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Filosofia Dreptului şi
Condiţia Practică a
Juristului
Prof.univ.dr. Ioan
ALEXANDRU
Preşedinte, Centrul de
Excelenţă Academică

Procesul de globalizare şi, evident, şi cel de integrare
regională au adus cu sine, nu doar lucruri ce au generat
progresul, ci şi unele efecte cel puţin discutabile şi mai greu
acceptate. Astfel, pe lângă faptul că marile companii
internaţionale au preluat în mare măsură economiile ţărilor în
curs de dezvoltare cu efecte evidente, în ceea ce priveşte
suveranitatea acestor ţări, imperialismul – de această dată
cultural – al celor care vor să conducă lumea a impus, în
special în ultimile două decenii, o agresivă ascensiune a
ideologiei competenţei în organizarea învăţământului, a
educaţiei la toate nivelurile, începând de la etapa preşcolară
şi terminând cu cea postuniversitară. S-a susţinut şi se
susţine că tinerii trebuie învăţaţi să ştie să facă ceva. Adică
să muncească (asta îmi aduce aminte de celebra vorbă: “noi
muncim nu gândim” lansată în anii de după revoluţie). Acest
mesaj a fost transmis, după cum bine ştiţi, de la cel mai înalt
nivel.
Oare acesta este rostul educaţiei, al învăţământului? Nu ar
trebui oare, să reinventăm şcoala şi să încercăm, în primul şi
în primul rand, să educăm tineretul să gândească?
Pe fondul unor discursuri în care nu auzim decât vorbe,
vorbe, vorbe, fără a se spune de fapt ceva, deoarece se
vorbeşte despre lucruri care nu sunt înţelese, s-ar putea ca
într-o interpretare primitivă, cineva să spună că sunt
împotriva pregătirii în învăţământul superior a unor specialişti
competenţi şi că m-aş opune idei de competenţă în sine.
Dimpotrivă, eu spun altceva şi anume, că adevărata
competenţă, valoroasă şi autentică este un derivat al unui
proces ordonat de gândire logică. Prin urmare, nu numai să
ştim să facem anumite operaţiuni, ci să şi înţelegem, de ce
ele trebuie făcute aşa şi nu altfel, cu scopul ca rezultatul să
fie cel dorit. Se pare, însă, că ideologia competenţei, astfel
cum ea se încearcă a fi transmisă în procesul educaţional din
zilele noastre şi aplicată în viaţa de zi cu zi, urmăreşte de
fapt, pregătirea doar a unor buni executanţi docili care nu
este necesar să şi înţeleagă de ce un anumit lucru trebuie
făcut aşa şi nu altfel. Eu cred că ar trebui să gândim şi să
înţelegem cauzele apariţiei acestei ideologii a competenţei,
să înţelegem ce se întâmplă. Nu cumva această ideologie
este o construcţie deliberată a unora care gândesc şi cred că
gândirea şi înţelegerea sunt necesare doar la nivelul unui
grup restrâns care este chemat să decidă asupra vieţii
noastre?
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Prin această conferinţa la care participă personalităţi de
primă mărime ale vieţii academice din România am vrut să
tragem un semnal de alarmă în acest sens. Iar ceea ce era
de demonstrat, s-a demonstrat prin intervenţiile extrem de
interesante, intervenţii ce sunt prezentate în acest prim
număr al revistei noastre. Să sperăm că încet, încet, vom
reabilita rolul disciplinelor care au menirea să înveţe tinerii să
gândească, nu doar să ştie să facă un anumit lucru.
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Despre câteva Ipostaze
ale Filosofiei Dreptului
Prof.univ.dr. Ion
CRAIOVAN
Academia de Studii Economice

Între ipostazele definitorii ale filosofiei dreptului - precedate
de câteva idei filosofice devenite clasice - am putea reţine,
după părerea noastră, următoarele:
Filosoful aspiră la întreg şi totalitate… (Platon)
Potenţialitatea acesteia de a surprinde fiinţa socio-umană
generică a dreptului - identitatea, profunzimea, integralitatea
şi deschiderea sa spre alţii. Fenomenul juridic, arhitectura şi
spiritul "templului juridic" despre care scria M. Djuvara- este
altceva decât suma pietrelor componente,-fie ele lespezi din
marmoră de Carrara. Această "problemă filosofică" care, întradevăr trimite la universal şi transcendental este – în acelaşi
timp, o problemă de pragmatică juridică. Juristul, în munca sa
cea de toate zilele, pune "piatra juridică" în funcţie de gradul
de înţelegere a templului juridic, a spiritului acestuia. Quid
juris? trimite la - Quid jus? şi la locul şi rolul dreptului în lume.
Atunci filosofia dreptului ar putea fi numită o pragmatică a
sensului profund, conştientă de Sine. Dar, din perspectivă
filosofică, o profundă conştiinţă de Sine constată că
identitatea fiinţei este constituită ambivalent: din relaţia Sine
cu Sine -în cazul discutat -relaţia sistem normativ juridicsistem normativ juridic- şi din relaţia Sinelui cu alţii, cu
alteritatea, recunoscută "ca a sa". În termenii lumii juridice
constatăm, la modul inevitabil, că normele juridice
operaţionalizează valori precum, Libertatea, Binele public sau
Justiţia, iar aceste valori au relevanţă pentru fapte, relaţii
sociale şi comportamente umane, care sunt profund marcate
de starea societăţii unui timp istoric, de toate componentele
sistemului social, fiind conectate la cultura epocii, deschid
spre o anumită ideatică şi înţelegere a omului, a umanităţii, a
Universului. Desigur că nu toată această alteritate este
expresă în munca cea de toate zilele a juristului. Uneori, ea
este estompată, suspendată sau ignorată în efortul presant al
soluţionării unui caz, dar ea marchează decisiv, până la urmă
soluţia juridică. Nu este vorba de o speculaţie filosofică.
Realmente, înţelegerea sistemului juridic nu poate fi ruptă de
alteritate. Prin cooptarea conştientă "a altora" - atunci când
este relevantă- sistemul juridic nu se diluează, nu îşi pierde
identitatea, ci o potenţează. Iată de pildă, noul Cod Civil
reţine – ca "al său"- în art.61 alin.2 că "interesul şi binele
fiinţei umane trebuie să fie mai presus de interesul unic al
societăţii şi ştiinţei." - text, care scos din contextul juridic
amintit, ar putea fi cotat ca o pură filosofie.
Filosofia este căutare a unui sens universal al fiinţei…
(Aristotel, M. Heidegger)
Filosofia dreptului, ca filosofie a sensului fiinţei, trimite la
problematica finalităţilor dreptului, la dimensiunea sa inerent
axiologică, în care demnitatea umană ar putea fi un ax
director. Titulescu scria în termeni tranşanţi că "legea este
pentru om, nu omul pentru lege", - ceea ce ar fi absurd.
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Cunoscuta propoziţie homo-mensura a lui Protagoras - omul ca măsură a tuturor lucrurilor inclusiv al oricărui text juridic! - este mereu contemporană. Iar, peste timp, nu întâmplător, de
pildă, că, art.1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene consacră respectul
demnităţii umane în art.1.
Filosofia conduce la cercetarea universalului, a absolutului… (Hegel)
Ipostaza filosofiei ca ideal, ca utopie, pare puţin atractivă pentru condiţia practică a juristului.
Și totuşi un autor reputat în materia antropologiei filosofice - Hans Plesner reţine, între altele,
ca lege a umanului -nu în sens forte - legea locului utopic, a unei nevoi perene profund
umane, de a proiecta lucruri de neatins în totalitate, pentru a da sens vieţii şi a depăşi mizeria
lumii, cea de toate zilele. N.Titulescu scria în această privinţă despre idealul creator.
Conceptul filosofic de fericire este un exemplu devenit clasic, de concept, care în relaţie cu
viaţa, cel puţin la nivel macrosocial, s-a dovedit utopic. Dar în mod aparent paradoxal, ca
drept la fericire, el este consacrat de unele constituţii -de pildă, Constituţia S.U.A. - desigur,
nu în mod întâmplător. Ca un concept în alb - în care fiecare cetăţean poate să scrie ceea ce
doreşte – desigur, cu condiţia legitimităţii, a neîncălcării libertăţilor şi drepturilor celorlalţi - el
impune operaţionalizări şi garanţii juridice minimale privind standardul de civilizaţie,
egalitatea şanselor sau împlinirea persoanei umane. Și ideea de justiţie are - după cum bine
se ştie - doza sa eternă de utopic, dar şi de sublim. Pentru ea au murit oameni şi lor -ne
amintim cuvintele lui G. del Vecchio - le datorează omenirea suprema sa nobleţe. Poate şi în
această privinţă are, astăzi, filosofia dreptului ceva de spus, în relaţie cu necesara, dar mult
prea excesiva şi exclusivista "atitudine managerială" în conceperea instituţională a lumii
juridice.
Dreptul just - cea mai mare problemă, pe care natura o pune condiţiei umane… (I. Kant)
În final, doresc să mă refer la… meşterul filosofiei dreptului, parafrazând spusele lui Hegel "meşterul care a executat munca milenară a filosofiei este spiritul viu"… - Spiritul juridic viu,
cel de toate zilele - poate ipostaza cea mai preţioasă a filosofiei dreptului - apt să combată
unilateralitatea, rigiditatea, manipularea, pervertirea, să întemeieze eterna luptă pentru drept,
în numele rostului omenesc al Dreptului…
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Calităţi Aplicative ale
Filosofiei Dreptului
Prof.univ.dr. Sofia
POPESCU
Academia Română

În lucrarea „Precis de filosofie juridică (tezele fundamentale
ale unei filosofii juridice)” Mircea Djuvara sublinia că, tezele
filosofiei dreptului servesc şi ca fundament pentru explicarea
şi aplicarea dreptului pozitiv. Considera că formarea şi
progresul ştiinţei juridice nu sunt posibile, decât prin
mijlocirea unei filosofii juridice, pe care, de altfel, orice jurist o
are şi o practică, fie că ştie, fie că nu-şi dă seama de ea.
Michel Villey atrăgea atenţia că, aşa zisele ştiinţe ale
dreptului sunt numai în aparenţă riguroase dar, în realitate
sunt deductive şi reclamă o filosofie care să le dezbată, să
aprecieze justeţea practică ce formează baza ştiinţelor
juridice. Totodată el critică pe juriştii care se sustrag reflecţiei
filosofice asupra dreptului.
Existenţa calităţilor aplicative ale filosofiei dreptului este
demonstrată prin exemplificări privind marile curente ale
gândirii juridice.
Astfel, autoarea se referă la aportul utilitarismului, reprezentat
de Jeremy Bentham, la elaborarea primelor proiecte de
codificare.
În continuare, este relevată contribuţia realismului juridic
american, curent care a pus accentul pe studiul
comportamentului persoanelor oficiale care aplică legea, pe
folosirea instrumentelor empirice, în vederea creşterii
preciziei prognozei referitoare la viitoarele hotărâri
judecătoreşti. Este evidenţiat faptul istoric ce a determinat
elaborarea tezelor şcolii istorice a dreptului şi anume, disputa
despre necesitatea codificării generale din Germania, după
războaiele napoleoniene.
Cea mai mare parte a comunicării este consacrată analizei
aprofundate
a
Ştiinţei
juridice
a
intereselor,
(Interessenjurisprudenz), opusă Ştiinţei juridice a conceptelor.
Este dezvoltată idea că, activitatea judiciară a avut principala
pondere în cadrul obiectului de studiu al Ştiinţei juridice a
intereselor, denumită şi „Şcoala de la Tübingen”. În originala
viziune a acesteia, judecătorul confruntat cu soluţionarea unui
litigiu, se află, ca şi legiuitorul, în faţa unui conflict de interese,
a cărui rezolvare presupune o judecată de valoare.
Judecătorului i se cere să verifice, cu grijă, opoziţia
intereselor pe care trebuie să le pondereze, în concordanţă
cu interesele reţinute de legiuitor.
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Fundamentele Filosofice
ale Principiilor Generale
ale Dreptului
Prof.univ.dr. Ioan VIDA

Problematica principiilor generale ale dreptului, introdusă prin
Noul Cod civil, are în vedere situarea acestora dincolo de
reglementările constituţionale în materie sau de cele legale.
Aceste principii trebuie să fie utile soluţionării cauzelor civile
şi să decurgă din generalizarea reglementărilor juridice dintro ramură sau mai multe ramuri de drept. În aceste condiţii,
principiile generale ale dreptului nu se reduc la o
reglementare constituţională sau legală. Principiile care
decurg din asemenea reglementări sunt principii specifice
ramurii de drept respective: dreptului constituţional, dreptului
civil, dreptului penal, dreptului procesual penal sau civil,
dreptului internaţional public sau dreptului internaţional privat
etc. Dincolo de aceste principii, se află cele specifice
dreptului post-modern, în rândul căruia intră principiul statului
de drept, al echităţii şi justiţiei şi al legitimităţii reglementărilor
juridice.
Pentru a se ajunge la o asemenea concluzie am pornit de la
prevederile primului articol al Noului Cod Civil, care introduce
în rândul izvoarelor sale, principiile generale ale dreptului.
Dispoziţiile acestui articol au o dublă semnificaţie, în sensul
că în această ramură de drept sunt recunoscute ca izvoare
de drept, alături de lege, atât cutuma juridică, cât şi doctrina
juridică. În acest sens, alin.(2) al art.1 stabileşte că în cazurile
neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora,
se aplică dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare,
iar când nu există asemenea dispoziţii se aplică principiile
generale ale dreptului.
De aici, se deduce că uzanţele constituie izvor al dreptului
civil şi se aplică numai în măsura în care legea trimite în mod
expres la acestea. Numai uzanţele conforme ordinii publice şi
bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept.
În cursul proceselor civile, partea interesată trebuie să facă
dovada existenţei şi a conţinutului uzanţelor. În cazul
uzanţelor publicate în culegeri elaborate de către entităţile
sau organismele autorizate în domeniu, acestea se prezumă
că există, până la proba contrarie.
Alin.(6) al acestui articol precizează că prin uzanţe se
înţelege obiceiul (cutuma) şi uzurile profesionale.
Recunoaşterea cutumei ca izvor de drept în aria de
reglementare a dreptului civil nu este o noutate. Ea a fost
recunoscută şi de vechiul Cod Civil, în măsura în care acesta
făcea trimitere la obicei, uzanţe, reguli deontologice,
regulamente şi reglementări locale.
În vechea reglementare a Codului Civil nu se făcea nicio
trimitere la principiile generale ale dreptului, la principiile
generale ale dreptului, ale dreptului civil1.

© 2012 Centrul de Excelenţă Academică,
Bucureşti, România
Volumul 1
Numărul 1, Martie 2012

9

Noile reglementări ale Noului Cod Civil ridică o problemă de principiu care priveşte Teoria
Generală a Dreptului, respectiv recunoaşterea cutumei juridice şi a principiilor generale ale
dreptului ca izvoare formale ale acestuia.
În ceea ce priveşte cutuma juridică, literatura de specialitate din ţara noastră a admis că
aceasta constituie un izvor de drept, nu numai în materie civilă, ci şi în materia dreptului
internaţional public, a dreptului parlamentar sau a dreptului administrativ, fiind exclusă
aplicarea acesteia în dreptul penal.
Cu privire la instituirea prin Noul Cod Civil a unui nou izvor de drept, respectiv a principiilor
generale de drept, este necesar să facem câteva precizări referitoare la enunţarea acestor
principii şi la rolul lor în fundamentarea hotărârilor judecătoreşti.
Consacrarea, prin Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil, a principiilor generale ale
dreptului ca izvoare ale dreptului civil, alături de lege şi uzanţe, ridică o serie de probleme de
natură teoretică şi practică.
Spre deosebire de uzanţe, care se referă la cutumă, ca izvor al dreptului şi care se aplică
doar atunci când legea face trimitere expresă la acestea, principiile generale ale dreptului nu
beneficiază de o asemenea precizare legislativă.
În aceste condiţii, problema care se pune are în vedere modul de stabilire a principiilor
generale ale dreptului şi de configurare a conţinutului lor în procesul de creare şi de aplicare
a dreptului. Prevederile art. 1 ale Codului Civil stabilesc că uzanţele se aplică în cazurile
neprevăzute de lege, iar acolo unde acestea nu există, sunt aplicabile dispoziţiile privitoare
la situaţii asemănătoare. Aceste prevederi nu numai că situează cutuma în rândul izvoarelor
formale ale dreptului, dar conferă o bază legală analogiei legii (analogia legis)2.
În procesul de identificare doctrinară a principiilor generale ale dreptului, se porneşte de la
trei premise importante:
Principiile generale ale dreptului sunt exterioare dreptului în vigoare.
Determinarea conţinutului acestora se face pe baza generalizării prevederilor dreptului
pozitiv, într-un anumit stat şi la un anumit moment dat, ţinându-se seama de conduita umană
şi de raportarea acesteia la valorile filosofice, politice, morale şi sociale.
Impactul pe care determinarea principiului respectiv al dreptului, îl are pe plan juridic, în
soluţionarea pretenţiilor pe care le ridică părţile în cursul procesului civil.
În ceea ce priveşte prima premisă, este important să remarcăm faptul că stabilirea principiilor
generale ale dreptului nu înseamnă identificarea acestora cu normele juridice sau cu
principiile constituţionale în vigoare. Atâta vreme cât o prescripţie juridică este reglementată
prin Constituţie sau prin lege, ea rămâne o normă juridică, deşi gradul său de generalitate
este de ordin principal. Este de remarcat, în acest sens, faptul că aşa numitele principii
constituţionale sau principiile specifice diferitelor ramuri de drept îşi păstrează locul lor în
ierarhia normelor juridice, dar nu se pot transforma în principii generale ale dreptului, cel
puţin în concepţia care stă la baza Noului Cod Civil. Cu alte cuvinte, distincţia esenţială dintre
principiile generale ale dreptului şi principiile specifice unei anumite ramuri de drept rezidă în
faptul că primele sunt determinate pe baza abstractizării conţinutului normelor juridice, iar
cele din urmă sunt expres proclamate de reglementările juridice în vigoare. Atunci când
aceste principii izvorăsc din Constituţie, ele poartă denumirea de principii fundamentale sau
principii constituţionale, care contribuie, prin obârşia lor, nu numai la orientarea conţinutului
dreptului constituţional înţeles ca ramură distinctă de drept, dar şi la constituţionalizarea
întregului sistem de drept.
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Alături de aceste principii fundamentale există şi alte principii specifice fiecărei ramuri de
drept: dreptului internaţional public, dreptului internaţional privat, dreptului civil, dreptului
penal etc.
În ceea ce priveşte a doua ipoteză, se poate deduce faptul că pentru identificarea unui
principiu general al dreptului şi pentru stabilirea conţinutului acestuia, este necesar să se
treacă de la examinarea semnificaţiei reglementărilor juridice în vigoare, la un proces de
generalizare a literei şi spiritului acestora, pentru a se ajunge la o sinteză, care să asambleze
elementele concretului juridic într-un ansamblu superior, generator de supraefecte juridice.
Cea de-a treia ipoteză a fundamentării filosofice a principiilor generale ale dreptului are
legătură nemijlocită cu procesul înfăptuirii justiţiei. O condiţie sine qua non a identificării unui
principiu general al dreptului o constituie incidenţa enunţului principal în soluţionarea unui
conflict juridic. Îndeplinirea acestei condiţii este legată de reflectarea, în cuprinsul principiului,
a intereselor, trebuinţelor şi dezideratelor umane, care pot face obiectul unui demers judiciar
şi care nu-şi pot găsi o soluţionare prin intermediul celorlalte izvoare de drept. Această
premisă este de natură să determine natura juridică a unui principiu, făcându-l să se
deosebească de alte principii de ordin filosofic, moral, religios, politic sau de altă natură.
Utilitatea principiilor generale ale dreptului este generată, în primul rând, de fenomenul
expansiunii conţinutului dreptului. O normă juridică adoptată într-un anumit moment istoric
„îngheaţă” în litera ei o anumită stare a relaţiilor sociale. Dar viaţa socială lasă câmp liber
lărgirii acestui conţinut, datorită îmbogăţirii sale cu noi ipoteze, cu noi evenimente, cu noi
fapte. Şi acestea vor intra sub incidenţa normei juridice, pentru că spiritul legii nu se opreşte
la litera acesteia şi principiile generale ale dreptului îi permit să înglobeze elemente de
noutate, pe care viaţa socială le promovează. Este semnificativ, în acest sens, faptul că
prevederile art.998 din vechiul Cod Civil, în virtutea cărora „orice faptă a omului care
cauzează altuia prejudiciu obligă pe acela din a cărei greşeală s-a ocazionat, a-l repara” au
fost preluate din Codul Civil francez de la 1804. Îşi putea imagina Napoleon atunci, că acest
text de lege poate fi utilizat pentru sancţionarea furtului de energie electrică, pentru repararea
prejudiciilor cauzate de biotehnologie sau de hackerii zilelor noastre? În mod sigur, nu, dar
expansiunea dreptului face posibil acest lucru. De altfel, prevederile acestui articol au fost
preluate de Noul Cod Civil în art. 1357, care prevede că: „Cel care cauzează altuia un
prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”.
În al doilea rând, principiile generale ale dreptului au rolul de a-l călăuzi pe cel care aplică
legea în lumea faptelor, pentru a-l ajuta la stabilirea încadrării juridice a acestora.
Note:
1

Cu toate acestea, în literatura de specialitate se consideră că în dreptul civil sunt aplicabile atât principiile
fundamentale ale dreptului român, care au incidenţă şi în dreptul civil, cât şi în principiile generale ale dreptului
civil român. A se vedea O. Ungureanu, Drept civil, Introducere, Ediţia 8, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2007,
p.19.
2

A se vedea N. Popa, Teoria Generală a Dreptului, Ediţia 3, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p.207.
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Este un fapt cunoscut de toată lumea că în învăţământul
nostru juridic domina, în mod categoric, orientarea pozitivistă,
cea căreia îi repugnă orice referire la întemeirea dreptului pe
principii care trimit către o fundamentare filosofică a dreptului.
Din această cauză, la majoritatea facultăţilor de drept,
filosofia dreptului, fie este facultativă, fie lipseşte cu
desăvârşire. În felul acesta, studenţii sunt lipsiţi de cultura
juridică, ceea ce face din aceştia viitori absolvenţi fără un
orizont mai larg cu privire la profesia pe care o îmbrăţişează.
O astfel de orientare strict pozitivistă, care se rezumă la
cunoaşterea legii şi explicarea ei ad-literam, face din
judecător un rob al legii, pentru că nu este capabil să
privească dincolo de text şi să-i dea semnificaţia din care îşi
extrage esenţa. De aceea, de cele mai multe ori, judecătorii
nu au curajul să creeze jurisprudenţă şi se rezumă la
soluţionarea cauzelor în litera legii.
Orientarea aceasta strict pozitivistă nu este nouă şi ea se
datorează statutului privilegiat al legii, încă din vremea lui
Montesquieu. Ca urmare, pozitivismul este în floare şi în
zilele noastre, mai ales la francezi.
Iată ce afirma Victor Cousin încă din 1840, cu ocazia
introducerii în Franţa a cursului de Enciclopedia dreptului:
“Când tinerii studenţi, spunea el, se prezintă în şcolile
noastre, jurisprudenţa este pentru ei o ţară căreia îi ignoră
complet, şi harta şi limba. Ei studiază mai întâi, Dreptul civil şi
Dreptul roman, fără să cunoască bine locul acestei părţi a
dreptului în ansamblul ştiinţei juridice şi ajung, fie să fie
dezgustaţi de ariditatea acestui studiu special, fie să
dobândească obisnuinţa detaliilor şi antipatia faţă de punctele
de vedere generale. O astfel de metodă de învăţământ este
puţin favorabilă unor studii de anvergură şi profunzime. De
mult timp, spiritele înţelepte cer un curs preliminar care ar
avea ca obiect să orienteze studenţii în labirintul
jurisprudenţei, care ar oferi o vedere generală a tuturor
părţilor ştiinţei juridice, marcând obiectul distinct şi special al
fiecăreia dintre ele şi în acelaşi timp dependenţa lor reciprocă
şi legatura întinsă care le uneşte. Un astfel de curs ar releva
ştiinţa dreptului în ochii tineretului, prin caracterul de unitate
pe care i l-ar imprima şi ar exercita o fericită influenţă asupra
muncii elevilor şi asupra dezvoltării lor intelectuale şi morale”.
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Este un adevăr că, astăzi, ca şi pe vremea lui Cousin,
tehnicizarea excesivă a procesului de învăţământ în domeniul
juridic face necesară o teorie generală, o vedere unitară şi
esenţială asupra permanenţelor dreptului, fără de care ceea
ce se obţine din învăţământul juridic sunt tehnicieni, cu o
bună cunoaştere a cutărui şi cutărui mecanism juridic
concret, dar nu jurişti, adică oameni care să caute natura
lucrurilor prin intermediul justiţiei. Dar mai ştim noi astăzi,
ceva cu privire la natura lucrurilor sau ce este aceea justiţia
despre
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care vorbim permanent? Şi plecând de la justiţie, să ştim ce este acela dreptul? Vorbim
mereu şi cu orice prilej despre drept fără să mai ştim ce semnifică acest cuvânt. Este dreptul
o ştiinţă? Sau este dreptul o artă, aşa cum era el considerat din antichitate şi până către
sfârşitul Evului Mediu? Iată întrebări la care nu poate răspunde decât filosofia dreptului.
Dacă nu răspunde la astfel de întrebări, cunoaşterea dreptului este într-o gravă eroare. Acest
lucru se observă în zilele noastre, într-o crescândă neîncredere în actul de justiţie. De ce?
Pentru că nu se mai vorbeşte de dreptul ca echitate, spre exemplu, sau de legătura sa cu
morala, problematică, în fapt, filosofică.
Ce semnifică cuvântul echitate? Semnifică corectitudine, cinste, omenie. În latină aequitas
semnifică egalitatea, proporţionalitatea, termeni ce incumbă spiritul de dreptate. Se mai
vorbeşte la materiile de ramură ale dreptului, de astfel de semnificaţii ale dreptului? Se mai
vorbeşte de legătura strânsă dintre drept şi morala? Dar, dacă nu se mai vorbeşte de aşa
ceva, ce fel de jurişti pregătim? Foarte mulţi vor fi ei înşişi lipsiţi de moralitate, iar dreptul, ca
echitate, îşi pierde orice valoare.
Toate acestea ţin de studiul dreptului natural. Cine însă mai dă vreo atenţie dreptului natural?
Dar, într-o astfel de situaţie, ignorăm esenţa dreptului, pentru că îl lipsim de fundamente.
Pe ce se întemeia dreptul natural? Conform teoriei aristotelicotomiste, dreptul natural se
baza pe natura lucrurilor, pe o anumită ordine a acestora, transpusă în reguli umane.
Primordială era natura lucrurilor, a căror esenţă era socotită ca fiind eternă. Şi cum
societatea era parte integrantă a naturii, era (şi este) natura, dreptul nu era altceva şi nu ar
trebui să fie, decât acea preocupare umană de a surprinde natura socială şi, implicit, natura
umană. Or, natura socială este dominată de o anumită ordine a lucrurilor, care, bine
observată, poate fi transpusă în reguli.
Nu regulile sunt la început, ci natura lucrurilor, aşa cum, spre exemplu, nu regulile creează
justul, ci justul premerge regulilor conform maximei Non exa regula jus sumatur, sed ex jure
quod est regula fiat, adică “ceea ce este just nu decurge din regulă, ci provine din
cunoaşterea noastră a ceea ce este just” (Julius Paulus în Digeste).
Cu alte cuvinte, valoarea nu era separată de fapte, aşa cum a procedat modernitatea care a
creat o ruptură între fapte şi valori, între a fi şi a trebui să fie.
Această ruptură nu a fost fără consecinţe, pentru că ea a avut menirea de a submina dreptul
natural şi a institui supremaţia dreptului pozitiv. În felul acesta, dreptul pozitiv lipsit de
suportul dreptului natural devine pe zi ce trece ilegitim, pentru că el neglijând cunoaşterea
prezentului, rămâne suspendat între un trecut care nu mai este şi un viitor care nu este încă.
De aceea, societatea umană tinde să se neantizeze, pentru că ea nu mai beneficiază de
substanţialitatea unui prezent care există, dar nu se mai doreşte a fi cunoscut.
Iată ce afirmă Hegel în Principiile filosifiei dreptului cu privire la această problematică: “ca
filosofi, pentru că este pătrundere a ce e raţional, este tocmai de aceea sesizarea a ce e
prezent şi real, nu construcţia unui “dincolo” care s-ar găsi Dumnezeu ştie unde – sau despre
care ştim de fapt să spunem unde este – adică în eroarea unui raţionament unilateral, gol”.
Bineînţeles ca noi nu negăm necesitatea dreptului pozitiv, dar el trebuie întemeiat pe regulile
dreptului natural care trebuie să devină principii. Numai în felul acesta putem vorbi de un
drept pozitiv legitim. Acceptăm în consens cu Aristotel, că dreptul uman este imperfect,
datorită incapacităţii noastre de a cunoaşte întocmai ordinea lucrurilor, dar trebuie să facem
efortul de a ne apropia cât mai mult de aceasta.
În Etica Nicomahica, Aristotel, întemeietorul dreptului natural, susţinea că rolul dreptului este
acela de a partaja bunurile. Prin bunuri, el nu înţelegea numai bunuri materiale, ci şi funcţiile
în stat, onorurile etc. Prin acest rol pe care îl acordă dreptului, Aristotel, îl ancora pe acesta în
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prezentul imediat, pentru că partajarea se face de fiecare dată, aici şi acum. De aceea, prin
drept, lucrurile aveau o valoare ancorată în prezentul imediat. La el dreptatea, şi implicit
dreptul, era de două feluri: distributivă şi corectivă. Prin dreptatea distributivă se partajau
bunurile la nivelul cetăţii. Această partajare se realiza conform maximei platoniciene,
împărtăşită şi de Aristotel, că trebuie să i se dea fiecăruia după merit. În felul acesta, se crea
o ierarhie socială, în funcţie de un criteriu valoric. În acest caz, oamenii nu puteau fi egali, iar
acest lucru se realiza prin intermediul unei conştiinţe morale bazată pe respectul valorii
celuilalt. Pe verticală, deci, prin dreptatea distributivă, se crea o diversificare a cetăţenilor şi o
ierarhizare a acestora în funcţie de meritul fiecăruia.
În ceea ce priveşte dreptatea corectivă, ea este echivalentul relaţiilor de drept civil din zilele
noastre. Numai în acest caz, există egalitatea între cetăţeni. Aici nu mai conta ce loc ocupa
cineva în ierarhia socială, pentru că într-o relaţie determinată, cum ar fi un contract de
vânzare-cumpărare, fie că eşti conducătorul cetăţii, fie că eşti un simplu meşteşugar trebuie
ca judecătorul să stabilească egalitatea. Din câte se observă, atât dreptatea distributivă, cât
şi cea corectivă vizau, de fiecare data prezentul, concretul imediat, unde se creeaza
jurisprudenţa, pentru ca judecătorul urmărea să i se dea fiecăruia după merit şi să
stabilească egalitatea părţilor în litigii de drept privat.
Jurisprudenţa, deci, este singura în măsură să observe ordinea lucrurilor şi de aceea, dreptul
natural îi dădea atât de mare importanţă. Dar, acest lucru se datora cunoaşterii ordinii
lucrurilor şi faptului că partajarea bunurilor nu viza în primul rând individul, ci relaţia. Ordinea
lucrurilor vizată de drept este una relaţională. Acest mod de a pune problema vizează
creşterea coeziunii sociale, relaţia cu celălalt fiind fundamentală. Aristotel considera
dreptatea ca una dintre cele mai importante virtuţi tocmai pentru faptul că ea viza pe celălalt,
adică o bună convieţuire cu celălalt. Iar acest lucru se realizează, pe lângă morală, prin
funcţia de partajare a bunurilor prin drept (dikaion) înţeles în sensul său jurisprudenţial,
înţeles ca ancorare în fapte care au valoare prin ele însele. De aceea, era dreptul înţeles ca
echitate.
Fără o concepţie filosofică solidă nu se pot edicta nici legi corecte şi nu se poate discuta de o
jurisprudenţă bazată pe principii.
Ce se întâmplă cu dreptul în modernitate şi chiar în zilele noastre? Totul este bazat pe o
lege, pe o lege ruptă de o ordine a lucrurilor şi, de aceea, paralelă, de cele mai multe ori, cu
realitatea socială profundă. O lege care de cele mai multe ori se confundă cu dreptul şi este
rezultatul unor decizii politice utopice care deformează realitatea.
Judecătorul, cel care cunoaşte cel mai bine realitatea, este obligat să o aplice, fără sa i se
permită să creeze jurisprudenţă, în sensul real al cuvântului.
Legea şi, în final, justiţia, vizează individul, neglijând relaţia. În felul acesta, dreptul însuşi,
înţeles modern, contribuie la atomizarea societăţii şi la distrugerea coeziunii sociale,
coeziune bazată pe o morală şi un drept, care în numele conceptului de dreptate îl are în
grijă pe celalalt.
Punând accentul pe individ şi neglijându-l pe celălalt, se creează un dezechilibru între
libertate şi justiţie, triumfătoare fiind libertatea individuală în detrimentul justiţiei sociale.
Cei doi termeni trebuie să fie însă în echilibru, să se contrazică şi să se presupună unul pe
celălalt.
Principiul metafizic unic, la greci, rezultat din unirea justiţiei cu libertatea, presupunea
unitatea contradictorie a celor doi termeni: dike semnifică măsura (diakos); eleuteria
semnifică trecerea la limite, ceea ce nu poate fi măsurat. Unitatea contradictorie a acestora
ne arată că se produce un echilibru: dikaiosune temperează eleuteria, iar libertatea nu lasă
dikaiosune să devină opresivă. Se şi spune că prea multă justiţie conduce la injustiţie socială.
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Pe de altă parte, dacă libertatea conduce la promovarea individualităţii, justiţia conduce la
coeziunea socială. În acest echilibru, individul cu societatea sunt supuşi unui principiu
unificator metafizic (Ideea) între dreapta măsură şi libertate. Acest principiu unificator este
Binele ontologic ale cărui manifestări în echilibru sunt justiţia şi libertatea individuală.
Dacă libertatea se manifestă atunci când îl avem în vedere pe celălalt, atunci înseamnă că
justiţia este generatoare de libertate.
Binele ontologic (agathon) semnifică pe cel ce adună la un loc şi conservă. În plan social, el
a fost exprimat de Aristotel prin acel zoon politkon care poate fi tradus prin a fi împreună cu
ceilalţi. Nu indică individul, ci cetăţeanul.
Jurisprudenţa trebuie să aibă în vedere aceste semnificaţii, pentru a putea să realizeze
dreptatea, care nu este altceva decât virtutea omului de a-l avea în grijă pe celălat.
Aristotel susţinea că, cu cât cineva este situat mai sus în ierarhia socială, cu atât grija faţă de
celălalt trebuie să fie mai mare.
Dacă studenţii de la drept înţeleg aceste lucruri, căutarea dreptăţii poate fi pe mâini mai
bune, iar jurisprudenţa duce către semnificaţia ei adâncă: orice soluţie trebuie cântărită cu
prudenţă, prin căutarea acelui echilibru care să facă posibil Binele sub forma lui “a fi
împreună cu ceilalţi”.
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I. Reflecţii privind posibilitatea şi necesitatea filosofiei
dreptului
Realitatea juridică a zilelor noastre luminate de normativism,
pozitivism şi pragmatism pare să acrediteze celebrele cuvinte
ale lui Newton: „ Fizică temete de metafizică”, ceea ce
transpus în sfera juridicului înseamnă indiferenţă şi chiar
refuzul tacit sau expres manifestat al ştiinţei pozitive a
dreptului, dar şi a jurisprudenţei faţă de filosofia dreptului.
În acest context este legitimă întrebarea, în ce măsură
metafizica dreptului este posibilă şi mai ales necesară. O
astfel de problemă este actuală şi trebuie analizată în
contextul social politic şi cultural contemporan, cu deosebire
prin raportare la diferitele discipline juridice, dar şi la actul de
judecată prin care instanţele „ spun dreptul”.
În esenţă, dezlegarea acestei probleme trebuie căutată mai
întâi în criticismul kantian. Marele filosof de la Konigsberg
demonstrează că realitatea metafizicii nu se dezvăluie raţiunii
teoretice, ci numai cunoştinţei practice sau credinţei fondate
pe morală, datorie, pe libertatea voinţei. Trebuie reţinut că
raţiunea umană e facultatea supremă a unei îndoite legiuiri:
legiuirea naturală, (raţiunea teoretică) şi legiuirea morală
(raţiunea practică). Prin cea dintâi, raţiunea impune naturii
legi; prin cea de-a doua, raţiunea îşi prescrie sieşi o lege şi ca
atare, este autonomă sau liberă. Precum necesitatea este
principiul ce unifică fenomenele naturii, tot aşa libertatea este
principiul unificator al actelor umane. Prin urmare, valorile
fundamentale ale dreptului, multe exprimate explicit în
categorii, concepte şi norme juridice, altele deduse pe cale de
interpretare, precum: libertatea, dreptatea, adevărul, binele,
echitatea şi chiar ideea fundamentală de „justiţie” nu pot fi
explicate, înţelese şi aplicate, decât în elaborări specifice unei
filosofii a dreptului.
Iată de ce pozitivismul şi normativismul juridic îşi au temeiul şi
legitimitatea nu în propriile construcţii, ci în conceptele
valorice transcedentale realităţii empirice a juridicului şi care
formează obiectul de elaborare, analiză şi explicitare pentru
metafizica dreptului. Raţiunea practică de care vorbea Kant,
înţeleasă din perspectiva pragmatismului contemporan,
semnifică
transpunerea
valorilor
fundamentale,
transcedentale ale dreptului în norma juridică şi actul de
justiţie.
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Cuvintele lui Schleiermacher sunt valabile şi astăzi, inclusiv
pentru orice actor din sfera dreptului: „Orice om de ştiinţă
trebuie să filosofeze, pentru a nu rămâne numai un punct de
trecere al unei tradiţiuni ce se transmite prin el, un colecţionar
de material, căci fie ce reprezentare în care nu se văd nici
principii, nici legături, nu este decât un material”.

Volumul 1
Numărul 1, Martie 2012

16

Există şi diferenţe între ştiinţa dreptului şi filosofia dreptului, afirmaţie care vine să susţină o
idee a lui Constantin Noica: „ştiinţa ne dă cunoştinţe, iar filosofia înţelesuri”. Prin urmare,
ştiinţa dreptului nu trebuie să se teamă de metafizica dreptului, deoarece obiectul lor de
studiu şi acţiune este diferit, dar, în nici un caz, în raport de contrarietate. Cele două
discipline sunt complementare şi necesare pentru realitatea juridică şi socială. Totuşi,
specificul obiectului filosofiei dreptului ne face să afirmăm, că numai printr-o abordare
filosofică pot fi înţelese şi interpretate construcţiile concrete normativiste sau jurisprudenţiale.
Pragmatismul juridic contemporan exprimă, în esenţă, la nivel fenomenal juridic, existenţa
formei şi a formalismului în drept. Prin urmare, cele două modalităţi de exprimare juridică
sunt specifice pozitivismului în drept, semnificând coerenţa logică formală sau descriptivă la
nivel empiric. Forma în drept (elementele procedurale), evident este necesară constituind
criteriu pentru identificarea unei anumite construcţii normative (de exemplu, elaborarea şi
adoptarea normelor constituţionale se caracterizează printr-o procedură solemnă deosebită
de procedura legislativă obişnuită), instituind totodată garanţii importante pentru drepturile şi
libertăţile omului. Spre deosebire, „formalismul” este rezultatul unei interpretări şi aplicări
juridice care rămâne exclusiv în sfera fenomenalului şi a empiricului, fără a lua în considerare
valorile ca esenţă de natură transcedentală ale dreptului. Formalismul excesiv care se
manifestă, în present, în activitatea de elaborare a normelor juridice, dar şi în aceea de
soluţionare a litigiilor de către instanţele judecătoreşti este rezultatul refuzului raportării la
valori, la esenţe, ce pot fi conferite numai prin mijloacele specifice filosofiei dreptului. De
aceea, este bine să reflectăm la cuvintele lui Noica: „Cine nu are filozofie, adică aparenţa
adevărului, rămâne cu exactitatea”, altfel spus cu forma şi chiar formalismul specific
pozitivismului juridic.
Analiza teleologică a realităţii juridice este un alt argument pentru posibilitatea şi necesitatea
filosofiei dreptului. Justiţia nu poate fi un scop în sine, prin raportare exclusivă la
caracteristicile puterii judecătoreşti şi nici un simplu serviciu public. Actul de justiţie, înţeles cu
deosebire în dimensiunea sa concretă de soluţionare a litigiilor de către instanţele
judecătoreşti, îşi are valabilitatea sau, cu alte cuvinte, legitimitatea, nu numai în finalitatea
garantării realizării supremaţiei legii, dar şi prin raportare la un scop fundamental de natură
metafizică, omul şi valorile sale. Justiţia există şi este legitimă numai dacă este dedicată şi
realizează imperativul ontologic: omul ca existenţă şi valoare individuală.
În încheierea acestor consideraţii, ne referim la încă un argument pentru care filosofia
dreptului trebuie să fie o realitate prezentă, nu numai în sfera teoreticului, dar şi pentru
activitatea practică de elaborare a actelor normative sau înfăptuirea justiţiei. Ne referim la
existenţa principiilor generale şi de ramură ale dreptului, unele fiind consacrate şi în
Constituţie.
Nevoia spiritului de a urca până la principii este naturală şi deosebit de persistentă. Orice
construcţie ştiinţifică sau sistem normativ trebuie să se raporteze la principii care să le
garanteze sau să le întemeieze. În acest sens, filosoful român Mircea Djiuvara afirma: „Toată
ştiinţa dreptului nu constă în realitate, pentru o cercetare serioasă şi metodică, decât în a
degaja din multitudinea dispoziţiilor de lege esenţialul lor, adică tocmai acele principii ultime
de justiţie din care derivă toate celelalte dispoziţii. În felul acesta, întreaga legislaţie devine
de o mare exactitate şi se prinde ceea ce se cheamă spiritul juridic. Numai astfel se face
elaborarea ştiinţifică a unei legi”.
Principiile dreptului prin natura, generalitatea şi profunzimea lor sunt teme de reflecţie, în
primul rand, pentru filosofia dreptului. Numai după construcţia lor în sfera metafizicii dreptului
aceste principii pot fi transpuse în teoria generală a dreptului, pot fi consacrate normativ şi
aplicate în jurisprudenţă. Mai mult, există un cerc dialectic, deoarece „înţelesurile” principiilor
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dreptului după consacrarea normativă şi elaborarea jurisprudenţială urmează a fi elucidate,
tot în sfera filosofiei dreptului.
Acest ultim argument în favoarea necesităţii şi utilităţii filosofiei dreptului dorim să-l
concretizăm prin unele considerente cu referire la principiul proporţionalităţii.
II. Bazele filosofice ale proporţionalităţii, ca principiu al dreptului
Proporţionalitatea este un principiu exterior dreptului, o sinteză a altor principii, dar care s-a
impus în realitatea juridică, mai întâi pe cale jurisprudenţială, şi apoi, prin consacrări
normative, atât în dreptul intern, cât şi în instrumente juridice internaţionale. Constituţia
României consacră expres acest principiu în articolul 53 alin. (2). Principiul proporţionalităţii
împreună cu principiul subsidiarităţii sunt consacrate expres în dreptul Uniunii Europene.
Totodată, proporţionalitatea este un criteriu utilizat frecvent de Curtea Europeană a
Drepturilor Omului pentru a verifica legitimitatea ingerinţelor autorităţilor statului în
exercitarea drepturilor consacrate şi garantate de Convenţia (europeană) a drepturilor omului
şi cetăţeanului. Iată câteva argumente pentru a justifica o analiză filosofică a acestui
important principiu al dreptului. Originile, conţinutul, interpretarea şi aplicarea principiului
proporţionalităţii constituie, în opinia noastră, argumente importante şi pentru necesitatea
filosofiei dreptului în raport cu dreptul pozitiv.
A. Proporţionalitatea este cunoscută, în special, ca principiu matematic, semnificând un
raport de corespondenţă, de echilibru între mărimi diferite. Acest fapt este important pentru
că reprezintă principala deosebire faţă de principiul egalităţii, înţeles inclusiv prin expresia sa
logică şi matematică. Spre deosebire de proporţionalitate care exprimă o relaţie logică,
necesară între mărimi diverse, egalitatea statuează acelaşi gen de relaţie, logică şi necesară,
între mărimi sau elemente identice. Prin proporţionalitate, diversitatea existenţială poate
forma obiectul unor relaţii logice, matematic necesare. Acest aspect este important, inclusiv
pentru a justifica din punct de vedere al filosofiei dreptului concretul şi diversitatea în sfera
juridică.
La origine, conceptul de proporţionalitate evocă ideea de corespondenţă şi echilibru, de
armonie şi chiar de toleranţă. Principiul proporţionalităţii s-a dezvoltat ca idee fundamentală
în filozofie, teologie şi, ulterior, în drept, primind forme şi accepţiuni diferite: justă măsură,
rezonabil, echilibrat, adecvat, admisibil, etc. Cadrul militat al acestei expuneri nu ne permite o
analiză amănunţită a concepţiilor despre proporţionalitate în teologie şi filozofie, inclusiv şi
filosofia dreptului. Totuşi, vom exemplifica, prin scurte consideraţii cu referire la concepţia
aristotelică despre proporţionalitate, în opinia noastră, utilă şi astăzi pentru drept.
Pentru a ajunge să definească dreptatea şi dreptul, iar apoi, să explice natura statului,
Aristotel pornea de la conceptul de sociabilitate: „omul este prin natura sa o fiinţă socială”. În
acest context, „dreptatea este o virtute socială, căci dreptul nu este decât ordinea comunităţii
politice”. Într-o altă operă, Aristotel arată că: „drept este ceea ce creează şi menţine pentru o
comunitate politică fericirea şi elementele ei constitutive, iar fericirea în cetate este dată de
legalitate şi egalitate”. Pentru stagirit, dreptatea ca şi legea este un termen mediu care
asigură echilibru între extreme, altfel spus dreptatea şi, implicit, principiul justiţiei au în
conţinutul lor şi exprimă ideea ce proporţionalitate. Justiţia nu mai este pentru Aristotel, ca
pentru Platon, virtutea în general, ci acea virtute socială care constă în armonizarea
intereselor, respectând proporţionalitatea, în raporturile sociale. Legiuitorul care vrea să
introducă legi juste, trebuie să aibă în vedere binele obştesc. Justiţia este aici egalitatea, iar
această egalitate a justiţiei are în vedere, atât interesul general al statului, cât şi interesul
individual al cetăţenilor.
Spre deosebire de Platon, la care statul reprezintă absolutul, iar individul uman un simplu
mijloc în realizarea scopurilor sale, la Aristotel se remarcă o atenţie mai mare acordată
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individului uman, conform unei relaţii de echilibru, de proporţionalitate, între stat şi cetăţeni,
relaţie care fundamentează principiul justiţiei. Aristotel distingea între justiţia distributivă şi
justiţia corectivă. Prima presupunea faptul de a atribui fiecăruia ce i se cuvine, de a realiza nu
o egalitate formală, ci una concretă, o echivalenţă a prestaţiilor cu condiţia respectării
criteriilor de distribuţie. Justiţia distributivă are la bază proporţia, fiind concepută ca o
egalitate de raporturi. Iată ce spunea Aristotel în acest sens: „dreptatea despre care este
vorba aici este deci, o proporţie, iar nedreptatea este ceea ce se află în afara proporţiei,
presupunând, pe de o parte, mai mult, pe de alta mai puţin decât ceea ce se cuvine. Acest
lucru survine şi în practică pentru cel ce comite nedreptatea, deţine din bunul distribuit o
parte mai mare, iar cel nedreptăţit o parte mai mică decât i se cuvine”. Interesant este şi
faptul că Aristotel concepea dreptatea ca proporţie, dar nu pur cantitativ, ci ca o egalitate ce
se realizează între persoanele participante la raporturile juridice, prin contraprestaţiei diverse:
„Dreptatea este prin urmare un fel de proporţie (căci proporţia nu este o proprietate numai a
numărului abstract, ci a numărului în general), proporţia fiind o egalitate de raporturi
presupunând cel puţin patru termeni”.
B. Proporţionalitatea în accepţiunea sa filosofică determină şi dă conţinut principiului justiţiei
şi echităţii, considerat de majoritatea autorilor ca fiind unul din principiile generale ale
dreptului. Raţionaliştii susţin că principiul justiţiei este înnăscut omului, ţine de raţiunea
noastră în eternitatea ei. Spre deosebire de aceştia, realiştii argumentează că justiţia este un
elaborat al istoriei şi al experienţei general umane. Giorgio del Vechio afirma că justiţia e
confirmarea la legea juridică, aceasta din urmă cuprinzând ideea de justiţie. După Lalande,
justiţia e proprietatea a tot ceea ce este just. S-a mai spus că justiţia e voinţa de a da
fiecăruia ce-i al său; este echilibrul sau proporţia raporturilor dintre oameni; este realizarea
armonioasă a esenţei fiinţei umane.
Justiţia, ca valoare şi principiu al dreptului există prin normele juridice cuprinse în constituţii,
legi, etc. Aceasta înseamnă că dreptul obiectiv cu exprimările lui poartă în întregime şi
indubitabil justiţia ca principiu. Totuşi, o astfel de concluzie nu corespunde în totalitate
realităţii juridice: nu tot ce este drept (ca normă juridică sau hotărâre judecătorească) este
just. Pe de altă parte, există norme juridice, ca, de pildă, cele tehnice, care sunt indiferente
ideii de justiţie. De asemenea, există împrejurări când dreptul pozitiv se inspiră mai mult din
considerente de utilitate decât de justiţie pentru a menţine ordinea şi stabilitatea în societate.
În opinia noastră, justiţia, ca valoare socială şi totodată ca principiu general al dreptului se
dimensionează prin ideile de justă măsură, echitate, legalitate şi bună credinţă. Cu deosebire
conceptele de justă măsură şi echitate exprimă proporţionalitatea.
Echitatea este o dimensiune a principiului justiţiei în consensualitatea acestuia cu binele
moral. Acest concept mlădiază egalitatea juridică formală, o umanizează, introducând în
sistemele de drept în vigoare categoriile morale. Înţeleasă prin ideea de proporţionalitate,
echitatea priveşte diminuarea inegalităţii, acolo unde stabilirea unei egalităţi perfecte (numită
şi dreptate formală) este imposibilă datorită particularităţilor situaţiei de fapt. Altfel spus, în
raport cu generalitatea normei juridice, echitatea sugerează să luăm în seamă situaţiile de
fapt, circumstanţele personale, unicitatea cauzei, fără a cădea în extremă. Toate aceste
aspecte fundamentează în plan filosofic principiul proporţionalităţii ca element de conţinut al
principiului justiţiei şi echităţii.
C. Proporţionalitatea este criteriu care justifică restrângerea sau condiţionarea exercitării
unor drepturi. Prin raportare la criteriul proporţionalităţii limitarea exerciţiului unor drepturi
răspunde unei idei de echilibru, de justă măsură, de îngrădire admisibilă rezonabilă, în raport
cu imperativele vieţii sociale şi ale ordinii publice. În relaţii dintre titularii de drepturi şi libertăţi,
principiul proporţionalităţii poate fi exprimat prin sintagma: „libertatea unuia se opreşte acolo
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unde începe libertatea celuilalt”. Prin urmare, proporţionalitatea este o modalitate de
exprimare a principiului „coexistenţei libertăţilor”.
D. Pentru opera de realizare a dreptului principiul proporţionalităţii este principalul criteriu
care face distincţia dintre puterea discreţionară admisibilă exercitată în marja de apreciere
recunoscută de lege autorităţilor publice, iar pe de altă parte, excesul de putere, ce există în
situaţia în care măsurile dispuse de autorităţile statului depăşesc marja de apreciere şi ceea
ce este necesar pentru atingerea unui obiectiv legitim.
Principiul proporţionalităţii impune adecvarea măsurii dispuse (care poate fi şi o normă
juridică) la situaţia de fapt şi la scopul legitim urmărit. În acest fel, proporţionalitatea exprimă
ideea de legitimitate care include sfera conceptului de legalitate (corespondenţa formală la o
normă juridică).
Aplicarea principiului proporţionalităţii are ca rezultat concretizarea normei juridice, a cărei
legitimitate este dată de justa aplicare la fiecare caz sau situaţie particulară. Totodată, prin
acest principiu, individualul nu este subsumat generalului, acesta din urmă exprimat de
norma juridică, ci are propria sa legitimitate, care impune un alt raport decât cel logico-formal,
care conferă existenţă şi necesitate numai generalului. Prin urmare, principiul
proporţionalităţii utilizat în accepţiunile sale filosofice impune justa adecvare a normei de
drept (a generalului) la individualul care, în esenţă, este omul în toate determinaţiile sale
existenţiale. Astfel, norma juridică este nu numai „legală”, dar şi legitimă.
O astfel de abordare şi înţelegere a dreptului este superioară ideii lui Goethe, pentru care
„totalitatea oamenilor înseamnă omul”. Dreptul, în accepţiunea sa modernă, prin ideile de:
just, proporţionalitate şi legitimitate revelează o altă idee: în fiecare om trebuie să se
regăsească totalitatea valorică a omenirii. În acest fel, ştiinţa dreptului este una a concretului
şi a vieţii, fără ca prin această dimensiune să devină mai puţin necesară şi logică, ci nu una a
abstractului ,cum obţinea Descartes prin a sa „ştiinţă a proporţiilor”.
Prin dimensiunea sa concretă, dar nu empirică, proporţionalitatea este un concept a cărei
sferă nu poate fi stabilită printr-o definiţie logico-formală. Principiul proporţionalităţii, la fel ca
şi alte categorii juridice, precum: spirit de toleranţă şi respect reciproc, demnitate, principiile
statului de drept, interes general, ordine publică, etc. face parte din categoria conceptelor
deschise ce nu pot fi definite, ci numai definibile. Există un proces continuu prin care
conotaţia şi denotaţia unor astfel de categorii juridice se întregeşte, prin interconexiunea
dintre elaborările şi formulările filosofiei dreptului, iar, pe de altă parte, interpretările şi soluţiile
conferite de jurisprudenţă.
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Instituţia Ombudsmanului: Justiţie Alternativă?
Dragoş, D. C., Neamţu B. (Coordonatori). Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2011, 366pp. 29,90 lei.
Lucrarea a suscitat vii dezbateri între specialiştii în domeniu,
cu privire la rolul instituţiei de tip Ombudsman în România,
dar şi în Uniunea Europeană.
Acest demers reprezintă o culegere de studii, rezultatul unor
eforturi naţionale şi internaţionale de cercetare, asupra locului
şi rolului instituţiei Ombudsmanului, la nivel naţional şi
european, al unor autori consacraţi în domeniu. Extrem de
interesante sunt studiile de caz asupra instituţiei analizate,
studii realizate de cercetători străini din diferite state ale lumii,
ţări selectate în funcţie de modelul de Ombudsman adoptat,
dar şi în funcţie de aportul adus de literatura de specialitate
din jurisdicţia respectivă, la cercetarea comparativă a
instituţiei. După cum susţin chiar autorii, este vorba de
sisteme de drept avansate, care prezintă modele de implicare
mai eficientă a instituţiei Ombudsmanului în soluţionarea
litigiilor administrative şi în promovarea principiilor de bună
administrare ca alternativă la justiţia administrativă clasică,
cum ar fi: Olanda, Franţa, Belgia, Canada, Marea Britanie,
Irlanda şi Australia, dar şi sisteme care se află încă în
perioada de tranziţie către realizarea deplină a statului de
drept (cum ar fi, state din America Latină sau Africa de Sud).
Cercetarea a fost organizată în jurul a trei mari teme de
interes: Ombudsmanul şi democraţia, statul de drept;
Conceptul de bună administrare; Transparenţă, răspundere şi
implicare civică.
Autorii ne oferă o imagine completă a acestei instituţii, în
diferite sisteme de drept, instituţia putând să îmbrace
numeroase forme, toate având în comun, scopul lor de a
contribui la realizarea unui echilibru în exercitarea puterii
statului/ administraţiei publice în raport cu cetăţenii/ sfera
privată.
Astfel, aflăm răspunsuri temeinic argumentate la întrebări,
precum: Poate fi instituţia Ombudsmanului înţeleasă ca un
mecanism complementar sistemului de checks and balances
specific statului de drept? Care este natura recomandărilor
Ombudsmanului şi cum sunt ele percepute? Care este relaţia
dintre Parlament şi Ombudsman? Ce face parlamentul în
mod concret cu raportul elaborat de Ombudsman? Cum
funcţionează relaţia dintre alte instituţii (administrative) şi
Ombudsman? Care sunt canalele inter-instituţionale utilizate?
Există o cooperare sau transfer de informaţii între instanţele
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de judecată şi instituţia Ombudsmanului? În ce măsură a
contribuit instituţia Ombudsmanului la crearea unei culturi cu
privire la o bună guvernare în acele ţări unde ea a lipsit în
trecut?
O astfel de abordare, comparativă, dar şi empirică, a
instituţiei Ombudsmanului contribuie, în mod cert, la o mai
bună înţelegere a rolului unei astfel de instituţii în statul de
drept, a beneficiilor pe care le poate aduce justiţiei
administrative, ca o alternativă mai ieftină şi mai rapidă,
evitându-se astfel, supraîncărcarea sistemului de instanţe
judecătoreşti. Activitatea unei instituţii de tip Ombudsman
poate promova standarde şi mai înalte pentru administraţia
publică, pentru a putea veni în întâmpinarea aşteptărilor în
creştere ale cetăţenilor.
Totodată, această abordare interdisciplinară se poate
constitui într-o sursă de inspiraţie pentru instituţia
Ombudsmanului din România (instituţia Avocatului Poporului)
în eforturile de a face această instituţie mai vizibilă în cadrul
sistemului de drept românesc.
Ţinând cont că anul acesta, instituţia Avocatului Poporului
aniversează 15 ani de activitate în domeniul apărării
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, lucrarea „Instituţia
Ombudsmanului: justiţie alternativă?” vine să ofere o
imagine completă şi complexă a acestei instituţii şi poate
constitui o mână întinsă acestei instituţii pentru a ieşi din
„anonimat” şi a păşi cu încredere în faţă.
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Succesiunea Statelor în Dreptul Internaţional
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Corlăţean, T. Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 276
pp. 29 lei.
Principiul suveranităţii are o importanţă deosebită în zilele
noastre, deoarece de respectarea lui depind toate normele ce
stau la baza relaţiilor dintre statele lumii, a drepturilor şi
obligaţiilor pe care fiecare din aceste state le dobândeşte şi le
asumă în raporturile lor reciproce. Astfel, se poate spune că
respectarea suveranităţii statelor reprezintă temelia trainică a
organizării democratice a relaţiilor internaţionale.
După cum a spus şi ambasadorul Ioan Maxim în „Cuvânt
Înainte”, iniţiativa autorului de a readuce această temă în
atenţie este una binevenită, mai ales având în vedere faptul
că problematica succesiunii statelor în dreptul internaţional
este controversată, neajungându-se până în prezent la reguli
uniforme cu aplicabilitate generală privind modul în care
trebuie să se procedeze la transferul de suveranitate.
Astfel, autorul şi-a structurat cartea în aşa fel încât, să explice
noţiunile teoretice cu privire la acest subiect, dar şi să
realizeze un studiu de caz pe Republica Moldova.
Mai întâi, autorul prezintă conceptul de „succesiune a
statelor”, arătând că acesta ar trebui tratat ca o instituţie
politico-juridică, deoarece nu antrenează doar aspecte
juridice cu privire la continuarea raporturilor de drept
internaţional ale statelor, ci şi o pronunţată dimensiune
politică. Sunt prezentate opiniile mai multor autori cu privire la
conceptul de „succesiune a statelor”, dar totodată şi concluzia
Comisiei de Drept Internaţional care spune că „succesiunea
statelor se referă la substituirea unui stat altuia în
responsabilitatea relaţiilor internaţionale ale teritoriului”.
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În continuare, deoarece într-o şedinţă a subcomisiei cu privire
la succesiunea statelor şi a guvernelor din cadrul Comisiei de
Drept Internaţional s-a aprobat un raport definitiv care
împarte materia în trei capitole principale (succesiunea în
materie de tratate, succesiunea în drepturile şi obligaţiile
decurgând din alte surse decât tratatele, succesiunea şi
calitatea de membru al organizaţiilor internaţionale), autorul
prezintă în detaliu aceste instituţii. În ceea ce priveşte primul
capitol, ni se pare interesant atingerea subiectului cu privire la
statele „de tip nou” formate, sau mai bine zis transformate,
care pun problema apariţiei sau nu a unor noi subiecte de
drept internaţional. În acest context, se aminteşte faptul că în
cazul României, instituţia succesiunii nu a fost invocată,
România socialistă continuând să fie parte la tratatele
anterioare, aplicându-se astfel principiul continuităţii, însă cu
excluderea tratatelor incompatibile cu noua calitate a statului.
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În cel de-al doilea capitol, se face precizarea că substituirea
unui suveranităţi cu o alta asupra unui teritoriu este foarte
complexă, privind, atât determinarea dacă vechile tratate,
aplicabile anterior succesiunii îşi continuă efectele asupra
teritoriului în cauză şi ulterior acestei date, cât şi
determinarea sorţii bunurilor aparţinând domeniului public al
statului predecesor, a sorţii arhivelor şi datoriilor contractate
de predecesor. Toate aceste problematici sunt tratate şi
prezentate pe larg, fiind meţionate opiniile mai multor autori în
această materie, dar şi practica statelor cu privire la aceasta.
În cel de-al treilea capitol, se arată că succesiunea statelor la
calitatea de membru al organizaţiilor internaţionale „se
rezolvă în funcţie de structura organizaţiei, de prevederile
actului său constitutiv, caz în care se face distincţie între
organizaţiile internaţionale „de tip clasic” şi cele „de tip
dependent”, dar şi în funcţie de tipul succesiunii, distingând
aici: problema tinerelor state independente; fuziunea statelor;
secesiunea sau dezmembrarea; transformarea revoluţionară
a tipului de stat”.
În ultimul capitol, autorul analizează raporturile dintre statul
succesor şi indivizi, fiind vorba aici de problema drepturilor
câştigate şi de problema cetăţeniei. În ceea ce priveşte
drepturile câştigate, se arată că statul succesor nu este
obligat să respecte principiul menţinerii drepturilor câştigate,
dar că se lasă deschisă posibilitatea unor înţelegeri. Cu
privire la cetăţenie, autorul prezintă reglementările legale care
precizează că statul succesor trebuie să acorde cetăţenia sa
resortisanţilor statului predecesor care locuiesc de o manieră
permanentă pe teritoriul care face obiectul succesiunii.
După cum am arătat la începutul recenziei, autorul nu se
mulţumeşte doar cu o prezentare teoretică a acestui subiect,
ci realizează şi un studiu de caz pe Republica Moldova, care
se referă în principal la primii ani de după declararea
independenţei acestui stat, la 27 august 1991.
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Alina Gabriela BURLACU
Director Executiv, Centrul de
Excelenţă Academică

The Arab Awakening. America and the Transformation of the
Middle East
Pollack, K.M., Byman, D.L., Al-Turk, A., Baev, P. K., Doran,
M.S., Elgindy, K., Grand, S.R., Hamid, S., Jones, B.,
Maloney, S., Pollack, J.D., Riedel, B.O., Hanau Santini, R.,
Shaikh, S., Sharqieh, I., Taspinar, Ö., Telhami, S., Yerkes,
S.E. Washington DC: The Brookings Institution. 2011, 381pp.
£18.99
Fenomenul numit “Primăvara arabă” a reprezentat principalul
subiect de dezbatere de pe agenda internaţională în 2011.
Evenimentele care au luat forma unor revoluţii şi au schimbat
considerabil traseul unor state din Orientul Mijlociu şi Africa
de Nord trebuie analizate, atât din perspectiva factorilor
declanşatori şi favorizanţi, cât şi din perspectiva implicaţiilor
pe care le au pentru ceilalţi actori internaţionali, cât şi pentru
propria transformare.
Lansat în noiembrie 2011, volumul reuneşte în 36 de capitole
analizele a 18 cercetători afiliaţi Saban Center for Middle East
Policy. Centrul oferă expertiză în ceea ce priveşte principalele
probleme cu care America se confruntă în prezent printre
care şi procesul de pace israeliano-palestinian şi relaţia
Statelor Unite cu lumea islamică.
Cele şase părţi în care este structurată cartea surprind o
serie de elemente menite să explice declanşarea
evenimentelor din lumea arabă. De asemenea, încă de la
început, este stipulat faptul că lucrarea se adresează, nu
numai experţilor în domeniu, ci şi tuturor acelora care doresc
să înţeleagă, în detaliu, evenimentele redate de mass-media.
Noutatea pe care o aduce volumul este legată de
succesiunea capitolelor şi fluditatea dintre ele care dovedesc
munca de colaborare a co-autorilor pentru obţinerea unui
produs final coeziv şi coerent.
În introducere, Kenneth M. Pollack oferă o imagine de
ansamblu asupra evenimentelor primăverii arabe prin
înşiruirea principalilor factori care au contribuit la declanşarea
lor: stagnarea economică, înapoierea sistemului educaţional,
presiunea regimurilor autocratice. De asemenea, autorul
sugerează impactul mental generat de primăvara arabă şi
anume, demontarea mitului conform căruia, arabii nu-şi
doresc democraţia, iar lumea islamică este incompatibilă cu
procesul de democratizare. Autorul introduce şi un subiect
care constituie laitmotivul lucrării şi anume, impactul,
ameninţările şi oportunităţile pe care aceste evenimente le
constituie pentru Statele Unite ale Americii.
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Prima partea a cărţii surprinde dinamica turbulenţelor din
lumea arabă şi realizează analiza factorilor demografici şi
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socieconomici, care au determinat declanşarea acestora,
rolul internetului şi a site-urilor de socializare, impactul
evenimentelor asupra procesului de pace israeliano-arab şi
dimensiunea economică a acestora.
Prin analiza opiniei publice, s-a dorit, nu atât identificarea
motivelor pentru care au izbucnit revoltele, cât de ce ele au
izbucnit tocmai acum. De asemenea, sunt surprinse şi
elemente legate de modul în care s-a schimbat percepţia
americanilor faţă de lumea arabă după declanşarea
evenimentelor din regiune.
Procesul de democratizare reprezintă un subiect de analiză
prin care s-a dorit identificare prosibilelor evoluţii viitoare ale
statelor arabe luând ca punct de reper cele trei valuri ale
democratizării identificate de Samuel Huntington în cartea sa
„Al treilea val”.
Nu sunt omise din analizele efectuate în prima parte, nici rolul
islamiştilor în declanşarea evenimentelor şi, nici rolul pe care
aceştia îl vor avea sau şi-l vor asuma în traseul politic viitor al
respectivelor state. Mult dezbătutul rol al „social media” este
prezentat şi el, nu ca un factor declanşator al primăverii
arabe, ci ca unul favorizant prin oferirea de noi instrumente
de mobilizare civică.
Volumul cuprinde o serie de studii de caz care au scopul de a
identifica elementele de similitudine între evenimentele din
fiecare stat, dar şi specificul şi evoluţia particulară a situaţiei
din fiecare stat în parte. După analizarea statelor care se află
deja într-un proces de tranziţie, este prezentată situaţia
internă şi potenţialul de transformare al unor state din
regiune, care nu s-au confruntat cu evenimente de amploarea
celor componente ale primăverii arabe. S-a dorit astfel, să se
urmărească modul în care efectul de domino poate curpinde
şi alte state şi încercarea de reformare a acestora pentru
evitarea unor turbulenţe similare.
Deoarece amploarea evenimentelor depăşeşte cu mult
spaţiul lumii arabe, cartea consacră două părţi identificării
incertitudinilor şi provocărilor resimţite la adresa actorilor din
regiune, cât şi poziţionarea marilor actori internaţionali faţă de
primăvara arabă.
Analizele componente ale cărţii surprind o gamă largă de
elemente care permit cititorilor să înţeleagă, în profunzime,
cauzele acestui fenomen şi posibilele traiectorii pe care
acesta le poate urma, însă se doreşte, înainte de toate, a fi o
lucrare care răspunde unor provocări la adresa Statelor Unite
şi încearcă să propună căi şi soluţii de surmontare a
acestora.
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Evenimentele Centrului de
Excelenţă Academică

Reformarea sistemului electoral şi dezvoltarea unei
culturi electorale
În data de 3 mai, începând cu ora 13.00, Centrul de Excelenţă
Academică în parteneriat cu Uniunea Juriştilor din România şi
Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei organizează
conferinţa cu tema „Reformarea sistemului electoral şi
dezvoltarea unei culturi electorale”. Evenimentul va fi moderat
de lect.univ.dr. Claudia Gilia, Universitatea „Valahia” din
Târgovişte şi va avea loc la sediul UJR din Bvd. Magheru nr. 22,
sector 1, Bucureşti.
În cadrul evenimentului, vor fi abordate subiecte, ca:
• Necesitatea elaborării unui Cod electoral;
• „Pro” şi „contra” introducerii votului obligatoriu în România;
• Este dreptul de vot, astăzi, suficient pentru a distinge dictatura
de democraţie şi de a garanta că regimul este democratic?;
• Deviaţii ale comportamentului electoral al cetăţenilor români
pe parcursul proceselor electorale derulate în România
postdecembristă;
• Este scrutinul majoritar uninominal – un panaceu pentru
însănătoşirea clasei politice din România?.
Dacă tema propusă este una de interes pentru preocupările
dumneavoastră academice şi ştiinţifice, vă aşteptăm alături de
noi. De asemenea, dacă doriţi să aveţi o intervenţie pe unul
dintre subiectele expuse mai sus sau un subiect conex temei
propuse, va rog să ne comunicaţi acest lucru, precum şi titlul
intervenţiei
dumneavoastră,
pe
adresa
de
email
office@cexa.org până luni, 16 aprilie.
Mai multe detalii pe site-ul CExA: www.cexa.org/Evenimente.

Workshopul Excelenţei Academice
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Pe 18 mai, Centrul de Excelenţă Academică organizează în
cadrul celei de-a 7-a Conferinţă Internaţională „Integrarea
Europeană – Realităţi şi Perspective” organizată de
Universitatea Danubius din Galaţi, workshopul „Excelenţa
Academică
–
Întărirea/Promovarea
internaţionalizării
universtăţilor româneşti”. Evenimentul va fi moderat de la lect.
univ. dr. Mihaela Cărăuşan, Şcoala Naţională de Studii Politice
şi Administrative, Bucureşti. Obiectivul workshopului îl reprezintă
identificarea de bune practici care permit instituţiilor de
învăţământ superior să facă faţă provocărilor globalizării şi să
contribuie eficient la dezvoltarea unei forţe de muncă europeană
calificată.
Lucrările pot fi depuse până pe 22 aprilie la adresa de email
eirp2012@univ-danubius.ro cu menţiunea Academic Excellence
Workshop. Cele mai bune lucrări prezentate vor fi publicate în
Jurnalul conferinţei afiliat bazelor de date internaţionale.
Pentru detalii suplimentare privind înregistrarea şi formatul
lucrărilor, accesaţi pagina oficială a evenimentului:
http://www.conferences.univdanubius.ro/fisiere/SatelliteEventEIRP2012.pdf .
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Evenimente Recomandate
de Centrul de Excelenţă
Academică
Conferinţe Naţionale şi
Internaţionale

2012 EU – China Year of Intercultural Dialogue
Anul 2012 a fost declarat Anul Dialogului Intercultural UE –
China, care va fi coordonat în China de Ministerul Culturii, iar
în UE, va fi coordonat de Comisia Europeana, prin Direcţia
Generală pentru Educaţie şi Cultură, în colaborare cu
Delegaţia Comisiei Europene in China.
Numele şi logo-ul Anului Dialogului Intercultural pot fi folosite
pentru evenimente, proiecte şi activităţi care se vor desfăşura
pana pe data de 30 noiembrie 2012 şi care vor contribui
semnificativ la realizarea unuia sau a mai multor obiective ale
Anului Dialogului Intercultural UE-China.
9 http://ec.europa.eu/culture/eu-china/label_en.htm.
Initiaţivele care implică parteneri sau participanţi din două sau
mai multe state membre ale UE (coorganizatori, parteneri
asociaţi sau participanţi individuali) vor fi parte din programul
oficial al Anului Dialogului Intercultural, care va fi disponibil şi
pe pagina dedicată acestuia:
9 http://ec.europa.eu/eu-china-intercultural-dialogue2012.
Pentru posibilitatea de a utiliza utiliza logo-ul Anului, iniţiatorii
de proiecte vor completa formularul de cerere, fiind apoi
trimis la adresa de e-mail:
9 EAC-EUCHINA2012@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/culture/eu-china/label_en.htm
Comisia Europeană are o nouă identitate vizuală
În luna februarie a acestui an, Comisia Europeană ne
prezintă noua identitate vizuală, aceasta din urmă devenind
obligatorie pentru instituţia în cauză. Logo-ul prezentat aduce
în prim-plan unul dintre simbolurile Uniunii Europene, anume
drapelul UE, care este combinat cu un element grafic ce a
avut ca sursă de inspiraţie sediul Comisiei Europene, clădire
renumită a capitalei belgiene, Barlaymont. Comisia
Europeană prezintă pe site-ul său această modificare.
9 http://ec.europa.eu/romania/news/articole_si_dialoguri/
21022012_articol_cladirea_berlaymont_ro.htm
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IP Law European Summit 2012
Olanda, Noordwijk (Grand Hotel Huis Ter Duin)
Perioada de desfăşurare: 8-9 octombrie 2012
Termen: 23 April 2012
Pagina web:
9 http://www.iplawsummiteurope.com/
Vienna International Photo Awards 2012
7.000 EUR premii în bani
Desfăşurare: 2012
Termen: sfârşitul lui aprilie 2012
Destinat: fotografilor internaţionali. Mai multe informaţii puteţi
afla accesând site-ul:
9 http://www.eastchance.com/anunt.asp?q=160,fge,int&i

ssue=20120130&utm_source=eastchanceMailingGrou
ps&utm_medium=email&utm_campaign=20120130
International conference on Challenges of the Knowledge
Society
Perioadă de desfăşurare: 11-12 mai 2012
Loc de desfăşurare: Facultatea de Drept a Universităţii
Nicolae Titulescu din Bucureşti
Pentru mai multe detalii, vizitaţi :
9 http://cks.univnt.ro/cks_2012/taxe.html
Lecţiile crizei: adaptabilitatea şi inovaţia. Conferinţă de
dreptul afacerilor
Întâlnirea va avea loc la Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Drept, Aula Magna Perioadă de desfăşurare :
27-28 aprilie 2012
Taxă participare: 400 lei +TVA
Pentru mai multe detalii, vizitaţi :
9 http://www.juridice.ro/193042/conferinta-de-dreptulafacerilor-2012-bucuresti-27-28-aprilie-2012.html
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International Conference on Economy,
Transdisciplinarity, Cognition
Perioadă de desfăşurare: 17-18 mai
Loc de desfăşurare: Bacău
Pentru mai multe detalii, vizitaţi:
9 http://www.juridice.ro/189688/economytransdisciplinarity-cognition-bacau-17-18-mai2012.html
Simpozion Internaţional pentru Cercetare avansată în
Socio-Economie
18 mai 2012, Bucureşti
Termen limita: 30 aprilie 2012
Are drept scop alcătuirea unui forum pentru cercetătorii din
întreaga lume, un cadru în care aceştia îşi pot prezenta
propriile realizări ale cercetării în domeniul socio-economic.
Website:
9 http://www.reaser.eu/conference/
Conferinţa de Atragere de Fonduri din Comunitate, ediţia a
IX-a
22-23 mai 2012, Cluj-Napoca
Termen limită: 22 mai 2012
Mobilizarea de resurse pentru atragerea de fonduri în
România.
Cea de-a noua ediţie va include 16 ateliere şi două sesiuni
plenare. Teme care acopera abc-ul atragerii de fonduri,
ateliere pentru avansaţi cu ultimele noutăţi din domeniu.
Vorbitori cu expertiză şi experienţă utilă care îşi vor face
cunoscuţi aşii din mânecă. Anul acesta veţi putea sta de
vorbă cu Roland Csaki, expert în metode de atragere de
fonduri la WWF International. Website:
,
9 http://arcromania.ro/content/
http://www.granturi.ro/finantari/persoanefizice/conferinta/conferinta-de-atragere-de-fonduri-dincomunitate-editia-a-ix-a-16498.html
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Conferinţa Stiinţifică Internaţională LUMEN 2012
Iaşi, Romania
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: Logos, Universality,
Mentality, Education, Novelty 2012, va acţiona ca un forum
internaţional de prezentare a ideilor inovatoare, a
principalelor aspecte şi a celor mai recente rezultate.
Perioada de desfăşurare: 21 mai – 3 iunie 2012
Termen limită: 1 mai 2012
Website:
9 http://www.granturi.ro/?cmd=app&scmd=results&start=
45&show=5&keyword=&langselhu=false&langselro=tru
e&langselen=true&deadlined=true&deadlinec=true&so
rt=1&sortorder=2&archive=1&structural=N&lastminute
=false&fresh=true
A 4-a ediţie a Conferinţei Internaţionale în Economie şi
Administraţie
Conferinţă internaţională desfăşurată la Bucureşti, în
perioada 8-9 iunie 2012.
Termen limită pentru înscrieri: 1 mai 2012
ICEA 2012 urmăreşte să aducă împreună cercetători, oameni
de ştiinţă şi studenţi din toate ariile Economiei şi
Administraţiei, asigurând un forum internaţional pentru
diseminarea rezultatelor cercetării, noi idei şi practici.
Website:
9 http://itchannel.ro/faa-sesiune/

TAD – Transatlantic, Dialogue, EGPA
Acest eveniment va fi organizat în Olanda, Radboud
University Nijmegen, în intervalul 6 - 9 iunie 2012.
Scopul evenimentului este de a promova cooperarea între
mediile academice europene şi americane.
Website:
9 http://www.iias-iisa.org/egpa/e/jointventures/special_partnerships/tad/pages/default.aspx
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Conferinţa Internaţională “Guvernanţă, Inteligenţă şi
Securitate în sec. XXI”
Centrul “Altiero Spinelli” de Studiu a Organizării Europene
(UBB Cluj) şi Şcoala Doctorală “Relaţii Internaţionale şi Studii
de Securitate” organizează cea de-a doua ediţie a acestei
conferinţe, care va avea loc la Cluj-Napoca la data de 11 mai
2012.
Se încurajează trimiterea propunerilor de lucrări ce
analizează guvernanţa europeană şi globală, corupţia şi
criminalitatea organizată, securitatea naţională, europeană şi
internaţională, vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările la
adresa securităţii, managementul de criză şi risc, ecoterorismul, securitatea ecologică şi altele.
Taxa de participare la această conferinţă este de 100 RON şi
acoperă masa de prânz şi cocktail-ul, dar şi o diplomă de
participare. Lucrările selectate vor fi cuprinse într-un volum
destinat acestei conferinţe. Termenul limită pentru înscrieri
este 30 martie 2012 (pentru înscrieri sunteţi rugaţi să
completaţi formularul de înscriere), urmând ca pe data de 10
aprilie să fie confirmate acceptarea lucrărilor şi pe data de 25
aprilie să fie transmise lucrările în forma finala.
Taxa de participare va fi achitată tot la data de 25 aprilie
2012.
Formularul de înscriere poate fi descărcat aici:
9 http://groups.yahoo.com/group/romstudyabroad/files/Fi
siere%20Aplicatii/CfP%20Intelligence%20si%20Securi
tate/
Conferinţa “Centenarul Războiului Balcanic (1912-1913):
Circumstanţe în litigiu”
Universitatea Tehnică Orientul Mijlociu (Middle East Tehnical
University din Ankara), Departamentul de Relaţii
Internaţionale.
Conferinţa internaţională se va desfăşura la Ankara, Turcia
între 23 şi 24 mai 2013.
Mai multe informaţii cu privire la conferinţa găsiţi pe site-ul:
9 http://www.ir.metu.edu.tr/pdf/METU_Balkan_cfp_en.pd
f
Eseurile pentru acest eveniment pot fi trimise accesând site-ul:
9 http://www.ir.metu.edu.tr/v2/metu-balkanconferences.html
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Rome, Italy and Mediterranean Conference Cruise 2012
Conferinţă internaţională organizată în Roma (Italia) între 6 şi
8 iunie 2012.
Termen limită: 16 mai 2012
Participanţii la acest eveniment vor avea oportunitatea de a
publica lucrările prezentate. Website:
9 http://www.cluteinstitute.com/conferences/2012RMconf
.html

Conferinţa Internaţională “Securitate, Democraţie şi
Dezvoltare în Caucazul de Sud şi în Regiunea Mării
Negre”
Universitatea Kadir Has din Istanbul în parteneriat cu
Academic Swiss Caucasus Net – ASCN organizează o
conferinţă internaţională pe tema “Securitate, Democratie şi
Dezvoltare în Caucazul de Sud şi în Regiunea Mării Negre”,
care va avea loc în Istanbul, Capitala Culturală Europeană in
2010, în perioada 11-13 octombrie 2012.
Call for paper: termenul limită pentru timiterea lucrărilor este
de 25 aprilie 2012, fiind aşteptate lucrări pe tema conferinţei
semnate de studenţi, absolvenţi (din 2007 şi înainte de acest
an) şi membri ai mediului academic, care în activitatea lor au
abordat astfel de teme.
Lucrările vor fi trimise la adresele: istanbul2012@ascn.ch ;
jan.kreuels@ascn.ch cu subiectul ASCN Istanbul Conference
2012. Rezultatele vor fi publicate în luna mai, candidaţii
selectaţi fiind rugaţi să trimită lucrarea în forma sa integrală,
care sa nu depăsească 5000 de cuvinte, pană în septembrie
2012. Lucrările susţinute în cadrul conferinţei vor apărea în
publicaţii destinate acestei întâlniri.
În ceea ce priveşte locul desfăşurării conferinţei, aceasta va
avea loc la Istanbul, la sediul Universităţii Kadir Has.
Programul oferit de ASCN va acoperi cheltuielile de transport
si cazare pentru toti participanţii selectaţi. Vor exista şi
oportunităţi de co-finanţare, în cazuri individuale în care
cheltuielile vor depăşi cheltuielile medii pe participant.
Website:
9 http://www.ascn.ch/en/Events/ConferenceIstanbul.html
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Conferinţa internaţională “Securitate în Vest, Est şi
Rusia: percepţii, noţiuni şi concepte”
Institutul de Studii Orientale, Academia Rusă de Ştiinţe şi
Universitatea de Stat din Ivanovo organizează la Moscova
(16-18 octombrie 2012) o conferinţă multidisciplinară
internaţională pe tema “Securitate în Vest, Est si Rusia:
percepţii, noţiuni şi concepte”.
În cadrul întâlnirii, dialogul se va desfăşura în limba engleză
şi în limba rusă. Lucrările vor putea fi trimise până la data de
15 mai 2012, în acestea fiind incluse numele celui care o va
prezenta, afilierea academică, titlul lucrării, rezumat de max.
300 de cuvinte şi date de contact (adresa e-mail sau număr
de telefon).
Website-ul evenimentului:
9 http://www.conference.vostokoved.ru
Adresa e-mail:
9 conference@vostokoved.ru
11th European Conference on Research Methodology for
Business and Management Studies
Întâlnirea va fi organizată în Marea Britanie, la Universitatea
din Bolton, în perioada 28-29 iunie 2012.
Termen limită: 20 aprilie 2012
Veti avea oportunitatea de a vă publica lucrarile in Electronic
Journal of Business Research Methods
Aflaţi mai multe informaţii, accesând site-ul evenimentului:
9 http://academicconferences.org/ecrm/ecrm2012/ecrm12-home.htm
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Parteneriate

The Elizabeth Neuffer Fellowship
Bursa oferită în cadrul acestui program va acoperi cheltuielile
de cazare. Acest parteneriat se va desfăşura pe perioada a 7
luni şi este destinat, în principal, jurnalistelor.
Deadline: 30 aprilie 2012
Website:
9 http://www.eastchance.com/anunt.asp?q=1874,us,sch
&issue=20120316&utm_source=eastchanceMailingGr
oups&utm_medium=email&utm_campaign=20120316
Parteneriat cu Institutul Wiesenthal pentru Studierea
Holocaustului 2012-2013
Vienna, Austria
Este oferit ajutor financiar pentru 8 participanţi, programul
fiind destinat membrilor mediului academic.
Perioada de desfăşurare a parteneriatului este de 6-12 luni,
pentru anul academic 2012-2013.
Website:
9 http://www.eastchance.com/anunt.asp?q=1117,eu,sch
&issue=20120321&utm_source=eastchanceMailingGr
oups&utm_medium=email&utm_campaign=20120321
Parteneriat UniCredit & Universităţi
UniCredit a dezvoltat un parteneriat cu universităţi europene
din 22 state, acesta fiind coordonat de Knight of Labor Ugo
Foscolo Foundation Pioneer Fellowship şi destinat celor cu
studii doctorale în ştiinţe economice (finalizate sau în curs de
finalizare), acestei cerinţe adăugându-se şi o cunoaştere
avansată a limbii engleze, dar şi a limbii italiene.
Cele 22 de state incluse în prgramul dezvoltat de UniCredit
sunt: Austria, Azerbaidjan, Bosnia şi Herzegovina, Bulgaria,
Croaţia, Estonia, Germania, Italia, Kazakhstan, Kyrgystan,
Letonia, Lituania, Republica Cehă, Polonia, România, Rusia,
Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Ungaria.
Parteneriatul se va desfăşura pe durata a 12 luni de zile,
câştigătorul urmând să primească o bursă lunară în valoare
de 3000 €, acesta fiind în totalitate sponsorizat de Pioneer
Investments.
Reluând cerinţele impuse de coordonatorul acestui
parteneriat, amintim că se adresează exclusiv celor cu
diplomă doctorală în ştiinţe economice, în finanţe, fiind
acceptaţi şi cei cu studii doctorale în domeniul ştiinţelor
sociale sau politice, finalizate în orice universitate acreditată.
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Întrucât activitatea se va desfăşura in cadrul Departamentului
de Cercetare Economică şi de Piaţă al Pioneer Investments,
cu sediul la Milano, candidaţii trebuie să cunoască, atât limba
engleză, cât şi cea italiană.
Înscrierile la acest program se vor face on-line, pe pagina de
internet a coordonatorului, a Knight of Labor Ugo Foscolo
Foundation Pioneer Fellowship.
9 http://www.unicreditanduniversities.eu
Şcoli de vară

Fundaţia Germană pentru Cercetare
Programul va începe la data de 1 octombrie şi se va
desfăşura pe perioada a 3 ani în Ungaria.
Termen limita: 15 mai 2012
Punctul central al acestei cercetări constă în conflictul cultural
dintre societăţi ale Europei de Sud şi Vest bazat pe concept
politice, culturale, de religie şi instituţionale diferite.
9 http://www.granturi.ro/finantari/persoane-fiziceinstitutiide-cercetare/bursa/german-research-foundation-10postgraduate-positions-16672.html
Research Methods in Social and Political Science
Perioadă de desfăşurare: 25 iunie – 6 iulie 2012
Loc de desfăşurare : NUS University Town, Singapore, Asia
Taxe: 1000$ pentru persoane din mediul academic, 1500$
pentru non-academici.
Pentru mai multe detalii, vizitaţi:
9 http://sg-summerschool.ipsa.org/
Summer Program – Universitatea Central Europeana
Budapesta, Ungaria
Perioada de desfăşurare: 24 iunie- 5 iulie 2012.
Se adresează: studenţilor la programe de master şi
doctoranzilor, cercetători.
Call for proposals:
9 http://www.summer.ceu.hu/call-2013
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Summer School on Human Rights, Minorities and
Diversity Management
Bolzano, Italia
Bursa: 8 burse, incluzând costurile de cazare şi o reducere cu
100 € a taxei de înscriere
Perioada: 26 iunie - 6 iulie 2012
Termen limită: 15 aprilie 2012
Se adresează: 25 - 30 studenţi, tineri cercetători, funcţionari
publici, politicieni, activişti, stakeholders
Mai multe informaţii, puteţi afla, accesând site-ul:
http://www.eastchance.com/anunt.asp?q=416,eu,sco&issue=
20120207&utm_source=eastchanceMailingGroups&utm_med
ium=email&utm_campaign=20120207
Oportunităţi de publicare

Nouă publicaţie: Uniunea Europeană în Afaceri
Internaţionale (EUIA)
Vă anunţăm apariţia unei noi cărţi din seria “Uniunea
Europeană în Afaceri Internaţionale” publicată Palgrave
Macmillan şi sprijinită de Institutul de Studii Europene din
cadrul Universităţii Libere din Bruxelles.
În present, UE este indiscutabil un actor important pe scena
politicii internaţionale, având multe de spus şi în domeniul
dreptului şi, mai ales, al economiei, aceasta conturându-şi
treptat principiile, o dată cu procesul de lărgire, procesul de
integrare. În acelaşi timp, Uniunea are parte de provocări
aduse de toate aceste “noutăţi” din sistemul internaţional,
gândindu-ne chiar la politicile “importate” sau “exportate”.
Prin această publicaţie, va fi prezentată interfaţa dintre
Uniunea Europeană şi afacerile internaţionale, adresându-se
celor interesaţi în aprofundarea acestei teme, dar, mai ales,
grupurilor de academicieni/cercetători şi decidenţilor în
procesul politicilor publice.
Această lucrare va cuprinde analize realizate de statele
membre, va oferi perspective diferite şi va aduce contribuţii
importante în domeniul cercetării în ştiinţe sociale şi
economice. Baza acestei lucrări o constituie ştiinţele politice,
atenţia fiind apoi îndreptată spre alte discipline şi subdiscipline, precum relaţii internaţionale, economie, politica
internaţională, sociologie, drept şi istorie, dorindu-se ca
această serie să reprezinte, de fapt, un angajament
interdisciplinar.
Autorii acestei cărţi au identificate o serie de teme din
domeniul afacerilor internaţionale, care ar putea face obiectul
unor studii viitoare, cuprinse în această serie. Temele
propuse sunt: relaţii bilaterale şi interregionale (relaţiile UE cu
statele membre), instrumente de strategie şi politici externe,
inside-out şi outside-in: impactul dincolo de politicile sale şi
instituţiile internaţionale ale Uniunii Europene.
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Lucrările/Eseurile dumneavostră pe aceste teme sunt
aşteptate la adresele de e-mail ale celor implicaţi in acest
proiect: Sebastian Oberthür (Institutul de Studii Europene din
cadrul
Universităţii
Libere
din
Bruxelles)
Sebastian.oberthuer@vub.ac.be ; Knud Erik Jørgensen
(Knud Aarhus) KEJ@ps.au.dk ; Alex Warleigh-Lack
(Universitatea din Surrey) a.warleigh-lack@surrey.ac.uk si
Amber
Stone-Galilee
(Palgrave
Macmillan)A.StoneGalilee@palgrave.com.
Informaţii suplimentare puteţi obţine de la Marie Tuley
(Institutul de Studii Europene - Pleinalaan 2 <Caldirea
Pleinalaan etaj 1>, 1050 Bruxelles, Belgia; tel: +32 (0) 2 614
80 52; fax: +32 (0) 2 614 80 10; e-mail:
Marie.Tuley@vub.ac.be ; http://www.ies.be.
De asemenea, este pus la dispoziţia celor interesaţi şi un
ghid pentru propuneri, disponbil pe site-ul Palgrave Macmillan
www.palgrave.com/authors/publishing.asp
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