A făcut scripca, dar fără borţi, şi aceasta nu putea cânta18. „El 
toate le făcea, numai că nu ştia cum să le încheie.”19 Cei doi autori ai lumii 
alcătuiesc o pereche complementară: lui Dumnezeu îi lipseşte materia brută, 
Diavolului îi lipseşte spiritul. Spiritul poate crea pe cont propriu lumina, focul şi 
tot ceea ce este eterat, dar nu poate crea lumea fără un suport fizic, fără acel 
pumn de pământ pe care i-l aduce Diavolul din adâncurile apelor primordiale. 
Diavolul, pe de altă parte, are iniţiativă, dar, asemenea naturii brute, lucrează 
haotic, la întâmplare, dezordonat, pentru că îi lipsesc inteligenţa, cunoaşterea, 
ordinea, scopul. Spre deosebire de Dumnezeu, creatorul legitim, Diavolul este 
mai degrabă un artizan – el creează din elemente preexistente.  

În toate cazurile de mai sus – şi în multe altele –, Dumnezeu preia în mod 
voluntar lucrurile nefinalizate ale Diavolului, dar numai după ce l-a determinat 
pe acesta să i le dăruiască, adică după ce s-a înstăpânit asupra lor. Pentru a 
definitiva lucrarea începută de celălalt, Dumnezeu se asigură mai întâi că este a 
lui. Acest act de luare în stăpânire a obiectului neterminat este mai mult decât un 
simplu detaliu în contextul legendelor româneşti. Preluat şi desăvârşit de 
Dumnezeu, „lucrul dracului” îşi modifică statutul ontic şi devine „lucrarea lui 
Dumnezeu”. Nu pare să fie o simplă coincidenţă faptul că Negru Vodă îşi asumă, 
şi el, „zidul părăsit şi neisprăvit”. „Iată zidul meu!” – stabileşte domnitorul, iar 
hotărârea lui are caracterul unui veritabil act de luare în posesie. Aşa cum lucrul 
dracului este restaurat în clipa în care Dumnezeu şi-l însuşeşte, pierzându-şi 
toate valenţele negative, tot astfel, prin simpla decizie de a-l asuma, Negru Vodă 
transformă locul nefast în loc fast, într-un loc adecvat proiectului său. Luând în 

                                                 
16 Ibidem, p. 23. 
17 Ibidem, p. 26. 
18 Ibidem, pp. 25, 26, 27.  
19 Ibidem, p. 27. 
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stăpânire locul funest, locul dracului, Domnul Negru Vodă, întemeietorul Ţării 
Româneşti, reafirmă pe cale ritualică actul de luare în posesie al primului Domn, 
Întemeietorul lumii, care, aşa cum ni-l prezintă mitologia românească, îşi 
însuşeşte lucrul nefinalizat al Diavolului şi îl desăvârşeşte – adică îl aduce la 
desăvârşire. Numai o astfel de identificare ritualică cu Domnul lumii îi permite 
domnitorului să aspire la o construcţie desăvârşită şi explică, totodată, actul 
sacrificial din finalul baladei. Mircea Eliade face o observaţie interesantă cu 
privire la relaţia omului cu propria sa creaţie. Deşi mereu aspirant la perfecţiune, 
individul uman este înspăimântat de lucrul ieşit din mâinile sale. Perfecţiunea 
este ceva ce nu se cuvine omului, ea fiind, prin excelenţă, privilegiul divinităţii. 
Lucrul perfect atrage după sine moartea creatorului, întrucât omul nu poate creea 
perfecţiune decât în schimbul vieţii sale. Teama de perfecţiune (asociată de Eliade 
cu teama de moarte) este cea care îi determina uneori pe constructori să lase 
intenţionat o imperfecţiune undeva, astfel încât să nu se poată spune că au creat 
ceva desăvârşit, şi tot ea era cea care a făcut ca obiectele româneşti de artă 
populară să fie mereu „neterminate”; oricând „li se poate adăuga un nou 
ornament, pot fi completate, revizuite, desăvârşite”20. Este esenţial în context 
faptul că Negru Vodă nu ctitoreşte o construcţie oarecare, ci un lăcaş de cult (şi în 
această privinţă versiunea românească a baladei se deosebeşte de toate cele 
învecinate21). O biserică este o imago mundi la scară redusă. Poziţia cu care se 
identifică Negru Vodă este cea a creatorului lumii, iar competenţele acestuia din 
urmă devin competenţele sale. După ce şi-a însuşit poziţia lui Dumnezeu în faţa 
lucrului neterminat, Negru Vodă îşi însuşeşte şi calitatea acestuia de unic 
deţinător al perfecţiunii. 

Un motiv mitologic se clarifică nu numai pe seama unor structuri universale, 
ci şi pe seama culturii specifice care îl utilizează. Fără a ieşi din cadrele teoretice 
ale lui Eliade, putem admite în acelaşi timp că alegerea domnitorului poate fi 
văzută, aşa cum m-am străduit să arăt, ca fiind o reiterare a actului demiurgic 
primordial, în versiunea sa românească, în care Dumnezeu preia lucrul 
neterminat al Diavolului, îi imprimă sens şi îl desăvârşeşte. 
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Abstract: The sources of international human rights law are legal means 

to express the rules of this branch of law. 
An important role is played, in the contemporary period, in addition to 

international treaties, by custom, judicial decisions and doctrine in the 
protection of fundamental rights and freedoms. Promoting the understanding of 
the development in today’s international human rights protection through this 
means represents the essence of the present article. 

 
Keywords: sources of international law, human rights, custom, judicial 

decisions, doctrine. 
 
 
1. Izvoarele dreptului internaţional al drepturilor omului – 

concept. 
În filosofia dreptului, termenul de „izvoare” sau „surse” ale dreptului 

desemnează modalităţile specifice de exprimare a conţinutului unor norme de 
drept. În doctrina clasică a dreptului internaţional se făcea distincţie între 
izvoare materiale şi formale. 

Conceptul de izvoare materiale desemnează condiţiile sociale care conduc 
la apariţia unor norme de drept, cum ar fi opinia publică, conştiinţa colectivă, 
solidaritatea socială, diversele interdependenţe între subiectele relaţiilor 
internaţionale etc. 

Izvoarele formale ale dreptului internaţional sunt mijloacele juridice prin 
care se exprimă normele juridice ale acestei ramuri de drept. 

„Mutatis mutandis”, aceste definiţii se aplică şi izvoarelor dreptului 
internaţional al drepturilor omului. 

Doctrina oferă mai multe clasificări ale izvoarelor (surselor) 
dreptului. Una dintre ele, referindu-se la teoria generală a dreptului, distinge 
trei grupe de izvoare ale dreptului în toate sistemele juridice: o sursă 
convenţională (contract sau tratat), surse spontane (cutume, principii 
generale ale dreptului) şi surse autoritare (legi, regulamente). 

Autorii din literatura de specialitate au insistat în ultimii ani în special 
asupra rolului tratatului internațional ca izvor al dreptului internațional al 
drepturilor omului. Ne propunem în cele ce urmează să facem o scurtă prezentare 
a importanței cutumei, jurisprudenței și doctrinei ca surse importante de drept în 
domeniul menționat. 

                                                 
 Lect. univ. dr., –Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 
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2. Izvoare internaţionale cutumiare în materia drepturilor omului   
Cutuma este cel mai vechi izvor al dreptului internaţional şi, în egală măsură, 

al dreptului internaţional al drepturilor omului. 
De altfel, până spre începutul secolului al XX-lea, dreptul internaţional era 

format în mare măsură din reguli cutumiare1. 
O definiţie general valabilă a cutumei în orice sistem juridic se referă la o 

regulă nescrisă, dar cu caracter obligatoriu pentru actorii raporturilor juridice. 
Autorii din doctrină sunt de acord să insiste asupra distincţiei dintre cutumă 

şi obicei. Aceasta din urmă este doar o etapă a cutumei2, care nu defineşte cu 
adevărat un comportament din care să putem ajunge la concluzia existenţei unei 
obligaţii3. Astfel încât „cutuma începe acolo unde se termină obiceiul”4. 

O definiţie larg acceptată a cutumei internaţionale, valabilă şi în 
cazul protecţiei drepturilor omului, face referire la o practică generală, 
relativ îndelungată, uniformă şi repetată, considerată de subiectele dreptului 
internaţional ca exprimând o regulă de conduită cu forţă juridică obligatorie. 

Regula cutumiară rezultă deci dintr-o suită de acte care constituie 
precedente. Pe cale de consecinţă, pot fi distinse cele două elemente 
constitutive ale cutumei: elementul material, definit de repetiţia anumitor 
acte pe o durată mai lungă de timp, şi respectiv elementul psihologic sau 
subiectiv, exprimat prin convingerea că aceste acte corespund executării unei 
obligaţii juridice („opinio juris sive necessitatis”). 

Până la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi subsecvent 
a tratatelor internaţionale în materie, cutuma internaţională în domeniul 
drepturilor omului a avut caracter preponderent ca sursă de drept internaţional, 
în special în ceea ce priveşte interzicerea sclaviei, interzicerea genocidului, 
abolirea apartheidului, interzicerea discriminării rasiale, interzicerea muncii 
forţate, interzicerea torturii etc. Astfel, cutuma internaţională a determinat, în 
numeroase ocazii, procesul de codificare a tratatelor. Chiar dacă în prezent, odată 
cu proliferarea tratatelor internaţionale în materie, rolul cutumei internaţionale 
s-a diminuat, el rămâne totuşi important. Este posibil ca norme conţinute în 
tratate să fie acceptate, pe lângă statele părţi şi de state terţe, a căror conduită se 
fundamentează, în consecinţă, nu pe norma scrisă a tratatelor la care nu sunt 
parte, ci pe cutumă. 

Totodată, este posibil ca textele declaratorii, documentele cu valoare politică 
de însemnătate deosebită, adoptate în cadrul unor organizaţii internaţionale 
(ONU, Consiliul Europei etc.), să dea naştere unor conduite ale subiectelor de 
drept internaţional care pot conduce la apariţia unor cutume internaţionale. 

 
3. Principiile dreptului internaţional 
Articolul 38 paragraful 1 lit. c) al Statutului Curţii Internaţionale de Justiţie 

(CIJ) face referire la ”principiile generale de drept recunoscute de naţiunile 
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civilizate” drept cel de-al treilea izvor de drept internaţional, independent de 
cutumă sau tratat.  

Conceptul de „principii generale de drept” are în vedere ansamblul 
regulilor generale care stau la baza funcţionării oricărui sistem de drept, naţional 
şi internaţional. 

Pe de altă parte, Carta ONU enumeră în articolul 2 şapte principii care stau 
la baza organizării şi funcţionării sistemului de relaţii internaţionale de după cel 
de-al doilea Război Mondial, principii care guvernează acţiunea Naţiunilor Unite 
şi a statelor membre pentru atingerea scopurilor stabilite şi indicate în chiar 
primul articol al Cartei. Între aceste principii figurează rezolvarea diferendelor 
prin mijloace paşnice, promovarea păcii şi securităţii internaţionale, abţinerea de 
la recurgerea la ameninţarea cu forţa sau folosirea ei etc., principii relevante pe 
un plan mai larg şi pentru interesul ocrotirii şi garantării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. 

Aceste principii sunt puse în slujba atingerii scopurilor fixate în articolul 1 al 
Cartei, între care evidenţiem în mod deosebit „promovarea şi încurajarea 
respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi, fără 
deosebire de rasă, sex, limbă sau religie”. 

Recunoaşterea principiilor generale de drept ca izvor de drept internaţional 
acoperă în general anumite lacune ale acestui drept. Ele nu au însă numai un rol 
complementar faţă de tratat şi cutumă, ci constituie norme juridice independente. 

Această poziţie a fost confirmată de practica tribunalelor arbitrare 
internaţionale chiar înainte de crearea Curţii Internaţionale de Justiţie şi, 
ulterior, de jurisprudenţa Curţii însăşi, care şi-a fundamentat numeroase soluţii, 
între altele, pe principiile generale de drept. 

În ceea ce priveşte principiile dreptului internaţional, care reprezintă o 
exprimare specifică la nivelul relaţiilor internaţionale a substanţei principiilor 
generale de drept, acestea şi-au găsit validarea autorităţii şi aplicarea lor atât prin 
intermediul judecătorului internaţional, cât şi prin mecanismele cutumiare sau 
convenţionale5. Cazul principiului „pacta sunt servanda” este exemplificativ din 
acest punct de vedere. 

Din ansamblul principiilor de drept internaţional se detaşează principiile 
având un conţinut normativ imperativ – „jus cogens”, care sunt recunoscute şi 
acceptate de comunitatea internaţională în ansamblul său, care interesează deci 
ordinea publică internaţională şi de la care nu există posibilitate de derogare. 
Între aceste principii au fost constant evocate în doctrină interzicerea ameninţării 
cu forţa sau folosirea ei (art.2 par.4 al cartei ONU), „pacta sunt servanda” (art.26 
al Convenţiei de la Viena privind dreptul tratatelor), drepturile elementare la 
viaţă şi demnitate umană (interzicerea genocidului, a sclaviei, a discriminării 
rasiale, respectarea normelor dreptului internaţional umanitar)6 etc. 

Acţiunile sau acordurile care ar contraveni unor principii şi norme de jus 
cogens ar fi considerate nule şi lipsite de orice efect juridic. 

Imperativitatea regulilor de conduită a subiectelor de drept 
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internaţional, care să ţină cont de aceste principii de drept 
internațional, le definește ca izvoare sau surse de drept internațional, 
inclusiv în materia protecției internaționale a drepturilor omului. 
Acest lucru este cu atât mai evident cu cât jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului, de exemplu, s-a fundamentat în repetate rânduri pe aceste 
principii de drept internațional sau datorită procesului transpunerii lor în texte 
codificate de tratate internaționale specializate ori în cutume internaționale 
contemporane. 

 
4. Izvoare internaționale jurisprudențiale în materia drepturilor 

omului 
Articolul 38 paragraful 1 (lit. d) din Statutul Curții Internaționale de Justiție 

(CIJ) înscrie "hotărârile judecătorești (…) ca mijloace auxiliare pentru 
determinarea normelor de drept". 

În doctrina clasică a dreptului internațional se consideră că judecătorii nu 
elaborează norme de drept internațional, ci doar le aplică. Aceeași doctrină făcea 
referire și la articolul 59 din Statutul Curții, pentru a sublinia că hotărârile CIJ nu 
au "forță obligatorie decât între părțile în litigiu și numai pentru cauza pe care o 
soluționează". 

Evoluțiile din ultimele decenii pun în evidență o schimbare calitativă a 
acestei situații, în măsura în care hotărârile instanțelor internaționale au 
căpătat un rol foarte important în dezvoltarea dreptului internațional, 
inclusiv pe calea valorii de precedent create, autoritatea și caracterul 
constrângător al acestor hotărâri conferindu-le o semnificație mai mare decât cea 
care se bucură stricto-senso. 

Acest lucru este cu atât mai valabil în ceea ce privește materia 
specifică a drepturilor omului. 

În prezent, hotărârile instanțelor internaționale specializate în acest 
domeniu reprezintă o importantă și bogată sursă a protecției internaționale și mai 
ales Europene a Drepturilor Omului. Hotărârile instanțelor internaționale 
specializate ajung să genereze obligativitatea unor conduite ale statelor, drepturi 
și obligații corespunzătoare, nu doar între părțile la proces (așa-numita 
autoritate de lucru judecat), ci și în raporturile cu terții, inclusiv pe calea 
precedentului (așa-numita autoritate de lucru interpretat). Jurisprudența 
Curții Europene a Drepturilor Omului este relevantă din acest punct de vedere, în 
tot mai numeroase cazuri hotărârile Curții impunându-se și altor state părți la 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului decât doar asupra statului în litigiu. 

Doctrina internațională actuală a drepturilor omului, inclusiv cea 
românească7, acordă un sens mai larg noțiunii de jurisprudență în materia 
protecției drepturilor omului, ca izvor de drept internațional în această materie. 

Acest lucru ține cont de realitatea că multe tratate internaționale în 
domeniu, pe lângă indicarea efectivă a drepturilor și libertăților fundamentale 
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ocrotite, includ și dispoziții procedurale de protecție a acestora și creează organe 
specializate pentru exercitarea acestor competențe, care generează o 
jurisprudență (în sens larg). 

Termenul de jurisprudență, ca izvor de drept, este înțeles ca 
desemnând atât soluțiile cu caracter juridic obligatoriu, adică 
jurisprudența organelor judiciare (Curți de Justiție), precum cea a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, Curții Interamericane a Drepturilor Omului, 
Curții Africane a Drepturilor Omului și Popoarelor, cât și jurisprudența 
nejudiciară, generată de diferite organe create de tratatele internaționale 
specializate, care nu răspund exigențelor de independență și imparțialitate 
specifice unele Curți de justiție (fosta Comisie Europeană a Drepturilor Omului, 
care funcționa anterior Protocolului 11 la Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului; Comitetul Drepturilor Omului, creat de Pactul internațional privind 
drepturile civile și politice etc.) 

   
5. Izvoare internaționale doctrinare în materia drepturilor 

omului 
Articolul 38 paragraful 1 lit. d) din Statutul CIJ include și "doctrina celor mai 

calificați specialiști în drept public" între mijlocele auxiliare de determinare a 
regulilor de drept. 

Știința dreptului internațional se ocupă de identificarea, sistematizarea și 
evoluția conținutului diverselor norme și instituții și se bucură astfel de autoritate 
în procesul de aplicare a dreptului internațional. 

În cadrul doctrinei sunt incluse contribuțiile unor specialiști de marcă 
recunoscuți în plan internațional, dar și lucrările unor conferințe sau forumuri 
științifice internaționale care au dobândit în timp autoritate și prestigiu. 

O dimensiune importantă a doctrinei este dată în special de studiile, 
articolele publicate de judecătorii curților de justiție, inclusiv celor specializate în 
protecția internațională a drepturilor omului, precum și de opiniile separate sau 
opiniile individuale ale unor judecători internaționali, așa cum este cazul 
judecătorilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Aceste opinii minoritare în 
raport cu poziția majorității judecătorilor, care impune soluția adoptată de Curte 
într-un litigiu, pot constitui, prin argumentația prezentată, o contribuție reală la 
îmbogățirea doctrinei8.    

Tradițional, în jurisprudența instanțelor internaționale doctrina a fost 
folosită ca o dovadă a existenței unei norme, dar nu ca factor-creator de drept. Ea 
a fost definită ca mijloc auxiliar menit să-l influențeze pe judecător în 
pronunțarea hotărârii. 

Mai mult decât atât, doctrina marilor autori europeni în domeniul 
drepturilor omului și cea a judecătorilor Curții Europene a Drepturilor Omului, 
inclusiv sub forma opiniilor separate sau individuale, a prefigurat și impulsionat 
procesul de codificare suplimentară în relație cu Convenția Europeană a 
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Drepturilor Omului, respectiv a contribuit la adoptarea unor protocoale de 
amendament sau facultative la Convenție, cum ar fi Protocoalele 11, 12, 13 și 14 la 
Convenția Europeană. 

În sfârșit, în literatura de specialitate s-a apreciat9 că opiniile juriștilor sau 
autorilor recunoscuți pot fi o probă nu atât a normelor cutumiare deja stabilizate 
și funcționale, cât mai ales a celor în curs de a fi stabilite. 

 
6. Concluzii 
În concluzie, se poate afirma că rolul doctrinei în dreptul internațional este 

ambivalent, pentru că, pe de o parte, prin analizele sale științifice ea poate 
contribui substanțial la dezvoltarea dreptului internațional, dar poate avea și un 
anumit rol, desigur mai limitat, în cadrul izvoarelor dreptului internațional, 
inclusiv cel al drepturilor omului. 
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Abstract: Spatial firm’s agglomeration didn’t seem to explain competitive 

advantages of localisations. Globalisation and the recent economic crisis 
underline the linkages between cyclical and structural shocks strengthening the 
idea of no stable knowledge economies being exposed to technological changes 
and new market selections. 

This heterogeneity would suggest to analyze the different type of factors 
involved, both tangible (capital and labour) and the intangible ones 
(information, ideas and financial flows), as well as the mix of other 
microeconomics (risk propensity) and macroeconomic elements (governance 
capacity of the territory and production processes).  

A new competitiveness model of SME’s will have to move towards new 
forms of inter-industrial relations maybe closer to the characteristics of the 
supply chain rather than an industrial district. This is in order to preserve local 
areas from demand and supply shocks. So, a new paradigm in a new 
“mentality” could be the access key which will carry forward us towards a new 
global vision of the organization of production at the local level. 

 
Keywords: Industrial agglomeration, globalisation, economic crisis. 
 
 
1. Introduction 
Lately, the economic advantages of proximity seem to be less related to 

agglomeration. So, networks among economic actors are dispersed over space. 
Nowadays, spatial firm’s agglomeration didn’t ever seem to explain 

competitive advantages of localisations. Globalisation and the recent economic 
crisis underline the linkages between cyclical and structural shocks enhancing the 
idea of no stable knowledge economies being exposed to technological changes 
and new market selections. 

So, these events are making in discussion the economic advantages of the 
industrial agglomerations, mainly the industrial districts. Then, it cannot be an 
unique model of agglomeration or a set of rules for agglomeration, simply 
because market selection does not occur according to stylized facts, but according 
to the economic advantage and territorial qualities.  

Then, can the economic externalities be considered important variables for 
organizing production processes at territorial level? It seems that the 
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geographical model of industrial agglomerations should be re-organized because 
agglomerations rely on institutional factors, which aggregate individuals 
decisions, whilst economic networks arise from a collective decision developing a 
private institution as well11.   

 

2. Literature background: some aspects  
Several models and approaches tried to explain why economic activities tend 

to localize within some regions, mostly urban. We mainly refer to the cumulative 
causation theories22, Poles of Growth33, centre-periphery model44, New Economic 
Geography55 which showed a hierarchic vision of economic space considering 
rural areas depending from the urban ones, i.e. where the industrial production 
usually concentrates.  

This last theoretical approach emphasizes the interaction between transport 
costs and firm-level scale economies as a source of agglomeration and the role of 
regional localization as well as agglomeration of economic activities in terms of 
cumulative economic process66 which demonstrates that labour surplus tries to 
migrate towards different branches within regions characterized by increasing 
returns and variety in industrial goods supply77. It also focuses on forward and 
backward trade linkages as causes of observed spatial concentration of economic 
activity and tried to demonstrate that firms will mostly prefer to localize their 
activities within wider markets because able to generate cumulative mechanisms 
and processes. Of course, the question88 why economic activity is not evenly 
distributed across space99 is older1100. In the context of economic growth theory 
there has also been interest in the fact that economic subjects can benefit from 
each others’ mutual proximity1111. 

Due to the global structural changes, the hierarchic organization of the space 
has been abandoned for promoting specific characteristics of the local context. 

In fact, other approaches emphasized the dynamics of industrial districts and 
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the labour systems mostly based on SME’s1122 and highlighted the local growth 
dimension1133 in which economic, social and cultural elements interact and play a 
crucial role in defining development models.  

Successfully, other approaches tried to explain the spreading agglomeration 
advantages distinguishing between exogenous and endogenous factors. 

Agglomeration leads to positive external effects which increase productivity 
and attracts more employment which in turn leads to further agglomeration. 
Among these dynamic endogenous factors, the literature distinguishes between 
so called Jacobs1144 and MAR externalities1155. Both externalities explain how 
agglomeration causes positive effects on productivity and employment growth1166. 
They differ in the specific form of agglomeration that has to exist for them to 
become effective1177.   

Nowadays, economic literature still considers industrial agglomeration as a 
kind of spatial aggregation of economic and human activities1188 but there’s a small 
amount of theoretical and applied speculations which investigate on the causes of 
agglomeration1199. 

The ongoing economic crisis is accentuating these problems and at the same 
time is stimulating the literature for investigating the impact of the crisis on the 
different form of agglomerations at regional and sub-regional level as well. 

Unfortunately, although empirical studies are providing detailed approached, 
applied researches are generally limited to the analysis of case studies which cannot 
give a unitary support both at theoretical and applied level2200.  
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3. Dynamics of the industrial agglomeration: what’s changing? 
The agglomeration of economic activities is a phenomenon too complex to be 

justified through territorial differences and natural advantages2211. Its strong 
heterogeneity as well as the existence of multiple factors contribute to its 
complexity. 

It's demonstrated that the impact of these factors changes according to the 
geographical area. As consequence, an industrial agglomeration cannot occur 
without limits, nor does it develop with same conditions. 

Although we know there’s a positive correlation between agglomeration and 
growth as well as among different kinds of agglomeration, global changes allow 
us to make some reflections. 

- Hp1: an agglomeration process is a no-static phenomenon: it changes 
over time and among geographical areas.  

The first effect produced by globalisation on industrial agglomerations is the 
growing international competition. In fact, in many industries the economic 
advantages arising from the physical proximity can be overcome through cost 
approaches for a typical life product cycle. So, the agglomeration may assume 
different forms.  

One of these forms has produced an increasing exportation of final goods 
inside some industrial districts, which tend as consequence to enhance the 
existing internal relations. 

Other forms increased goods' exportation of district suppliers which produce 
intermediate goods. Within industries in which technical knowledge has 
embedded within single components or capital equipments, the competition 
could be stronger.  

Other form has occurred when the suppliers of final goods started to import 
components or equipments or required external outsourcing of production 
activities. 

This means that the benefit arising from an industrial agglomeration could 
change over time. So, changes in agglomeration forms would contribute to slowly 
transform the models through intertemporal choices. The reason can be found in 
the different level of industrial development: i.e. when the industry is new, 
expanding or already consolidated and, therefore, depending on the stability of 
agglomeration over time. 

- Hp2: global changes produce causal relations no more predictable nor 
automatic.  

The analyses show that where the ideas quickly flow, more wealth is 
generated. 

Opposite, an increasing density can also represent the effect of 
agglomeration economies, rather than the cause of an agglomeration. One of 
these forms caused production and employment growth in the short term but not 
accumulation which is an effect of medium-long run. 

The case of the French “Poles of Growth” applied in the southern Italian 
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regions showed that capital concentration immediately caused employment. At 
the same time, the abandonment of many small firms, due to the expectation of 
higher wages, created an “adverse business risk” and dismantled the production 
system. For example, for the Pole of Apulia region in the south of Italy (Bari for 
the mechanical production, Brindisi for petrochemicals, Taranto for steel 
industry), many firms specialized for household goods production, iron 
manufacturing and food processing, have been abandoned. 

In fact, each firm were concentrated where the driving firms were located. In 
these terms, the pole of Apulia Region represents the case of “an agglomeration 
without accumulation”. Then, the accumulation has worked for the external 
localization areas, i.e. ones concerning management, design and marketing, 
according to the logic of exogenous development model. 

Other experiences demonstrate that the agglomeration is an effect of an 
accumulation process as well as of different organizations of production. The case 
of industrial districts shows that the accumulation led to the subsequent 
agglomeration, i.e. “accumulation occurred independently from an 
agglomeration process”. In fact, capital, skilled labour, know-how and other 
intangible goods have been locally developed thanks to a historic transformation 
which determined the subsequent accumulation process. In this case, the 
agglomeration was born in terms of territorial organisation of production and 
adopted stratetegies to react against the selection of the global market. It was 
based on innovation and cohesion among firms, also in terms of competition-
cooperation, according to the endogenous development model. These two 
examples show that the agglomeration has been totally insignificant for the long 
term growth and considered totally negative for the case of the pole of Apulia 
region. 

So, the agglomeration may first represent the effect and then the cause of an 
accumulation process. Since capital and labour represent explicit costs and 
revenues, they can explain a stronger effect compared with the intangible goods 
as industrial districts show. 

Hp3: human capital is more concentrated inside cities as well as associated 
to a higher productivity level.  

Obviously, this last view is closely connected to the different dynamics of 
human capital it when moves from a region to other. 

Nowadays, both dimensions of interregional and international migrations 
have different meanings in a context of global mobility. 

In fact, interregional flows are based on a greater knowledge about the 
different use of the labour among origin regions and the destination ones. This 
knowledge can reduce dynamic uncertainty, i.e. the risk connected to the 
integration inside a less domestic location. Anyway, the agglomeration is an 
"effect" arising from a mix of territorial concentration of immobile factors or at 
least embedded within destination regions, and mobile factors -such as human 
capital- concentrated in regions with immovable factors too. These last are not 
able to employ oversupplied skilled workers if we compare this with employment 
perspectives in loco.  

On the other side, international migrations, which are dictated by urgency 
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aims and survival, create “welfare expectations" able to overcome the connected 
direct and migration costs (transportation, social inclusion) and the connected 
indirect migration costs (risk, discrimination, underpayment). International 
migrants rarely have skilled human capital as well as the parameters which can 
stimulate an agglomeration process or enhance the pre-existing factors of a 
self-reinforcing process (as age and higher education). In this context, direct costs 
(charged to single individuals) are becoming less important than indirect ones 
(which, on the contrary, are to be paid by the community).  

If the territorial concentration involves the agglomeration of skilled workers 
too, in medium-long term this agglomeration will become a cumulative process 
due to the market push especially through a coherent industrial policy2222. On the 
other side, if an agglomeration occurs through not selected migrations based on 
the above mentioned factors, it may be an agglomeration without accumulation 
and, therefore, without growth.  

Concluding, an agglomeration may be deemed as having a triple feature:  
- the immediate representation of the effects of a cumulative process 

already started (powered and guided by spontaneous market mechanisms);  
- the result of the interaction of specific factors changing from one territory 

to another;  
-   a process which can be activated and guided through "applied policies" for 

the accumulation over the medium-long term. 
Therefore, the diversification of agglomeration processes in the global era 

shows a very differentiated fungibility in terms of accumulation and growth over 
time and the presence of multiple factors and their impacts change according to 
regions and cities.  

This heterogeneity would suggest to analyze the different type of factors 
involved, both tangible (capital and labour), intangible ones (information, ideas 
and financial flows), as well as the mix of microeconomic (risk propensity) and 
macroeconomic tools (governance capacity of the territory and production 
processes).  

 
4. The agglomeration facing the ongoing economic crisis 
The recent economic shocks have deeply affected decisions and expectations 

of economic agents. Some analyses demonstrate the weakening of linkages 
among economic activities and agglomerations even if these events could require 
a long time to express the related effects.  

These last dynamics induced a big variability and uncertainty on final 
consumer’s choices as well as on upstream and downstream production 
processes. 

So, it seems that firms don’t tend so much to localize their production inside 
a specific territory. Probably, this last aspect will lead us to rethink on 
Marshallian model because a large part of these phenomena altered the structure 
of agglomerations transforming them from a territorial configuration –where the 
                                                 

22 Bianchi P., Labory S., Conceptualisations, Relationships and Trends between Innovation, 
Competitiveness and Development: industrial Policy beyond the Crisis, in (EDWARD ELGAR 
PUBLISHER), Innovation, Global Change and Territorial Resilience, pp: 295-312, 2012. 
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total effect prevails compared with the single strategies of firms- towards a more 
verticalized system. 

Then, the territorial competitiveness is not only based on dynamic 
externalities, i.e. on their total net effect, but also by policy makers decisions, 
especially when an economic system is not able to get efficient equilibria through 
self-organized mechanisms.  

The ongoing economic crisis has strongly impacted on (Italian) firms 
including the districtual ones. The crisis can also weaken the survival of 
competitive firms, especially the suppliers of small and medium-sized firms, due 
to the reduction in the job’s share outsourced by bigger firms. This factor (which 
was the main factor of the competitive advantage of the industrial district) will 
require economies of scale for innovating and completing the restructuring 
process inside a new competition context2233.  

The analyses of structures and performances of italian industrial 
agglomerations during the past decade have shed light on the contraction of the 
sectoral specialization and the increasing weight of the larger firms within the 
district. 

It also shows the gradual reduction of the productivity and other advantages 
which characterized firms more concentrated, particularly the smaller ones. 
Although Industrial districts remain an important element of the Italian 
production system, we don’t know if they can overcome the "gap" of the small size 
of the big part of Italian firms. 

The high degree of dependence on the economic externalities provides certain 
structural risks, especially when considering the existing disparity in the level of 
productivity of domestic and foreign companies. The crisis put a lot of firms out of 
the market and, at the same time, has created new opportunities for other firms 
which are able to acquire tangible and intangible assets as well as increase their 
integration inside supply chains extended abroad, through global alliances.  

It seems that both distrectual and no distrectual firms have suffered in the 
same way the increasing costs imposed to the production system. Consequently, 
the production system has reacted by higher impacts in terms of factors 
remuneration costs on total production costs. Then, it created a growing gap in 
terms of total factor productivity compared with international competitors2244. 

 
5. Conclusions 
We are not able to show if an agglomeration process could be first considered 

as "cause" or "effect" of an accumulation process. An agglomeration process is 
path dependent as well as considered a phenomenon territorially heterogeneous 
and different. In fact, it is to be intended like a factor connected to the potential 
"expected risk" arising from different performances of the firms. These outcomes 
will depend on the specific production input able to attract and spread in long 
term the ability in reducing the congestion costs.  

                                                 
23 Iuzzolino G., Menon C., Le Agglomerazioni Industriali del Nord-Est: segnali di 

Discontinuità negli Anni Duemila, in Banca d’Italia, L’economia del Nord-Est, Seminari e 
Convegni, Workshops and Conferences, 2011. 

24 Iuzzolino and Menon, op.cit. 
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Furthermore, in a such diversified global economic system, a precise 
agglomeration has less sense than in the past. This confirms that an 
agglomeration can be only a benchmarking tool dictated by specific conditions of 
the places where agglomeration processes are generated.  

Among these, the agglomeration of human capital assumes a greater 
importance too because migrations show different features, such as in terms of 
interregional and international migrations.  

Maybe the next goal will be to understand the new competitiveness model of 
SME’s which, unable to totally benefit from the agglomeration effects coming 
from the related local geographical area, must move towards new forms of inter-
industrial relations maybe closer to the characteristics of the supply chain rather 
than the industrial district. This is in order to preserve local areas from the 
demand and supply shocks.  

So, it needs to achieve worldwide quality standards in order to start and 
increase supplying internationally competitive supply chains. Higher productivity 
levels will permit to improve the technological progress inside specific sectors in 
order to match a price declines. 

Through the way we act within the crisis will depend our industrial growth 
just in a context where single firm as well as production systems are changing. 
For this reason, we cannot pretend to dismantle our production system. It’s also 
important that the pre-crisis outcomes are protected and that these new 
processes will be continued. 
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Abstract: as the regulation of trust is representing a news within the 

Romanian legislation, its significance will be noted in the close future. Its 
regulation points out marked effect, presenting however, certain imperfections 
approached in the present study. 
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1. Fiducia este reglementată în noul Cod civil la art. 773 – 791 şi o asemenea 
reglementare reprezintă o noutate absolută în dreptul privat românesc, iar 
introducerea acesteia în dreptul continental şi acum şi în dreptul românesc 
constituie urmarea unui îndelungat proces de interferenţă între dreptul civil 
continental şi dreptul anglo-saxon şi dintre reglementările acestuia din urmă mai 
multe instituţii de drept sau tipuri de contracte au fost preluate în dreptul 
continental, urmare a procesului de globalizare.1 

Prin introducerea contractului de fiducie s-a urmărit adaptarea instituţiei 
juridice a trustului, sub denumirea de fiducie, din sistemul anglo-saxon, în 
sistemul continental, cu păstrarea particularităţilor fiecărei reglementări din 
sistemele juridice naţionale, importanţa practică a acestei instituţii constând în 
aceea că face posibilă partajarea activelor persoanelor subiectelor de drept civil în 
cadrul aceluiaşi patrimoniu, fără a fi necesară constituirea unor entităţi juridice 
distincte, pentru a se permite angajarea unei răspunderi limitate.2 

Reamintim că în dreptul roman, constituirea fiduciei implica datio, sau 
transferul de proprietate, constând în remiterea materială a bunului, printr-o 
formulă rituală în faţa magistratului (in jure cesio) sau în prezenţa a cinci martori 
şi existenţa unui înscris (pactum fiduciæ), fiind recunoscută fiducia cum amico şi 
fiducia cum creditore.3 

Instituţia fiduciei actuale îşi are originea în dreptul englez, unde existenţa 
trust-ului a permis separarea masei patrimoniale fiduciare de patrimoniul 
                                                 

 Conf. univ. dr.,- Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 
Cercetător ştiinţific asociat - Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române. 

1 C.R. Tripon, Fiducia, rezultat al interferenţei celor două mari sisteme de drept: dreptul civil 
continental şi dreptul anglo-saxon. Conceptul, clasificarea, evoluţia şi condiţiile de validitate ale 
fiduciei, Revista Română de Drept Privat nr. 2/2010, p. 165. În legătură cu fiducia, a se vedea şi 
Hunor Burian, Fiducia în lumina Noului Cod civil, Revista Scientia Iuris – Revista Româno-
Maghiară de Ştiinţe Juridice nr. 1/2011, p. 30-48. 

2 Hunor Burian, op.cit., p. 30. 
3 Alain Berdah, La fiducie, http://www.lafiducie.fr/, p. 3-5, citat de Hunor Burian, op.cit., p. 31. 
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personal al fiduciarului, ca aplicaţie a teoriei sciziunii proprietăţii (split 
ownership)4 sau teoria sciziunii titlului. 

În dreptul englez instituţia trust-ului desemnează un raport juridic încheiat 
prin acte între vii sau pentru cauză de moarte, de către o persoană denumită 
fondator (setller), care transferă unul sau mai multe bunuri sub controlul unui 
administrator (trustee), în beneficiul unei persoane sau pentru un  anumit scop.5 

S-a precizat că trust-ul constituie o entitate juridică creată de un constituitor 
(settlor), pentru beneficiari desemnaţi (designated beneficiares), în baza 
reglementărilor legale şi unui instrument fiduciar valabil, fiduciarul (trustee) 
având obligaţia fiduciară (fiduciary duty) de a administra activele şi veniturile ce 
fac obiectul fiduciei în folosul tuturor beneficiarilor.6 

S-a mai subliniat şi că în condiţiile actuale, instituţia fiduciei sau trust-ului 
are o aplicabilitate largă7, regăsindu-se în sistemele de drept anglo-saxone, 
precum Marea Britanie, S.U.A., Canada şi în sistemele continentale, precum 
Franţa, Luxemburg, Germania, Elveţia, Austria şi în sisteme de drept din Africa, 
America de Sud, Asia (Japonia, China, Singapore). 

Reglementarea din noul Cod civil român a avut ca sursă de inspiraţie Legea 
nr. 2007-211 din 19 februarie 2007, prin care legiuitorul francez a introdus în 
Codul civil francez, Titlul XIV „Despre fiducie”.8 

Conform reglementărilor art. 773 din noul Cod civil, fiducia reprezintă o 
operaţiune juridică în cadrul căreia unul sau mai mulţi constituitori transferă 
drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii sau alte drepturi patrimoniale ori un 
ansamblu de drepturi patrimoniale, prezente sau viitoare, către unul sau mai 
mulţi fiduciari care le exercită pentru îndeplinirea unui scop determinat, în 
folosul unuia sau mai multor beneficiari şi asemenea drepturi constituie o masă 
patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din 
patrimoniile fiduciarilor. 

Definiţia a fost criticată în doctrina juridică, arătându-se că aceasta nu se 
referă la fiducie ca şi contract, ci legiuitorul o denumeşte operaţiune juridică,  
ceea ce reprezintă o noţiune mai cuprinzătoare, mai amplă decât contractul şi nici 
nu rezultă cu claritate, din definiţia dată de Codul civil, care sunt subiectele 
raportului juridic ce ia naştere, legiuitorul făcând vorbire despre constituitor, 
fiduciar şi beneficiar, însă, în realitate părţile contractului de fiducie sunt numai 
constituitorul şi fiduciarul.9 Acelaşi autor a pus în discuţie şi conţinutul noţiunii 
de transfer, noţiune foarte largă, care nu desemnează o înstrăinare.10 Prin 
transfer putem înţelege şi transmiterea unor drepturi şi obligaţii, ceea ce 
înseamnă înstrăinare, dar mai putem înţelege şi doar transferul drepturilor şi 
obligaţiilor dintr-o masă patrimonială în alta, mase patrimoniale ce aparţin 
aceluiaşi titular, ceea ce nu echivalează cu o înstrăinare. 
                                                 

4 C.R. Tripon, op.cit., p. 191. 
5 B. Florea, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 

215-216. 
6 C.R. Tripon, op.cit., p. 168. 
7 Hunor Burian, op.cit., p. 32. 
8 Idem, op.cit., p. 32. 
9 B. Florea, op.cit., p. 216-217. 
10 Idem, op.cit., p. 217. 
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2. Reglementând izvoarele fiduciei, legiuitorul, la art. 774 din noul Cod civil 
precizează că fiducia poate lua naştere fie prin lege, fie prin contract, care trebuie 
să îmbrace forma autentică ad validitatem. 

În cazul fiduciei legale, legiuitorul a prevăzut necesitatea adoptării unei legi 
speciale care să reglementeze fiducia, lege care să se completeze cu reglementarea 
fiduciei din noul Cod civil. 

Se instituie sancţiunea nulităţii absolute a contractului de fiducie prin care se 
urmăreşte realizarea unei liberalităţi indirecte în folosul beneficiarului, scopul 
urmărit de legiuitor fiind acela de a nu permite eludarea dispoziţiilor legale din 
materia donaţiilor şi legatelor, urmărind protejarea rezervei succesorale şi 
evitarea posibilităţii debitorului de a se sustrage plăţii creditorilor.11 

 

3. Părţile contractului de fiducie sunt constituitorul şi fiduciarul. Constituitor 
poate fi orice persoană fizică sau juridică, pe când, în privinţa fiduciarului, art. 
776 alin. (2) şi (3) din noul Cod civil instituie condiţii speciale. 

Pot avea calitatea de fiduciari instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi 
de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, 
societăţile de asigurare şi de reasigurare legal înfiinţate, notarii publici şi avocaţii, 
indiferent de forma de exercitare a profesiei, enumerarea pe care o face legea 
fiind limitativă. 

În doctrina juridică s-a precizat – întemeiat, credem noi - că, în viitor ar 
trebui să se renunţe la o asemenea enumerare limitativă şi să se permită oricărui 
subiect de drept să poată dobândi calitatea de fiduciar, dacă îndeplineşte anumite 
cerinţe privind solvabilitatea şi onorabilitatea.12 

Discuţii au fost făcute în doctrina juridică cu privire la posibilitatea avocaţilor 
şi a notarilor publici de a avea calitatea de fiduciari.13 

Beneficiar al fiduciei poate fi însuşi constituitorul, fiduciarul sau o terţă 
persoană, dar beneficiarul nu are calitatea de parte în contractul de fiducie. 

Atunci când nu există o stipulaţie contrară, constituitorul fiduciei este în 
măsură să desemneze un terţ care să îi reprezinte interesele în executarea 
contractului şi care să îi exercite drepturile care au luat naştere din contractul de 
fiducie. 

Întrucât acceptarea fiduciei sau renunţarea la aceasta constituie acte de 
dispoziţie, este necesară capacitatea deplină de exerciţiu a beneficiarului fiduciei 
persoană fizică.14 

S-a pus problema dacă se poate cumula calitatea de constituitor al fiduciei, cu 
aceea de beneficiar al fiduciei, precizându-se că dacă legea nu interzice un 
asemenea cumul, cele două calităţi se pot cumula15, însă, într-o altă opinie s-a 
apreciat că de aici ar putea rezulta unele neclarităţi cu privire la raportul 
contractual între părţi şi de aplicare a contractului.16 

                                                 
11 Hunor Burian, op.cit., p. 35. 
12 C.R. Tripon, op.cit., p. 196. 
13 M. Uliescu, A. Gherghe, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. Universul Juridic, 

Bucureşti, 2011, p. 160-161. 
14 Hunor Burian, op.cit., p. 37.  
15 C.R. Tripon, op.cit., p. 197. 
16 Hunor Burian, op.cit., p. 37. 
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De lege lata, conform prevederilor art.777 Cod civil, beneficiar al fiduciei 
poate fi şi constuitorul, însă nu excludem, în viitor, posibilitatea legiuitorului de a 
aduce unele clarificări în ce priveşte calitatea de beneficiar a constituitorului 
fiduciei. 

 
4. Contractul de fiducie trebuie să cuprindă obligatoriu drepturile reale, 

drepturile de creanţă, garanţiile şi orice alte drepturi patrimoniale transferate, 
durata transferului, care nu poate depăşi 33 de ani, începând de la data încheierii 
contractului, identitatea constituitorului sau, după caz, a constituitorilor, 
identitatea fiduciarului sau, după caz, a fiduciarilor, identitatea beneficiarului 
sau, după caz, a beneficiarilor sau elementele necesare pentru determinarea 
acestora, scopul fiduciei şi întinderea puterilor de administrare şi de dispoziţie ale 
fiduciarului ori, după caz, ale fiduciarilor. 

Durata maximă a contractului de fiducie este stabilită la 33 de ani, fără ca 
legiuitorul să prevadă şi posibilitatea de prelungire a efectelor acestui contract 
dincolo de termenul stabilit la art. 779 alin. (1) lit. b din noul Cod civil. 

Lipsa oricăruia dintre elementele menţionate la art. 779 alin. (1) din noul Cod 
civil atrage sancţiunea nulităţii absolute a contractului de fiducie. 

În privinţa denunţării contractului de fiducie, cât timp nu a fost acceptat de 
către beneficiar, acesta poate fi denunţat unilateral de către constituitor. 

Dacă contractul de fiducie a fost acceptat de către beneficiar, acesta nu mai 
poate fi modificat sau revocat de către părţi sau denunţat unilateral de către 
constituitor, decât cu acordul beneficiarului sau, dacă acest acord lipseşte, cu 
autorizarea instanţei judecătoreşti, sens în care sunt incidente prevederile art. 
789 din noul Cod civil. 

Observăm că legiuitorul, la art. 773 Cod civil face vorbire despre fiducie, ca 
operaţiune juridică, pentru ca, apoi, în toate textele de lege următoare să 
vorbească despre contract, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că, până la urmă, 
fiducia este un contract şi nu o operaţiune juridică. Şi, dacă aşa stau lucrurile, 
atunci trebuie să ne punem întrebarea de ce contractul de fiducie nu a fost 
reglementat la Titlul IX Diferite contracte speciale din Codul civil, ci a constituit 
el însuşi obiect a unei reglementări speciale, într-un titlu diferit, Titlul IV din 
Cartea a III-a Despre bunuri. 

 
5. O altă cerinţă de fond, obligatorie instituită de lege o reprezintă 

înregistrarea contractului de fiducie şi a modificărilor aduse acestuia, la organul 
fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general 
consolidat al statului. Obligaţia efectuării înregistrării revine fiduciarului, care 
trebuie să depună diligenţele pentru înregistrarea contractului în termen de o 
lună de la data încheierii acestuia sau, după caz, în termen de o lună de la data 
modificării contractului. Neîndeplinirea obligaţiei statuate la art. 780 alin. (1) din 
noul Cod civil se sancţionează cu nulitatea absolută a contractului de fiducie. 

Aceeaşi sancţiune este prevăzută de lege şi atunci când masa patrimonială 
fiduciară cuprinde drepturi reale imobiliare, pentru care legea solicită 
înregistrarea la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale competent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale 
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ale unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora se află imobilele şi în aceste 
situaţii trebuie respectate şi dispoziţiile legale incidente în materie de carte 
funciară. 

În situaţia în care beneficiarul fiduciei nu este precizat în cuprinsul 
contractului de fiducie, ci urmează a fi desemnat ulterior, această desemnare 
trebuie să fie făcută prin înscris înregistrat la acelaşi compartiment de specialitate 
al autorităţii publice locale despre care am făcut vorbire anterior. Dacă nu se 
îndeplineşte o asemenea cerinţă, sancţiunea aplicabilă o constituie tot nulitatea 
absolută a contractului de fiducie. 

Din analiza acestor trei situaţii reglementate de lege se înţelege că 
înregistrarea fiscală reprezintă o condiţie de validitate a contractului de fiducie, 
pentru nerespectarea căreia este aplicabilă sancţiunea nulităţii absolute.17 

Noul Cod civil prevede şi sancţiuni administrative care intervin în condiţiile 
art. 780 alin. ultim, în sensul că dacă pentru transmiterea unor drepturi reale este 
necesară îndeplinirea unor cerinţe speciale de formă, se încheie un act separat cu 
respectarea cerinţelor legale. Lipsa înregistrării fiscale a actului încheiat separat, 
în asemenea cazuri, nu conduce la aplicarea sancţiunii nulităţii absolute, ci numai 
a unor sancţiuni administrative. 

În scopul opozabilităţii faţă de terţi, contractul de fiducie trebuie înscris în 
Arhiva Electronică de Garanţii Mobiliare, iar neîndeplinirea unei asemenea 
cerinţe conduce la inopozabilitatea contractului de fiducie în raport cu terţii.  

 
6. Atunci când fiduciarul acţionează în contul unei mase patrimoniale 

fiduciare, poate să facă menţiune expresă cu privire la aceasta, excepţie făcând 
cazurile în care i se interzice aceasta prin contractul de fiducie. În lipsa unei 
precizări exprese a legiuitorului cu privire la documentul în care trebuie să se facă 
menţiunea, s-a apreciat că este vorba despre Arhiva Electronică de Garanţii Reale 
Mobiliare.18 Legiuitorul, la art. 782 alin. (1) din Codul civil  foloseşte expresia „... 
el poate să facă menţiune....”. Credem că, în acest caz, fiduciarul ar trebui să fie 
obligat să precizeze că acţionează în contul unei mase patrimoniale fiduciare şi nu 
doar să i se recunoască o asemenea posibilitate. 

Atunci când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi a căror 
transmitere este supusă publicităţii, în registrul de publicitate fiduciarul poate 
solicita să se menţioneze denumirea fiduciarului şi calitatea în care acţionează, 
astfel cum prevede art. 782 alin. (2) din noul Cod civil.  

Acest text poate ridica unele probleme, urmare modului de redactare. Astfel, 
s-a apreciat că deoarece legiuitorul a folosit sintagma poate solicita, ar însemna 
că fiduciarul nu are obligaţia, ci numai dreptul de a solicita să i se menţioneze 
denumirea şi calitatea în registrul de publicitate, iar folosirea sintagmei 
denumirea, ar conduce la ideea că legiuitorul a dorit ca reglementarea să fie 
aplicabilă numai fiduciarilor persoane juridice, nu şi acelora care sunt persoane 
fizice.19 Observaţiile sunt juste şi pertinente, însă înclinăm să credem că în ambele 
situaţii, meticulos semnalate în doctrină, nu aceasta a fost voinţa legiuitorului, ci 

                                                 
17 Hunor Burian, op.cit., p.38. 
18 B. Florea, op.cit., p. 220. 
19 Idem, op.cit., p. 220. 
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este vorba de unele inexactităţi – şi nu singurele, din păcate, din cuprinsul noului 
Cod civil - care pot fi revăzute ulterior. 

Din nou şi în acest caz, considerăm a fi necesar ca legiuitorul să reglementeze 
obligativitatea menţionării identităţii fiduciarului şi a calităţii în care acesta 
acţionează în registrul menţionat. 

În toate situaţiile în care constituitorul sau beneficiarul solicită aceasta în 
conformitate cu contractul de fiducie, fiduciarul are obligaţia de a-şi preciza 
calitatea în care acţionează, iar în caz contrar, în măsura în care actul este 
păgubitor pentru constuitor, se consideră că actul a fost încheiat de către fiduciar 
în nume propriu, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 782 alin. ultim din noul Cod 
civil. 

 
7. Contractul de fiducie trebuie să cuprindă condiţiile în care fiduciarul dă 

socoteală, în care răspunde, în faţa constuitorului, cu privire la modul de 
îndeplinire a obligaţiilor sale. 

De asemenea, conform clauzelor contractului de fiducie, fiduciarul este ţinut 
să dea socoteală, atât beneficiarului, cât şi reprezentantului constituitorului, la 
solicitarea acestora, rezultând, deci, că fiduciarul trebuie să dea socoteală 
constituitorului conform clauzelor contractuale, oricând, la solicitarea 
constituitorului, pe când, în raporturile cu beneficiarul şi cu reprezentantul 
constituitorului, fiduciarul trebuie să dea socoteală numai la intervalele prevăzute 
în contract.20 Este lesne de observat că această reglementare este perfectibilă. 

Conform prevederilor art. 784 din noul Cod civil, în raporturile cu terţii se 
consideră că fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare, acesta 
acţionând ca un veritabil şi unic titular al drepturilor în cauză, excepţie făcând cazul 
în care se poate dovedi că terţii au cunoscut care sunt limitele puterii sale. 

În privinţa modului de remunerare a fiduciarului cu privire la obligaţiile pe 
care le îndeplineşte, acesta este remunerat conform clauzelor stabilite în contract, 
iar în lipsa acestora, conform regulilor aplicabile administrării bunurilor altuia. 

În cazul deschiderii procedurii insolvenţei împotriva fiduciarului, aceasta nu 
este de natură să afecteze masa patrimonială fiduciară. 

 
8. Bunurile din masa patrimonială fiduciară pot fi urmărite - astfel cum 

prevede art. 786 alin. (1) din noul Cod civil – în modul următor: 
- de titularii de creanţe născute în legătură cu aceste bunuri; 
- de creditorii constituitorului care au o garanţie reală asupra bunurilor 

acestuia şi a cărei opozabilitate este dobândită anterior stabilirii fiduciei; 
- de ceilalţi creditori ai constituitorului, numai în temeiul hotărârii 

judecătoreşti definitive de admitere a acţiunii prin care a fost desfiinţat sau a 
devenit inopozabil, în orice mod, cu efect retroactiv, contractul de fiducie. 

Legea prevede că titularii creanţelor născute în legătură cu bunurile din  masa 
patrimonială fiduciară nu pot urmări decât acele bunuri, excepţie făcând cazul în 
care, prin contractul de fiducie s-a prevăzut obligaţia fiduciarului sau a acestuia şi 
a constituitorului sau numai a constituitorului de a răspunde pentru o parte sau 

                                                 
20 Idem, op.cit., p. 221. 
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pentru tot pasivul fiduciei şi, în asemenea situaţie, va fi urmărit, mai întâi activul 
masei patrimoniale fiduciare şi apoi, dacă va fi necesar, vor fi urmărite bunurile 
fiduciarului sau ale constituitorului ori ale ambilor, în limita şi în ordinea 
convenite în contractul de fiducie. 

 
9. Punându-se problema angajării răspunderii fiduciarului cu privire la 

prejudiciile cauzate prin actele de conservare sau de administrare a masei 
patrimoniale fiduciare, în asemenea situaţie fiduciarul este ţinut să răspundă 
numai cu celelalte drepturi din patrimoniul său. 

Conform prevederilor art. 788 alin. (1) din noul Cod civil, dacă fiduciarul nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile sau pune în pericol interesele care i-au fost 
încredinţate, constituitorul, reprezentantul acestuia sau beneficiarul poate 
solicita instanţei judecătoreşti înlocuirea fiduciarului. 

Până în momentul soluţionării cererii de înlocuire, constituitorul, 
reprezentantul acestuia sau, în lipsa acestora, beneficiarul, trebuie să numească 
un administrator provizoriu al masei patrimoniale fiduciare - art. 788 alin. (2), 
teza I din noul Cod civil. 

În situaţia în care constituitorul, reprezentantul acestuia sau beneficiarul 
desemnează concomitent un administrator provizoriu, atunci prevalează 
desemnarea făcută de constituitor sau de reprezentantul legal al acestuia. 

În doctrina juridică, s-a susţinut – întemeiat - existenţa unei neconcordanţe 
între prevederile art. 788 alin. (2) şi acelea ale art. 788 alin. (4) din noul Cod civil, 
care prevede că numirea noului fiduciar sau a administratorului provizoriu poate 
fi dispusă de instanţa judecătorească, numai cu acordul acestora.21 

De vreme ce numirea noului fiduciar şi a administratorului provizoriu poate 
fi dispusă de instanţa judecătorească, se naşte întrebarea, de ce la art. 788 alin. 
(2) legiuitorul a precizat că administratorul provizoriu va fi numit de constituitor, 
reprezentantul său legal sau de beneficiar? Să se fi gândit, oare, legiuitorul la 
posibilitatea numirii rapide a unui administrator, până la soluţionarea cererii 
adresate instanţei judecătoreşti, pentru ca, apoi noul fiduciar şi administratorul 
provizoriu să fie numiţi (confirmaţi, mai degrabă) de instanţa astfel sesizată? 
Destul de dificil de dat un răspuns tranşant, deoarece, alin. (3) al art. 788 din 
noul Cod civil, prevede că mandatul administratorului provizoriu încetează în 
momentul înlocuirii fiduciarului sau în momentul respingerii definitive a cererii 
de înlocuire, cu precizarea că soluţionarea cererii de înlocuire a fiduciarului se 
realizează de urgenţă şi cu precădere. 

Din momentul numirii unui nou fiduciar, acesta dobândeşte toate drepturile şi 
obligaţiile prevăzute în contractul de fiducie şi acesta trebuie să fie înregistrat în 
condiţiile art. 780 şi 781 din noul Cod civil. De precizat că, înlocuirea fiduciarului se 
produce numai după ce se realizează înregistrarea prevăzută de lege. 

 
10. Cauzele de încetare a contractului de fiducie sunt prevăzute la art. 790 

din noul Cod civil. Astfel, contractul de fiducie încetează: 
- prin împlinirea termenului; 

                                                 
21 Idem, op.cit., p. 222. 
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- prin realizarea scopului urmărit, când acesta intervine înainte de 
împlinirea termenului; 

- în cazul în care toţi beneficiarii renunţă la fiducie, iar în cuprinsul 
contractului nu s-a precizat cum vor continua raporturile fiduciare; trebuie 
reţinut că declaraţiile de renunţare sunt supuse aceloraşi formalităţi de 
înregistrare ca şi contractul de fiducie, iar încetarea operează la momentul 
finalizării formalităţilor de înregistrare pentru ultima declaraţie de renunţare; 

- în momentul în care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei 
împotriva fiduciarului; 

- în momentul în care se produc efectele reorganizării persoanei juridice. 
Se recunoaşte încetarea contractului de fiducie şi atunci când acesta se 

desfiinţează prin hotărâre judecătorească de admitere a acţiunii formulate de 
ceilalţi creditori ai constituitorului care nu au o garanţie reală asupra bunurilor 
acestuia (conform art. 786 alin. 1, teza I din noul Cod civil) şi în cazul revocării 
contractului de către părţi, cu acordul beneficiarului sau, dacă acesta refuză să-şi 
dea acordul, cu autorizarea instanţei judecătoreşti (conform art. 789 alin. 2 din 
noul Cod civil).22 

Urmare încetării contractului de fiducie, masa patrimonială fiduciară 
existentă în acel moment se transferă la beneficiar, iar în absenţa acestuia, se 
transferă la constituitor. 

Legiuitorul prevede că se va produce contopirea masei patrimoniale fiduciare 
în patrimoniul beneficiarului sau al constituitorului, numai după plata datoriilor 
fiduciare. 
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Abstract: The main objective of this paper consists in the reflection of the 

interdependence between comparative law and comunitary law, with necessary 
references to the foreign law, international law or European Union law, trying 
to emphasize the fact that - despite the peculiarities of each of these law 
branches with elements of transnational specificity - between them resides 
connections which reach the same common law principles. In the content of the 
paper, it is also presented a general perspective of the different characteristics 
of these types of legislations, the concepts couldn’t have been misinterpreted, 
given the numerous citations of other papers that have analyzed the respective 
law branches from an exclusive perspective. Therefore the current paper aims 
at outlining the existence of the interlinkages between these law branches, 
offering a different analytical approach to some information previously treated 
individually and from a stiffer perspective. 

 
Keywords: comunitary law, comparative law, international law, principle 

of law, Court of Justice. 
 
 
Academia Internaţională de drept comparat de la Haga, prin statutele proprii, 

statuează în cadrul noţiunii de drept comparat apropierea sistematică a 
instituţiilor juridice din diferite ţări şi concilierea dispoziţiilor legislative 
naţionale. Pe aceeaşi linie, juristul Marc Ancel a afirmat că dreptul comparat 
consistă în mod fundamental în constatarea unor puncte comune şi a unor 
divergenţe care există între două sau mai multe drepturi naţionale, adăugând că 
este înainte de toate vorba de un proces de comparare. Plecând de la aceste 
consideraţii, este confortabilă definirea, de pildă, a dreptului penal comparat ca 
fiind studiul diferenţelor şi asemănărilor între structuri de drept privite în 
aspectele lor relative la infracţiune şi urmările acesteia. Or, această primă 
asociere trebuie precizată dintr-o dublă perspectivă, în speţă perspectiva 
geografică şi cea materială, indiferent de tipul de drept substanţial analizat. 

Din punct de vedere geografic, este vorba evident de o comparaţie între 
diversele drepturi naţionale, având fiecare dintre acestea propria lor aplicabilitate 
teritorială. S-a considerat însă că ar fi insuficient şi chiar eronat modul de 
limitare la comparaţia între drepturile statelor, de pildă comparaţia strictă între 
măsurile preventive din Spania şi Olanda. În realitate, există trei niveluri de drept 
ce se pretează la o analiză comparativă. În afară de această comparaţie între 

                                                 
 Judecător, Preşedinte Tribunalul Caraş-Severin, doctorand drept penal, 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest Timişoara. 
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drepturile statelor, o altă perspectivă ce nu se referă la nivelul obişnuit, constituit 
de fiecare stat în parte, conduce la necesitatea luării în considerare a existenţei 
unor ţări cu structură federală, cât şi a ansamblurilor regionale ce grupează mai 
multe ţări. Astfel, la modul concret, comparaţia poate avea loc în primul rând 
între diversele ansambluri de drept ce pot exista într-un stat cu structură federală 
(cazul Elveţiei, Mexicului, Canadei sau Statelor Unite), state în cadrul cărora 
fiecare entitate federală – fie că se numeşte canton, provincie sau stat din cadrul 
unei federaţii – poate poseda propriul cod de procedură penală şi uneori chiar 
propriul său cod penal. Existenţa acestor entităţi federale este cu atât mai 
importantă cu cât ele sunt adesea dotate cu puteri foarte întinse, ilustrativ fiind 
cazul Statelor Unite, ţară în care dreptul federal interpretat restrictiv coexistă cu 
drept local, acesta fiind constituit din cincizeci de legislaţii diferite, câte una 
pentru fiecare stat federal1  

O perspectivă mai vastă este cea conform căreia comparaţia vizează 
ansambluri mai vaste decât statele, respectiv asupra unor ţări care constituie un 
sistem, pe modelul „familiei de drept”2. Se va vedea într-adevăr din această 
perspectivă faptul că respectivele grupuri de ţări sunt reunite printr-o comunitate 
de principii sau de izvoare de drept, această comunitate putând fi rezultatul unui 
proces îndelungat de transformări istorice (cazul ţărilor aparţinând familiei 
romano-germanice) ori rezultatul unui acord (un exemplu în acest sens constând 
în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului semnată de ţările membre ale 
Consiliului Europei).  

Din punct de vedere material, trebuie luat în considerare întregul sistem de 
drept, fie că este vorba de dreptul substanţial (teoria generală a probelor de pildă 
în dreptul penal), fie că sunt avute în vedere chestiuni procedurale. În plus, nu se 
mai pune problema limitării la o singură legislaţie şi, în această privinţă, 
terminologia de legislaţie comparată nu este foarte potrivită. Orice ramură de 
drept, include într-adevăr alături de legislaţie atât jurisprudenţa, cât şi literatura 
de specialitate, respectiv doctrina. După cum s-a indicat de către R. Rodière3, în 
contextul formulării marilor norme metodologice de drept comparat, este 
importantă depăşirea perspectivei de limitare la legislaţie, corelativ cu 
dezvoltarea unei vederi de ansamblu în privinţa tuturor surselor de drept. 
Jurisprudenţa în special prezintă o importanţă considerabilă cum o 
demonstrează exemplul celei dezvoltate de Curtea Supremă a Statelor Unite, 
importanţă chiar mai mare decât cea pe care o oferă amendamentele 
constituţionale, a căror ariditate este diametral opusă profunzimii dezvoltării 
hotărârilor judecătoreşti. Trebuie totuşi reamintite limitările conform cărora 
anumite chestiuni de drept sunt reglementate prin diferite  mijloace care exced 
specializării respective, neputând fi luate în considerare în acest context (este 
cazul în special al reglementărilor din materie disciplinară sau administrativă)4. 

Rezultată dintr-o comunitate de idealuri şi datând din Evul Mediu ca 
ascendenţă a valorilor creştine, apoi îmbogăţită de curentul filozofic din secolul al 

                                                 
1 Jean Pradel, Droit pénal comparé, 2e édition, Paris, Ed. Dalloz, 2002, p. 3 et suivants. 
2 conform expresiei lui R. David, Traité élémentaire de droit civil comparé, Paris, 1950.  
3 Introduction au droit comparé, Dalloz, Paris, 1969, p.137 et suivants. 
4 Jean Pradel, Droit pénal comparé, 2e édition, Paris, Ed. Dalloz, 2002, p. 3. 
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XVIII-lea, o anumită Europă s-a născut şi dezvoltat. Există aşadar în cadrul 
comun european anumite principii cum ar fi libera concurenţă, democraţia ori 
respectarea drepturilor omului. Aceste principii au fost fixate în mod 
convenţional în cadrul a două adunări, respectiv cea a Tratatului de la Roma din 
1957, completată de numeroase alte convenţii ulterioare şi cea a Convenţiei 
Europene de salvgardarea drepturilor omului din 1950, de asemenea urmată de 
diverse alte convenţii. În timp, cele două adunări au dat naştere la două structuri 
care conturează astăzi Uniunea Europeană, respectiv Europa Comunitară şi 
Consiliul Europei. Toate aceste texte constituie un veritabil drept european, 
aplicabil tuturor statelor semnatare, acestea conservându-şi de asemenea 
drepturile naţionale atunci când normele din cadrul lor nu contravin acordurilor 
enumerate mai devreme. Există, aşadar, un ansamblu de reguli europene, 
ansamblu ce a determinat elaborarea atât a principiilor Convenţiei Europene cât 
şi a unor principii de drept comunitar, principii a căror aplicabilitate este 
verificată de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.  

Există aşadar o serie de principii de drept unanim acceptate de ţările membre 
ale unor organizaţii regionale sau continentale, principii generale ce sunt 
implementate în legislaţiile naţionale, cel mai bun exemplu în această privinţă 
fiind – conform introducerii din paragraful anterior - dreptul comunitar 
european. Această ramură de drept reuneşte într-o măsură elemente din 
legislaţiile naţionale, enunţând acele principii generale aplicabile în legislaţiile 
naţionale, conform anumitor reguli de procedură şi de drept substanţial. Se pot 
enumera mai multe categorii de principii generale ale dreptului comunitar, 
compune din principii ale dreptului internaţional public, principiile sistemelor 
juridice ale statelor membre, principiile rezultate din dispoziţiile Tratatelor 
comunitare ori drepturile fundamentale ale omului. Trebuie precizat faptul că 
toate aceste principii sunt trecute prin  filtrul obiectivelor comunitare, adică sunt 
„comunitarizate”, astfel încât, uneori, pot suporta limitări pentru a fi în 
conformitate cu dreptul comunitar. Este larg împărtăşit punctul de vedere 
conform căruia ordinea juridică comunitară se aseamănă mai mult cu ordinea 
juridică internă, decât cu cea internaţională clasică.5 

Este indubitabil faptul că sursa principală a principiilor generale de drept 
comunitar rămâne dreptul intern al statelor membre, în acest domeniu Curtea de 
Justiţie a Comunităţilor Europene(C.J.C.E.) având o anumită libertate. Se 
apreciază ca pozitiv faptul că, în materie de responsabilitate extracontractuală, 
C.J.C.E. a creat un sistem autonom de cel al răspunderii, în timp ce Tratatul face 
referire, expres, la principiile generale comune statelor membre, altfel spus 
C.J.C.E. nu urmează un demers mecanic, care ar conduce la reţinerea numai a 
principiilor consacrate în toate statele membre. În fapt, pe baza unei analize 
comparative, C.J.C.E. încearcă stabilirea unor tendinţe, fără a se acorda prioritate 
evidentă unei tendinţe majoritare. Astfel, au fost reţinute principii care nu erau 
consacrate expres decât într-un singur stat membru, ca, de exemplu, 
proporţionalitatea sau încrederea legitimă. Transpunerea a fost facilitată şi de 
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aspectul că, oricum nu exista nici o opoziţie faţă de aceste principii în celelalte 
state membre, în care ele existau deja  sub o formă cutumiară. În orice caz, nu 
este suficient ca un principiu să fie comun statelor membre pentru a putea fi 
aplicat în dreptul comunitar, el trebuie să fie compatibil cu „cadrul şi structura 
obiectivelor Comunităţii”. Este vorba despre  autonomia dreptului comunitar.6 

Nu este hazardată nici susţinerea conform căreia  sursa naturală a principiilor 
generale de drept comunitar ar trebui să fie principiile generale ale dreptului 
internaţional, deoarece Comunităţile sunt fondate pe baza unor tratate 
internaţionale. Totuşi, C.J.C.E. manifestă o oarecare rezervă cu privire la aceste 
principii în măsura în care ele corespund unei organizaţii internaţionale fondate 
pe raporturi de egalitate între subiectele de drept, întrucât ordinea juridică 
comunitară este concepută pe bază ierarhică, neputându-se vorbi de un sistem 
egalitar. Statele şi indivizii reprezintă destinatarii şi nu autorii normelor adoptate 
de instituţii, astfel încât respectarea acestor norme este asigurată de un control 
jurisdicţional centralizat şi nu, cum se întâmplă în dreptul internaţional, prin 
intermediul reciprocităţii. Este motivul pentru care C.J.C.E. ezită să transpună în 
dreptul comunitar principiul reciprocităţii care se traduce în exceptio non 
adempleti contractus, respectiv abilitatea statului de a avea dreptul să îşi facă 
singur dreptate. Recunoaşterea unui asemenea drept presupune însă contestarea 
unităţii pieţei comune, deoarece regulile aplicabile indivizilor ar varia în funcţie 
de aplicarea principiului de către statele membre, C.J.C.E. acceptând aplicarea 
principiilor generale ale dreptului internaţional în materiile care aparţin prin 
natura lor acestuia din urmă: raporturile între tratate contradictorii, interdicţia 
pentru un stat de a refuza cetăţenilor săi dreptul de acces şi de sejur pe teritoriul 
său, principiul bunei-credinţe. Există totodată anumite principii legate de 
structura instituţională a Comunităţii care sunt sau nu consacrate explicit în 
Tratate, cum ar fi principiul echilibrului instituţional sau cel de competenţă de 
auto-organizare a instituţiilor, ce nu pot fi însă calificate drept principii generale 
de drept, deoarece ele se aplică cu privire la funcţionarea instituţională a Uniunii 
şi îşi găsesc sursa în dispoziţiile instituţionale ale Tratatelor.7  

Este consacrat în schimb principiul aplicabilităţii imediate a dreptului 
Uniunii Europene, principiu ce se aplică şi actelor Uniunii care presupun 
adoptarea unor măsuri naţionale de transpunere (cum este cazul directivelor, al 
deciziilor-cadru şi al deciziilor adresate statelor), măsuri care se referă doar la 
executarea acestor acte, iar nu receptarea acestora în sistemul juridic naţional, 
care are loc de jure, prin simpla lor intrare în vigoare. Spre deosebire de dreptul 
internaţional clasic, care lasă la latitudinea statelor modul de recepţionare  în 
sistemele naţionale (conform concepţiei dualiste sau moniste), dreptul Uniunii 
Europene, prin însăşi natura sa, este de aplicabilitate imediată din ordinea 
juridică a tuturor statelor membre, indiferent de concepţia pe care aceste state o 
aplică în raport de dreptul internaţional. Rezultă aşadar că dreptul Uniunii 
Europene este integrat de jure, de plin drept, în ordinea juridică internă a statelor 
membre, prin simpla intrare în vigoare, fără a fi necesară nicio formă specială de 
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recepţionare.8 Pe de altă parte, în cazul directivelor şi al deciziilor-cadru, nu 
trebuie confundată data intrării lor în vigoare (care are loc la data prevăzută în 
textul lor sau, în absenţa acesteia, în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, conform art. 297 TFUE) cu data până la care acestea 
trebuie transpuse în dreptul naţional (aceasta din urmă dată reprezintă un 
termen limită de transpunere; nimic nu împiedică statul membru să transpună 
directiva sau decizia-cadru imediat după intrarea ei în vigoare). 

Principiul efectului direct al dreptului Uniunii Europene presupune 
recunoaşterea faptului că efectul direct al dreptului Uniunii constă în capacitatea 
acestuia de a crea în patrimoniul persoanelor fizice şi juridice drepturi pe care 
acestea le pot invoca în faţa instanţelor naţionale, care au obligaţia să le 
garanteze. Este cert însă că nu toate normele de drept comunitar au efect direct. 
Pentru a produce un efect direct, normele de drept ale Uniunii trebuie să 
îndeplinească condiţiile cumulative expuse mai jos. 

Ca prim fapt este necesar ca normele de drept să fie necondiţionate, adică 
aplicarea normei să nu fie subordonată vreunei măsuri ulterioare care să depindă 
de puterea discreţionară a Uniunii sau a statelor membre. Îndeplinesc această 
condiţie şi normele care, deşi necesită adoptarea de măsuri ulterioare pentru 
aplicarea lor, statele membre sau instituţiile Uniunii nu au facultatea 
discreţionară de a lua sau nu o asemenea măsură, ci sunt obligate să o adopte. O a 
doua cerinţă se referă la caracterul clar şi suficient de precis al acestora.9 

Sintetizând cele două condiţii, se poate spune că o normă are efect direct ori 
de câte ori caracteristicile acesteia fac  posibilă aplicarea normei de către o 
instanţă de judecată. Instanţa de judecată poate să recurgă la interpretarea 
normei, fără ca acest lucru să afecteze efectul direct al acesteia. Efectul direct este 
înlăturat – dată fiind separaţia puterilor în stat – doar de existenţa unei puteri 
discreţionare de apreciere a autorităţilor legislative sau executive.  

Acest efect poate fi clasificat, în funcţie de tipul de litigiu în care intervine, în 
efect direct vertical (în cazul unui litigiu împotriva statului) şi efect direct 
orizontal (în cazul litigiilor între persoanele fizice şi/sau juridice), însă el diferă în 
funcţie de izvorul normei juridice invocate. Astfel, există norme care au un efect 
direct complet (atât vertical cât şi orizontal), norme care nu au decât un efect 
direct vertical, precum şi norme lipsite de orice efect direct.10 

Un alt principiu cu impact în privinţa normelor de drept comparat este cel al  
supremaţiei dreptului Uniunii Europene faţă de normele naţionale. Cu 
aplicabilitate imediată în ordinea juridică naţională a statelor membre, dreptul 
Uniunii intră, în mod inevitabil, în conflict cu dreptul naţional. În vederea 
soluţionării acestui conflict, Curtea de Justiţie de la Luxemburg a consacrat, pe 
cale jurisprudenţială, principiul supremaţiei dreptului Uniunii faţă de dreptul 
naţional. Pragmatic, principiul supremaţiei constă în atribuirea unui anumit efect 
tuturor normelor de drept comunitar  în raporturile lor cu legislaţia naţională a 
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statelor membre, prin simplul fapt al intrării lor în vigoare, nu numai de a 
determina inaplicabilitatea de drept a oricărei dispoziţii contrare a legislaţiei 
naţionale existente, ci şi de a împiedica adoptarea valabilă a unor acte normative 
noi, în măsura în care acestea ar fi incompatibile cu normele comunitare.11 

Ca şi consecinţe practice ale aplicabilităţii acestui principiu se detaşează în 
special faptul că toate instanţele naţionale au obligaţia de a aplica integral dreptul 
Uniunii şi de a proteja drepturile pe care acesta le conferă particularilor, prin 
neaplicarea oricărei dispoziţii contrare a legislaţiei naţionale, indiferent dacă este 
vorba de o normă constituţională, legislativă sau administrativă, fie că aceasta 
este anterioară sau ulterioară normei comunitare. Extinzând şi mai departe 
consecinţele principiului supremaţiei, Curtea de Justiţie a Comunităţilor 
Europene a autorizat instanţa naţională, care este sesizată cu un litigiu în care se 
pune în discuţie incompatibilitatea unei norme naţionale cu dreptul comunitar şi 
care adresează Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene o întrebare 
preliminară în acest sens, să suspende aplicarea normei naţionale până la 
pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene, şi 
aceasta chiar dacă dreptul naţional ar interzice acest lucru.12 

Prin Hotărârea din 22.01.1997 pronunţată de Tribunalul de Primă Instanţă în 
cauza Opel Austria vs. Consiliu s-a statuat că „principiul securităţii juridice 
impune ca legislaţia comunitară să fie sigură, iar aplicarea sa, previzibilă, iar ca 
orice act comunitar care produce efecte juridice să fie clar, precis şi adus la 
cunoştinţa celui interesat, astfel încât acesta să poată şti cu certitudine momentul 
de la care actul respectiv produce efecte juridice. Această cerinţă se impune, în 
special, în cazul actelor susceptibile de a avea consecinţe financiare”. De aici 
decurg o serie de reguli cu caracter protector pentru particulari în special în 
materia publicităţii actelor, aceasta presupunând ca fiecare persoană să cunoască 
regulile care i se aplică şi să îşi întemeieze, cu toată încrederea, acţiunile pe aceste 
reguli, ceea ce implică elaborarea unei legislaţii comunitare clare şi previzibile. 

O altă formă a aceluiaşi principiu este aceea a încrederii legitime care implică 
faptul că particularii sunt protejaţi împotriva unei modificări fără preaviz a 
legislaţiei. Pentru a fi viabile şi legitime, modificările legislative trebuie să se 
bazeze pe declaraţii precise ale administraţiei fără ca acestea să fie contrare 
legislaţiei în vigoare şi fără ca particularul să acţioneze ilegal. Particularul este 
protejat şi împotriva efectelor unei modificări a legislaţiei în vigoare, dacă se 
dovedeşte că un operator avizat nu ar fi putut prevedea această schimbare 
legislativă sau dacă C.E. nu a dat de înţeles în prealabil că intenţionează să 
opereze o modificare. Condiţia pentru aplicarea principiului este ca, 
încrezându-se în stabilitatea legislaţiei comunitare, particularul să-şi facă 
speranţe legitime în legătură cu orice tip de activitate. Se impune ca astfel de 
măsuri, chiar adoptate cu respectarea cerinţei de previzibilitate, să fie anunţate în 
timp util dacă au repercusiuni asupra investiţiilor efectuate de particulari. Astfel, 
principiul încrederii legitime nu este aplicabil în numeroase cazuri în care este 
evident faptul că legislaţia comunitară este, deseori, adaptată în funcţie de 
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evoluţia situaţiei economice, lucru care se întâmplă frecvent în domeniul 
agriculturii unde este necesară adaptarea la fluctuaţiile pieţei.13  

În strâns acord cu cele expuse mai sus se află obligativitatea distincţiei între 
dreptul comparat şi dreptul străin. Dreptul străin este presupus de dreptul unei 
anumite ţări, în timp ce noţiunea de drept comparat merge mai departe de 
exerciţiul dreptului străin fiind determinat pe calea unei confruntări între două 
sau mai multe sisteme de drept, căutându-se determinarea atât a diferenţelor, cât 
şi a similitudinilor, în scopul degajării unor aspecte comune. În acest sens, poate 
fi notat faptul că Von Liszt a menţionat în prefaţa lucrării sale „Cercetări asupra 
dreptului penal al ţărilor europene” faptul că studiile care vizau cunoaşterea 
uneia sau a mai multor legislaţii penale şi a legislaţiei penale comparate care 
trebuia să caute operarea sintezei în scopul degajării unor puncte comune 
existente în diferitele legislaţii utilizate sunt  indispensabile în începerea oricărei 
analize de drept comparat. În aplicarea acestor tehnici, apropierile dintre dreptul 
comparat şi dreptul străin nu pot fi negate cu toate că limita între aceste două 
discipline nu este foarte netă. Un prim motiv se datorează faptului că analistul 
este determinat să compare acest drept străin cu cel naţional mai ales dacă cele 
două sisteme de drept sunt extrem de diferite; apoi, întrucât orice studiu de drept 
comparat presupune materiale de drept străin, acesta din urmă apărând ca fiind 
materia primă a dreptului comparat.14  

O altă distincţie se referă la limita existentă între dreptul comparat şi dreptul 
internaţional. Cele două discipline au un punct comun, respectiv extinderea 
domeniului lor de activitate în afara cadrului naţional, or, după caz, al cadrului 
unui stat federal indiferent de forma de organizare regională. Dreptul comparat 
implică ipotetic studiul unor reguli aparţinând unor sisteme diferite de drept, în 
timp ce dreptul internaţional presupune întotdeauna un element de extraneitate, 
adică a unui fapt care este legat din punct de vedere juridic de o ţară diferită celei 
în care se situează restul faptelor (exemplul unor infracţiuni contra patrimoniului 
săvârşite într-un anumit stat, remiterea foloaselor obţinute prin activitatea 
infracţională realizându-se pe teritoriul altui stat). În dreptul internaţional, 
regula de drept ce este instituită pentru a rezolva o astfel de situaţie care 
comportă un element de extraneitate presupune ca alături de regulile de drept 
aplicabile unor situaţii exclusiv naţionale (dreptul intern) există reguli destinate 
rezolvării unei situaţii ale cărei diverse aspecte se întind teritorial dincolo de 
frontierele naţionale, reguli ce ţin de dreptul internaţional. În acest sens au fost 
expuse mai sus unele principii de drept comunitar aplicabile alături de normele 
juridice stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor membre ale Uniunii 
Europene. 

Poate fi luată drept exemplu situaţia în care un individ acţionează pe 
teritoriul unui prim stat şi apoi se refugiază pe teritoriul unui al doilea stat, 
problema fiind aceea de a şti care este statul competent să-l cerceteze şi să îl 
aplice o eventuală sancţiune. Atunci când se admite că primul stat are 
competenţele necesare, se impune punerea la punct a unei proceduri care să 
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permită extrădarea respectivului individ. Elementul de extraneitate dă naştere, 
aşadar, apariţiei unui ansamblu de reguli noi, fie că este vorba de reguli 
convenţionale (acorduri între state de genul convenţiilor de extrădare) ori se 
aplică reguli fixate unilateral de fiecare stat în parte (de pildă determinarea de 
către un stat a propriei sale competenţe judiciare).15  

Principiile generale de drept constituie unul dintre elementele legalităţii 
comunitare şi se impun, în această calitate, instituţiilor comunitare. Ele ocupă, 
astfel, în ierarhia normelor un rang superior dreptului derivat. Însă, principiile în 
discuţie se impun şi statelor membre atunci când acestea acţionează în domeniul 
dreptului comunitar. Această situaţie nu este valabilă numai pentru drepturile 
fundamentale, ci pentru toate principiile. Deoarece principiile generale fac parte 
din legislaţia comunitară, este firesc să se aplice în orice situaţie guvernată de 
dreptul comunitar, fie la nivel comunitar, fie la nivel naţional. O soluţie contrară 
ar aduce atingere uniformităţii dreptului comunitar şi ar consacra discriminări 
între particulari, în funcţie de statul membru în care acest drept este aplicabil. 

Dincolo de interdependenţa existentă între dreptul comparat şi dreptul 
comunitar, trecând prin dreptul străin, dreptul internaţional sau dreptul 
european, se impune a se accepta faptul că noţiunile nu pot fi confundate, 
întrucât dreptul comunitar este dat în continuare de propriile reguli – care fie se 
adaugă la cele ale drepturilor naţionale fie le elimină, pe câtă vreme dreptul 
comparat nu reprezintă decât o confruntare şi o comparaţie între reguli 
preexistente. Nu mai puţin trebuie totuşi reţinut că nici dreptul comunitar nu este 
în totalitate detaşat de demersul comparativ, fiind posibilă şi chiar recomandabilă 
confruntarea unor reguli juridice din cadrul acestuia cu cele care caracterizează 
alte ansambluri juridice. De altfel, anumite texte comunitare au fost elaborate 
pornindu-se de la o sinteză de drepturi naţionale, fie şi pentru simplul motiv că la 
elaborarea acestora au participat jurişti din diferite state membre ale Europei.  
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Abstract: The main goal of the article is to analyse the issue of judicial 

communication and court decisions in the sphere of the public interest. The 
study is based on the leading premise that the transparency of court decisions 
represents the most important step towards the establishment of an institutional 
democracy that can function accordingly to the needs of the citizens. The 
relevance of such a study is given by the debate over the complexity of the notion 
‘court’ that has major implications not only in the social, penal and institutional 
law. The current function and role of judicial communication and public 
information in terms of judicial ruling can be clarified only if the contextual and 
jurisdictional elements that determine the public space and natural law are 
being identified.  

 
Keywords: court decisions, public information, public space, transparent 

communication of information, consensus.   
 
 
1. Delimitarea conceptelor. De la filosofie la juridic. 
O primă abordare a domeniului juridic presupune definirea clară a 

conceptelor cu care vom opera pe parcurs. Instanţa judecătorească reprezintă 
matricea fundamentală a unui sistem juridic, care poate fi punctată prin 
intermediul reglementărilor şi cadrului formalizat, constituind nucleul normativ 
al acestui organism arhitectural legitimat de principiile statului de drept. Natura 
şi funcţiile constrângerii care sunt inerente unei autorităţi juridice sunt 
echilibrate de intervenţia unor abordări filosofice a dreptului. Cu toate acestea, 
cea mai concludentă axă pe care cercetarea va fi solidificată constă în componenta 
publicitară şi comunicaţională care atestă şi garantează manifestarea şi 
exercitarea unor drepturi fundamentale: dreptul la informaţie şi obligativitatea 
instanţelor de a menţine un flux comunicaţional permanent la nivel instituţional. 
Pentru a realiza un studiu viabil, încadrarea tematicii în conceptele cheie ale 
dreptului reprezintă mai mult decât un imperativ raţional.                                 

Dreptul presupune o exercitare realizabilă doar prin procesul de implicare a 
unor instituţii abilitate. Acest construct juridic îşi are legitimarea în meandrele 
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societăţii, în rădăcina dikaion politikon (ceea ce este corect politic). Viziunea 
aristotelică asupra problematicii dreptului poate să fie concentrată în relaţionarea 
polisului cu aspectele ce ţin de domeniul jurisdicţional, dar şi cu împlinirea unei 
simetrii cu natura şi realitatea. Acest raport este reprezentat prin atribuirea unei 
dimensiuni politice justiţiei (dikaiosyne), dreptul şi actul de săvârşire al acestuia 
fiind conectat, în mod strict, de comunitatea politică. Dreptul natural, în cadrul 
gândirii aristotelice, este echivalentul unei constituţii ideale (ariste politeia).1 
Noţiunea a fost elaborată şi în teoriile emise de către John Locke.2 Spre deosebire 
de Aristotel, abordarea acestei problematici este plasată în sfera autorităţii 
politice. Această perspectivă iusnaturalistă înglobată într-o viziune liberală 
timpurie corelează dreptul natural fie cu legea divină, fie cu un imperativ al 
raţiunii.  

Aşadar, începând cu secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea, intervine aspiraţia de 
reîntoarcere la naturalitatea societăţii. Mecanismele de guvernare sunt modificate 
pentru ca societatea să primească o identitate nouă purtată însă prin prisma unor 
semnificaţii consacrate. Sistemul format din relaţiile interumane şi intervenţiile 
de tip poliţienesc cerea o schimbare ineluctabilă pentru atingerea unei ordini 
necesare. Procesele sociale sunt astfel naturalizate, fenomen care în secolul al 
XIX-lea a fost iniţiat de mutaţia din matricea structurală a guvernării. 
Regulamentul, ca şi instrument de guvernare este combătut şi anihilat de către 
voinţa de stat propulsată de către fiziocraţi. Naşterea politicii moderne poate să 
fie identificată în momentul în care ruptura dintre sfera umană şi cea naturală 
este realizată. Cu alte cuvinte, guvernarea devine un produs exclusiv raţional, iar 
teoria organicistă îşi găseşte în acest punct limitele şi finalitatea. Se pot identifica 
metamorfoze la nivel economic şi politic. Principiile societăţii sunt relevate prin 
etape raţionale începând de la mecanisme ale pieţei care conferă echilibru şi până 
la implicarea actorilor sociali. Natura societăţii a fost sustrasă prin mijloace care 
s-au diferenţiat atât la nivel de piaţă cât şi la nivel de clasă. De la laissez-faire şi 
până la conflictele de clasă, în prezent dinamica naturală a societăţii a luat forma 
pluralismului. Spre deosebire de teoreticienii dreptului natural care au pus 
accentul pe substanţa normelor şi pe principiul auctoritas non veritas facit legem 
(autoritatea face legea nu adevărul – dreptul este inerent statului şi este lipsit de 
raţionalitate - idee lansată în lucrarea Leviatanul de către Hobbes), dreptul 
începe să deţină o dimensiune universală.3 Logica juridică se supune unui tipar, 
iar crevasele ce apar nu constau în reglementările stabilite ci în modalitatea de 
formarea a acestora.4     

Chestiunea ce intervine în acest punct este cea a instrumentelor utilizate 
pentru îndeplinirea unor procese politice. Constrângerea ca mecanism conturat 
pe cale administrativă şi legitimat prin acceptul la nivel societal, constituie un 
                                                 

1 Aristotel, Etica nicomahică, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 112 – 116. 
2 John Locke, Al doilea tratat despre cârmuire. Scrisoare despre toleranţă, Ed. Nemira, 

Bucureşti, 1999. 
3 Şcoala modernă a dreptului natural a fost fundamentată de Hugo Grotius, acesta inaugurând 

o abordare diferită de către viziunea aristotelică iniţială asupra dreptului. Astfel, originile dreptul 
suferă o permutare în sfera întemeiată de raţiunea subiectivă. Pentru o perspectivă completă a se 
consulta Hugo Grotius, Despre dreptul războiului şi al păcii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.  

4 Mircea Djuvara, Eseuri de filosofie a dreptului, Ed. Trei, Bucureşti, 1997, p. 21.  
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punct nodal în cazul justiţiei. Lipsa legitimităţii absolute a dreptului pozitiv poate 
să fie justificată prin procesul de deformarea contextuală şi ontologică suferit de 
către sfera dreptului de-a lungul evoluţiei constituţionalismului în variate aparate 
de guvernare.5 Destinul moral6 are ca fenomen recurent o restructurare a 
societăţii. Fiecare individ are un set de drepturi şi de obligaţii (dreptul subiectiv), 
dar judecarea acţiunilor la nivelul societăţii ţine de domeniul dreptul raţional. 
Într-o modalitate similară cu cea întreprinsă în sistemul de gândire elaborat de 
către Bobbio, pe această platformă a dreptului raţional, individul recurge la 
instituţii mediatoare din necesitatea de a oferi interesului personal un consens 
care să nu provoace un conflict în rândul comunităţii.     

În lucrarea Liberalism şi democraţie, Norberto Bobbio centrează opoziţia 
dintre democraţie şi autocraţie în tiparele filosofiei juridice. Judecătorul este 
considerat a fi un terţ actor a cărui menire este să medieze conflictele ce apar 
odată cu trecerea de la starea de natură la starea politică. Fie că tratăm starea 
civilă din perspectiva hobbesiană conform căreia conflictul este un fapt 
permanent, fie atribuim doar o valoare potenţială războiului, trecerea de la o 
stare agonistică la una pacifistă necesită intervenţia unui actor arbitrar. 
Analizând normele dreptul internaţional se poate observa faptul că judecătorului 
nu îi este conferită şi o putere de coerciţie, pe când în cazul particular al 
sistemelor democratice instanţele deţin o astfel de competenţă. În sistemul 
internaţional, elementele juridice sunt puternic influenţate de sistemele 
naţionale, imaginea instanţelor, a judecătorilor şi a actelor juridice constând, în 
esenţa lor, într-o proiectare. Ca principal exemplu ce poate să fie oferit pentru o 
argumentare viabilă este rolul jucat de către Curtea Internaţională de Justiţie ale 
cărei atribuţii sunt în mod indubitabil limitate.  

 
2. O viziune europeană a unui plan juridic comun şi stabil. 
În cazul Uniunii Europene, cooperarea judiciară în materia penală (adoptată 

începând cu Tratatul de la Amsterdam) presupune o armonizare a legislaţiilor 
statelor membre.7 Această cooperare interguvernamentală denotă una dintre 
competenţele specifice pe care UE le deţine în domeniul justiţiei. Jurisdicţia 
comunitară are în alcătuirea sa Curtea de Justiţie, Tribunalul de primă instanţă şi 
tribunalele specializate. Rolul jucat de către aceste instanţe în desfăşurarea 
procesului de integrare europeană este unul covârşitor datorită investirii acestora 
cu o competenţă exclusivă.8 Natura Curţii este aceea de instanţă internă care este 
menită să asigure ordinea juridică comunitară corespunzătoare. Acest fapt 
conduce la observaţia conform căreia Curtea de Justiţiei a Comunităţilor 
Europene este concepută după imaginea jurisdicţiilor statale şi mai ales a 
jurisdicţiei administrative franceze, atât din punct de vedere al justiţiabililor cât 
                                                 

5 Observaţia face trimitere la trecerea survenită de conţinutul şi corelarea dreptului în 
modalitatea de percepţie şi expunere în lucrările lui Aristotel spre modelul modern al dreptului 
natural.  

6 Mircea Djuvara, Precis de filosofie juridică (Tezele fundamentale ale unei filosofii juridice), 
Tipografia ziarului “Universul”, Bucureşti, 1941, p. 51. 

7 Anamaria Groza, Uniunea Europeană: Drept instituţional, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, 
p. 75. 

8 Ibidem, p. 271. 
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şi al competenţei, naturii contencioaselor care îi sunt supuse, procedurii după 
care statuează.9  

Directiva nr. 90/313/CEE din iunie 1990 a Consiliului Comunităţilor 
Europene stipulează obligativitatea autorităţilor publice de a furniza din oficiu 
sau la cerere, orice informaţie asupra situaţiei mediului. Deductiv, se poate 
observa faptul că mecanismele democratice asigură cetăţeanului dreptul de a 
obţine orice document de la autorităţile sau instituţiile publice, în limitele legii. 
Atât în sistemele din Franţa, cât şi cele din Austria cetăţenii pot să recurgă la un 
tribunal administrativ în situaţia în care le este refuzat accesul la o anumită 
informaţie. Mai mult decât atât, în legislaţia franceză sunt stabilite sancţiuni 
pentru persoanele care încearcă subminarea unei decizii de natură juridică. La 
cerere, sentinţa poate să fie revizuită în urma unor comentarii tehnice sau a 
anumitor acţiuni. Codul penal francez menţionează cazurile special în care 
procedura de furnizare de informaţii este frânată. Acestea sunt sancţionabile dacă 
sunt exercitate presiuni asupra martorilor sau asupra deciziilor juridice sau dacă 
sunt oferite date despre constituirea părţilor civile înaintea deciziei 
judecătoreşti. Deasemenea, sunt supuse pedepsei şi divulgarea unor informaţii 
care aparţin unor procese ce deţin un caracter secret.10                            

Indiferent de apartenenţa sistemului juridic, actul de justiţie este înfăptuit numai 
în baza legii şi nu în funcţie de drepturi sau interese ale unor persoane sau grupuri, 
indiferent dacă acestea aparţin unei sfere civile, penale sau din alte ramuri ale 
dreptului.11 Este instanţa un subiect de interes public? Ce răspuns poate să fie 
formulat în urma consultării Constituţiei? Pentru a putea oferi un răspuns viabil la 
această întrebare este necesară analiza problemei difuzării de informaţii de către 
actori publici, precum şi o distincţie clară între public şi privat. 

 
3. Sistemul juridic şi interesul public în Constituţia României. 
În primul rând, art. 124 alin. 2 din Constituţia României menţionează 

egalitatea tuturor în faţa legii, accesul la justiţie fiind unul neîngrădit. Sistemul 
judiciar român este format din Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători, 
tribunale, curţi de apel. Legea nr. 304/2004 publicată în Monitorul Oficial nr. 
576/29.06.2004 prevede modalitatea de organizare a organelor judecătoreşti. 
Art. 126 din Constituţie prevede faptul că: 

1. Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin 
celelalte instanţe judecătoreşti stabilite prin lege.  

2. Competenţele instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt 
prevăzute numai prin lege. 

5. Este interzisă înfiinţarea de instanţe extraordinare. Prin lege organică 
pot fi înfiinţate instanţe specializate în anumite materii […]. 

6. Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor publice, 
pe calea contenciosului administrativ este garantat […].  

                                                 
9 Anamaria Groza, op.cit, p. 273. 
10 Valerică Dabu, Dreptul comunicării sociale, Ed. S.N.S.P.A. - Facultatea de Comunicare şi 

Relaţii Publice, Bucureşti, 2000, p. 195.  
11 Simina Tănăsescu, Drept instituţional şi instituţii politice, Ediţia a IX-a, Rev., Ed. Lumina 

Lex, Bucureşti, 2001, p. 479 - 480.    
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Alin. 3 de la articolul 126 indică în mod explicit un principiu cardinal al 
ordinii arhitecturale specifice constituţionalismului. Această specificaţie 
protejează individul de acţiunile abuzive ale statului, el fiind apărat de înfiinţarea 
unei curţi de judecată a cărei imparţialitate i-ar cauza prejudicii. În mod deductiv, 
controlul de natură juridică trebuie să fie implementat prin instrumentele 
contenciosului administrativ.12  

În legislaţia României13, comunicarea informaţiilor de interes public de către 
autorităţile publice este reglementată de către Legea nr. 544/2001, care prevede 
acces liber la informaţiile de interes public. Legea nr. 182/2002 oferă specificaţiile 
necesare în legătură cu informaţiile clasificate. În sfera dreptului, noţiunea de 
persoană, indică o persoană fizică, juridică, privată, sau una de drept public. În 
ultimul caz, conceptul de persoană de drept public implică şi autorităţile publice. 
Legea nr. 544/2001, art. 2 alin. a precizează faptul că prin autoritate sau instituţie 
publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică, precum şi orice regie 
autonomă care utilizează resurse financiare publice şi care îşi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul României, potrivit Constituţiei. 

Mai concis, art. 2 din Ordonanţa nr. 27/30.01.2002 (relaţionată cu 
soluţionarea petiţiilor) a fost aprobat prin Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002. 
Conform acestui act juridic, autorităţile şi instituţiile publice pot fi centrale şi 
locale, ele oferind societăţii servicii publice descentralizate ale ministerelor sau 
ale altor organe centrale.14 O altă noţiune ce trebuie să fie clarificată, într-o 
modalitate asemănătoare cu problematica autorităţii sau a instituţiei publice, este 
informaţia de interes public. Comprehensiunea terminologică în acest caz este 
delimitată de factori externi. Cu alte cuvinte, tipologiile care au cuprins această 
problematică au fost dispersate pe numeroase paliere vectoriale. În acest caz, cel 
mai pregnant element pe care arhitectura legală autohtonă şi-a fundamentat 
temeliile este interesul. Informaţiile de interes general sunt plasate de către 
legislaţia română în prisma administraţiei de la nivel local şi naţional. Caracterul 
public ale datelor indică utilitatea lor indispensabilă în realizarea mecanismelor 
de control. care informaţiile Legea 544/2001, la art. 2 alin. „b” defineşte 
informaţia de interes public ca fiind rezultanta activităţii unei autorităţi publice, 
indiferent de forma, modul de expunere al datelor. Această diviziune a 
informaţiilor în funcţie de interesul vizat conduce la o anume tipologie. Astfel, 
interesului privat îi sunt considerate inerente informaţiile de tip privat. Cu toate 
acestea, nu toate informaţiile de interes general pot fi date publicităţii deoarece ar 
putea leza interesul general. Pe de altă parte, unele informaţii private referitoare 
la demnitari sau magistraţi pot afecta modul de exercitare a unei funcţii publice.15 
Aşadar, este necesară edificarea componentelor principale care alcătuiesc întregul 
aparat juridic pentru a se putea contura un spectru complet al tuturor vectorilor 
                                                 

12 Ioan Stanomir, În jurul constituţiei. Practică politică şi arhitectură legală, Ed. Universităţii 
din Bucureşti, 2006, p.163 – 166. 

13 “Potrivit articolului 22 din Legea nr. 544/2001, în cazul în care o persoană se consideră 
vătămată în drepturile sale, prevăzute de lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios 
administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau a Tribunalului Bucureşti”. 

14 Valerică Dabu, op.cit., p. 198. 
15 Pentru analiza problematicii protecţiei persoanelor – prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date – a se vedea Legea nr. 677/2001.  
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şi nucleelor ce converg la definitivarea şi aplicarea unor regulamente şi norme.  
Lipsa legitimităţii absolute a dreptului pozitiv poate să fie justificată prin 

procesul de deformarea contextual şi ontologic suferit de către sfera dreptului 
de-a lungul evoluţiei constituţionalismului în variate aparate de guvernare.16 
Interesul de tip epicurian şi stoic se substituie raţiunii, iar dreptul îşi formează în 
acest caz competenţele în funcţie de acest element central. Fenomenul nu este 
singular în spaţiul antic, el putând fi identificat şi în filosofia dreptului formulat 
de-a lungul secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea. Cu toate acestea, considerarea 
cadrului legal a fi un simplu instrument ce oferă mijloacele necesare pentru 
îndeplinirea intereselor membrilor societăţii (cetăţii) este chestionabil. Cel mai 
concludent argument care combate această viziune este cel oferit de dreptul 
roman. Cicero plasa originea nedreptăţii şi a injustiţiei în sistemul configurat de 
gândirea stoică.17 Ce valoare mai poate avea în acest context legea? În mod 
evident, ea se autoinvalidează prin plasarea interesului în logica sa de construcţie 
şi de exercitare. Cu toate acestea, legislaţia română este construită pe baza 
corelaţiei interesului cu procesul de ierarhizare, raport ale cărui ecuaţii sunt 
conturate după imperativele justiţiei ideale, dar diferenţa implicată recurge din 
autonomia dreptului faţă de componentele sale. Justiţia primează în măsura în 
care nu interesul dictează direcţia normelor, ci acesta este structurat, valorificat 
ca pozitiv sau negativ şi reglementat în funcţie de demersurile legale.                     

Luând în considerare toate aceste aspecte, obligaţiile instituţiilor publice de a 
realiza şi permite manifestarea dreptul la informaţie al persoanei sunt 
ineluctabile. Art. 31 reglementează dreptul la informaţie, posibilitatea obţinerii 
acesteia, precum şi limitele care se impun pentru protejarea securităţii naţionale 
şi a tinerilor (alin. 1-3). Reforma de informatizare a sistemului judiciar aprobă 
acest drept. Informarea corectă a cetăţenilor (art. 31, alin. 2) de către autorităţile 
publice asupra problemelor de interes public şi personal a condus la emiterea 
unor legi care să reglementeze această obligaţie şi care să stabilească măsurile ce 
sunt luate la nivel administrative, civil şi penal în situaţia încălcării legii. 
Excepţiile de la dreptul de informare sunt precizate de legea nr. 544/2001, art. 
1218. Legea nr. 51/1991 stipulează protecţia informaţiilor ce ţin de siguranţa 
naţională. Mai mult decât atât, tot în cadrul acesteia este menţionată infracţiunea 
ce este comisă în cazul transmiterii de informaţii clasificate. Conform acesteia, 
iniţierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri 
informative care pot aduce atingerea siguranţei naţionale, sprijinirea în orice 
mod a acestora sau aderarea la ele, deţinerea, confecţionarea sau folosirea 
ilegală de mijloace specifice de interceptare a comunicaţiilor, precum şi 
culegerea şi transmiterea de informaţii cu caracter secret ori confidenţial prin 

                                                 
16 Observaţia face trimitere la trecerea survenită de conţinutul şi corelarea dreptului în 

modalitatea de percepţie şi expunere în lucrările lui Aristotel spre modelul modern al dreptului 
natural.  

17 Cicero, Despre legi, I, 5. 17, apud Mircea Djuvara, Eseuri de filosofie a dreptului, Ed. Trei, 
Bucureşti, 1997, p. 20.  

18 Se pot enumera următoarele: accesul la informaţie este blocat dacă aceasta este relaţionată 
de domeniul apărării naţionale (fiind considerată a fi clasificată), deliberările autorităţilor, date 
personale, proceduri aplicate în timpul anchetei penale, proceduri judiciare care odată publicate 
prejudiciază procesul de realizare al unui proces echitabil.  
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orice mijloace, în afara cadrului legal, constituie o infracţiune şi se pedepseşte 
cu închisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 
Tentativa se pedepseşte. 

W. R. Garner considera informaţia a fi sursa ce poate conduce la creşterea 
gradului de organizare şi funcţionare a unui sistem.19 Variabila neintrodusă de 
teoria inteligenţelor multiple este modalitatea de eficientizare a sistemului. La 
nivelul etatic, unele dintre componentele care pot duce la o fluidizare a 
mecanismelor democratice sunt delegarea legislativă şi informarea între 
structurile guvernamentale şi cetăţean.  

În primul caz, Parlamentul este subminat datorită abundenţei actelor de tip 
ordonanţă de urgenţă care fiind limitate în mod rationae materie (sunt încadrate 
în anumite domenii care sunt prevăzute de legea de abilitare) şi rationae 
temporis20 (există o dată specifică prevăzută de lege), sunt relaţionate explicit de 
posibilitatea soluţionării acestui dezechilibru al mecanismului democratic. Pe de 
o parte, procedeul caracteristic democraţiei, ca atribut al guvernării, are la 
fundament principiului separaţiei puterilor în stat (procedee şi instituţii 
încorporate într-un regim al separaţiei suple)şi presupune că Parlamentul deţine 
funcţiile legislative, precum şi faptul că această instituţie (care este în mod direct 
delegată de către cetăţeni) este supusă controlului guvernamental pentru a se 
evita un abuz normativ. Pe de altă parte, guvernarea impune formarea şi 
adoptarea unor proceduri juridice care să ofere o facilitare a traseului urmat de 
legile care se doresc a intra în vigoare. Fragmentarea şi în cele din urmă, 
amputarea demersului legislativ care îşi găseşte eficacitatea printr-o circulare 
mult mai rapidă a proiectelor de lege este discutabilă.21 Este posibil ca această 
formă prescurtată de a elabora mijloacele guvernării să aibă consistenţa 
legitimativă inerentă unei democraţii reprezentative?  

 
4. Sfera publică între democraţie şi guvernare 
Raportul dintre democraţie şi guvernare este alterat, indiferent de natura 

justificărilor implicate. Imaginarul democratic a sedimentat proeminenţa 
expresiei voinţei statului (what legislation does), iar Parlamentul (instituţie care 
conferă cetăţenilor substanţă ca subiect politic) a suferit un proces de 
reglementare. Jürgen Habermas consideră acest fenomen a fi indicatorul 
întrepătrunderii a două componente: pe de o partea statul, iar pe de altă parte 
societatea. Prin anihilarea funcţiilor de mediere specifice organului suprem 
legislator, sfera publică etatică, instituţionalizată este diminuată, iar procesul de 

                                                 
19 Valerică Dabu, op.cit., p. 39. 
20 Ioan Muraru, Mihai Constantinescu, Studii constituţionale, Ed. Actami, Bucureşti, 1998, 

p. 145. 
21 Clarificarea semnificaţiei conceptului de lege în contextul românesc contribuie la conturarea 

unui cadran politico-juridic, în care esenţa guvernării este surprinsă în actele legislative. Acestea 
“exprimă voinţa întregului popor”, fiind “votate de organul suprem al puterii în stat, în conformitate 
cu regulile procedurale stabilite de Constituţie”. Legea (definită de către Tudor Drăgan) “cuprinde 
norme generale de conduită, obligatorii şi susceptibile de a fi aplicate, atunci când metoda 
convingerii nu dă rezultate, prin forţa de constrângere a statului.” Aceste aspecte sunt analizate pe 
larg în lucrarea Siminei Tănăsescu, op.cit, p. 505.  
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integrare presupune un transfer de la stat înspre societate şi viceversa.22 
Pierderea reperelor de legitimitate colectivă, ambiguităţile înrădăcinate în 
trecutul dreptului totalitar,23 lipsa de răspundere la nivel instituţional sunt 
vectorii care au conturat o tipologie de guvernare în care echilibrul dintre 
mecanisme şi principii este întrerupt.  

Guvernele minoritare recurg la anumite instrumente de guvernare pentru 
a-şi forma un mecanism care să le permită exercitarea puterii. Un astfel de 
instrument poate să fie ordonanţa de urgenţă, care devine astfel mai mult decât 
un exerciţiu al unei competenţe. Aceasta poate să fie considerată o strategie de 
guvernare adoptată de către guvernele minoritare pentru a menţine o 
metodologie de guvernare într-un sistem lipsit de o susţinere parlamentară 
puternică. 

Până în această etapă a studiului au fost diseminate mai multe faţete ale 
problematicii încadrării instanţelor ca şi actori-pioni de neînlăturat din aria 
dreptului social. Clarificarea terminologică de tip juridic a noţiunilor de interes, 
autoritate sau instituţie publică, persoană, informaţii de natură publică sau 
privată nu este completă fără comprehensiunea sferei publice. Acest concept 
cheie pentru societatea modernă constituie un laborator care emite terminale 
pentru buna desfăşurare a actului democratic, dar şi un ”actor” extern (a cărei 
legitimitate istorică nu este conferită de dreptul natural) care îşi defineşte 
reglementările din raţiune şi nu pe un fundament charismatico-tradiţional.24 
Putem susţine ideea unei refeudalizări a spaţiului public datorită imixtiunii şi 
întrepătrunderii puterilor societale cu cele politice? Am parcurs problematica 
subminării Parlamentului prin delegarea legislativă, precum şi rolul exponenţial 
şi creşterea funcţiilor atribuite organizaţiilor de tip societal. Distincţia dintre 
administrare şi politică relevă transferul de competenţe care este accentuat în 
structurile actuale (observaţie pe care o regăsim şi în scrierile lui Habermas).25  

În cel de-al doilea caz şi anume informarea între structurile guvernamentale 
şi cetăţean presupune, de asemenea, un spectru analitic politico-juridic, dar care 
nu poate să fie încadrat într-o perspectivă similară de alterare a unui raport 
dintre guvernare şi democraţie. Legislaţia română defineşte instanţele ca 
instituţii publice prevăzute de lege, prin intermediul cărora se realizează justiţia 
având o competenţa26 materială sau una teritorială. Jurisdicţia de drept comun ce 
aparţine instanţelor judecătoreşti (de la judecătorii şi până la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie) este realizată fie în materie penală sau civilă, fie 
administrativă. Printre principiile care stau la baza activităţii jurisdicţionale sunt 
relevante de menţionat următoarele: egalitatea cetăţenilor în faţa instanţelor 
judecătoreşti, interzicerea înfiinţării de instanţe extraordinare, precum şi accesul 

                                                 
22 Jürgen Habermas, Sfera publică şi transformarea ei structurală. Studiu asupra unei 

categorii a societăţii burgheze, ediţia a doua, Comunicare.ro, Bucureşti, 2005, p. 249.  
23 Daniel Barbu, Republica absentă. Politică şi societate în România postcomunistă, ediţia a 

II-a revizuită, Ed. Nemira, Bucureşti, 2004, p. 129.  
24 Charles Taylor, The Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Cambridge and 

London, 2007, p. 187 – 190.      
25 Jürgen Habermas, The Public Sphere, în Robert E. Goodin, Philip Pettit (eds.), 

Contemporary Political Philosophy, Blackwell, Oxford, 1997, p. 105 – 108. 
26 Prin competenţă înţelegându-se capacitatea de a soluţiona anumite litigii sau cereri. 
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la justiţie. Ghiduri pentru justiţiabili disponibil pe portalul instanţelor27 conţine 
documente utile ce pot fi folosite de cei care recurg organele judecătoreşti. Unul 
dintre acestea este şi relaţionat cu transparenţa actului de justiţie28. Acest 
document oferă tipologia instanţelor, definind gradual curţile de apel, tribunalele 
şi judecătoriile. Conform legislaţiei, curţile de apel sunt instanţe cu personalitate 
juridică (în circumscripţia lor funcţionează mai multe tribunale şi tribunale 
specializate), ca şi tribunalele (sunt organizate la nivel local în fiecare judeţ şi în 
municipiul Bucureşti). Judecătoriile sunt instanţe de fond fără personalitate 
juridică, având o organizare la nivelul oraşelor, comunelor şi în sectoarele 
Municipiului Bucureşti (sunt instanţe de apel şi de recurs). Pe lângă instanţele de 
drept comun, legislaţia României prevede existenţa unor secţii specializate –
complete de judecată specializate. Art. 121 – 124 din Codul de procedură civilă, 
art. 298 – 299 din Codul de procedură penală şi capitolul al III-lea Desfăşurarea 
activităţii administrativ-judiciare a instanţelor din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti menţionează aspecte de organizare şi 
funcţionare ale acestor instituţii publice.  

Indubitabil, reprezentativitatea şi interdependenţa instituţională sunt 
modelate în funcţie de rolul şi natura comunicării, dar caracteristica principală a 
dreptul la informaţie reprezintă potenţa acestuia de a subsuma manifestarea 
necesităţilor sociale şi individuale încadrabile într-o sferă rigidă a libertăţii. Am 
subliniat faptul că o principală caracteristică a societăţii moderne este conferită 
de implicaţiile şi reverberaţiile sferei publice în cadranul politico-juridic. Pe baza 
principiilor ce fundamentează un stat de drept (libertăţile individuale), se poate 
afirma faptul că lipsa de informaţie conduce în mod inevitabil la o libertate nulă.  

Înainte de a demara analiza asupra structurilor instituţionale române prin 
edificarea nivelului transparenţei juridice autohtone, consider a fi utilă 
întoarcerea la izvoarele dreptului roman. Consultarea jurisdicţiei romane are 
menirea să clarifice modalitatea de elaborare şi manifestare a dreptului pozitiv 
care îşi găseşte sursa în natura umană. Echitatea (aequitas) justiţiară este 
rezultanta modificării dreptului pozitiv ce se desprinde din dreptul natural. 
Magistratul roman deţinea funcţii mult mai vaste decât cele acordate de sistemele 
actuale.29 O altă diferenţiere constă în necesitatea acordării unui drept. Cu alte 
cuvinte, în mod distinctiv faţă de sistemul modern, dreptul nu este prescris de 
către lege şi, astfel, nu decurge din aceasta. În dreptul arhaic, principalul tribunal 
roman era constituit din rege şi pretorii pontifi.30 Sancţiunile proceselor juridice 
erau sedimentate de dorinţa de aplicare a pedepsei sacre, sesiunile fiind publice 
doar în zilele de rerum actum. În perioada cuprinsă între secolul al V-lea şi 
secolul al II-lea în Hr., este iniţiată procedura denumită legis actiones (legi 
sancţiuni). Aceasta reprezenta un set de acţiuni, formalităţi ce reglementau 
                                                 

27 http://portal.just.ro/ 
28 Proiect Phare RO 2005/017 -553.01.04.07, “Transparenţa actului de justiţie”- 

finanţat de UE. Editor şi beneficiar al proiectului: Consiliul Superior al Magistraturii, 
Iulie 2008. 

29 Giorgio del Vecchio, Lecţii de filosofie juridică, Ediţie a IV-a, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 
1993, p. 64.  

30 Gheorghe Bichiceanu, Drept roman. Instituţii, izvoare şi jurisdicţii, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2008, p. 242.  
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comportamentul (mores maiorum) în cadrul juridic. Trecerea de la aceste norme 
la o justiţie de tip etatic va marca o etapa temporală “de aur” în Imperiul Roman 
de Răsărit. În sistemul juridic roman, elementul invariabil care a fost nealterat de 
contextul politic al fiecărui segment temporal este viziunea asupra ius publicum şi 
ius privatum. Sfera publică nu era detaşată de cea privată datorită scopului lor 
comun, şi acela de a realiza o conectivitate cât mai eficientă a cetăţeanului cu 
organele reprezentative ale statului. De la procesul privat (ordo privatorum) şi 
până la procesul etatizat (cognitio extra odinem), construcţia şi conceptele 
jurisdicţionale au fost construite pe noţiuni precum echitate, cazuistică şi pe baza 
unor reguli stricte de comportare şi desfăşurare a proceselor. Cetăţenii erau uniţi 
printr-un contract acceptat, invenţie juridică ce este denumită teoria contractului 
consensual de societate. Conform acesteia, fiecare cetăţean lua parte la deciziile 
comune datorită aplicării unui instrument de guvernare ce conducea la 
organizare societară a poporului.31 Acest contract de societate are nuanţele 
moderne ale pluralităţii caracteristice nucleului formator al Rechtsstaat-ului.           

 
5. Sistemul juridic românesc un garant sau nu al democraţiei 

instituţionale. 
În urma trasării principalelor atribute specifice sistemului juridic roman, 

comprehensiunea stadiului actual al distincţiei dintre şcoala dreptului natural şi 
curentul pozitivist juridic este mult mai concludentă. Prin urmare, formula 
guvernamentală rule of law, în concepţia lui Albert Venn Dicey, se transformă în 
englezii sunt conduşi de judecători, şi doar de judecători.32 Cu toate acestea, 
necesitatea unor cadre specializate care să exercite acţiuni de coerciţie juridică 
este impetuos necesară. Într-un stat de drept, o justiţie liberă poate deveni un 
garant al îndeplinirii unor proceduri guvernamentale eficiente. Inadmisibilitatea 
lipsei aplicării principiului transparenţei concură cu o justiţie ce nu îngreunează 
sau blochează sistemul de guvernare. Pentru asigurarea obiectivităţii şi a 
caracterului echitabil menit să fie îndeplinit de organul justiţiar, două aspecte ţin 
de limitarea anomaliilor ce pot apărea la nivelul nucleului justiţiar. Publicitatea 
proceselor şi accesul facilitat pentru obţinerea unor informaţii ţin de natură 
jurisdicţională.      

 
În prima fază de judecată, publicitatea procesului nu poate să fie stopată 

decât în măsura în care sunt îndeplinite unele dintre condiţiile de excepţie 
stipulate de către legea nr. 92/1992 (art. 5) şi de către art. 290 din Codul de 
procedură penală.33 Activitatea procesuală, conform legislaţiei, trebuie să fie 
însoţită de posibilitatea ca orice persoană să asiste la proces, precum şi 
disponibilitatea informaţiilor în limitele legii.  Una dintre strategiile adoptate de 
Ministerul Justiţiei reprezintă informatizarea sistemului judiciar între anii 2005 - 

                                                 
31 Gheorghe Bichiceanu, op.cit., p. 309 – 310.  
32 Friedrich A. Hayek, Constituţia libertăţii, Ed. Institutul European, Bucureşti, 1998, p. 262.  
33 Şedinţa de judecată nu este publicată dacă datele oferite în derularea procesului aduc 

prejudicii intereselor statului sau o atingere demnităţii, sferei morale sau vieţii private ale unei 
persoane (art. 290).  
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2009, reformă ce sprijină realizarea unui act de justiţie transparent34. Lipsa de 
informaţie, în cazul instanţelor, poate să fie finalizată prin privarea absolută de 
libertate. Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu mass-media al Consiliului 
Superior al Magistraturii a dat publicităţii un comunicat pe data de 28 noiembrie 
2008 în care era menţionat faptul că instanţele au obligativitatea de a posta pe 
Internet hotărârile relevante ale curţilor de apel (pe măsură ce sunt obţinute 
resursele necesare este indusă posibilitatea ca toate hotărârile judecătoreşti, dar 
atenţie numai cele care sunt de interes public35) şi să fie realizat periodic 
Buletinul Jurisprudenţei. Astfel, art. 1 din Hotărârea 2636 specifică  anumite 
obligaţii ce ţin de instanţe: 

1) Instanţele de judecată sunt obligate să completeze şi să actualizeze 
permanent portalul, prin publicarea propriei jurisprudenţe relevante, în 
condiţiile legii. 

(2) Pe măsura asigurării resurselor necesare, obligaţia prevăzută la alin. (1) 
vizează toate hotărârile judecătoreşti care constituie informaţii de interes 
public, pronunţate ulterior. 

(3) Curţile de apel elaborează trimestrial un material conţinând hotărârile 
proprii considerate relevante. Materialul se comunică celorlalte curţi de apel şi 
parchetelor de pe lângă acestea, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al 
Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de 
Grefieri şi se publică pe portalul instanţelor.  

(4) Curţile de apel întocmesc şi publică anual, până la data de 1 septembrie 
a fiecărui an pentru anul precedent, “Buletinul jurisprudenţei”, pe care îl 
comunică instanţelor din circumscripţie, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior 
al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de 
Grefieri. 

(5) Preşedinţii de instanţe şi preşedinţii de secţii răspund de luarea 
măsurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la 
alin. (1) - (4). 

Decizia Consiliul Superior al Magistraturii (autoritate care v-a monitoriza 
publicările hotărârilor judecătoreşti) urmăreşte planul elaborat pentru reforma 
sistemului judiciar şi pentru combaterea corupţiei. Mai mult decât atât, în 
comunicatul menţionat mai sus, CSM-ul se angajează la editarea unei reviste 
Justiţia în actualitate, prin intermediul căreia, alături de celelalte măsuri, să fie 
realizată o jurisprudenţă unitară şi previzibilă a instanţelor. Revenind la 
Ministerul Justiţiei, se pot accesa şi analiza datele puse la dispoziţia cetăţenilor pe 
cale digitală, fiind respectat astfel principiul transparenţei. De la acte normative 

                                                 
34 Aceasta este inclusă in Hotărârea Guvernului nr. 232/2005 legată de aprobarea Strategiei 

de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru 
implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar. 

35 Trimitere la problematica legislativă a informaţiei de interes public realizată în studiu.  
36 Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005. 
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ce prevăd organizarea şi funcţionarea sa, strategiile adoptate, documente de 
interes public, şi până la surse financiare şi buget, toate acestea pot fi consultate 
de pe pagina de internet a Ministerului de Justiţie. Accesând site-ul oficial al 
Ministerului Justiţiei37 se poate vizualiza un portal digital38 unde sunt menţionate 
toate instanţele din ţară, precum şi un atlas judiciar prin care se pot consulta. 
Acest portal al instanţelor conţine toate datele organelor locale judecătoreşti, 
fiind specificate programul lor de lucru şi datele de contact (fapt ce este în 
conformitate cu legea nr. 544/2001, art. 5 alin. 1). Site-ul mai oferă posibilitatea 
de a consulta registrele din arhivele instanţelor, ordinele preşedinţilor, hotărârile 
rezumate, pronunţate de către organele judecătoreşti în funcţie de tipul 
documentului, data emiterii lui şi în funcţie şi de alţi factori temporali şi 
administrativi.  

Biroul de informare şi relaţii publice ale organelor judecătoreşti oferă “pe loc” 
informaţiile publice cerute.39 Potrivit art.136 din Legea nr. 304/2004 şedinţele de 
judecată pot fi înregistrate prin mijloace tehnice video sau audio, sau prin 
stenografiere. Grefierul consemnează toate afirmaţiile, întrebările şi răspunsurile 
celor prezenţi în sala de judecată. Legea mai prevede posibilitatea, ca la cerere, 
cetăţeanul poate primi o copie a transcrierii înregistrărilor sau a stenogramelor. 
Art. 90 alin. 14 din Legea nr. 222 din 28 octombrie 200840 prevede faptul că 
şedinţa de judecată este publică, afară de cazul în care, la cererea procurorului, 
a persoanei solicitate sau din oficiu, judecătorul apreciază că se impune 
judecarea cauzei în şedinţă secretă (participarea procurorului este 
obligatorie).41 Este relevant de menţionat faptul că dosarele întocmite în cadrul 
unor şedinţe secrete pot fi consultate doar de către părţile care au participat la 
proces sau de către un reprezentant, expert, avocat. Fotocopierea oricărui dosar 
este realizată numai cu acordul preşedintelui instanţei sau a judecătorului şi în 
prezenţa unui angajat al arhivei.42 

 
6. Concluzii: 
Problematica instanţelor ca subiect de interes public reprezintă unul dintre 

epicentrele ce stau la baza planului de restructurare a justiţiei. Cu toate acestea, 
anumite schimbări s-au produs de-a lungul timpului care au alterat această sferă 
juridică. Necesitatea de a identifica mecanismele europenizării (proces ce este 

                                                 
37 http://www.just.ro 
38 http://portal.just.ro/ 
39 Hotărâre nr. 1315/2008 pentru modificarea Regulamentului de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 387/2005.  Furnizarea pe loc, atunci când este posibil, a informaţiile 
publice solicitate.. Nu se va furniza o informaţie exceptată de la accesul publicului sau 
pe care instanţa nu o deţine.  În situaţia refuzului instanţei considerat nejustificat, de 
a comunica o informaţie solicitată, se poate face o reclamaţie administrativă 
preşedintelui instanţei care a refuzat, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
refuzului. 

40 Legea nr.304 din 28 iunie 2004, privind organizarea judiciară, art. 12. - Şedinţele de 
judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege. Pronunţarea hotărârilor se face în 
şedinţă publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

41 Articolul 127 din Constituţie indică utilizarea principiului publicităţii instanţelor. 
42 Date preluate de pe site-ul instanţelor - http://portal.just.ro/  
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identificat la nivelul politic, social dar şi economic şi care reprezintă efectul 
integrării europene - aparţinând exclusiv acestui cadru) este indubitabil util 
pentru realizarea unui plan de reforme.43 Pentru ca sistemul juridic din România 
să atingă anumiţi parametrii de performanţă, să fie un actor activ ale cărui acţiuni 
să fie realizate în spiritul principiului separaţiei puterilor în stat, el trebuie să se 
adapteze la procedurile specifice unui stat democratic reprezentativ, în care 
individului trebuie să-i fie nu numai garantat dreptul neîngrădit de a apela la 
organele judecătoreşti dar şi  de a avea la dispoziţie o metodologie elaborată prin 
care să fie posibilă exercitarea acestor drepturi fundamentale în mod 
corespunzător. Cetăţeanul trebuie să fie informat de instituţiile publice avizate în 
limitele stabilite de legea fundamentală pentru ca principiul transparenţei să fie 
aplicat printr-un act de justiţie nesecretizat. Mai concret, acest tip de măsuri 
constau în publicarea constantă a hotărârilor judecătoreşti, accesul neîngrădit la 
aceste informaţii, precum şi prin procese care să fie oferite publicităţii. Formarea 
unei logici legislative care să conducă la o cunoaştere raţională a dreptului pozitiv 
este menită să devină mai mult decât o schemă pur ideală. Justiţia, dacă 
recurgem la termeni kantieni, este o cale, o direcţie pentru relevarea realităţii şi a 
adevărului rezultate din acţiunile umane.     
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Abstract: Romania of 1991, taking almost exactly the provisions of: The 

Constitutional Court was created by the Constitution of the Constitution of 
France. By the revision of the Constitution, there have been granted broad 
powers to the Constitutional Court which, in practice, make it the leading public 
authority in Romania. Thus, when a law is challenged in the Constitutional 
Court for unconstitutionality, in this case the Parliament ceases to be the sole 
legislative authority, the legislative authority becoming the Constitutional 
Court, because the Parliament is bound to adopt the law according to the 
decision of the Court. Constitutional Court decisions being generally binding, 
become binding for the Parliament too. Although the principle that “nobody is 
above the law” is established in the Constitution, the Constitutional Court, 
through its decisions, canceling the law, can be believed to be above it. Since the 
Constitutional Court decisions cannot be controlled by any other public 
authority, the Constitutional Court judges can violate the Constitution; no one 
can check if a decision of the Court shall comply with the fundamental law. 

 
Keywords: Constitutional Court, public authority, law review, decision, 

unconstitutional Parliament. 
 
 
Curtea Constituțională a fost înfiinţată prin Constituția României din 1991, 

prin preluarea aproape întocmai a prevederilor Constituției Franței1 din 1958, cu 
amendamentele ulterioare. 

În perioada imediat următoare intrării în vigoare a Constituției, am observat 
că această autoritate, respectiv Curtea Constituțională este cea mai importantă 
autoritate publică în sistemul organizării de stat din România. 

Am făcut această observație pornind de la structura Constituției. Cea mai 
amplă și cea mai subdiviziune a Constituției este titlul. 

Titlurile sunt organizate în capitole, iar unele capitole în secțiuni, ca 
subdiviziuni ale acestora. Capitolele și secțiunile au o importanță mai redusă 
decât titlurile. 

Titlul III al Constituției intitulat ,,Autoritățile publice” este organizat în 
următoarele capitole: 

Cap. I - Parlamentul, Cap. II – Președintele României, Cap. III - Guvernul, 
Cap. V –Administrația publică, Cap. VI - Autoritatea judecătorească. 

                                                 
 Prof. univ. dr., - Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti. 
1 Dumitru Brezoianu, Mariana Oprican – Administrația publică în România, colecția Master, 

Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008. 
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După cum se poate constata, în acest titlu sunt cuprinse autoritățile publice 
care înfăptuiesc cele trei puteri în stat - puterea legislativă (Parlamentul), puterea 
executivă (Președintele României, Guvernul, administrația publică), puterea 
judecătorească (Autoritățile judecătorești). 

Curtea Constituțională nu este inclusă în acest titlu. Datorită acestui fapt se 
poate ajunge la concluzia că această autoritate este distinctă de autoritățile 
publice care exercită cele trei puteri în stat, și nu înfăptuiește, deci, nici una 
dintre aceste puteri. 

Sub aspectul procedurii Curtea Constituțională se aseamănă cu instanțele 
judecătorești, dar nu face parte din sistemul acestora, care este alcătuit, potrivit 
art. 126, alin.(1) din Constituție, din Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și 
din celelalte instanțe judecătorești stabilite prin lege. 

Astfel încât, pe lângă celelalte autorități publice care înfăptuiesc cele trei 
puteri, există și o autoritate publică - Curtea Constituțională - care desfășoară o 
activitate distinctă de activitatea realizată de cele trei categorii de organe de stat. 

Se pune deci problema care este poziția Curții Constituționale față de 
puterile statului, față de autoritățile publice care le înfăptuiesc. 

La această problemă, se poate răspunde prin următorul considerent; 
organele de stat care realizează cele trei puteri sunt cuprinse, toate, într-un singur 
titlu - Titlul III, intitulat ,,Autoritățile publice”, în care nu se regăsește 
reglementată și Curtea Constituțională. 

Curtea Constituțională nu este o autoritate legislativă, deoarece, potrivit 
Constituției, unica autoritate legiuitoare a țării este Parlamentul. Deasemenea, 
Curtea Constituțională nu reprezintă nicio autoritate a administraţiei publice și 
nu este nici o autoritate judecătorească. 

În acest caz, care este natura juridică a Curții Constituționale, care este locul 
ocupat de aceasta în sistemul autorităților publice, al democrației 
Constituționale? 

Este o întrebare la care se poate da un răspuns clar și precis. Curtea 
Constituțională ocupă o poziție bizară în sistemul organizării de stat. 

Potrivit Constituției, Curții Constituționale i se consacră un titlu întreg, 
intitulat ,,Curtea Constituțională”, în timp ce autorităților publice care înfăptuiesc 
cele trei puteri li se consacră doar capitole, în cadrul unui titlu. Potrivit art. 1, alin. 
(2) din Legea nr. 47/1992, de organizare și funcționare a Curții Constituționale, 
aceasta este independentă față de orice autoritate publică. Ținând seama, în mod strict, de structura Constituției, se poate ajunge la 
următoarea concluzie: Curtea Constituțională este cel mai important organ de 
stat din România. 

Prin Legea de revizuire a Constituției această afirmație a fost confirmată. 
Astfel, potrivit art. 147 din Constituţia revizuită, dispozițiile din legile și 
ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind 
neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea 
deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, 
după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile 
Constituţiei. 
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Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale 
sunt suspendate de drept. În cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, 
înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze 
dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții 
Constituționale. 

Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. 
De la data publicării deciziile sunt general obligatorii. Prevederile 

Constituționale prezentate sunt concludente în problema menționată. Din 
moment ce deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii, înseamnă că 
acestea sunt obligatorii şi pentru Parlament, pentru Președintele României, 
Guvern, instanțele judecătoreşti, alte autorități publice cât și pentru cetățenii țării 
sau pentru orice persoană aflată în România. 

Din moment ce deciziile Curții sunt obligatorii pentru Parlament, înseamnă 
că, sub aspectul forței juridice a hotărârilor pe care le adoptă, Curtea 
Constituțională este superioară Parlamentului, deși acesta, potrivit art. 61, alin. 
(1) din Constituție, este organul reprezentativ al poporului și unica autoritate 
legiuitoare a țării. 

Deciziile Curții Constituționale au forță juridică superioară forței juridice a 
legilor adoptate de către Parlament. 

În situația în care o lege este atacată la Curtea Constituțională, Parlamentul 
încetează să mai fie unica autoritate legiuitoare a țării, autoritate legiuitoare 
devenind Curtea Constituțională, din moment ce Parlamentul este obligat să 
adopte legea potrivit deciziei Curții Constituționale. 

Voinţa parlamentarilor este constrânsă, ei neadoptând legea conform voinței 
lor, ci potrivit voinței judecătorilor exprimată în Decizia Curții Constituționale. 

Considerăm astfel, că cei nouă judecători ai Curții Constituționale hotărăsc 
legislația țării în locul Parlamentului care, potrivit Constituției este unica 
autoritate legiuitoare a țării. 

A luat naștere în acest mod un conflict ireconciliabil între prevederile aceluiași 
act normativ, fiind încălcate totodată importante prevederi ale Constituției. 

În timp ce o lege poate fi controlată de Curtea Constituțională, deciziile 
Curții nu pot fi controlate de nici o autoritate publică, întrucât ele sunt general 
obligatorii. În practică poate să se creeze următoarea situație; organizarea și 
funcționarea Curții Constituționale sunt stabilite prin Constituţie și prin lege 
organică. 

Să presupunem că după adoptarea legii, aceasta este atacată la Curtea 
Constituțională, care decide că anumite prevederi ale acesteia sunt 
neconstituționale, decizie care nu poate fi contestată. Parlamentul va fi astfel 
obligat să refacă textul de lege potrivit deciziei pronunțate. 

Rezultă următoarea concluzie: Curtea Constituțională își stabilește propria 
organizare și funcționare. În astfel de situație se pune următoarea întrebare: 
Parlamentul își păstrează statutul de unică autoritate legiuitoare a țării? 

După părerea noastră, au fost acordate Curții Constituționale, prin legea de 
revizuire a Constituției, prerogative mult prea mari în raporturile acesteia cu 
Parlamentul. 
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Privitor la aceste raporturi, considerăm ca mult mai adecvate erau 
prevederile art. 145, alin (1) din Constituție, înainte de revizuire. Astfel, potrivit 
art. 145, în cazurile de neconstituționalitate constatate potrivit art. 144, lit. a) și 
b), legea sau regulamentul se trimite spre reexaminare. Dacă legea este adoptată 
în aceeași formă, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor 
fiecărei camere, obiecția de neconstituționalitate este înlăturată, iar promulgarea 
devine obligatorie. 

Potrivit art. 144, Curtea Constituțională: 
a) Se pronunță asupra constituționalității legilor, înainte de promulgarea 

acestora, la sesizarea Președintelui României, a unuia dintre președinţii celor 
două Camere, a Guvernului, a Curții Supreme de Justiție, a unui număr de 50 de 
deputați sau cel puțin 25 de senatori, precum și din oficiu asupra inițiativelor de 
revizuire a Constituției; 

b) Se pronunță asupra constituționalității regulamentelor Parlamentului, la 
sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui grup parlamentar, 
sau al unui număr de cel puțin 50 de deputați sau cel puțin 25 de senatori. 

În opinia noastră, prevederile art. 145 din Constituție, înainte de revizuire, sunt 
mult mai corespunzătoare decât cele actuale, cu prevederile art. 61 alin (1) din 
Constituție, potrivit cărora, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării. 

Prin revizuirea Constituției s-a creat un conflict, o contradicție între 
prevederile art. 61 și cele ale art. 147 din Constituție. 

Întrucât Parlamentul reprezintă poporul român, fiind ales de electorat la 
nivel național, în timp ce judecătorii Curții Constituționale sunt numiți de către 
Parlament și Președintele României, și din moment ce Parlamentul este unica 
autoritate legiuitoare a țării, este firesc ca aceasta să decidă în legătură cu legile 
pe care le adoptă. 

Mai trebuie menționat și un alt aspect și anume faptul că Parlamentul decide 
conținutul Constituției, chiar dacă aceasta este aprobată prin referendum. Prin 
revizuirea Constituției, Curtea Constituțională a devenit o autoritate publică 
superioară Parlamentului datorită forței juridice a deciziilor sale care, fiind 
general obligatorii, sunt obligatorii și pentru Parlament. 

S-a creat astfel o situație paradoxală. După ce stabilește conținutul 
Constituției, deci și statutul juridic al Curții Constituționale, Parlamentul este 
obligat să se supună deciziilor Curții, cu toate că organizarea, funcționarea și 
atribuțiile acesteia sunt stabilite tot de către Parlament. 

După cum se poate constata, Parlamentul devine inferior unei autorități pe 
care el l-a creat, întrucât Curtea Constituțională nu a existat până în momentul 
adoptării Constituției în anul 1991. 

În legătură cu raportul Parlament-lege, facem următoarea observație; 
Parlamentul hotărăște conținutul Constituției, care este legea fundamentală. În 
schimb, Parlamentul nu poate dispune întotdeauna de legile pe care le adoptă, ci 
doar în funcție de intervenția Curții Constituționale, deși legile pe care le adoptă 
au o forță juridică inferioară legii fundamentale. 

S-a creat astfel o situație bizara. Parlamentul, deși poate mai mult, nu poate 
mai puțin. 
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Potrivit art. 16, alin. (2) din Constituție “nimeni nu este mai presus de lege”. 
Totuși, Curtea Constituțională încalcă acest principiu, deoarece poate să nu țină 
seama de lege, mai mult, putând chiar să anuleze o lege sau articole din aceasta, 
cum s-a întâmplat în diferite cazuri ex - Statutul personalului didactic. 

În legătură cu activitatea Curții Constituționale se pune întrebarea dacă 
această autoritate publică poate încălca Constituția? În mod formal nu poate 
întrucât reprezintă garantul supremației Constituției2. 

Totuși, în fapt, poate să o încalce, în baza altor prevederi Constituționale, 
potrivit cărora deciziile Curții Constituționale sunt general obligatorii. Fiind 
general obligatorii, deciziile Curții Constituționale nu pot fi controlate de nicio 
altă autoritate publică, nu pot fi combătute pe nicio cale. 

În baza acestor prevederi Constituționale, Curtea Constituțională poate 
încălca Constituția, deoarece o decizie a sa nu poate fi contestată. Nimeni nu 
poate sa verifice și să hotărască dacă o decizie a Curții Constituționale este sau nu 
conformă cu Constituția. 

Putem considera astfel că, Curtea Constituțională este mai presus de lege, 
deoarece în absența unui control asupra deciziilor sale, aceasta poate încălca 
însăși legea fundamentală. 

De altfel, în practica ne-am confruntat cu încălcarea dispozițiilor cuprinse în 
legea fundamentală. 

Astfel, printr-o decizie a sa3 Curtea Constituțională a afirmat: ” în exercitarea 
atribuțiilor prevăzute de art. 85, alin. (2) din Constituție, Președintele României 
poate refuza, o singură dată, motivat, propunerea prim-ministrului de numire a 
unei persoane în funcția vacantă de ministru. Prim-ministrul este obligat să 
propună o altă persoană.” 

Potrivit art. 85 alin. (2) din Constituție “în caz de remaniere guvernamentală 
sau de vacanță a postului, Președintele României revocă și numește, la 
propunerea prim-ministrului, pe unii membrii ai Guvernului.” 

După cum se poate observa, Constituția nu obligă Președintele României să 
refuze doar o singură dată, motivat, propunerea primului-ministru de numire a 
unei persoane în funcția vacantă de ministru. 

Pe de altă parte nici prim-ministrul nu este obligat să propună o altă 
persoană. 

Prin decizia semnalată, Curtea Constituțională a adăugat prevederi noi la 
textul constituțional, prerogativ pe care și-a arogat-o, fără nici o bază legală. 

Întrucât atribuțiile Curții Constituționale sunt stabilite prin Constituție, prin 
aceasta, Curtea a încălcat prevederile inserate în legea fundamentală, creând un 
nou articol în cuprinsul acesteia. Acest fapt este fără echivoc, întrucât din 
momentul intrării în vigoare a acestei decizii, orice Președinte al României în 
funcție va fi obligat să refuze doar o singură dată propunerea primului-ministru, 
iar, în caz de refuz, prim-ministrul va fi obligat să prezinte o altă propunere. 

După părerea noastră, actualele atribuții ale Curții Constituționale ar trebui 

                                                 
2 Constituția României, revizuită și republicată. 
3 Decizia nr. 98 din 7 februarie 2008, asupra cererii de soluționare a conflictului juridic dintre 

Partidele României și Guvernul României, formulate de prim-ministrul, Călin Popescu Tăriceanu. 
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încredințate Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cadrul căreia să se înființeze o 
secție specială numită “Secția Constituțională”, care să controleze legile în prima 
instanță, iar hotărârea acesteia să fie atacată la plenul Curții, format din 
judecători de la celelalte secții, iar hotărârea plenului să fie dezbătută în 
Parlament. 

Dacă Parlamentul adoptă legea în aceeași formă, cu votul a 2/3 din numărul 
parlamentarilor, obiecția de neconstituționalitate este înlăturată, iar legea poate fi 
aplicată. 

De asemenea, să se prevadă că o lege poate fi atacată numai înainte de 
promulgare.  

După ce a intrat în vigoare, în afară de Parlament, nicio altă autoritate 
publică să nu poată contesta și controla o lege. 

În felul acesta se respectă două prevederi importante din Constituție; 
Prevederea conform căreia Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării și ar fi singurul îndreptățit să dispună, în final, de legile pe care le adoptă. 
Totodată se respectă prevederea conform căreia nimeni nu este mai presus 

de lege, după intrarea în vigoare legea fiind obligatorie pentru toate autoritățile 
publice, pentru orice persoană. 

Propunerea pe care o prezint se sprijină pe considerentul conform căruia 
Constituția consacră principiul separației și echilibrului puterilor în stat. Acest 
echilibru presupune și existența unui control reciproc între cele trei puteri și 
autoritățile care le înfăptuiesc. 

Astfel, actele Parlamentului, care exercită puterea legislativă, ar trebui 
controlate de către o autoritate care exercită altă putere. 

După părerea noastră, această autoritate ar trebui să fie Înalta Curte de 
Casație și Justiție, care este instanța supremă și care exercită puterea 
judecătorească. 
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Abstract: Romania and the Entente during the Second Balkan 

War.   
The study analyses Romania’s relations with the Entente in the course of 

the Second Balcan War, in the context of the Great Powers’ policies, positioned 
in opposite political-military groups with respect to the South-East European 
zone. Gravitating in the political orbit of the Triple Alliance, which faced a true 
crisis situation, Romania had a great freedom of action in the relation with the 
Triple Alliance. But his relationship with this political-military group did not 
lead to a reorientation of the Romanian state’s external policy towards the 
Entente, as was sometimes considered in the historiography of the researched 
theme. Basing on a rigorous analysis of historical sources, the author shows the 
real nature of this relationship and emphasizes the exceptional value of 
Romania’s political-diplomatic and military actions, which led to the ending of 
the war and to the conclusion of peace between the conflicting states. 
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Balkan balance, negotiations, accord, armistice, demobilization, peace.  

 
 
Se împlineşte un secol de la intrarea României în cel de-al Doilea Război 

Balcanic, în vara anului 1913. Rememorând faptele, cu pretinsa şi necesara 
luciditate pe care ne-o aduce îndepărtarea în timp de momentul producerii lor, se 
poate constata că, după o sută de ani de la desfăşurarea Războaielor Balcanice, 
interpretările istorice date evenimentelor sunt diferite sau chiar contradictorii, în 
toate statele care atunci au fost implicate, fiind influenţate de o multitudine de 
factori, dintre care cei politici sau naţionali au un rol foarte important. Aprecierea 
este valabilă pentru analizele istoriografice realizate în toate statele din Sud-Estul 
Europei, deoarece disputele teritoriale creează de cele mai multe ori animozităţi 
şi resentimente pe termen lung, care au reverberaţii şi în scrierea istoriei. 

În acest context, apreciem că în istoriografia română şi străină s-au formulat 
puncte de vedere diferite în legătură cu modul în care a fost evaluată, din 
perspectivă istorică, politica externă a României în timpul Războaielor Balcanice. 

                                                 
* Conf. univ. dr., - Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de 

Arhivistică, Bucureşti; preşedinte al Filialei Bucureşti a Societăţii de Ştiinţe Istorice 
din România. 
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Astfel, în timp ce unii istorici consideră că politica externă a statului român a fost 
pe deplin justificată, fiind de natură să contribuie, prin participarea la Al Doilea 
Război Balcanic, la restabilirea păcii în Sud-Estul Europei, alţii manifestă o 
atitudine de dezaprobare, apreciind că implicarea României a fost o greşeală 
gravă, care a dus la crearea unor animozităţi pe termen lung în relaţiile româno-
bulgare.  

Pornind de la aceste aprecieri, considerăm că numai într-un spirit de 
reconciliere istorică, prin asumarea trecutului, aşa cum a fost el, de către toate 
părţile, se poate ajunge la o mai bună cunoaştere a evenimentelor respective. De 
aceea, judecarea faptelor în contextul epocii în care s-au produs şi nu de pe 
poziţiile prezentului are o importanţă esenţială. 

Având în vedere aceste consideraţii, ne propunem în studiul de faţă o 
abordare a faptelor istorice evocate în exclusivitate pe analiza riguroasă a 
surselor, în speranţa că subiectivismul autorului, dacă nu va putea să fie cu 
desăvârşire înlăturat, va fi totuşi  considerabil limitat.  

Decizia privitoare la intrarea României în Al Doilea Război Balcanic a fost 
luată în seara zilei de 26 iunie/9 iulie 1913. Ministrul Franţei la Bucureşti, C. 
Blondel, după ce s-a consultat cu omologul său rus, N. Schebeko, a avut o 
întrevedere cu Titu Maiorescu în cadrul căreia prim-ministrul român i-a declarat: 
“De mai mult timp am anunţat intenţia noastră de a intra în acţiune dacă 
ostilităţile între bulgari şi sârbi nu încetează şi aceasta cu scopul de a împiedica 
slăbirea Serbiei, prevenind contra tentativelor ambiţioase ale Bulgariei, într-un 
cuvânt pentru a asigura, luând parte la discuţii, în măsura posibilului, 
echilibrul balcanic. Mobilizarea noastră şi urmările sale ne-au arătat decişi să 
ne urmăm scopul, dar hotărâţi în acelaşi timp să nu-l depăşim. Intrarea 
noastră pe teritoriul bulgar are ca obiectiv garantarea executării 
aranjamentelor care ar putea să fie oferite sau impuse (s.n.). Dacă 
deci, şi eu aş dori, pentru binele tuturor, ca aceasta să se poată realiza într-un 
timp cât mai scurt posibil, Bulgaria ne abandonează linia Turtucaia-Balcic 
(Puterile sau unele dintre ele, ca de exemplu Franţa, oferindu-se drept garanţi 
ai strictei execuţii a acestui aranjament), noi ne vom opri imediat, cu condiţia 
totuşi ca, în acelaşi timp, noi să avem certitudinea că un acord definitiv să fi 
intervenit între statele balcanice”1.  

Pe data de 11 iulie 1913, Stanciov, ministrul Bulgariei la Paris, îl informa pe 
Pichon, ministrul de Externe al Franţei, că “România tocmai a declarat război 
Bulgariei”. Totodată comunica decizia guvernului bulgar ca “forţele armate 
bulgare să nu opună nicio rezistenţă armatei române”, argumentând că 
hotărârea luată de Conferinţa de la Petersburg “a soluţionat problema ridicată de 
pretenţiile teritoriale ale României, orice altă revendicare românească 
nemaifiind justificată“. Faţă de acţiunea României, guvernul bulgar îşi exprima 
“cel mai energic protest posibil”2. Acelaşi protest l-a exprimat, în numele 
guvernului bulgar, însărcinatul cu afaceri al acestei ţări la Londra. Sir Edward 
Grey răspundea: “Am spus că Bucureştiul era singurul loc potrivit pentru a 

                                                 
1 Documents diplomatiques français. 1871-1914 (se va cita D.D.F.), Paris, 1933, 3 e 

série, tome VII, doc. nr. 335, p. 374. Blondel către Pichon, 11 iulie 1913. 
2 Ibidem, doc. nr. 340, p. 377-378. Stanciov către Pichon, 11 iulie 1913. 
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protesta împotriva acestei acţiuni. Eu nu puteam să intervin şi cred că nici 
Marile Puteri nu o vor face. […] Când ministrul român a anunţat iniţial că 
intenţia guvernului său era să acţioneze în scopul promovării intereselor 
României, dacă statele balcanice se vor lupta unele împotriva altora, mi-am 
exprimat speranţa că România nu va complica lucrurile şi nu voi pierde nicio 
oportunitate de a-mi folosi influenţa pentru a aduce pacea; dar de data aceasta 
trebuie să fie o pace generală”3.  

Acţiunea diplomatică a Rusiei în vederea încetării ostilităţilor şi încheierii 
unui armistiţiu întâmpina mari greutăţi. Venizelos, prim-ministru al Greciei, 
declara că negocierile ar permite Bulgariei să-şi reorganizeze forţele armate, un 
eventual armistiţiu neputând să fie semnat decât “pe câmpul de bătălie”. El 
recomanda ca Rusia să acţioneze la Sofia pentru a o determina să ajungă la o 
“percepere exactă a realităţii”. În acelaşi timp, prim-ministrul grec pleda pentru 
realizarea unei alianţe între Serbia, Grecia şi România4.  

Prim-ministrul sârb Pasici era dispus să accepte în principiu medierea rusă, 
dar, pentru a nu o compromite din nou, erau importante de cunoscut, înainte de 
toate, “concesiile pe care consimte Bulgaria să le facă pentru a se stabili o bază 
solidă de negocieri”, astfel încât să se asigure o repartiţie teritorială acceptabilă 
pentru Serbia şi Grecia. De la aceste negocieri “nu ar trebui complet lăsată de o 
parte România”5.  

Guvernul bulgar a acceptat condiţiile puse de Rusia pentru intervenţia sa în 
vederea încetării ostilităţilor, dar politica lui Danev şi intervenţia rusă erau viu 
criticate de partidele de opoziţie, cu excepţia celui condus de Malinov6. În fapt 
Rusia acţiona pentru a redobândi influenţa pierdută la Sofia în favoarea Austro-
Ungariei.  

Având în vedere dificultăţile întâmpinate de Rusia pentru a se ajunge la 
încetarea ostilităţilor şi încheierea armistiţiului, Pichon îi cerea ambasadorului 
Franţei la Petersburg, Delcassé, să îi sugereze lui Sazonov solicitarea concursului 
Marilor Puteri pentru a o sprijini în eforturile sale. Şeful diplomaţiei franceze 
considera că guvernul rus trebuie să-şi limiteze eforturile la încetarea ostilităţilor 
şi să rezerve tratativelor directe dintre beligeranţi sau acţiunii colective a 
Puterilor determinarea condiţiilor de pace7. De altfel guvernul rus era dispus să 
colaboreze cu cel francez în vederea realizării acţiunii de mediere, fiind foarte 
receptiv la sugestiile şi propunerile Franţei. Pe data de 13 iulie 1913 diplomaţia 
franceză era informată, prin intermediul ambasadorului rus la Paris, Izvolski, 
asupra tuturor demersurilor întreprinse până atunci de guvernul rus8.  

În capitala României, concertându-şi activitatea, ambasadorii Rusiei şi 
Franţei, Schebeko şi Blondel, acţionau pentru a determina guvernul român să 

                                                 
3 British Documents on the Origins of the War. 1898-1914 (se va cita B.D.O.W.), 

London, 1934, vol. IX, partea a II-a, doc. nr. 1135, p. 905. Sir Edward Grey către Sir H. Bax-
Ironside, 11 iulie 1913. 

4 D.D.F., 3 e série, tome VII, doc. nr. 334, p. 373-374. Deville către Pichon, 11 iulie 1913. 
5 Ibidem, doc. nr. 342, p. 379. Descos către Pichon, 11 iulie 1913. 
6 Ibidem, doc. nr. 346, p. 385. Panafieu către Pichon, 12 iulie 1913. 
7 Ibidem, doc. nr. 338, p. 376. Pichon către Delcassé, 11 iulie 1913; doc. nr. 347, p. 385-386. 

Pichon către Delcassé, 12 iulie 1913. 
8 Ibidem, doc. nr. 351, p. 392. Izvolski către Paléologue, 13 iulie 1913.  
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înceteze înaintarea armatei sale pe teritoriul bulgar, în schimbul garantării 
frontierei strategice preconizate. Fiind bine informat asupra obiectivelor urmărite 
de către guvernul condus de Titu Maiorescu, Schebeko informa Petersburgul că 
“acceptarea în 48 de ore de către Bulgaria a liniei Turtucaia-Balcic ar duce la 
suspendarea ostilităţilor”. Guvernul rus cerea astfel guvernului bulgar să notifice 
imediat acordul Sofiei în acest sens9.  

Demersurile Rusiei şi Franţei la Bucureşti erau considerate ca fiind necesare, 
deoarece intrarea armatei române în război sporea intransigenţa Serbiei şi 
Greciei în cadrul tratativelor pe care le desfăşurau cu Bulgaria prin intermediul 
Rusiei, ceea ce îngreuna considerabil acceptarea unui armistiţiu de către părţile 
beligerante. Relatând despre stadiul negocierilor dintre Belgrad, Atena şi Sofia, 
desfăşurate prin intermediul diplomaţiei ruse, ambasadorul Marii Britanii în 
capitala bulgară, Sir H. Bax-Ironside îl informa pe Sir Edward Grey că “acţiunea 
României plasează Bulgaria la mila oponenţilor săi”, în aceste condiţii 
“guvernul bulgar fiind pregătit să ofere linia Turtucaia-Balcic”10.  

Titu Maiorescu era preocupat, în cadrul discuţiilor pe care le avea cu 
diplomaţii străini, să arate că, în soluţionarea problemelor balcanice, trebuie să se 
aibă în vedere toate interesele statului român, ceea ce nu s-ar putea realiza decât 
în situaţia organizării unei conferinţe a statelor beligerante la care să ia parte şi 
România. Pe primul plan era avută în vedere, evident, asigurarea unui echilibru 
de forţe convenabil în Sud-Estul Europei. Astfel, într-o întrevedere cu Blondel, pe 
data de 14 iulie 1913, prim-ministrul român declara: “România, fiind astăzi în 
stare de război cu Bulgaria, va trebui să participe, dacă nu la discuţiile care 
preced preliminariile de pace, cel puţin la semnarea lor”. Diplomatul francez îl 
informa astfel pe Pichon că Titu Maiorescu crede că “participarea României la 
acest act ca şi semnarea tratatului de pace va fi pentru viitor o garanţie, căci 
acesta ar permite guvernului român să intervină în cazul în care acest tratat va 
fi încălcat de către una din părţi”. Diplomatul francez îl asigura că Franţa “va 
căuta să găsească maniera cea mai proprie pentru a concilia interesele 
beligeranţilor şi României cu acelea ale puterilor doritoare să pună capăt 
conflictului”. Întrebat dacă ar accepta Petersburgul ca loc al preconizatei 
conferinţe de pace, Titu Maiorescu “n-a îndrăznit să răspundă negativ”, dar a 
dat de înţeles că “această soluţie nu-i surâdea”. Discutând ulterior această 
problemă cu Schebeko, Blondel îl informa pe Pichon că partea rusă ar dori 
evident Petersburgul ca loc al tratativelor de pace, însă ministrul francez îşi 
exprima părerea că în această situaţie Austria “va pune totul în lucru pentru a o 
face să eşueze”11.  

Între timp trupele române ocupaseră Silistra, fără nicio rezistenţă din partea 
trupelor bulgare, şi înaintau spre aliniamentul Turtucaia-Balcic, iar altele se 
pregăteau să treacă Dunărea. Exista o unanimitate a oamenilor politici cu privire 
la intrarea României în război, unii dintre ei participând ca ofiţeri de rezervă. 
Printre ei se aflau I.I.C. Brătianu, N. Filipescu şi N. Iorga.  

                                                 
9 Ibidem, doc. nr. 352, p. 393. Delcassé către Pichon, 13 iulie 1913. 
10 B.D.O.W., vol. IX, partea a II-a, doc. nr. 1140. Sir H. Bax-Ironside către Sir Edward Grey, 

14 iulie 1913. 
11 D.D.F., 3 e série, tome VII, doc. nr. 354, p. 399-400. Blondel către Pichon, 14 iulie 1913. 
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În condiţiile înaintării armatei române pe teritoriul bulgar, guvernul de la 
Sofia făcea demersuri diplomatice disperate la Petersburg şi Paris pentru a se 
interveni la Bucureşti. Pe data de 14 iulie 1913, Stanciov, ministrul Bulgariei la 
Paris, a depus două cereri oficiale la Quai d’Orsay în acest sens cu specificarea 
“foarte urgent”. În prima scria: “Am onoarea de a anunţa Excelenţei Voastre că 
guvernul bulgar a făcut un demers pe lângă guvernul imperial rus 
cu scopul de a opri mersul înainte al trupelor române în Bulgaria 
(s.n.). […] Am onoarea de a vă ruga ca Excelenţa Voastră să binevoiască să se 
asocieze cu guvernul rus pentru a exercita o presiune cu acest efect 
asupra guvernului român (s.n.)”12. În cea de-a doua se prezenta poziţia 
guvernului bulgar faţă de “problema medierii cerută guvernului imperial al 
Rusiei şi exercitată de el”: “Noi acceptăm încetarea ostilităţilor. Trupele vor 
rămâne pe poziţiile lor; guvernul va trimite negociatorii la Petersburg sau în 
oraşul care va fi desemnat ulterior în acest scop. Guvernul bulgar acceptă 
demobilizarea sub garanţia morală a Rusiei şi se supune 
arbitrajului împăratului Rusiei pentru împărţirea teritoriilor 
(s.n.)”13.  

Pe data de 14 iulie 1913 ministrul francez la Sofia, Panafieu, îl informa pe 
Pichon că “ministrul Rusiei a comunicat ieri Preşedintelui de Consiliu 
propunerile lui Sazonov pentru încetarea ostilităţilor, propuneri care au fost 
transmise, deasemenea, la Belgrad şi la Bucureşti, şi care vor trebui să 
servească ca bază a condiţiilor de pace. […] Aşteptând această decizie a Rusiei – 
continua Panafieu – guvernul bulgar a fost disperat”. Rezultatul nu corespundea 
aşteptărilor. “Un consiliu s-a ţinut seara la Palat sub preşedinţia regelui, 
continua Panafieu relatarea, la începutul căruia Danev şi-a prezentat demisia pe 
care însă suveranul i-a refuzat-o. El s-a decis să răspundă imediat Rusiei că 
Bulgaria se va supune durelor condiţii care i-au fost impuse”. În cursul nopţii, 
ministrul de Finanţe, cu asentimentul regelui, a solicitat o întrevedere 
ambasadorului francez. Punându-l la curent cu decizia guvernului, ministrul 
bulgar, emoţionat, şi-a exprimat “speranţa că Franţa va putea să-şi facă auzită 
vocea sa echitabilă şi autorizată la Petersburg, la Belgrad şi la Atena, pentru ca 
Bulgaria să obţină câteva îndulciri ale tratatului care i-a fost impus”14.  

În aceeaşi zi, Blondel, ministrul Franţei la Bucureşti, îl informa pe Pichon că 
ambasadorul Rusiei a primit instrucţiuni de a anunţa guvernului român că Rusia, 
“având depline puteri din partea Bulgariei”, poate garanta României posesiunea 
liniei de frontieră Turtucaia-Balcic cu trei condiţii:  

1. România să se angajeze că nu va reclama alte teritorii decât cele cuprinse 
până la această linie şi că trupele române nu vor trece Dunărea printr-un alt 
punct; 

2. Să se constate că cele două guverne, rus şi român, vor acţiona concertat, 
pentru a se ajunge la pace între statele beligerante; 

3. Guvernul român să-şi utilizeze bunele sale oficii la Belgrad şi Atena pentru 
a recomanda concilierea.  

                                                 
12 Ibidem, doc. nr. 355, p. 400. Stanciov către Pichon, 14 iulie 1913. 
13 Ibidem, doc. nr. 357, p. 401. Stanciov către Pichon, 14 iulie 1913. 
14 Ibidem, doc. nr. 360, p. 402-404. Panafieu către Pichon, 14 iulie 1913. 



Cogito – REVISTĂ DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PLURIDISCIPLINARĂ 121

Blondel relatează că Schebeko a ţinut să-l consulte înainte de a executa aceste 
instrucţiuni. Ambasadorul francez i-a făcut următoarele observaţii: “În ceea ce 
priveşte angajamentul cerut guvernului român de a nu reclama teritorii dincolo 
de linia Turtucaia-Balcic, estimez că, fiind date declaraţiile foarte formale ale 
Preşedintelui de Consiliu pe care ni le-a făcut, noi va trebui să contăm că el va 
subscrie fără dificultate, dar că va fi greu să obţinem promisiunea de non-
intervenţie a armatei prin alte puncte, pentru că deja câteva detaşamente au 
fost instalate în amonte de Turtucaia; guvernul român va considera ca 
indispensabilă o demonstraţie militară pe malul drept al Dunării, cu scopul de a 
obliga Bulgaria să încheie pacea cu Serbia şi Grecia, sub ameninţarea unui 
marş către Sofia. A treia condiţie mi se pare că trebuie să fie primită favorabil 
de către Preşedintele de Consiliu şi noi va trebui, după părerea mea, să ne 
felicităm de a i-o pune. Maiorescu ne-a manifestat dorinţa de a lua parte activă 
la negocieri şi la semnarea tratatului de pace. Ocazia ne oferă nu numai 
posibilitatea de a-i da satisfacţie, ci chiar de a avea mijlocul de a accentua 
acţiunea sa şi ingerinţa sa. Dacă, în sfârşit, guvernul român va consimţi să se 
adreseze la Belgrad şi la Atena pentru a sfătui cele două cabinete la o politică de 
conciliere, el se va găsi deja luat în angrenaj, dacă eu aş putea să mă exprim 
astfel. Mai târziu, cabinetele de la Belgrad, Atena şi Cetine, la fel ca şi cel de la 
Sofia, cu care conversaţia a fost angajată, vor avea mai multe facilităţi pentru a 
propune cabinetului de la Bucureşti o reuniune generală în capitala pe care ei o 
aleg şi, astfel lucrurile fiind duse până la acest punct, va fi mai dificil guvernului 
român de a se deroba; poate atunci îl vom vedea pe Maiorescu însoţind la 
Petersburg reprezentanţii celor patru state balcanice, pentru a proceda la 
semnarea definitivă a tratatului de pace.  

Asupra acestor două puncte – continua Blondel – eu nu aş vedea nici un 
inconvenient pentru a insista. În ceea ce priveşte a doua condiţie, eu am 
exprimat colegului meu rus părerea că noi ne vom expune, dacă nu unui 
refuz formal, cel puţin pericolului de pune prea devreme pe 
Maiorescu în gardă contra unei soluţii pe care noi nu va trebui să o 
urmăm decât cu cea mai extremă prudenţă (s.n.). Noi nu va trebui să 
uităm că, ieri chiar, Maiorescu ne-a declarat că România nu doreşte să-şi 
lege mâinile de nici o parte, că ea va trebui să rămână liberă în 
mişcările sale şi să facă mai ales o politică naţională (s.n.). Eu mă tem 
că în prezenţa unei propuneri prea precise Maiorescu n-ar opera o 
mişcare de retragere contrară opiniei ministrului Austriei (s.n.), ceea 
ce, fără îndoială, ar inspira cabinetul de la Viena la unul din aceste subterfugii 
cu care ne-a obişnuit, cu scopul de a face să eşueze confirmarea unui acord 
precis, înainte de toate moral, de care se teme din ce în ce mai mult. Eu consider 
deci că ar fi preferabil de a glisa pe aceste propuneri şi de a determina puţin 
câte puţin România să se lege ca parte cu statele balcanice favorizând ingerinţa 
sa în negocieri. Colegul meu rus – încheia Blondel raportul său către Pichon – a 
admis punctul meu de vedere şi a fost convins că în acest sens trebuie să vorbim 
unul după altul Preşedintelui Consiliului”15.  

                                                 
15 Ibidem, doc. 362, p. 404-406. Blondel către Pichon, 14 iulie 1913. 
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Punctul de vedere al lui Blondel nu coincidea întru totul cu cel al şefului 
diplomaţiei franceze. De aceea, într-o telegramă de răspuns, Pichon îl atenţiona 
pe Blondel: “În situaţia în care riscaţi să emiteţi sugestii care nu concordă în 
întregime cu acţiunea pe care o exercităm noi înşine la Londra şi la Petersburg, 
vă recomand o rezervă particulară. Continuând cu Maiorescu conversaţiile 
voastre amicale, mărginiţi-vă să-i răspundeţi că-mi veţi raporta”.  

Telegrama trimisă de către ministrul de Externe al Franţei este, credem, 
deosebit de elocventă pentru aprecierea importanţei pe care o avea pentru 
cabinetele de la Paris, Londra şi Petersburg atragerea României în cadrul Triplei 
Înţelegeri. În fond acţiunea de mediere a Rusiei a început după o întrevedere a lui 
Sazonov cu Delcassé în care ambasadorul francez îi sugerase ideea refacerii 
“Confederaţiei balcanice” sub egida Rusiei, dar şi prin includerea României. Acest 
lucru trebuia realizat în contextul restabilirii păcii în Balcani. Or pentru Tripla 
Înţelegere era esenţial să se obţină o declaraţie formală din partea guvernului 
român din care să rezulte că acţionează la sud de Dunăre “în mod concertat” cu 
Rusia. Blondel însă, bun cunoscător al poziţiei lui Maiorescu, chiar dacă uneori 
supralicita anumite declaraţii ale sale, era conştient că prim-ministrul român nu 
va consimţi să facă oficial acest pas16.  

Pe data de 15 iulie 1913, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, Sir G. 
Barclay, îl înştiinţa pe Sir Edward Grey că “ministrul rus l-a informat pe 
ministrul afacerilor externe (al României – n.n.) că a fost împuternicit de 
guvernul bulgar să ofere linia Turtucaia-Balcic. În acelaşi timp el şi-a exprimat 
speranţa că trupele române nu vor avansa în spatele acestei linii şi că guvernul 
român îşi va folosi influenţa într-un sens conciliant la Atena şi Belgrad. 
Ministrul rus aşteaptă un răspuns astăzi, dar el crede că, imediat ce vor fi 
pregătite, trupele româneşti vor trece Dunărea în forţă. El a făcut tot posibilul 
pentru a opri guvernul român de a face acest pas”17.  

În acelaşi timp, Delcassé îl informa pe Pichon că prim-ministrul sârb Pasici, 
întreţinându-se confidenţial cu Hartwig, ambasadorul rus la Belgrad, s-a arătat 
neliniştit de pretenţiile excesive ale guvernului elen, dar el speră totuşi că “Grecia 
cere mult pentru a face în cele din urmă concesii”. Totodată îşi exprima 
“speranţa că România va lua parte la negocierile tratatului de pace. Interesele 
echilibrului balcanic pe care ea le afişează în mod particular o vor face să 
exercite asupra Greciei o presiune utilă şi o va obliga să dea ea însăşi exemplul 
său de moderaţie. Asupra acestui punct, Maiorescu tocmai a declarat 
ministrului rus că, oricare ar fi întinderea teritoriului bulgar pe care 
armata română poate să o ocupe, cererile sale nu vor fi crescute 
(s.n.). Ea (România – n.n.) doreşte linia Turtucaia-Balcic, înglobând Dobrici. 
Frontiera ar pleca de la un punct determinat la câţiva km la vest de Turtucaia. 
Autorizat de Sofia, guvernul rus tocmai a făcut cunoscut Bucureştiului 
că linia Turtucaia-Balcic este acceptată (s.n.)”18.  

Dând aceste asigurări Bucureştiului, diplomaţia rusă acţiona energic la Sofia, 

                                                 
16 Ibidem, doc. nr. 364, p. 407. Pichon către Blondel, 15 iulie 1913. 
17 B.D.O.W., vol. IX, partea a II-a, doc. nr. 1144, p. 910-911. Sir G. Barclay către Sir Edward 

Grey, 15 iulie 1913. 
18 D.D.F., 3e série, tome VII, doc. nr. 363, p. 406-407. Delcassé către Pichon, 15 iulie 1913. 
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Belgrad şi Atena în vederea încheierii unui armistiţiu la Niş. Într-o notă trimisă la 
ambasada Rusiei din Paris se specifica că medierea rusă va avea în vedere ca 
aceasta să înlăture “orice caracter umilitor pentru Bulgaria”. Se mai arăta că 
“guvernul rus va primi cu satisfacţie o înţelegere între beligeranţi pe baza deja 
cunoscută a partajului teritorial. Guvernele de la Belgrad şi Atena trebuie să se 
convingă că acesta ar fi singurul mijloc pentru ele de a se evita o intervenţie 
străină, căci dacă Serbia şi Grecia ar încerca să impună Bulgariei condiţii prea 
oneroase, chiar în cazul în care guvernul bulgar s-ar găsi forţat să le accepte, un 
asemenea tratat preliminar ar comporta riscul de a fi supus unei revizuiri, ceea 
ce ar putea avea rezultate mai puţin favorabile pentru Serbia şi Grecia. Cererile 
actuale ale Greciei nu pot să întrunească consimţământul Rusiei şi Sazonov are 
motive să creadă că celelalte Puteri ar trebui să fie de aceeaşi părere19.  

Încrezător în bunele intenţii ale Rusiei, ambasadorul bulgar de la Petersburg 
îl ruga pe Sazonov, în numele guvernului său, să propună Serbiei şi Greciei 
suspendarea ostilităţilor şi trimiterea reprezentanţilor acestora la Petersburg 
pentru a negocia tratatul de pace, continuând să ocupe teritoriile pe care ei le-au 
cucerit. Ambasadorul bulgar adăuga că, “dacă această propunere ar părea 
inacceptabilă, guvernul bulgar dă Rusiei, pentru a trata în numele său, 
un mandat general şi fără limite (s.n.)”. Delcassé îl informa pe Pichon că 
guvernul rus va delibera asupra acestei propuneri, dar, după opinia sa, cererea 
guvernului bulgar “nu-i surâde deloc guvernului imperial”. Deşi “doreşte să 
reducă la minimum sacrificiile bulgare”, el “nu este tentat să-şi asume cele mai 
grele responsabilităţi”20.  

Atitudinea guvernului bulgar era determinată de precipitarea evenimentelor 
de la sud de Dunăre, Sofia având de făcut faţă nu numai operaţiunilor militare 
angajate cu sârbii şi grecii, dar şi înaintării armatelor română şi otomană. 
Panafieu transmitea de la Sofia către Pichon: “După unele informaţii parvenite 
guvernului, trupele române şi otomane continuă să avanseze. Primele au ocupat 
în această dimineaţă Varna şi probabil Rusciuk. […] Regele Ferdinand tocmai a 
făcut un nou demers faţă de mine pentru ca această situaţie să fie semnalată 
Excelenţei Voastre. El a ajuns să se întrebe dacă atitudinea actuală a Rusiei nu 
are ca scop de a-l face să plece din Bulgaria”21. În aceeaşi zi, Delcassé informa 
Parisul că Nekliudov, ambasadorul Rusiei la Sofia, a trimis o telegramă la 
Petersburg din care reieşea că “în corpurile diplomatice de la Sofia începe să se 
vorbească de un congres al Marilor Puteri pentru a reglementa chestiunile 
balcanice. Viena este aceea care susţine ideea congresului”22.  

Rusia nu accepta însă să susţină deschis Bulgaria, pentru a nu-şi îndepărta 
Serbia şi Grecia. Relatând despre reacţiile înregistrate la Sofia în legătură cu 
atitudinea Rusiei, Pichon contura tabloul unei veritabile crize politice în Bulgaria: 
“În loc să facă cunoscută decizia definitivă pe care Bulgaria o acceptase în 
avans, Sazonov tocmai a invitat guvernul bulgar să trimită un reprezentant la 
Niş pentru a participa la o conferinţă dorită de Pasici şi Venizelos, la un termen 

                                                 
19 Ibidem, doc. nr. 365, p. 407-408, 15 iulie 1913. 
20 Ibidem, doc. nr. 366, p. 408. Delcassé către Pichon, 15 iulie 1913. 
21 Ibidem, doc. nr. 369, p. 409-410. Panafieu către Pichon, 15 iulie 1913. 
22 Ibidem, doc. nr. 371, p. 410-411. Delcassé către Pichon, 15 iulie 1913. 
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nedeterminat. Rusia refuză astfel arbitrajul său (s.n.) şi se întreabă pentru 
ce a trasat ea însăşi liniile generale ale viitoarelor frontiere dacă aceasta nu este 
pentru a marca că ea sprijină Serbia şi Grecia. Pe de altă parte, dacă guvernul 
bulgar trimite un delegat la Niş, pare dificil, pentru că el nu ar avea întreaga 
libertate pentru a apăra interesele ţării sale. Este probabil că Serbia şi Grecia, 
asigurate de încurajările Rusiei şi de concursul României şi Turciei, nu vor face 
nicio concesie. Bulgaria va trebui să se supună voinţei lor şi unei umilinţe mai 
mari încă decât dacă Rusia ar pronunţa ea însăşi sentinţa. Dorind să evite orice 
responsabilitate directă în soluţionarea conflictului şi în acelaşi timp orice risc 
de intervenţie din partea Austriei, Rusia îşi îndepărtează definitiv Bulgaria, 
ceea ce ar contribui în mare parte la zdrobirea şi umilirea sa. Cei mai fervenţi 
partizani spun astăzi deschis că politica de înţelegere cu grupul 
franco-rus a dat faliment (s.n.). Danev şi-a dat în această dimineaţă 
demisia care nu pare că trebuie să fie acceptată. Regele Ferdinand adresează 
astăzi un suprem apel împăratului Nicolae”23.  

În cadrul Triplei Înţelegeri nu se înregistra o unitate de vederi în ceea ce 
priveşte soluţionarea problemelor balcanice. De la Londra, ambasadorul Franţei, 
Paul Cambon, îl avertiza pe Pichon că “o insistenţă prea marcată din partea 
noastră în favoarea unei suspendări a ostilităţilor fără condiţii ar indispune 
spiritele contra noastră la Atena. Or tot ceea ce noi vom pierde ca influenţă şi 
simpatie în Grecia va fi în beneficiul direct al Germaniei”, a cărei influenţă 
asupra guvernului elen este în creştere. Pe de altă parte, Paul Cambon avertiza că 
Anglia are o politică diferită, într-o anumită măsură, de cea a Franţei şi Rusiei. 
Relatând despre faptul că un deputat a luat iniţiativa de a sugera guvernului 
englez o acţiune în vederea unui armistiţiu, secretarul de stat de la Foreign Office 
a răspuns că “simplele cuvinte venite din partea unui guvern străin nu ar putea 
să modifice în niciun fel situaţia în Balcani. Pentru a obţine pacea, va 
trebui s-o impunem beligeranţilor. Guvernul britanic îşi va limita 
deci ambiţiile sale în a menţine concertul european, în a face să-i fie 
respectate deciziile; el se va asocia eforturilor Puterilor, fără a se 
izola (s.n.)”. Ambasadorul francez, comentând această afirmaţie se întreba “dacă 
situaţia noastră faţă de Rusia ne permite o linie de conduită analoagă celei pe 
care Sir Edward Grey a definit-o ieri. Dar îmi pare că această linie de conduită 
ar fi mai puţin periculoasă pentru influenţa noastră faţă de beligeranţi decât 
insistenţa pacifică pentru care nu ne vor agrea nici învingătorii, nici învinşii”24.  

În aceeaşi zi, Paul Cambon informa pe Pichon că Sir Edward Grey a invitat 
ambasadorii cerându-le să consulte guvernele lor asupra necesităţii ca Puterile să 
respecte principiul non-intervenţiei în Peninsula Balcanică. Ambasadorul austro-
ungar, după ce a primit răspuns de la Viena, a afirmat că “guvernul austro-ungar 
declară că el n-are intenţia de a interveni, dar că interesele sale sunt acelea ca el 
să nu-şi poată lua angajamentul de a rămâne totdeauna în expectativă şi că el 
nu vede în consecinţă nicio utilitate a unui acord care ar putea să-l 
împiedice la un moment dat (s.n.)”25.  

                                                 
23 Ibidem, doc. nr. 372, p. 411. Panafieu către Pichon, 15 iulie 1913. 
24 Ibidem, doc. nr. 373, p. 412-414. Paul Cambon către Pichon, 15 iulie 1913. 
25 Ibidem, doc. nr. 375, p. 415. Paul Cambon către Pichon, 15 iulie 1913. 
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Ministrul Afacerilor Externe al Franţei, Pichon, răspundea ambasadorului 
francez de la Londra, Paul Cambon, că “aprobă în întregime observaţiile 
formulate”, asigurându-l că în acel sens se va exercita acţiunea sa. De asemenea, 
îşi exprima “completul acord” cu opiniile exprimate de către Sir Edward Grey26.  

Aşadar, în cadrul Triplei Înţelegeri se distingeau două perspective 
de soluţionare a crizei balcanice: cea a Rusiei, care îşi oferise 
serviciile de mediere, dar refuzase un arbitraj favorabil Bulgariei, 
preconizând o conferinţă a beligeranţilor, şi cea a Angliei, agreată şi 
de Franţa, care avea în vedere o conferinţă a Marilor Puteri.  

Deoarece guvernul bulgar considera că o conferinţă a beligeranţilor, în lipsa 
unui sprijin deschis al Rusiei, ar pune Bulgaria într-o situaţie dezavantajoasă, 
datorită rezultatului operaţiunilor militare, spera să obţină un sprijin pentru 
realizarea unei medieri a Marilor Puteri. Cu acest scop, ministrul bulgar la Paris, 
în numele suveranului Bulgariei, a avut o întrevedere cu preşedintele Republicii 
Franceze, Raymond Poincaré, la care a asistat şi ministrul de Externe Pichon. 
Rezultatele discuţiilor au fost făcute cunoscute tuturor ambasadelor Franţei din 
capitalele Marilor Puteri şi ale ţărilor balcanice printr-o circulară semnată de 
Pichon, în care se stabileau şi instrucţiunile de urmat în acest sens: “El (ministrul 
bulgar – n.n.) a cerut din partea regelui Ferdinand al Bulgariei ca Franţa să-şi 
utilizeze bunele sale oficii pentru a obţine încetarea războiului printr-o mediere 
a Marilor Puteri, care să fixeze condiţiile de pace. El a arătat că, dacă românii, 
care tocmai au intrat în Varna, îşi vor continua marşul lor către Sofia şi dacă se 
va insista ca Bulgaria să trateze direct cu beligeranţii, ar rezulta încetineala 
(tratativelor – n.n.) şi complicaţii care, nu numai că ar compromite pacea, dar 
chiar ar putea provoca o revoluţie în capitala bulgară. […] Preşedintele 
Republicii a răspuns că Franţa, fidelă atitudinii sale constante, acceptă şi ia în 
consideraţie, în mod voluntar, toate măsurile care permit încheierea rapidă 
a păcii prin acordul tuturor Puterilor (s.n.) şi el (ambasadorul bulgar – 
n.n.) a fost convins că eu (ministrul de Externe al Franţei – n.n.) voi face 
cunoscută această opinie diferitelor guverne. Pe de altă parte, eu înţeleg – 
continua Pichon –, dintr-o informaţie furnizată de Izvolsky, că Sazonov 
gândeşte că încheierea păcii ar putea să fie grăbită prin tratativele directe 
(s.n.) şi prin trimiterea unui plenipotenţiar bulgar la reuniunea 
reprezentanţilor Serbiei şi Greciei propusă de domnul Pasici. S-ar conveni fără 
îndoială, de asemenea, să participe şi un plenipotenţiar român. Oricare dintre 
aceste soluţii ar fi adoptată, ea va avea agrementul nostru, cu condiţia ca ea să 
fie admisă de toate Puterile (s.n.), şi noi o vom accepta pe cea de-a doua 
care pare că trebuie să conducă cel mai prompt posibil la sfârşitul 
ostilităţilor(s.n.)”27. În fapt, deşi diplomaţia franceză avea în vedere că 
situaţia la care se va ajunge trebuie să întrunească acordul tuturor 
Puterilor, nu se pronunţa pentru organizarea unei Conferinţe a 
Marilor Puteri care să adopte decizii obligatorii pentru statele 
beligerante, aşa cum preconiza diplomaţia engleză. Franţa era 

                                                 
26 Ibidem, doc. nr. 377, p. 421. Pichon către Paul Cambon, 16 iulie 1913. 
27 Ibidem, doc. nr. 376, p. 419, 16 iulie 1913. 
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nevoită să-şi modeleze politica sa balcanică în funcţie de interesele 
Rusiei, deoarece angajamentele sale faţă de Petersburg erau de cu 
totul altă natură decât cele ale Angliei. Prin urmare, Franţa, deşi 
avea în vedere un acord al Marilor Puteri faţă de modul de 
soluţionare a crizei balcanice, susţinea ideea unei conferinţe de pace 
numai a beligeranţilor, la fel ca şi Rusia. Or, pentru a se ajunge la acest 
lucru, diplomaţiile franceză şi rusă acţionau pentru încheierea cât mai grabnică a 
ostilităţilor.  

Apelurile Bulgariei pe lângă cabinetele din Petersburg şi Paris, pentru a se 
obţine o intervenţie a Marilor Puteri în acest sens, erau disperate şi sunt 
elocvente în a demonstra faptul că intrarea în acţiune a armatei române a făcut să 
încline în modul cel mai evident balanţa forţelor în favoarea Greciei, Serbiei şi 
Muntenegrului, cărora li se alăturaseră, printr-o acţiune independentă, şi trupele 
otomane. Pe data de 16 iulie 1913 Panafieu transmitea din Sofia: “Cavaleria 
română s-a oprit ieri la Mezdra şi, după toate probabilităţile, va putea fi mâine 
la Sofia. Dacă Puterile vor să evite cele mai grave evenimente, este indispensabil 
să se oprească marşul armatei române. […] Puterile trebuie să impună imediat 
armistiţiul printr-o intervenţie energică”28.  

În aceeaşi zi, Stanciov, ministrul Bulgariei la Paris, prezenta şefului 
diplomaţiei franceze, Pichon, o telegramă din partea regelui Ferdinand al 
Bulgariei. În textul acesteia, după ce se relata despre situaţia dezastruoasă de pe 
teatrele de operaţiuni militare, se menţiona: “Ieri seară cabinetul Danev a 
demisionat, neîntrevăzându-se nicio ieşire, deoarece nici un partid nu vrea să-şi 
asume responsabilitatea guvernamentală pentru moment”. Interesante sunt şi 
adnotările lui Stanciov de pe textul telegramei menţionate, deoarece arată 
modalitatea în care diplomaţia bulgară înţelegea să obţină o intervenţie a Marilor 
Puteri: “[…] Europa vrea o revoluţie în Bulgaria? Concluzie: trebuie să se 
acţioneze pentru a opri marşul absurd al românilor şi invazia turcilor, în 
contradicţie flagrantă cu tratatul de la Londra. Cele două chestiuni sunt 
independente de conflictul armat dintre Grecia, Serbia şi Bulgaria”29.  

În aceste condiţii, guvernul român era preocupat să nu se dea o interpretare 
eronată participării armatei române la cel de-al doilea război balcanic. Pe data de 
3/16 iulie 1913, Ministerul Afacerilor Străine a trimis o notă legaţiilor României 
din străinătate, spre a fi adusă la cunoştinţa guvernelor respective, în care se 
precizau motivele intervenţiei şi scopul urmărit: “Făcând să înainteze armata sa 
pe pământ bulgar, România nu urmăreşte nici o politică de cuceriri şi 
nici zdrobirea armatei bulgare (s.n.). Acţiunea militară a României se 
datora în prim loc obligaţiei de a procura acum teritoriului său de peste Dunăre 
o graniţă asigurată. Conflictul actual între statele balcanice, şi mai ales 
originea acestui conflict, născut din intransigenţa guvernului bulgar şi 
agresiunea la care s-a dedat contra aliaţilor din ajun, au întărit pe guvernul 
român în convingerea că o graniţă strategică (s.n.) se impunea spre partea 
Bulgariei, pentru a face cu putinţă pe viitor relaţiile paşnice între cele două 

                                                 
28 Ibidem, doc. nr. 379, p. 422. Panafieu către Pichon, 16 iulie 1913. 
29 Ibidem, doc. nr. 380, p. 422-423. Stanciov către Pichon, 16 iulie 1913. 
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state. Această graniţă este linia Turtucaia-Dobrici-Balcic cu un oarecare număr 
de kilometri la apus şi la miazăzi după conformaţia terenului. În afară de 
aceasta, interesele esenţiale ale României în Peninsula Balcanică ne 
împiedicau de a rămâne simpli spectatori în faţa tendinţei de 
hegemonie pe care Bulgaria o manifesta în paguba celorlalte state 
(s.n.), a doua zi chiar după lupta comună de dezrobire. Element constant de 
ordine şi de pace în Orientul Europei, România are datoria de a participa 
la reglementarea definitivă a unei chestiuni care, la porţile sale 
chiar, prea mult timp a ameninţat şi pe urmă a tulburat pacea 
generală (s.n.). 

Lucrând, în aceste condiţii, pentru a ajunge la un aranjament definitiv cu 
beligeranţii, România nu crede numai a contribui la asigurarea 
intereselor legitime ale părţilor direct în cauză, ci şi a ajuta 
sforţările pacifice ale Marilor Puteri“(s.n.)30.  

În aceeaşi zi, parlamentul României a fost convocat în sesiune extraordinară, 
Titu Maiorescu prezentând Mesajul Tronului, în care se expuneau motivele 
intrării României în război. Convocarea sesiunii s-a făcut în scopul de a supune 
aprobării proiectele de legi “reclamate de împrejurări”. Prim-ministrul român a 
prezentat un proiect de lege prin care se dispunea declararea stării de asediu, prin 
decret regal, până la demobilizarea totală a armatei. Proiectul prezentat Adunării 
Deputaţilor a fost admis cu 71 voturi contra 1931. Noua lege părea să fie justificată 
de temerile manifestate faţă de unele acţiuni antirăzboinice care puteau să 
producă anumite tulburări sociale sau chiar politice. În realitate, aşa cum s-a 
remarcat, întrunirile antirăzboinice erau iniţiate de către Chr. Rakovsky, bulgar 
de origine, şi alţi conducători ai mişcării socialiste, care nu reuşeau să atragă 
decât un număr redus de participanţi32. Prin urmare, considerăm că noua lege era 
justificată numai de starea de război în care se afla România, neexistând pericolul 
real al unor tulburări sociale sau politice care să fie determinat de acţiunea 
militară a României la sud de Dunăre.  

În timp ce ministrul României la Paris, Lahovary, făcea cunoscută guvernului 
francez poziţia guvernului român33, şeful diplomaţiei franceze, Pichon, se 
întreţinea, în cursul unei audienţe diplomatice, cu toţi ambasadorii Marilor Puteri 
acreditaţi în capitala franceză. Din discuţii s-a desprins “gravitatea 
evenimentelor” care se derulau în Peninsula Balcanică şi căile de intervenţie 
diplomatică a Marilor Puteri pentru încetarea ostilităţilor, asupra 
cărora s-a convenit de comun acord. Astfel, se stabileau trei obiective 
esenţiale ale acestora:  

“1. Trimiterea de către Bulgaria a unui plenipotenţiar la Niş pentru a trata 
cu reprezentanţii Serbiei, Greciei şi României; 

                                                 
30 Cartea Verde, în vol. Titu Maiorescu, România, Războaiele Balcanice şi 

Cadrilaterul, editat de Stelian Neagoe, Ed. Machiavelli, Bucureşti, 1995, p. 221. 
31 Dezbaterile Adunării Deputaţilor, sesiunea extraordinară 1913, nr. 1, şed. din 3 iulie 

1913, p. 1. 
32 A. Iordache, Criza politică din România şi războaiele balcanice. 1911-1913, Ed. 

Paideia, Bucureşti, 1998, p. 242-243. 
33 D.D.F., 3 e série, tome VII, doc. nr. 381, p. 423-424. Lahovary către Pichon, 16 iulie 1913. 
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2. Trimiterea de instrucţiuni ambasadorilor la Constantinopol pentru ca ei 
să se concerteze în vederea unui demers presant faţă de Poartă, cu efectul de a 
opri marşul trupelor turceşti şi de a le readuce pe frontiera Enos-Midia; 

3. Intervenţia presantă la Bucureşti (s.n.) pentru a evita intrarea 
trupelor române în Sofia, deoarece Bulgaria cedează frontiera Turtucaia-
Balcic, iar România, cum a declarat-o totdeauna, înţelege numai să participe, 
fără alte avantaje pentru ea însăşi, decât pentru o repartiţie echitabilă a 
teritoriilor balcanice”34.  

Intervenţiile diplomatice ale Marilor Puteri au avut un efect imediat, 
deoarece guvernele Serbiei, Greciei şi Bulgariei au făcut cunoscut în aceeaşi zi 
faptul că vor trimite un reprezentant la Niş pentru a se încheia un armistiţiu35. În 
această situaţie, Sazonov considera ca “aproape terminată sarcina pe care şi-o 
asumase de a grăbi încetarea ostilităţilor”. Relatând conţinutul unei discuţii pe 
care a avut-o cu şeful diplomaţiei ruse, Delcassé îl informa pe Pichon: “Condiţiile 
de pace fiind, cel puţin din punct de vedere al limitelor teritoriale, acceptate în 
linii mari de către bulgari, ministrul afacerilor externe speră că preliminariile 
vor putea să fie semnate în două sau trei zile. El va acţiona numaidecât pentru a 
se supune tratatul de la Niş Europei, care astfel îl va ratifica în conformitate cu 
opera Conferinţei de la Londra. Unde se vor reuni reprezentanţii Puterilor 
pentru această lichidare generală a problemelor balcanice? Sazonov ţine cont 
că a propune Petersburgul, înseamnă a trezi susceptibilităţile şi opoziţia 
Austriei. El nu crede că Sir Edward Grey, obosit de lucrările Conferinţei de la 
Londra, ţine mult să vadă o a doua conferinţă ţinându-se la Foreign Office. 
Examinând bine lucrurile, el gândeşte că Parisul ar fi bine de desemnat şi el îşi 
propune să abordeze această problemă cu contele Pourtalès (ambasadorul 
Germaniei la Petersburg – n.n.) pe care îl va primi în cursul după amiezii. Eu nu 
l-am făcut să-şi schimbe hotărârea în interesul chiar al proiectului, dacă veţi 
dori să vă raliaţi”. Delcassé opina că “Germania în fond nu va vedea alegerea 
Parisului cu ochi mai favorabili decât Austria alegerea Petersburgului. Şi dacă 
ea şi-ar da seama că nu există o unitate de vederi perfectă şi solidă asupra 
acestui punct între Puterile Triplei Înţelegeri, ea va fi aceea care va preveni 
Londra în avans. Înainte de toate, se cuvine să fie întrebat Sir Edward Grey 
care ar fi, fără îndoială, primul în măsură să propună Parisul, dacă el nu are 
raţiuni personale sau politice pentru a menţine Londra ca sediu al noii 
conferinţe. Sazonov nu va face deci nimic înainte de a cunoaşte ceea ce gândiţi 
în legătură cu proiectul său. Dacă îl aprobaţi, va trebui să vă consultaţi cu Sir 
Edward Grey”36.  

Pichon i-a răspuns lui Delcassé a doua zi: “Eu gândesc, ca şi Sazonov, că 
pentru ratificarea de către Europa a diverselor tratate referitoare la problemele 
balcanice, ar fi dificil de a face să fie acceptat Petersburgul. Estimez ca şi 
dumneavoastră, că ar fi util să fie sondat guvernul englez în vederea alegerii 
Londrei. În acest sens am vorbit ieri cu Izvolski. Guvernul rus ar putea deci să 
consulte guvernul britanic spunând că este de acord cu noi. El nu ar putea să 

                                                 
34 Ibidem, doc. nr. 382, p. 424-425. Pichon către Panafieu, 16 iulie 1913. 
35 Ibidem, doc. nr. 384, p. 425. Delcassé către Pichon, 16 iulie 1913. 
36 Ibidem, doc. nr. 385, p. 426-427. Delcassé către Pichon, 16 iulie 1913. 
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pună problema Parisului decât dacă Anglia ar face propunerea”37.  
Între timp, ştiri importante veneau din capitala Bulgariei. Panafieu îl informa 

pe Pichon că “reprezentanţii Puterilor s-au reunit astăzi pentru a schimba 
punctele lor de vedere asupra situaţiei. Ei au căzut de acord să decidă de a 
rămâne la Sofia, în lipsa instrucţiunilor contrare din partea guvernelor lor, în 
cazul în care Curtea şi guvernul bulgar ar părăsi capitala. Ei estimează, pe de 
altă parte, că mersul înainte al trupelor române şi al trupelor otomane sunt de 
natură să provoace cele mai grave şi cele mai sângeroase evenimente, dacă el 
nu este oprit numaidecât posibil”38. În aceeaşi zi, Panafieu revenea cu o 
telegramă: “Cabinetul Danev, demisionar de ieri, va fi aproape cert înlocuit cu 
un minister al apărării naţionale în care vor intra reprezentanţii tuturor 
partidelor. Nimic nu s-a decis referitor la componenţa sa, dar este foarte 
probabil că Malinov va fi Preşedintele Consiliului”39.  

Acţionând în conformitate cu instrucţiunile primite, ambasadorii Rusiei 
şi Franţei la Bucureşti, N. Schebeko şi C. Blondel, au intervenit pe 
lângă guvernul român în vederea încetării înaintării armatei 
române spre Sofia. În raportul înaintat regelui Carol I a doua zi, Titu 
Maiorescu consemnează: “Ieri, miercuri, a doua zi (după plecarea Majestăţii 
Sale Regelui la armată), s-au întâlnit, între orele 7 şi 8 seara, la mine, miniştrii 
Franţei şi Rusiei, domnii Blondel şi Schebeko, amândoi neliniştiţi de soarta 
Bulgariei după repedea înaintare a trupelor noastre spre Sofia. I-am asigurat 
că, oricât vom înainta, nu vom cere decât linia de frontieră Turtucaia-Dobrici-
Balcic, cu numărul de kilometri la apus şi miazăzi reclamaţi de configuraţia 
topografică, şi participarea noastră la tratările de pace. Le sugerez în treacăt 
ideea de a alege, pentru aceste tratări, Sinaia sau Bucureşti, ca loc de întâlnire 
al reprezentanţilor celor cinci state beligerante. Astăzi, joi, tot pe la ora 7 seara, 
a venit dl. Schebeko din nou şi mi-a comunicat sfatul să nu înainteze armata 
română mai departe spre Sofia, căci Rusia garantează anexarea liniei 
Turtucaia-Balcic (s.n.), anume şi Dobrici. I-am răspuns că nu pot judeca din 
Bucureşti asupra necesităţilor militare din Balcani; dar că noi, în orice caz, nu 
voim să cucerim mai mult teritoriu decât cel arătat, dar voim să impunem 
pacea şi să luăm parte la tratările ei”40.  

În raportul său către Pichon din data de 17 iulie 1913 Blondel menţionează: 
“Maiorescu crede că tratativele directe între reprezentanţii celor cinci state 
beligerante sunt singurul mijloc (s.n.) de a se ajunge prompt la soluţionarea 
conflictului. El se teme de lentoarea unei medieri a Puterilor şi nu ar accepta-o 
(s.n.), adăugând de altfel că Serbia şi Grecia ar refuza fără îndoială la fel. El este 
dimpotrivă gata să facă să se suspende toate operaţiunile militare atunci când 
vor fi fixate ziua şi locul reuniunii delegaţiilor celor cinci state, bineînţeles dacă 
Bulgaria, Serbia, Grecia şi Muntenegru vor acţiona la fel. Eforturile mele pentru 
a-l determina pe Preşedintele de Consiliu să oprească marşul armatei s-au lovit 
de ideea pe care o are, la fel ca şi cea mai mare parte a colegilor săi, că Bulgaria 

                                                 
37 Ibidem, nota 1, p. 426-427. Pichon către Delcassé, 17 iulie 1913. 
38 Ibidem, doc. nr. 386, p. 427. Panafieu către Pichon, 16 iulie 1913. 
39 Ibidem, doc. nr. 387, p. 427. Panafieu către Pichon, 16 iulie 1913. 
40 Cartea Verde, p. 221-222. 
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poate să nu-şi respecte cuvântul; el consideră în consecinţă că România nu 
poate lăsa Serbia expusă la o reluare a ofensivei bulgarilor (s.n.) şi că 
prezenţa armatei române alături de armata sârbă este de natură a 
apăra Serbia în faţa unui ultimatum austriac oricând posibil (s.n.). 
Maiorescu mi-a repetat de altfel […], că România, oricare ar fi mişcările sale 
militare, nu-şi va creşte pretenţiile sale şi nu va reclama decât linia Turtucaia-
Balcic”. Blondel era asigurat de către Titu Maiorescu că “armata română va 
continua să avanseze […] până în ziua în care reuniunea proiectată de statele 
beligerante va fi un lucru decis”. Diplomatul francez a putut obţine numai 
promisiunea că armata română va avansa mai lent. În raportul său către 
Pichon, Blondel mai consemna opinia lui Maiorescu în conformitate cu care, dacă 
Bulgaria vrea sincer pacea, “ea va trebui să accepte ideea reuniunii 
reprezentanţilor statelor beligerante şi toate eforturile trebuie să-i fie îndreptate 
către cabinetele din Belgrad şi Atena, pentru a se ralia acestei soluţii”. Diplomatul 
francez mai arăta: “O telegramă foarte amicală, adresată în această dimineaţă de 
către regele Ferdinand regelui Carol indică că Bulgaria este gata să se înţeleagă 
cu România. Această intervenţie va determina fără îndoială guvernul […] să ia 
iniţiativa convocării unei conferinţe între delegaţii statelor balcanice. […] El 
propunea în consecinţă ca această conferinţă să se desfăşoare la Sinaia, care ar 
oferi un cadru propice şi agreabil […]. În concluzie – relata Blondel –, România 
nu vrea să-şi separe cauza sa de cea a sârbilor şi grecilor; ea doreşte 
pacea, sfătuieşte la moderaţie Belgradul şi Atena, dar, în acelaşi timp, 
ea înţelege să rămână sub arme până ce, printr-un acord comun, se 
încep tratativele procedând la demobilizare (s.n.)”41. 

În raportul său către Sir Edward Grey, ambasadorul Marii Britanii la 
Bucureşti, Sir G. Barclay, relata, pe data de 17 iulie 1913: “Miniştrii rus şi francez 
au sfătuit ieri România, conform instrucţiunilor primite, să nu avanseze trupe 
la Sofia; ministrul francez l-a întrebat în plus pe ministrul afacerilor străine 
dacă România ar dori să se ajungă la o înţelegere prin medierea 
Parisului. Ministrul afacerilor externe a respins categoric cea din 
urmă sugestie (s.n.) şi a insistat asupra discuţiilor directe între cele cinci state 
beligerante. Ministrul afacerilor externe a spus că guvernul român nu avea 
nicio intenţie de a împinge lucrurile mai departe decât era necesar, dar nu 
putea opri avansarea trupelor lor până când nu se făceau aranjamente pentru a 
se discuta preliminariile păcii. În acelaşi timp, avansul trupelor nu implica 
creşterea cererilor României care sunt cele declarate în circulara adresată 
Puterilor ieri. Ministrul afacerilor externe a sugerat Sinaia sau un port la 
Dunăre ca fiind potrivit pentru întrunirea celor cinci delegaţii şi a spus că 
pregătirile pentru avansarea trupelor româneşti nu vor fi grăbite, pentru a le 
da timp să aranjeze întrunirea”42. 

 

                                                 
41 D.D.F., 3 e série, tome VII, doc. nr. 388, p. 428-429. Blondel către Pichon, 17 iulie 1913. 
42 B.D.O.W., vol. IX, partea a II-a, doc. nr. 1156, p. 918. Sir G. Barclay către Sir Edward Grey, 

17 iulie 1913. 


