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Rezumat: Soluționarea problemelor economice și sociale ale României, prin simpla integrare europeană, s-a 

dovedit și ea un vis. Uniunea Europeană este mai complexă decât s-a presupus. Ea oferă oportunități, dar și competiție 

de interese, la care se adaugă criza viziunii construcției europene. Începem să înțelegem că o parte a problemelor cu 

care România se confruntă în prezent este datorată și politicii confuze în procesul de integrare europeană. În acest 

context de criză europeană, în care și România este implicată, a devenit clar faptul că singurele soluții ale României 

sunt formularea propriului program de dezvoltare și acțiunile pentru realizarea acestuia. Comunitatea trebuie să 

înceteze să fie un simplu spectator al economiei, ca să ajungă un proiector al propriei sale vieți, prin utilizarea 

resurselor variate de care dispune și prin disciplinarea într-o viziune coerentă a tuturor sectoarelor vieții umane. 

 

Cuvinte cheie: etica; morala creştină; corupţie; devianţă; delicvenţă; prevenire; sancţiune. 

 

 

1. Argumentum 

 

Starea socială actuală a României este rezultatul unui proces istoric. Factorul cel mai important îl 

reprezintă opțiunile strategice adoptate la începutul tranziției și care au orientat întregul proces. Obiectivele 

tranziției României astfel cum au fost stabilite de cecidenţii politici alogeni iar nu de poporul roman, au fost 

îndeplinite: reforma economiei, a sistemului politic, a instituțiilor publice, justiție, sănătate și educație. 

Rezultatul este o societate reformată, dar sărăcită și dezorganizată: dezindustrializare, o agricultură care de 

abia acum trebuie pusă pe un drum normal de dezvoltare, instituții publice cu importante carențe, un stat 

capturat de grupurile de interese, exploatat de acestea, incapabil să prevină explozia corupției. Costul social 

este apreciabil: pierderea locurilor de muncă, migrația șocantă în Occident, o sărăcire explozivă, dar și 

grupuri restrânse care afișează o bogăție ostentativă, o populație demoralizată, neîncredere în instituțiile 

publice; o stare socială sever deteriorată. În noua etapă în care România a intrat, alături de refacerea tuturor 

sferelor economice și sociale, starea socială a României/calitatea vieții a colectivității, sever deteriorată, se 

impune ca o atenție prioritară. Problemele grave acumulate nu mai pot fi ignorate în speranța soluționării lor 

„automate” în viitor. Se prefigurează, de asemenea, noi probleme care se vor agrava și care trebuie anticipate 

prin adoptarea unor acțiuni preventive.  

Soluționarea problemelor economice și sociale ale României prin simpla integrare europeană s-a 

dovedit și ea un vis. Uniunea Europeană este mai complexă decât s-a presupus. Ea oferă oportunități, dar și 

competiție de interese, la care se adaugă criza viziunii construcției europene. Începem să înțelegem că o parte 

a problemelor cu care România se confruntă în prezent este datorată și politicii confuze în procesul de 

integrare europeană. În acest context de criză europeană, în care și România este implicată, a devenit clar 

faptul că singurele soluții ale României sunt formularea propriului program de dezvoltare și acțiunile pentru 

realizarea acestuia. Calitatea vieții este conceptul cheie al stării sociale a unei comunități. Calitatea vieții este 

valoarea pentru om a vieții sale; cât de bună sau rea este viața pe care o trăiește, atât în ansamblul ei, cât și pe 

componentele sale particulare: starea de sănătate, familia, profesia și locul de muncă, resursele financiare 

disponibile, bunurile pe care le posedă, timpul liber, mediul social, prietenii și colegii, societatea în ansamblu 

în care trăiește. Calitatea vieții reprezintă calitatea globală, sintetică a tuturor condițiilor și sferelor din care se 
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compune viața; gradul în care viața produce satisfacție. Complementar, începe să fie utilizat și conceptul de 

calitate a societății. O societate bună este societatea care oferă un nivel ridicat al calității vieții, o construcție 

a societății centrată pe nevoile și aspirațiile oamenilor. 

Comunitatea trebuie să înceteze să fie un simplu spectator al economiei, ca să ajungă un proiector al 

propriei sale vieți, prin utilizarea resurselor variate de care dispune și prin disciplinarea într-o viziune 

coerentă a tuturor sectoarelor vieții umane. În ultimii 10 ani, Calitatea Vieții a devenit o preocupare 

sistematică la nivelul UE, statisticile europene oferind o oportunitate nouă de evaluare comparativă a 

indicatorilor CV, fiecare țară putându-se evalua în raport cu celelalte țări europene.  

Numai că deși unite în modelul european, prosperitatea, virtutea şi libertatea și au fost de mult timp, 

și mai sunt și astăzi, disociate în gândirea - morală, politică și juridică - despre dreptate. Mai exact, fiecare 

dintre aceste trei elemente a întemeiat câte un model distinct despre dreptate și, în mod implicit, despre cea 

mai potrivită alcătuire a societății pentru împlinirea dorinței de recunoaștere. Cea mai succintă descriere a 

primului model de dreptate, acela întemeiat pe ideea de virtute, a fost dată de Ulpian, într-un text păstrat în 

Digestele lui Justinian: Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum quique tribuere. Juris praecepta 

sunt haec: honeste vivere, neminem laedere, suum quique tribuere. Repetarea sintagmei suum quique 

tribuere în două fraze diferite, nu are doar o funcție stilistică. În prima frază, sintagma este legată 

de justiție, înțeleasă nu ca instituție, ci ca dreptate. Înțelegerea dreptății ca voință constantă și perpetuă de a 

da fiecăruia ce i se cuvine pune în lumină semnificația morală a acestei noțiuni. Înainte de a fi o valoare 

juridică, dreptatea este o valoare morală, iar voința de a urmări în mod constant și perpetuu dreptatea ca scop, 

este doar o expresie a virtuții de a urmări binele ca scop suprem al vieții. Într-un sens asemănător, dar mai 

direct, Celsus, citat de Ulpian într-un alt text din Digeste, a definit dreptul (jus) ca fiind ars boni et 

aequi. Altfel spus, dreptul și-ar pierde fundamentul moral dacă s-ar întemeia doar pe ideea de echitate, 

abandonând binele ca scop suprem. Pentru a-și păstra funcția creatoare de ordine în cetate, dreptatea trebuie 

să fie o formă de realizare a binelui. Astfel înțeleasă, prima frază din textul lui Ulpian este o preluare, în 

forma lapidară a limbii latine, a concepției despre dreptate pe care o expune Aristotel în Cartea a V-a din 

„Etica Nicomahică” [1]. 

Înainte de a edifica arhitectura conceptului de dreptate, Aristotel evidențiază legătura firească 

dintre virtute și practicarea virtuții. Nu este de ajuns ca actele îndeplinite în conformitate cu virtutea „să 

posede în sine calitățile respective pentru a fi înfăptuite”; mai trebuie ca acela care acționează „să o facă într-

un anume fel: mai întâi, fiind conștient de ceea ce face, apoi având o intenție precisă și anume de a săvârși 

acel act în conformitate cu virtutea, iar în al treilea rând, înfăptuind acel act cu o fermitate de neclintit”. 

Numai astfel, „orice virtute, în calitatea sa de virtute, perfecționează pe cel care o posedă și opera sa”. Numai 

cel care practică virtutea „ar putea deveni un om virtuos”. În acest context, dreptatea ca virtute este 

„dispoziția morală datorită căreia suntem apți de acte de dreptate și datorită căreia le înfăptuim efectiv sau 

dorim să le înfăptuim”. Dar dreptatea nu este doar una dintre virtuți, ci este, cum spune filosoful într-un 

limbaj poetic, „suverană a virtuților, mai strălucitoare decât luceafărul de seară, mai strălucitoare decât 

luceafărul de zi”, citând totodată un proverb „dreptatea concentrează în ea întreaga virtute”, pentru ca apoi să 

adauge: „Dreptatea nu reprezintă o parte a virtuții, ci virtutea în întregime…; nedreptatea nu este doar o parte 

a viciului, ci viciul în întregime”. Un motiv special justifică această poziție a dreptății ca suverană a 

virtuților: „cel ce o posedă face uz de virtutea sa și în favoarea altora, nu numai pentru sine”. Iar apoi, 

Aristotel reia și întărește această idee: „Dreptatea este singura dintre virtuți ce face un bine pentru altul, 

manifestându-se în favoarea altuia”. Este punctul în care dreptatea ca valoare morală se întâlnește cu 

dreptatea ca valoare juridică. Întrucât morala urmărește perfecționarea, armonia vieții sufletești, normele și 

valorile acesteia se referă la raporturile cu noi înșine. Este semnificația luminoasă a celebrei formule a lui 

Kant „Cerul înstelat deasupra mea și legea morală în mine”, cuvinte înscrise și pe stela funerară din 

Königsberg (este încă o ironie a istoriei faptul că orașul în care s-a născut, a trăit - fără să facă nicio călătorie 

în afara lui - și a murit filosoful german se numește astăzi Kaliningrad). Totuși, ca virtute și ca valoare 

morală, dreptatea nu are ca obiect doar raporturile cu noi înșine, ci și raporturile cu ceilalți, intrând astfel în 

domeniul de reglementare al dreptului, care urmărește armonia cetății. Așadar, dreptatea are ca scop atât 

armonia vieții sufletești, cât și pe aceea a cetății. Din acest motiv, Ulpian subliniază în prima frază din textul 

citat dubla valență, morală și juridică, a dreptății, iar în a doua frază accentuează dimensiunea juridică a 

acesteia, transpusă în trei norme. Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, neminem laedere, suum quique 

tribuere. 
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Pentru romani, ca și pentru vechii greci, fundamentarea morală a dreptului era de la sine înțeleasă, 

astfel încât nu era deloc nefiresc ca o valoare morală să fie preluată expres în norme juridice. Aristotel însuși 

precizează în „Etica Nicomahică”: „legislatorii îi fac pe cetățeni să devină buni, obișnuindu-i cu binele; prin 

aceasta se deosebește legislația bună, de una rea”. Iar mai departe, concluzionează: „Dreptatea există numai 

la cei ale căror raporturi sunt reglementate prin lege… De aceea nu ne lăsăm guvernați de un om, ci de lege, 

pentru că un om își poate exercita puterea în propriul interes, devenind astfel un tiran. Cel învestit cu 

autoritate nu este decât apărătorul dreptății”. Este ușor de recunoscut în aceste cuvinte rădăcinile concepției 

moderne privind statul de drept, indiferent dacă aceasta a fost afirmată cu valoare practică, ca în dreptul 

englez (rule of law) sau mai mult teoretizată, ca în dreptul german (staatsrecht) ori în dreptul francez (l’état 

de droit) [2]. 

Dubla reflectare a dreptății, în raporturile cu noi înșine și în raporturile cu ceilalți, permite 

exprimarea matematică a criteriului dreptății, respectiv a egalității. Prin identificarea acestui criteriu, 

Aristotel începe edificarea arhitecturii conceptului de dreptate. Este simplu să afirmi că dreptatea presupune 

să dai fiecăruia ce i se cuvine, dar este mai greu să găsești răspunsul la întrebarea: ce i se cuvine fiecăruia? 

Pentru a răspunde la această întrebare, plecând de la criteriul egalității, Aristotel precizează că dreptatea 

funcționează ca un termen mediu între două perechi de termeni: două lucruri și două persoane. Egalitatea este 

acest termen mediu. Exprimată matematic, egalitatea, ca criteriu al dreptății, nu este doar una pur aritmetică, 

ci și una proporțională. Egalitatea proporțională își dezvăluie mai bine sensul în contextul celor două tipuri de 

dreptate descrise de filosof: dreptatea distributivă și dreptatea corectivă [3]. 

În primul caz, distribuția a ceea ce este de împărțit se face în funcție de merit. Partea fiecăruia este 

egală cu ceea ce merită. Criteriul dreptății funcționează în acest caz ca egalitate proporțională. Așadar, în 

ipoteza dreptății distributive funcționează două criterii, cel al meritului și cel al egalității proporționale. 

Astăzi am spune că, din perspectiva dreptului substanțial, dreptatea distributivă se aplică în structurile 

ierarhizate, cum sunt relațiile contractuale de muncă, entitățile corporatiste, administrația publică, 

concursurile și examenele din sistemul de învățământ și activitățile competiționale. Dreptatea corectivă se 

aplică ori de câte ori se produce un dezechilibru în raporturile de egalitate, astfel încât o persoană obține un 

beneficiu în defavoarea alteia, ceea ce apare ca o nedreptate. Iar Aristotel precizează că e mai bine să suferi 

nedreptatea decât să o cauzezi altuia. Prin această idee Etica Nicomahică anticipează etica lui Isus. Pentru 

restabilirea egalității, este nevoie de repararea acestei nedreptății. Ca și în cazul dreptății distributive, apare și 

în acest caz un al doilea criteriu, dar nu cel al meritului: ideea egalității este dublată de ideea de reparare sau, 

mai general, de ideea de sancționare. În terminologia actuală, ar fi vorba fie de un caz de răspundere 

delictuală sau de răspundere contractuală, fie de un raport născut dintr-un fapt juridic licit, care cuprinde în 

conținutul său o obligație de reparare patrimonială în sarcina celui care s-a îmbogățit, fie de sancțiunile 

penale ori contravenționale [4]. 

Dreptatea corectivă presupune existența judecătorului, ca intermediar, respectiv ca un termen mediu 

între plus și minus, adică între cel care suportă nedreptatea și cel care cauzează nedreptatea sau beneficiază 

de ea. Rezultă că, în mod implicit, dreptatea corectivă are nu doar un sens substanțial, ci și unul procedural. 

Criteriul egalității este pus în evidență de Aristotel prin semnificațiile etimologice ale termenilor 

utilizați: dikaion înseamnă nu numai drept, ci și împărțirea în părți egale; dikha înseamnă părți 

egale; dikhaion înseamnă împărțit în părți egale; dikastes înseamnă judecător, dikhastes înseamnă cel ce 

împarte în două. Așadar, egalitatea este criteriul comun și pentru dreptatea distributivă, și pentru cea 

corectivă. În plus, acest criteriu funcționează și în raporturile de reciprocitate. Deși Aristotel nu o spune 

expres, rezultă că are în vedere a treia accepție a dreptății, pe care o putem numi dreptatea reciprocă. După 

ce evocă ideea pitagoreică potrivit căreia „Este drept de a suferi la rândul tău răul pe care i l-ai făcut altuia”, 

formulare în care regăsim legea talionului, Aristotel precizează că activitatea economică este adevăratul 

domeniu al reciprocității, „ca schimb guvernat de principiul egalității” prin intermediul unității comune de 

măsură care este moneda. Forma juridică specifică acestei activități de schimb economic, întemeiat pe 

reciprocitate, este, cum am spune astăzi în termenii dreptului civil, contractul sinalagmatic, cu titlu oneros, 

comutativ.  

În toate aceste trei accepții, distributivă, corectivă și reciprocă, „dreptatea este un fel de medietate în 

sensul ca ea ocupă o poziție intermediară, pe când nedreptatea ocupă extremele”. Reunind aceste trei accepții, 

care configurează arhitectura conceptului de dreptate ca valoare juridică, și ideea de virtute, Aristotel se 

întoarce la semnificația morală a conceptului. Definiția pe care o elaborează este cuprinzătoare pentru ambele 

dimensiuni: „dreptatea este dispoziția morală datorită căreia numim drept omul capabil să înfăptuiască în 
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mod deliberat ceea ce este drept și să opereze o justă distribuire, fie între el și altcineva, fie între alte două 

persoane astfel încât din ceea ce este de dorit să nu-și atribuie sieși mai mult și altora mai puțin (și invers din 

ceea ce este dăunător), și să respecte egalitatea proporțională și să procedeze la fel și când este vorba de alte 

două persoane”. Concepția despre dreptate a lui Aristotel a fundamentat dreptul roman, păstrându-și multă 

vreme relevanța, nu numai până la prăbușirea Imperiului Roman de Apus, iar apoi și a Imperiului Roman de 

Răsărit, convertit în forma bizantină, ci și în întreg Evul Mediu, întrucât dreptul roman a continuat să se 

aplice, în mod direct sau indirect, în multe părți ale Europei, chiar dincolo de existența entității statale care l-a 

creat.  

În gândirea modernă - morală, politică și juridică - această concepție a lui Aristotel despre dreptate 

și-a pierdut treptat influența, deși ea se regăsește, mai mult sau mai puțin camuflat, în mai toate codurile din 

sistemul de drept romano-germanic. Mai ales gândirea modernă anglo-saxonă a contribuit la elaborarea unor 

concepții noi despre dreptate. Teoria despre dreptate întemeiată pe ideea de prosperitate, numită utilitarism, - 

elaborată, în forma sa clasică, de Jeremy Bentham, James Mill (tatăl) și John Stuart Mill (fiul) -, afirmă că 

acțiunile drepte sunt cele care asigură cel mai mare bine posibil pentru cei mai mulți membri ai comunității, 

asigurând astfel maximizarea beneficiilor care rezultă din aceste acțiuni.  

 Ideea de libertate a întemeiat concepții diferite despre dreptate. Nici nu se putea altfel, 

întrucât liberalismul este o familie de gândire extrem de diversă, care acoperă o arie doctrinară largă, de la 

stânga la dreapta, ceea ce explică de ce concepțiile despre dreptate bazate pe ideea de libertate se află uneori 

în opoziție una cu alta. Mai ales în Statele Unite s-a conturat o polaritate netă între liberalismul de stânga, 

promotor al egalitarismului, pe de o parte, și liberalismul de dreapta, numit libertarianism, promotor al 

statului minimal, pe de altă parte. Concepției despre dreptate a lui John Rawls, elaborată de pe pozițiile 

liberalismului de stânga, i se opun concepțiile despre dreptate elaborate de Robert Nozick, un libertarian 

radical, și David Schmidtz, un libertarian moderat [5]. 

John Rawls a apreciat că diferențele în democrație sunt firești, iar societatea liberală este posibilă 

numai dacă se recunoaște existența unor doctrine cuprinzătoare, conflictuale și ireconciliabile, pe de o parte, 

și se identifică, pe de altă parte, fundamentele constituționale care să permită conviețuirea acestor doctrine. 

Din această perspectivă, societatea liberală trebuie să se întemeieze pe recunoașterea reciprocă. Consacrarea, 

ca doctrină oficială, a unui set de valori și de principii, cu consecința anulării altor identități doctrinare și a 

eterogenității ideologice ar contrazice chiar fundamentul societății liberale. Rezultă că dreptatea presupune 

respectarea drepturilor omului, cu toată diversitatea identitară implicată. Totuși, John Rawls face distincție 

între doctrinele cuprinzătoare rezonabile și cele nerezonabile, primele fiind în acord, iar celelalte în dezacord 

cu bazele constituționale ale societății, dar nu se preocupă mai departe de găsirea unei soluții pentru 

conflictul care se naște din acest dezacord. În schimb, el construiește o teorie a spațiilor de libertate egale de 

care trebuie să beneficieze toți indivizii, cu consecința că apariția inegalităților justifică redistribuirea în 

favoarea celor dezavantajați. Teoria spațiilor de libertate egale este dublată de teoria discriminării pozitive 

[6]. 

Robert Nozick și David Schmidtz demonstrează, cu argumente diferite, dar convergente, că nu orice 

inegalitate este nedreaptă, ci numai aceea ale cărei surse sunt nedrepte. Concepția despre dreptate nu se poate 

întemeia doar pe criteriul egalității și, cu atât mai puțin, pe egalitarism. Mai ales David Schmidtz elaborează 

o teorie a dreptății cu o pluralitate de criterii. Pe lângă egalitate, funcționează – în mod complementar sau 

distinct de aceasta, în raport cu fiecare context – fie criteriul meritului, fie criteriul reciprocității, fie criteriul 

nevoii. Împărtășesc preferința acestui autor față de criteriul reciprocității, regăsit, cum am văzut, și la 

Aristotel, dar de data aceasta înțeles în mod autonom, iar nu ca un simplu complement al egalității. Teza lui 

Schmidtz este că „Niciun principiu unic nu reprezintă mai mult decât un element al dreptății. Însă principiile 

reciprocității sunt în centrul unei societăți drepte”. Spre deosebire de Aristotel, care înțelegea reciprocitatea 

ca o modalitate prin care părțile își păstrează poziția inițială, fără pierdere și fără câștig, singura ipoteză 

compatibilă cu criteriul egalității, David Schmidtz pune în lumină funcția reciprocității de stimulare a 

cooperării, adică de schimb mutual avantajos. Această înțelegere a reciprocității explică, în bună măsură, 

potențialul capitalismului de a crea prosperitate. Mai mult, fără să presupună neapărat egalitatea absolută a 

prestațiilor reciproce, schimbul este liantul care dă coeziune oricărei comunități, nu numai în economie, ci și 

în cultură și în organizarea politică. Societățile întemeiate pe democrația constituțională și pe economia de 

piață sunt drepte tocmai pentru că spațiile de libertate ale indivizilor nu sunt doar garantate, ci se și află în 

raporturi de comunicare patrimonială și nepatrimonială prin care se îmbogățesc reciproc. În felul 

acesta, dreptatea se asociază nu numai cu libertatea, ci și cu prosperitatea. Sunt aceste teorii moderne despre 
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dreptate - întemeiate fie pe ideea de prosperitate, fie pe ideea de libertate - incompatibile cu concepția despre 

dreptate, întemeiată pe virtute, așa cum au formulat-o Aristotel, Ulpian și Celsus?  

Un răspuns parțial la această întrebare ar porni de la modul în care Kant a definit virtutea, făcând 

apel la ideea de curaj. Așa cum curajul este hotărârea bine gândită de a te opune acțiunii altui om curajos și 

puternic, dar nedrept, tot astfel, virtutea este voința de a înfrunta acțiunea injustă a dușmanilor pe care îi 

avem în noi înșine, ceea ce presupune un dialog interior, adică descoperirea propriei cunoștințe morale. 

Numai în măsura în care dialogăm cu noi înșine, înfruntându-ne dușmanii interiori, avem posibilitatea să 

descoperim alteritatea, care poate să fie însă nu numai una prietenoasă, ci și una inamică. Din această 

perspectivă, virtutea este tocmai puterea de a ne înfrunta dușmanii interiori, pentru a avea după aceea 

competența morală de a înfrunta dușmanii exteriori și acțiunile lor nedrepte; trebuie să înfruntăm, mai întâi, 

acțiunea injustă din noi înșine, pentru a putea înfrunta apoi acțiunea nedreaptă din afara noastră. O asemenea 

înțelegere a virtuții nu este incompatibilă cu concepția despre dreptate întemeiată pe ideea libertate. Până la 

urmă, spațiul de libertate nu poate fi construit fără virtuți și valori compatibile cu această idee: toleranța, 

dialogul, încrederea, contractul și proprietatea. Desigur, etica liberală este una minimalistă, întrucât apărând 

aceste valori, ea își păstrează neutralitatea în raport cu alte seturi de valori morale, împărtășite de diferite 

grupuri din societate. Acest tip de minimalism etic evită primejdia maximalismului etic, adică a oricărui 

fundamentalism, fie el ideologic sau religios. Trebuie subliniat că minimalismul etic nu se confundă cu 

indiferența, care este la fel de periculoasă ca fanatismul. Natura evenimentelor și ritmul lor accelerat au 

infirmat cu totul ideea de sfârșit al istoriei și au scos la iveală noi și periculoase forme de nedreptate în 

România, în Europa și în lume [7]. 

Este posibil ca astăzi etica minimalistă și neutrală mai este eficientă întotdeauna atât pentru a păstra 

identitatea noastră națională și identitatea culturii și civilizației europene, cât și pentru a înfrunta agresiunile 

care le amenință. Până la urmă, dincolo de valorile neutrale ale toleranței, dialogului, încrederii, contractului 

și proprietății, există valori care exprimă apartenența noastră la aceste două identități. Toate aceste valori 

trebuie sa fie apărate, întrucât cele care definesc identitatea europeană nu pot subzista fără cele care exprimă 

identitatea națională. Iar dreptul – fără a deveni un instrument de legiferare a principiilor morale – trebuie să 

se fundamenteze pe valorile din ambele categorii, altfel vom fi spectatorii triști nu numai ai dezintegrării 

identităților naționale, ci și ai pierderii identității culturii și civilizației euroatlantice. Respectul și toleranța 

față de alții sunt virtuți definitorii ale spațiului constituțional și juridic, național și european, dar, pentru ca 

această adevărată patrie să nu se dizolve în viitor, trebuie să redeșteptăm virtuțile care promovează 

sentimentele de apartenență națională și europeană. Desigur, renașterea acestor sentimente nu trebuie să aibă 

un rost agresiv, ci numai unul defensiv, de apărare a identității culturii și civilizației europene și a identităților 

naționale care o alcătuiesc: si vis pacem, para bellum.  

Mai mult, ducând mai departe o idee exprimată de Mircea Dumitru, că este dezirabilă o concepție 

despre dreptate care să se întemeieze pe o pluralitate de criterii, acționând conjugat sau separat, în funcție de 

context, și care să reunească virtutea, libertatea și prosperitatea. O asemenea concepție nu poate fi însă 

aplicată într-un spațiu abstract, fără determinări identitare, ci numai în cadrul unor identități comunitare 

concentrice, pornind de la cele restrânse, cum sunt familia și grupul de vecini, continuând apoi cu comuna 

sau orașul în care locuim, pentru a urca până la comunitatea națională și la cea europeană. Dar oricât de 

cuprinzător ar fi elaborată o teorie despre dreptate, ea rămâne ineficientă în absența imaginației juridice. 

Libertatea, prosperitatea, egalitatea, meritul, nevoia și reciprocitatea nu sunt unități rigide de măsurare a 

dreptății. Ele pot fi puse în operă numai prin virtuțile celor care sunt animați de idealul dreptății. Imaginația 

juridică este fermentul și catalizatorul prin care aceste virtuți pot înfăptui dreptatea într-un context dat. 

Imaginație juridică trebuie să aibă toți juriștii, indiferent de specialitatea pe care o au și de poziția pe care o 

ocupă. Legiuitorii trebuie să aibă imaginație juridică. Administrația trebuie să aibă imaginație juridică. Cei 

mai importanți în această operă de înfăptuire a dreptății sunt însă judecătorii. În adagiul Justitia est 

fundamentum regnorum, termenul justiție are și sensul de dreptate, și sensul de instituție care înfăptuiește 

dreptatea. Iată de ce în primul rând judecătorii trebuie să fie animați de virtutea echității, care este vectorul 

imaginației juridice.  

Să ne întoarcem la Aristotel. Pentru el, echitatea este forma superioară a dreptății: „Natura proprie a 

echitabilului constă în a fi un amendament al legii, în măsura în care generalitatea ei o face incompletă. Nu 

totul poate fi reglementat prin lege… Regula pentru ceea ce este nedeterminat trebuie să fie la rândul ei 

nedeterminată. Echitabilul este drept și este superior unui anumit tip de drept”. În mod complementar, 

Stagiritul definește natura omului echitabil: „Cel ce își propune și îndeplinește efectiv acte echitabile, cel care 
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nu se cramponează de lege în detrimentul altora, ci mai degrabă înclină să cedeze din dreptul său, deși are 

legea de partea lui, este un om echitabil; dispoziția morală care îl caracterizează, echitatea, este o formă de 

dreptate”. Chiar dacă Aristotel nu folosește noțiunea de imaginație juridică, este neîndoielnic că modul în 

care definește echitatea presupune imaginație juridică. 

Mult mai târziu, Edmund Burke va utiliza conceptul de „imaginație morală” în „Reflecții asupra 

Revoluției din Franța” (1790), carte în care vorbește despre „adăugirile rafinate - preluate din garderoba 

imaginației morale, care pornesc de la inimă și apoi trec prin rațiune, care confirmă că sunt necesare ca să 

acopere defectele firii noastre despuiate și tremurânde și o fac să crească în proprii noștri ochi”. Și mai târziu, 

Russell Kirk, un profund gânditor conservator american, va relua și va dezvolta conceptul de imaginație 

morală, definit ca „forța percepției etice care trece dincolo de barierele experienței personale și de 

evenimentele efemere. Imaginația morală aspiră să cuprindă ordinea cuvenită la nivelul sufletului și ordinea 

cuvenită la nivelul comunității”. Dacă Edmund Burke a apreciat, în mod pertinent, că imaginația morală se 

manifestă într-o formă superioară în poezie și în artă, iar Russell Kirk a adăugat că „imaginația morală a fost 

darul și obsesia lui Platon, Virgiliu și Dante”, putem astăzi adăuga, pe urmele lui Aristotel, că imaginația 

juridică, pandantul imaginației morale, trebuie să fie darul și obsesia juriștilor, în general, ale judecătorilor, în 

special. Iar toți aceștia trebuie să se întoarcă mereu la sursele culturale ale dreptății, singurele din care se 

poate hrăni imaginația juridică. În concluzie, virtutea dreptății și imaginația juridică sunt consubstanțiale. 

Astfel se regăsesc și în Predica de pe munte, redată în Evanghelia după Matei, în pasajul Fericirilor: „Fericiți 

cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor 

este împărăția cerurilor” [8]. 

 Numai că aceste cosideraţii teoretice introductive şi argumentative ale demersului nostru de cercetare 

ştiinţifică nu are doar scopul de a încuraja activitatea de cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai 

eficace și eficiente modalități de prevenire și combatere a multiplelor forme de devianță și delincvență, 

oferind totodată un cadru academic adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria 

temelor de interes, ci şi identificarea evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și 

criminalitate națională și transfrontalieră, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a 

instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisocial. De asemenea, 

încearcă să conducă la promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice 

ale vieții cotidiene, prin colaborarea dintre mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și 

criminalității, din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică în cazul studiului 

nostru care se va axa în secţiunea următoare pe aspectele managementului imoral caracteristic, din păcate, 

vremurilor noastre. 

 

 2. Managementul imoral, cauză a multiplelor forme de devianță și delincvență 

  

Managementul imoral este un stil de conducere care nu numai că este lipsit de cele mai elementare 

principii sau precepte etice, dar care implică şi o opoziţie hotărâtă şi activă împotriva a tot ceea ce este etic. 

Administraţia imorală contravine, în mod deschis, tuturor principiilor etice. Această abordare susţine faptul 

că obiectivele managerului aflat la conducerea unei entităţi publice sau private întrucât corupţia nu are 

bariere sunt pur egoiste (dacă acesta nu urmăreşte decât obţinerea de profituri proprii) sau se bazează 

exclusiv pe rentabilitatea şi succesul organizaţional (dacă individul acţionează strict ca un agent sau ca un 

reprezentant al angajatorului său). Datorită faptului că managerul se opune activ la toate aspectele 

considerate drept etice, rezultă că el este capabil să distingă între acţiunile bune şi cele rele şi, cu toate 

acestea, alege să acţioneze în mod incorect sau imoral. Managerul imoral consideră că legea sau preceptele 

legale constituie impedimente pe care trebuie să le depăşească pentru a-şi îndeplini scopurile propuse. 

Strategia practică a administraţiei imorale constă în utilizarea optimă a tuturor oportunităţilor pentru a obţine, 

cu orice preţ, beneficii organizaţionale sau personale. Există două tipuri de manageri amorali: cei amorali în 

mod deliberat şi cei amorali în mod involuntar. 

Managerii amorali în mod involuntar nu sunt nici morali, nici imorali, dar nici nu sunt conştienţi şi 

nici nu se preocupă de faptul că deciziile lor de afaceri din viaţa de zi cu zi pot produce efecte negative/ 

nocive asupra persoanelor direct relaţionate cu entitatea pe care ei o conduc. Managerilor amorali involuntari 

le lipseşte cu desăvârşire percepţia sau conştiinţa etică; ei acţionează pe plan organizaţional fără să ia în 

calcul şi dimensiunea etică a actelor lor sau, pur şi simplu, sunt neglijenţi şi insensibili cu privire la efectele şi 

implicaţiile acţiunilor lor asupra participanţilor la respectiva entitate. Aceşti manageri pot avea intenţii bune, 
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dar nu îşi dau seama de faptul că deciziile şi acţiunile lor pot dăuna celor cu care interacţionează. Managerii 

amorali în mod involuntar se bazează pe litera legii ca principal instrument etic. 

Managerii amorali în mod deliberat consideră că aspectele de ordin etic vizează numai viaţa privată a 

individului, nu şi activităţile în general. Aceşti manageri sunt persoane care resping ideea combinării 

afacerilor cu etica; ei sunt convinşi de faptul că activităţile lor se desfăşoară într-un cadru diferit de cel în 

care se aplică principiile, raţionamentele şi normele etice. Deşi, în prezent, majoritatea managerilor sunt 

amorali în mod involuntar, încă mai există indivizi (într-adevăr, puţini) care consideră, pur şi simplu, că etica 

nu îşi găseşte locul în activităţile lor sau în procesul de luare a deciziilor organizaţionale. Astfel, ţinând cont 

de clasificarea de mai sus, există două ipoteze posibile în legătură cu cele trei modele de moralitate din 

management, utile pentru etica în conducerea entităţilor de drept public sau privat. 

 Prima ipoteză se referă la distribuirea celor trei tipuri de manageri în cadrul populaţiei 

administrative, în general. Această ipoteză a populaţiei indică faptul că, în totalitatea cadrelor de conducere, 

cele trei tipuri de manageri se distribuie, de obicei, astfel încât administraţia morală şi cea imorală ocupă cele 

două extreme ale unei curbe, iar administraţia amorală ocupă partea mediană, care este şi cea mai mare, a 

aceleiaşi curbe (clopotul lui Gauss). În conformitate cu acest punct de vedere, ţinând cont de definiţiile 

prezentate mai sus, există puţini manageri morali şi imorali, iar marea majoritate a acestora sunt amorali 

(aceşti manageri sunt bine intenţionaţi, dar pur şi simplu nu gândesc în termeni etici când iau deciziile pe care 

le implică activitatea lor cotidiană). 

A doua ipoteză s-ar putea numi ipoteza individuală. Această abordare susţine faptul că fiecare din 

cele trei modele de moralitate din management coexistă şi se manifestă, în anumite momente şi în diverse 

circumstanţe, în fiecare manager. În general, managerul unei companii este amoral în cea mai mare parte a 

timpului, dar câteodată se comportă moral sau imoral, ţinând cont de o varietate de factori care influenţează 

respectiva situaţie. Nici una dintre cele două ipoteze de mai sus nu s-a demonstrat în mod empiric, totuşi, 

constituie un punct de reflecţie pentru managerii care încearcă să evite tipurile imorale şi amorale. În prezent, 

se poate afirma că problema socială cea mai gravă pe care o întâmpină organizaţiile de afaceri actuale este 

predominanţa managerilor amorali, mai mult decât a celor imorali. Administraţia imorală este cea care ţine 

prima pagină a ziarelor, dar problema dominantă şi mai insidioasă este reprezentată de faptul că managerii nu 

şi-au integrat un sistem de valori etice în mecanismul de luare a deciziilor cotidiene, ceea ce îi transformă în 

manageri amorali - persoane bune, în esenţă, dar care consideră că lumea competitivă de azi este neutră din 

punct de vedere etic. Criticile la adresa entităţilor şi organizaţiilor vor continua până când managerii amorali 

vor adopta un comportament moral. 

 

 3. Managementul moral soluţie pentru salvarea societăţii 

  

La extrema opusă faţă de managementul imoral se află managementul (administraţia) morală, care îşi 

bazează întreaga activitate pe principii înalte de comportament etic şi pe norme profesionale de conduită. 

Administraţia morală se străduieşte să dea dovadă de un comportament etic, concretizat în orientarea sa către 

legalitate, strategia generală de funcţionare, interesul, obiectivele, motivaţiile şi preocuparea sa pentru 

normele etice şi principiile profesionale de conduită. În opoziţie cu principiile egoiste ale managementului 

imoral, administraţia morală aspiră la obţinerea succesului într-un cadru etic bine determinat (implică 

respectarea unor principii etice precum imparţialitatea, dreptatea şi ordinea legală predeterminată). 

Administraţia morală nu vizează obţinerea profitului ilegal sau imoral; în plus, abordarea morală nu 

urmăreşte numai litera, ci şi spiritul legii (acesta este principiul minim al unui comportament etic, dat fiind 

faptul că managerul moral încearcă să activeze la un nivel de moralitate mult superior celui cerut de lege). 

Administraţia morală implică şi o conducere morală, corectă din toate punctele de vedere. Managementul 

moral va adopta o strategie a integrităţii - caracterizată de concepţia conform căreia etica este forţa motrice a 

organizaţiei de afaceri. Valorile etice determină căutarea, de către conducere, a oportunităţilor de afaceri, 

desemnarea sistemelor organizaţionale şi procesul de luare a deciziilor. În cadrul strategiei integrităţii, 

valorile etice oferă un cadru de referinţă comun şi servesc la unificarea diferitelor funcţii, linii de negociere şi 

grupuri de angajaţi. Această perspectivă evidenţiază valorile care definesc o organizaţie şi pe care aceasta le 

apără ca semn al individualităţii sale. 

 Substanţa oricăror discuţii despre legalitate şi moralitate în administraţie sunt scopul şi obligaţiile (în 

sensul de responsabilitate) unei afaceri [9].  Scopul unei administrații publice sau private este clar, poate fi 

documentat şi exprimat. În schimb, obligaţia (sau datoria) reprezintă un subiect controversat, mai ales în sens 
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moral, atrăgând atenţia asupra conceptului de responsabilitate (nu doar „responsibility” în limba engleza, dar 

mai ales „accountability”, cu sensul de „a fi răspunzător în faţa cuiva”, „a da socoteală”). Voi continua prin a 

discuta dimensiunea dintre legalitate şi moralitate. Legătura primară evidentă între moralitate şi legalitate în 

contextul administraţiei (unde orice formă de organizare a unei activităţi economice, înregistrată sau nu în 

mod formal, cu scopul sau nu de a produce profit), este aceea că orice administraţie are obligaţia morală, 

absolută şi universală, de a respecta legea, în condiţiile în care legea reprezintă ocazional formalizarea unor 

principii/valori morale.  

Exemplul indiscutabil este cel al generosului „principiu de aur” - în forma simplificată, „nu face rău 

altuia” - chiar dacă în sens legal acesta este tradus în termeni punitivi, descriind faptele prohibite (să spunem, 

spre exemplu, corupţie, hoţie, vătămare, crimă) şi consecinţele pentru făptuitor. Spre deosebire de moralitate, 

legea înseamnă luare la cunostinţă şi coerciţie; nici acceptarea, nici dedicaţia şi nici devotamentul nu sunt 

necesare. Ca mecanism compensatoriu, coerciţia presupune specificaţii cu un grad incomparabil mai mare de 

stricteţe/rigiditate. În plus, limitele de aplicabilitate sunt mai clare: o entitate, de exemplu, este subiect al legii 

prin naştere (ca persoană fizică sau juridică) sau pe motive de proximitate spaţială (cum ar fi prezenţa fizică 

la un anumit moment). Tot spre deosebire de moralitate, legea necesită un grup care să o producă şi să o 

modifice (de exemplu, o construcţie parlamentară), un grup care să o interpreteze (instituţii juridice precum 

tribunale), şi un grup care să o aplice, cu forţa atunci când este nevoie (în sensul de poliţie) [10].   

Cât priveşte moralitatea, adică demersul moral, acesta este mult mai relativ. Se ridică în acest sens 

întrebări ale căror răspunsuri nu pot fi concrete sau pot fi contradictorii: prima, este administraţie un agent 

moral? Şi a doua, la ce principii morale este o administraţie obligată să se supună? Voi răspunde la aceste 

întrebări în primul rând prin argumentarea a două perspective contradictorii şi, în alt doilea rând, prin 

definirea moralităţii în context social. 

În primul rând, este administraţia un agent moral? Noi putem avea în vedere oamenii care lucrează 

într-o organizaţie ca agenţi morali supuşi regulilor morale, iar apartenenţa lor la o entitate este privită ca şi 

conferind acelei administraţii o dimensiune morală/etică. În schimb, se poate contraargumenta, o 

administraţie nu are conştiinţă proprie, după cum nici animalele nu au conştiinţă - şi aceste persoane în sens 

legal, câtă vreme cu drepturi definite în lege, dar nu persoane în sens moral în raport cu definiţia de mai 

devreme a moralităţii - iar noţiunea de conştiinţă colectivă, ca suma a conştiinţelor individuale, nu satisface 

cadrul definiţional citat. Fără a fi siguri de calitatea de agent moral al unei administraţii, ceea ce o organizaţie 

este obligată să facă în sens moral este, în cel mai bun caz, neclar. 

A doua întrebare este referitoare la ce principii morale este o entitate obligată să se supună? 

Răspunsul presupune o analiză mult mai detaliată a problemelor conceptuale şi practice. În conformitate cu 

Dictionarul de Filozofie Cambridge (1999), moralitatea este un sistem, public şi informal, de reguli, idealuri 

şi valori, ce guvernează comportamente individuale care ar putea afecta alţi indivizi. Asemenea legii, scopul 

final al moralităţii este sa asigure nevătămarea altora (care poate fi înţeles ca reducerea, evitarea sau 

eliminarea unor astfel de pericole). Dimensiunea publică implică faptul că moralitatea este înţeleasă de acei 

indivizi care acceptă ghidare şi îndrumare în ceea ce priveşte comportamentele proprii şi judecarea 

comportamentelor altora. Natura informală a moralităţii implică faptul că nu există nici o autoritate sau 

instituţie pentru a interpreta sau rezolva dispute morale, indiferent care ar fi acestea. Un sistem moral 

funcţionează doar atunci când membrii săi sunt de acord asupra cazurilor controversate. Prin urmare, 

moralitatea este o problemă de acceptare voluntară. Mai mult, moralitatea este intrinsec relativă. 

Voluntariatul sugereaza „încurajarea” indivizilor să adere la anumite idealuri morale, să adopte anumite 

valori şi să cadă de acord asupra căror reguli morale nu ar trebui să transgreseze. Relativismul se referă la 

faptul că diferite societăţi sau (sub)culturi pot ataşa diverse semnificaţii aceloraşi valori, sau interpretări 

diferite ale aceloraşi principii morale, sau chiar în acelaşi grup social moral, perspectivele se pot schimba. 

Prin urmare, ceea ce oorganizaţie este obligată moral să facă este neclar, iar termenul cel mai adecvat pentru 

a descrie situaţia este „confuzie” [11].   

Dincolo de aceste aserţiuni teoretice se află lumea reală, concretă cu multiple forme de devianță și 

delincvență care trebuiesc combătute, sancţionate dar, mai ales prevenite aşa cum înţelegem să sugerăm în 

afirmaţiile conclusive de mai jos. 
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Concluzii  

  

Acestea fiind spuse, trebuie evidenţiat că nu există un acord comun în teorie sau practică asupra 

datoriilor morale/etice ale unei organizaţii, altele decât respectarea legii şi din cauza numeroaselor confuzii 

conceptuale şi a diferenţelor practice, o admiunistraţie are obligaţii care sunt mai presus sau dincolo de lege 

[12]. Omul de succes reprezintă un valoros model în societate, iar hoţii, spărgătorii, traficanţii, falsificatorii, 

funcţionarii corupţi şi escrocii urmăresc realizarea câştigului cu orice preţ. Dacă nu introducem în ecuaţia 

economică şi dimensiunea spirituală, riscăm să avem probleme în a ne diferenţia de aceştia. Oamenii de 

succes veritabili formează una din cele mai valoroase elite ale societăţii, de care politicienii trebuie să ţină 

cont şi pe care societatea trebuie să îi cunoască, să îi aprecieze şi să îi urmeze. Implicarea lor în politică nu 

constituie o prioritate. Bunul simţ tipic al unui astfel de om îl va face să observe diferenţa dintre a construi şi 

a conduce un sistem de o sută sau poate chiar mii de angajaţi, faţă de a conduce o ţară. Totuşi, opiniile lor ar 

trebui să constituie o resursă cheie de idei de acţiune pentru guvernanţi. 

Principala resursă etică aplicabilă în orice activitate, inclusiv în administraţie, o reprezintă morală 

creştină. Nevoia de principii etice face parte din natura umană, deoarece o întâlnim în toate civilizaţiile 

cunoscute, ca şi credinţa religioasă, cu care de altfel se şi înrudeşte. În fond, ca şi etică, religia ne releva 

binele şi răul. Singura deosebire dintre religie şi etică până la urmă este aceea că religia nu este o ştiinţă. 

Machiavelli în „Principele” şochează prin concepţia sa de relativizare a eticii în politică, exprimată prin 

sintagma „scopul scuză mijloacele”. Relativismul în etică a însemnat acreditarea ideii că morala depinde de 

context şi de conjunctura socială şi n-ar trebui absolutizata. Relativismul este o teorie discreditată, complet 

anacronica pentru acest secol. Relativismul a permis naşterea unor doctrine monstruoase ale secolului trecut, 

ca naţional-socialismul şi comunismul. Relativismul în etica este ca şi cum ai spune în navigaţie ca în fiecare 

conjunctură putem avea un alt fel de Nord. A nu dispune de un Nord unic înseamnă transformarea navigaţiei 

într-o bâjbâială haotică. Absolutizarea unor principii etice ne eliberează mintea de frământările şi de 

zbuciumul decelării binelui de rău. Fiecare mic detaliu al vieţii ne solicita efortul decizional al separării 

binelui de rău. La prima vedere, absolutizarea principiilor ne răpeşte libertatea de a alege. În fapt, aceasta este 

libertatea navigatorului de a-şi alege propriul său Nord. Această libertate este sinonimă cu haosul şi 

renunţarea la ea ne eliberează mintea pentru o gândire mult mai productivă. 

Educaţia şi propaganda în perioada comunistă au încercat timp de jumătate de secol să distrugă 

religia. Religia nu a putut fi distrusă, însă în acest război a căzut o victimă colaterală nevinovată: etica. Ca un 

arbore, etica s-a prăbuşit când rădăcinile sale religioase au fost tăiate. Încercarea de a renaşte o „etică şi 

echitate socialistă” a fost un fiasco. Ideologii partidului au apelat la un surogat etic, al aşa-zisului „om nou”, 

dar nimeni nu se simţea capabil să devină acel „om nou”, nimeni nu se regăsea în această reconstrucţie etică 

artificială. Aceasta a fost probabil una dintre cele mai mari distrugeri ale dictaturii proletariatului. Foarte 

multe din energiile creatoare ale romanilor s-au disipat în ultimele decenii din cauza dezorientării etice. 

Furtul, fraudă, corupţia şi nepăsarea îşi au sursa în dezorientarea etică. În orice societate exista furt, fraudă, 

corupţie şi nepăsare dar nu generalizate şi nu instituţionalizate. Acei puţini oameni care se încăpăţânează să 

fie corecţi sunt sancţionaţi de colectivitate ca „fraieri”. Dacă nu furi, este pentru că poţi fi prins. Dacă nu poţi 

fi prins şi nu furi, eşti prost. Există chiar şi o exprimare uluitoare în acest sens: „e prost de cinstit”. Cinstea 

are grade de comparaţie şi dacă abuzezi de ea, dai semne de cretinism. Există funcţionari care în esenţă 

doresc să fie cinstiţi, dar primesc „spăgi” doar ca să nu se facă de râs, să nu cadă în oprobiul familiei, al 

colegilor şi cunoscuţilor. Există patroni mândrii de directorii lor „descurcăreţi”, chiar dacă aceştia au fost 

prinşi furând inclusiv de la patronul respectiv. Furtul în România este generalizat, la fel şi corupţia iar lumea 

civilizată în care dorim să ne integrăm nu ne poate înţelege. Noi am trăit o sincopă etica pe care ei nu au trit-o 

şi pe care ei nu şi-o pot reprezenta. Este mult mai mult decât o problemă de mentalitate. Este o malformaţie 

etică. 

Corupţia este antonimul eticii şi a jucat un rol important în starea economică foarte proastă a marii 

majorităţi a românilor de-a lungul ultimelor decenii. Corupţia în România a fost cel mai mare impediment al 

unui străin să vină să discute în România. În România nu puteai să faci niciodată o afacere fără să plăteşti pe 

sub masă. În ultimii ani o întreagă generaţie de capitalişti români şi-a consolidat poziţia financiară bazându-

se pe dezorientarea etică. Numiţi şi miliardari de carton, particularitatea lor constă în adaptarea perfectă la 

principiile contemporane al furtului, fraudei, corupţiei şi nepăsării. Oportunismul în sine nu este 

condamnabil, dar specularea unei slăbiciuni a naţiunii care o pune pe aceasta în pericol, da. Dacă privim 

furtul la scara economiei naţionale, acesta nu influenţează valoarea globală. Dacă X fură de la Y, economia 
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naţională înglobează averile lui X dar şi pe a lui Y, şi per total nu se strică nimic. Miliardarii de carton însă, 

şi-au însuşit milioane de dolari şi au provocat pagube de zeci de ori mai mari, periclitând de fapt economia 

naţională. Noile generaţii de oameni tineri nu au ce învăţa de la miliardarii de carton, pentru că dezorientarea 

etică pe care se bazează oportunismul lor va dispărea treptat. 

Cel mai important lucru în administraţie este că fiecare om să fie integru, corect şi consecvent să aibă 

caracter şi „coloana vertebrală”. Dacă în cazul angajaţilor exista şefi şi patroni care să sancţioneze lipsa de 

caracter şi incorectitudinea personalului, în cazul patronilor nu operează decât eventualul autocontrol. În 

acest sens, moralitatea ar fi o posibilă soluţie anticriză în contextul crizei mondiale actuale care ar trebui să 

ne invite către un moment de introspecţie şi de revizuire a principiilor care ne ghidează acţiunile. Este criza 

mondială o urmare a faptului că nişte oameni bine intenţionaţi (investitori, comercianţi, etc.) au pierdut 

controlul unui sistem financiar complex sau este o urmare a fraudelor, a corupţiei, a unui lobby excesiv 

pentru interese personale? Răspunsul combina elemente ce ţin de ambele întrebări, însă dincolo de orice 

context financiar, este limpede faptul că oamenii au nevoie de un sistem etic care să fie axat pe valori precum 

responsabilitatea şi onestitatea. 

Ceea ce stă la baza managementului eticii în organizaţii este codul de etică. Din păcate, în România 

nu se acordă încă suficientă importanţa acestui domeniu, astfel încât managerii abia dacă ştiu în ce constă 

diferenţa dintre un cod de etică, un cod de conduită şi regulamentul de ordine interioară. Codurile de etică 

trebuie să fie liantul dintre comportamentul individizilor în afara organizaţiei, în viaţa de zi cu zi, şi 

comportamentul lor în entritate. Ce te faci când un angajat pleacă de la muncă în salopetă pe care scrie mare, 

pe spate, numele companiei tale, iar angajatul aflat în metrou scuipă pe jos seminţe şi vorbeşte vulgar? Oare 

nu-ţi pierzi în acest fel încrederea celor care asista la un astfel de spectacol? Codul de etică ar trebui să 

schiţeze priorităţile etice la care o afacere alege să adere. Prin intermediul acestor priorităţi se intenţionează 

respectarea unei distribuţii corecte a bunurilor economice şi a serviciilor în rândul populaţiei, care are dreptul 

de a lucra, de a-şi alege liber locul de muncă, precum şi dreptul la condiţii de lucru şi remuneraţie favorabile. 

În demersul de alcătuire a unui cod etic, cuvântul angajatului ar trebui să fie unul foarte valoros. Codurile de 

etică şi conduită profesională, adică documente care conţin norme care să reglementeze atât aspectele morale 

cât şi pe cele profesionale implicate în activitatea unei companii, trebuie să ia naştere din valorile şi 

principiile angajaţilor acelei companii. Este un proces destul de complex prin care angajaţii sunt implicaţi în 

identificarea valorilor lor comune şi în dezvoltarea codului de etică. Mulţi cred că asta este o pierdere de 

vreme. Însă pentru aceştia am o întrebare: cum pot cere unui angajat să respecte un cod de etică pentru care 

angajatul respectiv nu simte nici un ataşament fiindcă nu conţine valori pe care el să le împărtăşească? 

 În fine, generalizarea raporturilor între spaţiile economice, sociale şi culturale născute din 

globalizare, necesită intotdeauna existenţa unor reguli, sau în absenta lor, existenţa unor proceduri pentru a 

încadra schimburile ce se multiplică progresiv. Dar aceasta se opreşte aici, deoarece globalizarea dreptului 

extins în acelaşi timp şi la vasta galaxie a drepturilor fundamentale, combinând astfel virtutea operatorie şi 

ambiţia umanistă, chiar universalistă. Prima dimensiune a acestui schimb judiciar este deci funcţionalistă: 

trebuie urmate evoluţiile la nivel mondial şi trebuie adoptat un drept mai mobil, atunci când obiectele devin 

astfel. Dreptul insoţeşte ceea ce e transfrontalier prin natură, adică obiectele care călătoresc (precum păsările 

migratoare de exemplu, cu dezbaterile privind deschiderea siezonului de vânătoare) sau tehnicile de circ-

ulaţie unaterială (internetul sau tranzacţiile financiare). Putem concepe atunci fară dificultate că în materie 

economică, o astfel de intensificare a schimbului ideilor ia naştere din necesitatea de a reduce costurile de 

tranzactie şi de a securiza schimburile prin intermediul unui limbaj comun, simboluri şi instrumente 

operatorii. Intensificarea schimburilor comerciale generează de asemenea automat o creştere a volumului de 

drept corespunzător.  

Ceea ce avem acum în plus, este extinderea acestei globalizări judiciare la registrul drepturilor 

fundamentale, care constituie a doua dimensiune importantă a acestui schimb. De altfel, ceea ce este nou nu 

este atât vocabularul drepturilor omului, ci voinţa de a-l materializa în decizii concrete, de a creea un embrion 

de ordine publică mondială niinimală în care etică să devină un etalon al unei mobilizări care incepe in 

mişcările de apărare a drepturilor omului, în ideea că de-acum în acest limbaj trebuie prezentate revendicările 

politice. In domeniul economic şi social, nu este iluzorie speranta de a vedea cândva apărând un drept 

mondial. Probabil că acest etalon moral se construieşte deja pe o etică globală. Nu este prima dată când piaţa 

şi drepturile omului sunt asociate: ele sunt chiar suspectate de a conspira contra suveranităţii, precum două 

vârfuri de lance ale liberalismului. Este adevărat şi că în Europa ele au fiecare curtea lor: Curtea de la 

Strasbourg pentru dreptuile omului şi cea de la Luxembourg pentru afaceri. Noua eră demonstrează de 
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asemenea, că el poate servi drepturilor omului în special drepturile economice şi sociale. Dacă existenţa 

concretă a drepturilor fundamentale se alătură schimbului economic, aceasta îl complică, îl orientează, îl face 

să evolueze, cu toate acestea ea nu este niciodată independentă nici de conflict, nici de necessitate. Altfel 

spus, această ambiţie de justiţie, care se presupune că animă globaliza-rea îndreptată spre drepturile 

fundamentale, este insufteţită atât de o voinţă de dominaţie, cât şi de speranţa unei lumi comune, dorinţe ce 

sunt în fond indisociabile. 

Ce înseamnă globalizarea dreptului? Mai degrabă decât o arhitectură mondială ordonată riguros, ea 

reprezintă un fel de vast bricolaj normativ la care asistăm. Alegând să observăm această globalizare prin 

prisma eticii, am încercat aşadar să ne sustragem pasiunii pe care o abordare prea globalizantă ar implica-o. 

Domeniul cel mai bun pentru observare nu este într-atât sfera deteritorializată a schimburilor, cât oamenii 

înşişi, preocupările lor, schimbul lor şi noile lor funcţiuni. Cât despre etica globală, aceasta nu trece prin 

această constituire improbabilă. Ea desemnează mai degrabă o experienţă prezentă, conştiinţa unei 

interdependenţe din ce in ce mai puternice, inexorabile, rezultată din schimburi dar şi din tensiuni şi opoziţii, 

şi căreia trebuie să-i fie conferit un sens etic. Descris astfel, suportul etic nu are în mod sigur puterea de 

seducție a marilor teorii post-naţionale. El nu vizează nici ordine, nici unificare, şi lasă fără răspuns 

numeroase interogații politice, care după cum am văzut, presupun alte spații de dezbatere decât incinta 

colocvială a unor conferinţe. In acest sens, cosmopolitismul la care acesta conduce poate părea dezamăgitor. 

Nu numai că el nu înlătură raporturile de forță între state, dar este incomplet, fără îndoială imposibil de a 

deveni complet, şi aproximativ.  
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