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„Ţară de secături, ţară minoră,  

căzută ruşinos la examenul de capacitate în faţa Europei… 

Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoţii improvizaţi astăzi în moralişti,  

miniştrii care s-au vândut o viaţă întreagă, deputaţii contrabandişti. 

 Nu ne prăbuşim nici de numărul duşmanului, nici de armamentul lui,  

boala o avem în suflet, e o epidemie înfricoşătoare de meningită morală” 

Octavian Goga 

 

 

Rezumat: În lumea globalizată și extrem de interconectată de astăzi, crearea unui climat de încredere nu poate fi decât 

un demers colectiv, şi, să nu uităm: integrarea României în structurile UE, la data de 1 ianuarie 2007, a reprezentat începutul 

unei noi etape în tumultuoasa viață a dreptului românesc. Această dată a reprezentat și debutul unor schimbări. În cadrul acestor 

modificări structurale de opţiuni strategice fundamentale este esenţială întoarcerea la românism, mai ales în ceea ce priveşte 

dreptul nostru naţional. La fel de bine se poate spune nevoia de românism sau întoarcerea la românism, mai ales că noi românii, 

am avut, în timp, proiecte de țară care cereau naționalism. Naționalismul actual trebuie să fie naționalismul de tip Eminescu, 

Rădulescu-Motru, Titu Maiorescu, spunea Academicianul Răzvan Theodorescu, și clamat mai puternic și mai profund în Anul 

Omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918.  

 

Cuvinte cheie: România; Uniunea Europeană; dreptul național; dreptul european; mondializare. 

 

 

1. Argumentum 

 

În lumea globalizată și extrem de interconectată de astăzi, crearea unui climat de încredere nu poate fi decât 

un demers colectiv şi să nu uităm: integrarea României în structurile UE, la data de 1 ianuarie 2007, a reprezentat 

începutul unei noi etape în tumultuoasa viață a dreptului românesc. Această dată a reprezentat și debutul unor 

schimbări. În cadrul acestor modificări structurale de opţiuni strategice fundamentale este esenţială întoarcerea la 

românism, mai ales în ceea ce priveşte dreptul nostru naţional [1]. Acum încă mai putem fi patrioți, întrucât identitatea 

națională se construiește în permanență. La fel de bine se poate spune nevoia de românism sau întoarcerea la 

românism, mai ales că noi românii, am avut, în timp, proiecte de țară care cereau naționalism. Naționalismul actual 

trebuie să fie naționalismul de tip Eminescu, Rădulescu-Motru, Titu Maiorescu, spunea Academicianul Răzvan 
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Theodorescu, și clamat mai puternic și mai profund în Anul Omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul 

comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. Aici cred că poate fi iarăși deschisă o paranteză - unirea cu 

Basarabia. Unire sau ce? Nu e unire, e reîntregire, e altceva. 

În acest sens ar fi utilă şi pertinentă cauzei naţionale, o dezbatere la Academia Română pe această temă - 

conceptul de naționalism, concept pe care toți nătărăii, din incultură sau frustrare, au găsit cu cale să-l acuze. Trebuie 

să facem un front comun al intelectualilor și să spunem tare: „Suntem naționaliști!”, un citat pe care Theodorescu i-l 

atribuie lui Titulescu: „Dacă se discută despre Europa, și România nu este acolo, discuția nu mă interesează!” În 

acest context, întoarcerea la românism, la noblețea spirituală și intelectuală poate fi o fereastră deschisă, fereastra 

deschisă a României prin care își prezintă valorile perene care pot contribui la patrimoniul european și universal în 

condiţiile în care, undeva, în centrul Europei de vest, în Franţa, Consiliul de Stat a decis că o cruce ridicată într-o 

piață publică încalcă principiul statului secular și trebuie să fie dărâmată. Prin urmare, cea mai înaltă instanță 

administrativă franceză a decretat eliminarea crucii de pe un monument ridicat în 2006 în onoarea Sfântului Ioan 

Paul al II-lea la Ploermel, în Bretania. În piața care poartă numele papei polonez tronează o statuie donată de artistul 

rus Zurab Tsereteli Ruso, o sculptură care-l reprezintă pe Sfântul Pontif în picioare, cu mâinile împreunate, absorbit 

în rugăciune. Statuia este acoperită de un arc mare din piatră, deasupra căruia se află o cruce. Se pare însă că simbolul 

creștinismului, ușor de recunoscut, a deranjat sensibilitățile unor extremiști ai secularismului. Astfel, judecătorii 

Curții Supreme din Franța au decis să facă apel la legea privind separarea bisericii de stat din 1905, care interzice 

ridicarea de monumente religioase în locuri publice, cu excepția muzeelor, a cimitirelor și a lăcașelor de cult.  În 

2015, Tribunalul din Rennesaveva a dispus îndepărtarea întregii statui. În urma recursului, noua hotărâre a instanței 

prevede ca statuia să rămână, dar crucea nu [2]. 

În societatea contemporană, identitatea creştină a popoarelor din spaţiul european este pusă sub semnul 

întrebării de ofensiva globalismului, secularismului, migraţiei islamice și a pseudovalorilor neoliberalismului şi 

neomarxismului. În tot mai multe ţări din nordul şi vestul UE întâlnim atitudini anticreştine şi mai ales o luptă 

împotriva fundamentelor creştine ale Europei. Această negare a identităţii creştine europene pătrunde şi în ţara 

noastră, mai ales în marile aglomerări urbane, prin intermediul media şi social-media, care, prin tehnici de 

manipulare, conturează în mentalul colectiv ideea că valorile creştine şi Biserica, în general, sunt un obstacol în faţa 

aşa-zisei modernizări a României. De fapt, lupta nu este cu creştinismul în sine, ci cu ceea ce mărturiseşte Biserica, 

cu credinţa în Dumnezeu, pentru că omul credincios, cu nădejdea mântuirii, nu poate accepta nonvalorile ca valori, 

deoarece, din punct de vedere axiologic, pentru el tot ceea ce există se raportează la Creator, adică la Dumnezeu, şi 

la legile pe care le-a dat. Neomarxismul doreşte o lume fără Dumnezeu, în care omul autonom să fie măsura tuturor 

lucrurilor, şi valorile tradiţionale să dispară în faţa unor pseudovalori. În faţa acestor provocări, creştinul trebuie să 

fie un mărturisitor prin viaţa sa şi mai ales prin atitudinile sale din societate. Astăzi, noi, cei botezaţi în numele 

Preasfintei Treimi, trebuie să avem în societatea multiculturală a Europei o atitudine creştină în fiecare moment al 

existenţei noastre. Deşi creştinismul este religia majoritară a europenilor de astăzi, ne confruntăm cu un laxism şi un 

indiferentism al celor care se declară creştini când e vorba să aibă în societate atitudini care definesc religia lor. Este 

necesar ca fiecare dintre noi, cei care am primit Taina Sfântului Botez, să avem în lumea de astăzi atitudini creştine 

care să arate că, atât în ţara noastră, cât şi în Europa, creştinismul este o religie vie cu oameni care nu urmează doar 

tradiţional această credinţă, ci trăiesc plenar relaţia lor cu Dumnezeu prin învăţătura creştină şi se raportează la lume 

din perspectiva valorilor nemuritoare, aduse de Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Majoritatea românilor se numesc creştini. Întrebarea care ar trebui să ne-o punem este: suntem într-adevăr 

creştini? Răspunsul îl găsim în gândirea Sfinţilor Părinţi, care ne spun: ca să fie cineva creştin, trebuie să asculte şi 

să facă tot ce zice Hristos. Desăvârşita ascultare faţă de Hristos, de toate câte porunceşte, este semnul de recunoaştere 

a unui creştin adevărat. De aici vedem că nu putem fi creştini dacă nu avem o relaţie de iubire şi ascultare faţă de 

Domnul Iisus Hristos. Din această perspectivă, suntem invitaţi la mărturisirea credinței prin viaţa noastră care trebuie 

să arate că suntem următori ai lui Hristos, Calea, Adevărul şi Viaţa. Urmarea lui Hristos se vede prin atitudinile 

creştine pe care le avem în societate, adică: un creştin nu înjură, nu mituieşte, nu minte, nu fură, nu desfrânează, nu 
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invidiază, nu ucide, nu acceptă pseudovalorile promovate de cei fără Dumnezeu, nu îşi vinde credinţa pentru un trai 

mai bun, nu face compromisuri de dragul corectitudinii politice, nu este lacom, nu este mândru, nu urăşte pe nimeni, 

nu dispreţuieşte pe aproapele său şi nu doreşte răul nimănui, se fereşte să încalce voia lui Dumnezeu pentru a nu ieşi 

din ascultarea faţă de poruncile Lui. Atitudinile creştine sunt mărturisirea prin viaţa noastră în societate a valorilor 

credinţei sădite în neamul românesc de 2.000 de ani de creştinism. 

 

2. Moralitatea - logosul și soluția dreptului contemporan 

 

Pentru lumea civilizată, ce se întâmplă acum pare a fi începutul sfârşitului. Când oameni bine informaţi şi cu 

expertiză greu de pus la îndoială precum Nouriel Roubini, George Soros şi Alan Greenspan transmit semnale 

alarmante despre viitorul omenirii globalizate, nu poţi spune „Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac!”. Ei chiar ştiu. 

Cunosc greutatea şi forţa de multiplicare a mesajelor puse în circulaţie. Probabil că viitorul în viziunea lor este atât 

de sumbru, iar politicienii planetei atât de laşi în a spune adevăruri, încât e necesar să taie în carne vie, fiindcă boala 

lungă e moarte sigură. Sau poate că au alte interese, pe care le-am putea bănui, dar nu le-am putea şi proba. 

Consternarea, urmată de îngrijorare, se instalează până şi în minţile care văd totdeauna partea plină a paharului. 

Iubitorii părţii goale, mai mult ca sigur isterizaţi, şi de-ar dori să-şi ia lumea în cap n-au unde se ascundă. Politicienii 

planetei par a se târgui cu ceeea ce este corect politic să spui sau să taci, de teama panicii generalizate. Alegerile vin 

peste ei şi nimeni nu vrea să piardă puterea. Sau, şi mai grav, ştiu ce urmează, n-au soluţii şi trag de timp, sperând în 

miracole. Miracolele nu le fac pământenii, sunt doar apanajul lui Dumnezeu şi apar doar când crezi în El. Ceea ce nu 

este cazul liderilor actuali ai planetei. Când Nouriel Roubini prevestea în 2005 criza ce avea să debuteze în 2007 n-a 

prea fost luat în serios. De la debutul crizei e privit ca un guru al economiei mondiale şi al finanţelor. Cele mai recente 

prognoze ale lui Roubini sunt dătătoare de frisoane. „Ele anunţă o revoltă mondială ce va urma crizei mondiale”, 

crede el, şi, - parcă n-ar fi destul - „dacă am fi paranoici, am putea începe să investim în mâncare sau arme, muniţie 

sau lingouri de aur şi să ne ducem în creierii munţilor”, prezice Roubini. 

 Nici George Soros nu este deloc blând cu motorul economiei europene, Germania, pe care o face de vină 

pentru agravarea crizei datoriilor în zona euro. Soros ar vrea ca Grecia şi Portugalia să părăsească zona euro, iar 

prima chiar şi Uniunea Europeană. Magnatul american crede că moneda unică se va salva, până la urmă, şi promite 

că nu va specula pe euro, aşa cum a pariat împotriva lirei sterline în anii ’90. Ultimele declaraţii apocaliptice în 

materie de euro vin de la Alan Greespan, ex-preşedintele Rezervei Federale americane, pentru care „The euro is 

breaking down”. „Euro este pe cale să se destrame iar acest proces generează dificultăţi considerabile pentru sistemul 

bancar european”, spune Greenspan, care consideră că disciplina bugetară a nordului Europei nu poate coabita cu 

indisciplina sudului, tentat să consume mai mult decât produce. „O lipsă a încrederii va aduce daune colaterale 

băncilor", spune Greenspan, aproape cu cinism. Tocmai acest tip de declaraţii spulberă şi bruma de încredere care 

mai există la investitori, poate arunca în aer bursele, poate scoate oamenii pe străzi. Declaraţiile şocante emise în 

cascadă, deloc edulcorate, deloc îndulcite, pun paie pe foc, sunt de natură să grăbească lucrurile, să determine luări 

de poziţie tranşante. Îndoiala şi neîncrederea, odată semănate, adâncesc criza, aduc cu ele manifestări necontrolabile, 

ce pot degenera relativ uşor în anarhie globală.  

Parcă pentru a se flagela, Francis Fukuyama revine asupra „Sfârşitului istoriei”. În urmă cu ceva ani, anunţa 

că „Istoria a ajuns la final” - între timp, el a ajuns la concluzia că s-a grăbit. Părea improbabil ca Fukuyama să 

reuşească să scrie o altă carte comparabilă cu „Sfârşitul istoriei şi Ultimul om”, care a stârnit senzaţie când a fost 

publicată cu mai bine de un deceniu în urmă. Dar ultima sa carte, „Viitorul nostru post-uman: Consecinţele revoluţiei 

biotehnologice”, ar putea avea, din nou, un asemenea impact. După cum Fukuyama însuşi admite în prefaţa cărţii, 

evocarea unui sfârşit al istoriei a fost o greşeală. Cum ar putea istoria să aibă un sfârşit când evoluţia ştiinţei nu are? 

„Cu cât ştiinţa descoperă mai multe despre natura umană, cu atât mai numeroase sunt implicaţiile unor asemenea 

analize pentru drepturile omului, şi implicit pentru construcţia instituţiilor şi politicilor publice care le protejează”, 

constată Fukuyama. Autorul are în vedere mai mult decât avansarea de propuneri pentru controlul politic 
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crosfrontalier al cercetărilor în domeniul biotehologiilor umane - pe care îl examinează în treacăt, către finalul cărţii, 

cu înţelegerea superioară a cuiva care a petrecut ani de zile cercetând această problematică. Fukuyama e niţel surprins 

să constate că militează pentru un plus de reglementări. „A trecut ceva vreme de când cineva a mai spus că lumea are 

nevoie de mai multe legi”, observa el. Consecinţele dramatice ale absenţei normelor legale privind biotehnologiile 

umane îl determină însă să solicite consens internaţional şi măsuri concrete ca interzicerea clonării umane. 

Reglementările internaţionale au produs şi în alte dăţi efecte utile, cum ar fi cazul neproliferării nucleare, şi ar trebui 

utilizate şi în această situaţie, afirmă Fukuyama. „În viitor, biotehnologia ar putea reprezenta o linie de tensiune în 

cadrul politicii globale. Un consens internaţional asupra controlului noilor tehnologii biomedicale nu va apărea pur 

şi simplu, ci va fi nevoie de un volum considerabil de efort din partea comunităţii internaţionale şi a liderilor globali. 

Nu există soluţie magică pentru atingerea unui asemenea consens. Va fi nevoie de instrumentele diplomaţiei 

tradiţionale”. 

Deşi părerea aceasta este de o importanţă deosebită prin sine însăşi, nu stârneşte imaginaţia în felul în care o 

fac scrieri mai vechi din istoria filosofiei naturii umane. Trăim într-o eră în care specializarile sunt din ce în ce mai 

restrânse, iar Fukuyama recurge, ca variaţie faţă de restul scrierilor din acest domeniu, la o fascinantă trecere în 

revistă a istoriei gândirii occidentale. Punctul său de vedere este pe cât de provocator, pe cât de inatacabil: pe măsură 

ce învăţăm mai multe despre modul în care genele şi mediul înconjurător modelează comportamentul uman, şi 

implicit învăţăm mai multe despre esenţa naturii umane, există o motivaţie crescândă pentru revenirea la modele 

filosofice timpurii - cum ar fi cel grec - care fundamentau drepturile politice pe caracteristicile naturii umane. Modele 

ulterioare au adăugat straturi de abstracţiuni filosofiei politice. Potrivit lui Kant, trebuie să prezumăm existenţa 

posibilităţii libertăţii de alegere şi existenţa libertăţii voinţei, şi, „prin definiţie, moralitatea nu poate fi rezultatul 

dorinţei naturale sau al instinctului, ci este o acţiune împotriva dorinţei naturale, întemeiată pe faptul că numai 

raţiunea poate determina justeţea acţiunii”, afirmă Fukuyama. În contrast, „Aristotel şi tradiţia medievala tomistă au 

afirmat că moralitatea se construieşte şi se extinde pornind de la natură, şi că nu există un conflict necesar între ce 

este plăcut în mod natural şi ceea ce este just. În concepţia eticii kantiene, observăm începuturile credinţei că Binele 

este rezultatul voinţei prevalând asupra naturii”. 

Fukuyama se opune punctului kantian de vedere al „îndepărtării moralităţii de natură”, şi consecinţa poziţiei 

sale este părerea că umanitatea are capacitatea de a-şi îmbunătăţi înţelegerea sinelui, pe măsură ce progresează, şi că 

întrebările privind Binele şi Răul pot fi soluţionate pornind de la simpla intuiţie. Şi, între timp, tehnologia evoluează 

în ritmul ei propriu. Sporurile speranţei medii de viaţă şi reducerea natalităţii, în ţările industrializate, vor crea o lume 

a vârstelor medii, în care mai multe generaţii coexistă la locurile de muncă, spre deosebire de situaţia din prezent în 

care o generaţie o înlocuieşte pe alta. Un posibil efect al acestei evoluţii ar putea fi izbucnirea unor războaie ale 

vârstelor. Aici, Fukuyama se ridică la înălţimea reputaţiei sale de vizionar şi, prin juxtapunerea acestor şi a altor 

posibile evoluţii, toate, în limitele realismului, ridică întrebări presante asupra soluţionării acestor provocări pentru 

umanitate. Iar dacă argumentaţia sa este prea filosofică pentru unii, problemele puse în discuţie rămân de interes 

pentru toţi. „Consider că părăsirea întemeierii pe natura umană este o greşeală gravă, atât în plan filosofic, cât şi în 

planul moralităţii cotidiene; Moralitatea, aptitudinile sociale necesare traiului în societate, şi punctul de plecare în 

discuţiile filosofice asupra Dreptului, Dreptăţii şi Moralei se întemeiază, fiecare, pe natura umană”. „Iar miza finală 

a limitării utilizării biotehnologiilor nu este vreun raport utilitarist cost-beneficii privind viitorul tehnologiilor 

medicale, ci însuşi temeiul simţului moralei, unica constantă a istoriei umanităţii”. 

 

3. Dreptul național recent și masiv recodificat  

 

În acest timp, la noi, după ceva timp de la intrarea în vigoare a noilor coduri, avem prilejul să vedem involuția 

legislativă a acestor coduri, martelate de către Curtea Constituțională, nesuficient dezbătute de către specialiști - deși 

au avut un termen de așteptare de trei ani, cel puțin Codul penal. Procedura pregătită cam repede și fără un suport 

real, cu împrumuturi de instituții care s-au dovedit inadecvate, atât în Dreptul penal material, cât și în Dreptul 
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procesual, unde recordul de norme neconstituționalitate este atins la cote care ar trebui să ducă la refacerea, la 

rescrierea codului de procedură penală. Avem, iată, interpretări ale noilor coduri penale; avem poate lipsuri 

legislative. Ce lipsește acestor coduri penale? Coerența. Faptul că au fost, luându-ne după expunerea de motive a 

proiectului de cod, care spune că s-au inspirat din vreo șapte coduri, ele par mai degrabă un colaj. Pe de altă parte, n-

am reușit să ne dezbărăm de mentalitatea legislației anterioare. A fost mult mai ușor să gândim în termenii legislației 

anterioare și, iată, exemplul cel mai clar este abuzul în serviciu, care astăzi bulversează lumea juridică, teoreticienii 

și practicienii, în condițiile în care mulți fac afirmații neacoperite.  

Este nevoie să rescriem codurile penale? Este important să le punem în concordanță cu deciziile Curții 

Constituționale? Este important să le modificăm? Ce este de făcut în legătură cu reglementarea penală? Cel puțin 

punerea de acord cu deciziile Curții Constituționale nici nu intră în discuție că nu ar trebui realizată. Există voci care 

vorbesc despre rescrierea codurilor penale. Probabil că sunt undeva la o extremă. Voci care cer doar punerea în acord 

cu deciziile Curții Constituționale, modificarea aspectelor care în practică se dovedesc greu de absorbit sau care n-

au fost foarte bine gândite la momentul la care au fost elaborate codurile. Pentru că sunt prea multe decizii de 

neconstituționalitate legate de aproape tot ce este nou introdus în cod. Și asta înseamnă că e o problemă conceptuală. 

Codul actual a încercat să rezolve problemele punctuale, și asta este marea greșeală pe care o poate face un legiuitor 

- să rezolve probleme punctuale prin lege. În esență trebuie să faci legea astfel încât ea să fie valabilă indiferent de 

spețele care se întâmplă și să-ți imaginezi conceptual cum funcționează. Nu să te gândești că dacă tu ai o problemă, 

de exemplu, cu durata proceselor, să dai un text care scurtează sau lungește procesele. Dacă gândești așa, în mod 

implicit o să constați că modificarea pe care o faci acolo produce efecte într-o altă parte. Mie mi se pare că asta este 

explicația pentru care în codul de procedură penală sunt atâtea lucruri ciudate - tocmai că e această lipsă de corelație. 

Un exces de formalism, pe de o parte, versus lucruri care, luate în context, sunt ciudate. Adică se potrivesc acolo 

unde sunt puse și imaginate pentru o singură speță, gen codul de procedură este făcut pentru o persoană care comite 

o singură infracțiune, într-un singur act material. Or, asta este ciudat; în realitate nu este așa, adică încercăm să 

explicăm ce stă în spatele unui text legislativ și să nu trăim mai mult în forma textului, ci în conceptul acestui act 

normativ, în general.  

 Şi partea exemplificativă a nedumiririlor noastre legislative ar continua, enumerând, enunţiativ chiar numai, 

Codul civil sau legea educaţiei, pentru a nu mai vorbi despre reglementările din domeniul dreptului administrativ. Se 

vorbeşte mult, dar se tace şi mai mult, mai ales despre o descriere exactă a alcătuirii UE. În această privință, există o 

minoritate mută care refuză deliberat să vorbească despre această temă și o majoritate tăcută care nu se exprimă, fie 

pentru că nu știe, fie pentru că vede minoritatea tăcând, fie pentru că, pur și simplu, nu-i pasă. Și totuși, veți spune, 

cum să fie lumea compusă din muți și tăcuți? Dar observăm că primele sunt mult mai numeroase decât cei din urmă. 

E atât de mult zgomot, e atât de multă vorbărie! De acord, dar mașina de zgomote este alcătuită din foarte puțini. 

Văzând cât de mult scandal fac, nu poți să nu observi că scandalagii sunt printre cei mai eficienți lucrători ai lumii. 

Este precum în lumea lui Eugen Ionesco, temerar şi curajos explorator al absurdului, Eugene Ionesco arată că poți să 

vorbești ca și cum taci. Atinse de absurd ca de o boală existențială, personajele lui Ionesco nu mai pot comunica. La 

început, nu mai pot comunica unele cu altele, apoi ele cu ele însele și, în final, le auzim producând sunete aiurea. 

Dialogul imposibil nu este tăcere, ci zgomotul unora care vorbesc fără oprire. Deși vorbesc, e ca și cum tac, de vreme 

ce nimeni din jurul lor nu mai poate auzi ori pricepe ce spun. Majoritatea tăcută, de fapt, vorbește - ea pare tăcută 

pentru că nu e auzită și, mai mult, nici ea nu se mai aude pe sine, atât de tare și de mult vorbește. Doar minoritatea 

mută tace pentru că ea vrea să tacă. A tăcea în lumea de azi nu se mai poate decât cu voință, cu voință de fier aș 

spune. Se profilează o apocalipsă sonoră - lumea va fi atît de zgomotoasă încât nimeni nu o va mai auzi și, producând 

sunete la nesfârșit, de intensități enorme, se va prăbuși într-o tăcere care va fi deloc enigmatică, ci doar obosită. 

Apocalipsa ar putea fi sindromul final al unei enorme astenii. 

În acest context, ruperea tăcerii nu mai e o îndrăzneală, ci este unica soluție de a mai salva omenescul. Zice 

Ionesco: „Sunt asemeni unui Iov, omul care, pierzând divinitatea, privește spre golul rămas și nu mai înțelege nimic. 

Singura forță ce-mi rămâne este refuzul. Refuzul de a mă supune, de a accepta să dau libertatea pe liniște, pe anestezie 
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- acest pact modern cu diavolul pe care atâția oameni din țările oprimate îl fac pentru a fi lăsați în pace”. Parcă vocea 

lui Ionesco este mereu actuală și mereu fraternă. Vreau să vorbesc despre întoarceri şi despre credinţa pe care cei mai 

frumoşi dintre noi o au, că trecutul poate fi repetat într-o variantă mai fericită. Întoarcerea e şi ea un caz de conflict 

între ceea ce-ţi spune mintea şi ceea ce-ţi spune sufletul. Conflictul acesta, cel mai vechi din istoria omului, atât de 

obişnuit încât e banal, atât de des întâmplat încât pare o dulcegărie de telenovelă pentru modernii căzuţi în post-

modernism, este, totuşi, conflictul-sursă din care multe suferinţe, mai mult sau mai puţin goethiene, se nasc. 

Întoarcerile sunt, întotdeauna, victoria sufletului asupra raţiunii. Într-o întoarcere, nimic nu este raţional. Dimpotrivă, 

totul este iraţional sau, mai precis, totul este împotriva raţiunii. Dacă ai plecat de undeva după ce ai consumat 

experienţa aceea, dacă te-ai depărtat de ceva după ce ai văzut ceea ce era de văzut, de ce să te mai întorci? A quoi 

bon? Şi totuşi, tentaţia întoarcerii ne bântuie, precum celebra stafie a comunismului zice-se că bântuia Europa anilor 

1800 şi ceva. Şi totuşi, o forţă oarbă se aprinde în sufletul nostru când ne amintim de ceva anume şi ne comandă 

irezistibil să ne întoarcem. O fi „eterna reîntoarcere” în variante plebee, o fi efectul total al nostalgiei, o fi angoasa 

visului neîmplinit? În orice caz, mai mult decât despre trecut, întoarcerile ne vorbesc despre prezent. Întoarcerile sunt 

forme ultime de revoltă împotriva prezentului şi, de aceea, întoarcerile au în ele, de fiecare dată, o doză de patetism 

care le pot lesne face să fie ridicole şi le fac, de cele mai multe ori, inoportune. 

Întoarcerea este, totuşi, un gest eroic. În martie 1942, zdrobit de ofensiva japoneză, generalul Mac Arthur şi-

a retras trupele învinse din Filipine spre Australia, avertizând: „I shall return!” Doi ani şi jumătate mai târziu, în 

fruntea unei forţe reorganizate, Mac Arthur şi-a îndeplinit promisiunea şi a alungat pe japonezi din Filipine. A fost o 

întoarcere eroică nu doar pentru că era o revanşă a „celor buni” împotriva „celor răi”, ci pentru că simboliza 

întoarcerea cursului unui război devastator care ameninţa serios destinul lumii. Aceea a fost o întoarcere deplină, 

măreaţă, care ne încălzeşte inimile şi astăzi. Eroismul, însă, cade în gol dacă nu se consumă în circumstanţe tragice - 

cine suntem noi să-l contrazicem pe Nietzsche în privinţa asta? Aşa se face că cele mai multe întoarceri produc încă 

mai multă nefericire, mai multă frustrare, mai multe umbre tocmai pentru că folosim un instrument eroic în 

împrejurări mici, care ţin de inimioară şi de lacrima sud-americană. Orice întoarcere pleacă de la o renunţare, orice 

întoarcere presupune un sacrificiu, orice întoarcere vibrează ca o suferinţă. O întoarcere, deşi e mereu la îndemâna 

oricui, înseamnă o evadare din logica vieţii, o sfidare a implacabilităţii ei. O întoarcere la normalitate. Dar, ce mai 

înseamnă azi normalitatea, când totul e permis, totul e normal, anormal e să arăți tu cu degetul? Ați văzut Eurovisionul 

și femeia cu barbă? Ați văzut cum a fremătat lumea de aplauze? E normal? Nu. Normalitatea e o stare de echilibru și 

armonie între cunoaștere, afectivitate, inteligență și voință. Când una din acestea e excesiv dezvoltată sau subdez-

voltată, armonia se pierde și apare boala sau suferința. 90% din oamenii cu care intru în contact sunt profund 

nefericiți, o societate care și-a pierdut valorile de bine, frumos, adevăr și dreptate. Și mai ales de non-nocivitate. În 

medicina romană, primul îndemn era non nocere, să nu faci rău! 

Numai că în contextul unor schimbări legislative de anvergură, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, 

dacă ne uităm la Bruxelles ca la o soluţie pentru orice, invocând „Europa” ca o mantră, fluturând steagul Europei în 

faţa ereticilor „naţionalişti” şi strigând „abjuraţi, abjuraţi”, ne vom trezi într-o zi că, departe de a rezolva problema 

continentului nostru, mitul „Europei” a devenit un impediment în a le mai recunoaște. Avertismentul lui Tony Judt, 

autorul lucrării Postwar şi, trei ani mai târziu, al unui eseu despre Europa cu un titlu mai mult decât emblematic - A 

Grand Illusion?, este mai mult decât relevant [3]. Miza nu este de a judeca realităţile, ci de a înţelege că prezentul 

sau viitorul continentului pot arăta altfel decât ni le imaginam până mai ieri. Nu vom lansa aici concluzii apodictice 

sau sentinţe politice, doar câteva idei orientative despre ce ne poate aştepta, încheind cu cel mai sumbru scenariu 

lansat recent apropo de o evoluţie a UE cu mai multe viteze, care a fost pretextul şi textul acestui material. Evoluţia 

spre mai multă integrare la care e posibil să asistăm nu va duce la o anihilare a continentului, dar cu siguranţă la o 

atenuare a fenomenelor de integrare europeană, atât pe orizontală (extindere), cât şi pe verticală (federalizare). 

Repetatele atentate din Europa ne indică faptul că probabil am ajuns la un punct limită, dincolo de care nu mai există 

suportabilitate pentru adâncirea extinderii europene. Şi asta cel puţin pentru un interval de timp, necesar UE şi 

Bruxelles-ului să convingă cetăţenii europeni că ei sunt depozitarii identităţilor şi temerilor de securitate ale 
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populaţiei [4]. De asemenea, dimensiunea identitară nu va putea fi eludată sau ignorată. Când avem de-a face cu 

fenomene care ating palierul existenţial - spaimă, teamă, incertitudine, acestea vor apărea, fie şi mediat, în prim plan. 

Apoi, o întrebare legitimă este dacă euroscepticismul şi inflaţia sentimentelor naţionale vor putea atinge un prag de 

la care încolo proiectul european să fie blocat complet în condiţiile în care „more Europe”, ca soluţie pentru „furtuna 

perfectă”, este deopotrivă naivă şi periculoasă. O accentuare a acestei soluţii în acest moment va genera efecte 

contrare şi măsuri politice reactive. Orice exces federalist astăzi riscă să creeze o contrareacţie şi mai virulent 

antieuropeană. În acest moment starea de spirit a europenilor este cunoscută, iar politicienii locali nu pot merge 

împotriva curentului [5]. 

 

4. În loc de concluzii, ce-i de făcut? 

 

Această realitate și elementele de subtext politic pe care le implică pot sublinia o gândire pragmatică, a 

planului de rezervă, dacă relația transatlantică nu se menține la nivelul funcțional actual pe termen mediu sau dacă 

apar teme distincte sau abordări contradictorii transatlantice. Pe de altă parte, relevanța este profundă și arată fără 

dubiu că trăim timpul alegerilor fundamentale strategice. Acest timp vine zi de zi, îl resimțim acut azi dacă știm 

subtextul și simțim deciziile din spatele documentelor. Întrebarea este cum ne pregătim de alegerea fundamentală, 

dacă și cât știe publicul român, dacă e capabil să decidă singur și în cunoștință de cauză, dacă o elită își poate asuma 

singură alegerea, dacă democratic dezbaterea nu ar trebui deja lansată pentru ca publicul să știe, să poată decide în 

cunoștință de cauză și să poată opta la timp. 

Se poate contracara criza? Pe termen scurt imposibil. Suntem în situaţia în care UE ca atare nu poate pretinde 

că se poate reforma sau modifica, pentru a răspunde actualelor provocări şi angoase, pentru că nu are cum. Pe de-o 

parte, asistăm la elitismul inevitabil al Bruxellesului şi la o atitudine care aminteşte de secolul al XVIII-lea al 

„despotismelor luminate”. Pe de altă parte, într-un fel, cum bine s-a sesizat, „UE este acuzată că este elitistă, dar 

devine şi mai elitistă, pentru că doar la acest nivel se mai poate accepta un aranjament pan-european” [6]. Este o 

tendinţă riscantă, însă, pentru că ridică cu şi mai multă acuitate problema democrației europene sau a deficitului 

democratic. Acesta este secretul lui Polichinelle în UE. Nu există „democraţie europeană”, pentru că nu există nici 

spaţiu public european, nici reprezentare adecvată, nici cicluri electorale, nici candidaţi la nivel continental. Problema 

principală a Europei este că noi folosim şi cerem „limbajul democratic care vorbeşte despre participare şi 

transparenţă” şi facem asta la nivel UE, dar „dacă facem din participare şi transparenţă cei doi piloni pe baza cărora 

vrem să reformăm UE, atunci o vom distruge” [7]. 

Cum ieşim din această dilemă? De unde poate veni soluţia? Răspunsul cel mai des întâlnit e că avem nevoie 

de noi lideri europeni, cu alte viziuni, cu forţă şi entuziasm european, capabili să relanseze proiectul european. Juridic 

vorbind, aşteptarea e naivă. In realitate, nu există lideri europeni capabili să ranforseze proiectul european pentru 

că… nu îi aşteaptă nimeni! Europa nu este astăzi în stare de spirit care să-i aştepte. Liderii politici nu se nasc în gol, 

nu apar „de nicăieri”. Se nasc pe un orizont de aşteptare, apar pe scenă când deja cineva, fie şi tacit, îi invită acolo 

sau îi somează să intre pe scenă. Apariţia liderilor „de tip providenţial” este un fel de „nu te-aş căuta dacă nu te-aş fi 

găsit”, ca să-l parafrazăm pe Pascal. Ca să înţelegem dacă pot apărea liderii europeni vizionari, cu programe concrete 

şi manifeste capabile să relanseze politic continentul, trebuie să radiografiem starea de aşteptare de acum. Şi aceasta 

nu este în sprijinul lor. Indiferent de aşteptările sau argumentele raţionale, este o utopie să ne bazăm pe aşa ceva. 

Stările de spirit ale populaţiei sugerează mai de grabă că, cel puţin pentru un anumit interval, căutările acesteia se vor 

face pe direcţie locală/naţională. 

O ultimă remarcă. Criza europeană a atras deja profeţii cei mai întunecaţi şi profeţiile cele mai sumbre. S-a 

rostit până şi cuvântul fatidic, care părea de nerostit: războiul! Cea mai terifiantă dintre aceste profeţii aparţine 

preşedintelui Stratfor, reputatul George Friedman, care în ultima lui lucrare, Flashpoints The Emerging Crisis in 

Europe, descrie o posibilă evoluţie la nivelul bătrânului continent [8]. Vom prezenta, pe scurt, etapele evoluţiei fatale 

pe care o descrie Friedman spre o Europă care riscă să revină la vechii demoni, niciodată abandonaţi complet, doar 
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aruncaţi temporar într-un ungher al memoriei. Ideea de criză europeană inerentă şi ineluctabilă este sugerată inclusiv 

în pasajele autobiografice care explică rațiunile părăsirii de către familia Friedman a bătrânului continent în favoarea 

Americii: „Am părăsit Europa pentru că părinţii mei erau convinşi că exista o adâncă pervertire a sufletului european, 

care putea fi ascunsă pentru o perioadă, dar care întotdeauna va ieşi la suprafaţă până la urmă”. Teza analizei care 

urmează este că prăbuşirea UE va aduce după sine o profundă criză în Europa care, inevitabil, va redeştepta câinii 

războiului, consideraţi în naraţiunea oficială şi fondatoare a Europei adormiţi pentru totdeauna: „UE stă în faţa unei 

crize în faţa căreia nu poate reacţiona cu ușurință. UE se prăbuşeşte, întrebarea este dacă îşi poate găsi echilibrul. 

Argumentul meu este că nu se poate, pentru că problemele ei sunt structurale şi vor duce la cădere. Dacă este adevărat 

că integrarea europeană a abolit conflictul şi că fără UE conflictul se va întoarce, aşa cum s-a petrecut în Balcani şi 

în Caucaz,  atunci viitorul Europei este foarte diferit faţă de ceea ce mulţi se aşteaptă” [9]. Miza principală este ca de 

fiecare dată, Germania şi viitorul ei. În mod fatal, Germania va trebui să-şi asume faptul că e cea mai bogată şi va fi 

obligată să devină şi cea mai puternică. „Germania va deveni, o putere completă, la început flexându-și muşchii 

politici şi, în timp, cei militari, atunci când presiunea asupra ei va creşte. Mizele economice, nu militare, vor fi motorul 

care va mişca Germania. Acel moment nu este departe”. 

Geopolitic cartea cea mai mare pe care Germania va trebui să o joace va fi cea a relaţiei cu Rusia. Franţa va 

privi spre Africa şi Mediterana, Germania se va alia alături de Rusia. Toate aceste evaluări duc firesc la interogaţiile 

cheie: ce a urmat după 1945 este drumul firesc al Europei şi modul cum va arăta viitorul ei, sau Europa se va întoarce 

la calea ei istorică consacrată, a conflictelor? „Răspunsul scurt” este că „istoria conflictelor europene este departe de 

a fi încheiată”. „Problema Europei este aceeaşi problemă care a bântuit şi marile ei momente, Iluminismul. Este 

spiritul faustic, dorinţa de a avea totul chiar şi cu preţul sufletului. Astăzi dorinţa europenilor este de a avea totul fără 

niciun cost. Ei vor pace permanentă şi prosperitate. Ei vor să îşi menţină suveranitatea naţională, dar nu vor ca statele 

suverane să-şi exercite pe deplin această suveranitate. Ei vor să fie un popor, dar nu vor să-şi împărtăşească destinul 

fiecăruia. Ei vor să vorbească limba lor, da nu cred că această dorinţă va fi un blocaj pentru înţelegerea mutuală. Ei 

vor să triumfe, dar nu vor să rişte. Ei vor să fie complet securizată, dar nu vor să se apere singuri”. Iar în finalul 

acestui scenariu sumbru, Friedman conchide: răspunsul la cea mai importantă întrebare, dacă Europa va putea pune 

cei 31 de ani în urmă „trebuie să fie nu - NU apăsat”. Când europenii „vor trebui să aleagă între război şi pace, la fel 

ca în trecut, ei vor alege războiul. Nimic nu s-a încheiat. Pentru umanitate, nimic semnificativ nu este vreodată 

încheiat” [10]. 

Pentru remedierea acestor aspecte este necesară promovarea unui proiect ce are în vedere perfecţionarea 

legislației unionale în care participarea publică nu este un concept nou și nici nu are o singură modalitate de definire. 

Acest termen își are rădăcinile în societățile democratice din Antichitate și a fost revigorat, pe parcursul ultimelor 

decenii, de dinamica accelerată a democrațiilor consolidate și emergente. Simplificarea şi simplicitatea dreptului 

european în domeniul participării publice, transparenţei decizionale şi accesului liber la informaţiile de interes public 

trebuie să fie motorul evoluţiei Uniunii Europene. După cum Albert Einstein obişnuia să spună că nu tot ce contează 

poate fi numărat şi nu orice poate fi numărat contează. Am aflat destule şi am înţeles suficient de mult ca să realizăm 

că nici tipul nostru de judecâtă de până acum nu se mai potriveşte cu ceea ce urmează să înţelegem. Sunt idei, concepte 

contraintuitive în drept? Tot ce ne trebuie este antrenamentul de a opera cu ele. Cum îi spune Regina de Cupă lui 

Alice în Ţara Minunilor: trebuie să fim pregătiţi „să gândim până la şase lucruri imposibile înainte de micul dejun”. 

Mare provocare adresată minţii omeneşti, dar una pe măsura celor aşteptate de la noi de Cel care ne-a creat. Şi care 

ne călăuzeşte şi ne veghează prin credinţa pe care ne-a dat-o. Căci, aşa cum spunea „originatorul” marilor tulburări 

care ne-au făcut să privim altfel lumea care ne cuprinde şi pe care o cuprindem, Max Planck, „oricine este implicat 

serios în muncă ştiinţifică de orice fel realizează că deasupra porţilor de intrare în templul ştiinţei sunt scrise 

cuvintele: Trebuie să ai credinţă”. Este o calitate de care un om de ştiinţă nu se poate dispensa. Multe dintre 

rezultatele contraintuitive ale ştiinţei ultimului secol se deschid, într-un mod neaşteptat, dar edificator, către afirmaţii 

pe care le întâlnim în gândirea patristică şi în teologia răsăritului creştin.  
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Cum să invoci metafora pentru a recuza fapte din UE? Metafora, conform dicţionarului, face posibilă 

folosirea de lucruri „la îndemână” pentru a explica alte lucruri sau fenomene de care nu putem sau nu ştim să ne 

apropiem. Şi aceasta, fără a intra în detalii specifice. Deschizându-ne mintea pentru a găsi în noi înşine explicaţiile. 

Este cheia care deschide porţi. Ce facem dincolo de ele - aici doar noi suntem răspunzători. Nu metaforele. Oricât de 

mare ar fi UE sau interiorul unui nucleu atomic, oricât de departe ar fi ele în timp şi spaţiu, nu are nici o legătură cu 

capacitatea noastră de înţelegere şi astfel de cunoaştere. Pentru că ele, amândouă, se află în noi: încifrat, primul; 

explicit, al doilea. Şi încă ceva: metafora se defineşte de obicei ca o comparaţie fără termen de comparaţie. Şi atunci, 

ce altceva să folosesc vorbind despre UE, care, nu-i aşa?, Nu are cu cine să fie comparată! Cel puţin deocamdată. 

Metaforic sau direct, această uniune nu ni s-a dezvăluit foarte aproape, este departe, chiar nemulţumitor de departe. 

Trăim o epocă în care divertismentul a devenit industrie, cu experţi în psihologie angajaţi să realizeze produse cât 

mai seducătoare. Producţii cinematografice cu buget imens pun în circulaţie lumi ficţionare, efecte speciale, tărâmuri 

fantastice, personaje ieşite din comun, oferind creaţii artistice care par a fi mult mai vrednice de admiraţia noastră 

decât lumea reală în care trăim. Cel puţin la prima vedere ar putea părea că lumea noastră nu mai are prea multe 

lucruri interesante, că tainele lumii noastre fizice au fost deja epuizate, că lumea în care trăim nu are nimic interesant 

de spus, că nu mai are nimic uimitor. Şi-a epuizat UE tainele? 

Dar toată viaţa e o taină, o minune! Noi suntem o taină. Faptul că putem cunoaşte, că putem desluşi legile 

naturii, toate acestea sunt o minune. Einstein folosea un cuvânt mai lumesc: miracol. Şi spunea că avem doar două 

feluri de a ne trăi viaţa: ca şi cum nimic nu este un miracol sau ca şi cum totul este un miracol. Depinde de alegerea 

pe care o facem. Aduceţi-vă aminte de Newton, cum spunea că, privindu-se pe sine, se vede ca un copilaş care se 

joacă pe malul mării, bucurându-se când găseşte o piatră mai rotundă sau o scoică mai frumoasă, în timp ce dincolo 

de el se întinde, nesfârşit, oceanul adevărului. Pietricelele colorate şi zornăitoare fabricate pe bandă rulantă de 

industria divertismentului sunt acolo, pe ţărmurile lumii, orbindu-ne şi asurzindu-ne tot timpul. Din nou, depinde de 

noi să reuşim să distingem, printre atâtea lumini înşelătoare, adevărul acestei vieţi a cărei economizare tinde să ne 

deprindă cu obiceiul de a calcula totul în bani. Vă amintiţi pilda talanţilor? Aceşti oameni, cei care construiesc şi 

cercetează pentru alţi oameni, sunt cei care înmulţesc cu folos puţinul pe care l-au primit şi intră astfel, cum spune 

Cartea Sfântă, „întru bucuria Domnului”. 

„Puţină ştiinţă îl înstrăinează pe om de Dumnezeu. Multă ştiinţă îl aduce înapoi” spunea acest lucru 

formidabil Francis Bacon, acum mai bine de 400 de ani. Atenţie: nu îl aduce "la El", ci "înapoi"! Pentru că, de fapt, 

omul nu pleacă niciodată de la Dumnezeu. Doar că uneori se mai înstrăinează. Iată ce face Cunoaşterea. Şi încă ceva. 

Cunoaşterea nu este ca un râu care tot curge, trece tot timpul pe lângă tine şi tot ce ai de făcut este să te scalzi în el şi 

să ieşi de acolo cunoscător. Cunoaşterea este un râu cu multe zăgazuri. În spatele cărora, rând pe rând, se adună apă, 

din ce în ce mai multă, până când trece de marginea de sus a zăgazului şi se prăbuşeşte peste tine, pentru ca apoi să-

şi continue drumul. Din ce în ce mai liniştită. Până la zăgazul următor. Dacă cineva m-ar întreba, i-aş spune să se 

urce fără ezitare în această barcă a cunoaşterii, întărită de vreo două mii de ani de toţi cei care au construit-o, au 

înfrumuseţat-o şi au făcut-o sigură şi majestuoasă. Să fie pregătit pentru fulgerul Cunoaşterii care, din când în când, 

ne luminează. Să fie pregătit pentru a primi această supremă Bucurie. Fără teamă, pentru că acolo, la capătul 

călătoriei, îl aşteaptă Dumnezeu să se întoarcă la El. 

 Bunul Dumnezeu pe care bolşevicii comunişti l-au alungat din sufletul şi cugetul lor, distrugând şi fărâma de 

libertate ce ne mai rămăsese şi voi spune numai atât: sunt mulţumit că acum am ocazia de a mă exprima în calitate 

de om liber şi fac acest lucru de la începutul anului 1990, când am intrat în lumea dreptului știind ce înseamnă din 

proprie experiență un sistem dictatorial, bazat pe abuz și violență. Ca militar de carieră, convertit de la meseria 

armelor la cea a legilor, am fost martorul tuturor evenimentelor care au marcat istoria acestor 28 de ani, am putut 

interpreta istoria recentă a României, mai ales istoria recentă a dreptului nostru. Asta, pentru că plec întotdeauna de 

la premiza  că nimic din ceea ce Puterea permite opiniei publice să afle nu conține adevărul și de la considerentul că 

între Stat și Drepturile Cetățenilor, raporturile sunt antagonice. Astfel, atât experiențele anterioare căderii regimului 

lui Ceaușescu, cât și cele ulterioare, trăite, mă îndreptățesc să afirm că ceea ce în România se numește „aderarea 
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României la structurile euroatlantice” este, de fapt, doar o Cortină. În spatele ei s-a construit și s-a manifestat o 

veritabilă „poliție politică”. Un mecanism de tip Stat Paralel - Deep State, care a reușit să confiște pârghiile de 

exercitare democratică a puterii în principalele instituții ale statului de drept: Legislativ, Executiv și Judecătoresc. Nu 

contest necesitatea apartenenţei noastre la aceste structuri suprastatale, dar este de datoria mea să atrag atenția când 

instituțiile statului devin abuzive și folosesc metode proprii Securității lui Ceaușescu. O să încerc să vă explic rapid 

despre ce este vorba. 

Țara a fost făcută colonie. Acum sunt luați la șuturi eroii, martirii și sfinții. Statul este primul berbece care 

dărâmă din interior unitatea națională. ONG-urile cu ADN străin au încercat să distrugă ce e românesc. Am avut 

sentimentul clar că noi, ca români, am fost loviți. Noi creștinește, am întors și celălalt obraz și am fost loviți și acolo. 

Țara aceasta trebuie să se ridice pentru că a fost lovit obrazul lui Hristos. Trebuie să ne ridicăm. E un exercițiu de 

verticalitate. Crucea poporului român nu este cea a tâlharului din stânga, ci a tâlharului din dreapta. Noi am suferit, 

ca popor, cu sens. Execuția lui Brâncoveanu a durat un sfert de oră. Apoi, cei prezenți la execuție au mâncat. Tu, să 

nu renunți la credință, este cea mai mare mărturisire a credinței. Nu cred că un popor poate să clacheze în fața acestor 

bătăuși”, a spus Dan Puric. La fel, întrebat dacă se poate spune că, înaintea Centenarului, românii sunt mai  învrăjbiți 

și mai divizați decât oricând în ultimii 100 de ani, artistul spunea: „Da. Dintr-o natură nenorocită a istoriei care vine 

peste noi. În 1933, Mircea Eliade atrăgea atenţia că ne-am pierdut sentimentul de statalitate. Noi acum ne pregătim 

să serbăm Centenarul în condițiile în care Statul este primul berbece care dărâmă din interior unitatea națională. Statul 

dărâmă legal redutele alea sufletești. Un popor se bazează pe libertate. Radu Gyr, Valeriu Gafencu sunt acum 

considerați criminali de război. Asta nu am semnat-o eu, ci statul român.  Există o dezbinare, dar mai este și o cernere. 

O cernere a unor oameni care vor să apere această glie, iar alții care se simt confuzați. Eu nu mă leg de piesele de șah 

care vor să dea mat poporului român. Mă leg de sirenele alogene care vor să ne distrugă”. Cui prodest această 

culpabilizare continuă a poporului român? Țara trebuia făcută colonie și a fost făcută colonie. Controlul țării a fost 

preluat. Ce ne-a ținut pe noi 2000 de ani? Credința, limba şi dreptul nostru, dar și cultura. Au început să ia la șuturi 

eroii, martirii și sfinții. Și în Biserică. Sunt două etape pentru distrugere: numai că ne schimbă ereditatea și memoria, 

ne schimbă mediul iar la ora actuală există „un stat paralel, care își face de cap în România. Și care are o comandă 

de la oculta internațională să distrugă valorile, arhitectura sufletească a acestui popor”. Ținta acestui stat paralel? „Ca 

să se distrugă fondul de încredere românesc în sine. Când Mircea Vulcănescu, o mare personalitate culturală a acestei 

țări, este pus sub semnul întrebării, încrederea poporului în sine e distrusă. Nu mai are valoare, poți să faci cu el ce 

vrei. Un popor se atacă în arhitectura lui sufletească. Cazul acesta nu e un caz particular, ci ca un atac la valorile 

naționale. Asistăm la un asasinat. Un linșaj public”. Poporul român nu are toleranță, are toleranță christică. Acum e 

un exod din propria condiție de creștin și de român. Și la această lepădare trebuie să ne opunem. Este o boală 

degenerativă. Ei de-aia vor să pună perdele peste biserică, peste dragostea de țară. 

Cum poate fi vindecată România de bolile tranziţiei şi care au fost păcatele capitale ale societăţii noastre de 

după 1989? Tranziţia a trecut de mult, pur şi simplu, constatăm că trăim într-o ţară în care mulţi indivizi o duc bine: 

dacă eşti indiferent şi ai bani poţi avea o viaţă plăcută. Dar statul nu-şi face datoria, a devenit sluga oligarhiei, 

sănătatea publică, transporturile, educaţia sunt la pământ. Regresul educaţiei naţionale face parte din această 

indiferenţă generalizată pentru viaţa publică. În aceste condiţii, lupta se va da în jurul valorilor spiritual-umane. Nu 

avem dreptul să uităm trecutul şi cultura, singurele ele ne menţin în condiţia de om, împiedică roboţii inteligenţi să 

ne domine. Lupta pentru cultură nu este o joacă. Educaţia înseamnă transmiterea culturii. Informatica, tehnica în 

general, sunt învăţământ. Între cele două trebuie să existe un echilibru. Cultura este rezultatul moştenirii, acumulării, 

oricare ar fi momentul ales din istoria ei sau din cea a umanităţii. Acest termen implică în egală măsură transformări 

legate de grupurile umane care le produc, la fel ca în artă, gândire, economie, drept, în ansamblul experienţelor sociale 

care fac di aceste reguli, cunoștințe, metode care le conferă propria lor identitate. Astfel, o cultură, inclusiv cea 

juridică,  este consecinţa, cristalizarea adaptării şi a întâlnirii dintre grupuri de oameni. De-a lungul timpului, aceştia 

se adună, potrivit afinităţilor lor, în comunităţi care îşi determină liber sensul devenirii lor. Crearea unei culturi trece 

de asemenea, prin selectarea sau afirmarea valorilor, credinţelor, pasiunilor indispensabile punerii în ordine a 
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regulilor, finalităţilor, normelor morale sau juridice. Există o pluralitate de culturi a cărei finalitate diferă de cea a 

progresului fiindcă nu a avut loc în mod necesar şi liniar precum în patria noastră. O cultură este o spirală a cărei 

forţă se bazează pe  continuu şi discontinuu, pe ordine şi pe dezordine, pe conservare  şi pe respingere [11]. 

Identitatea culturală este cea care îi permite omului să reuşească ceea ce îl defineşte în acelaşi timp ca homo 

faber, homo misticus, homo tehnologicus sau homo juridicus. Putem oare să aplicăm aceeaşi definiţie culturilor şi să 

presupunem că identitatea lor se formează începând cu reunirea opoziţiilor şi similitudinilor precum în cazul 

culturilor naţionale ale statelor membre ale UE şi cultura Uniunii în întregul ei? Dacă aş mai avea energia de a duce 

o luptă politică, aş milita pentru înscrierea unui articol în Constituţie care să proclame cultura drept principala bogăţie 

naţională, demnă de atenţie şi protecţie, întrucât cu cât tratăm cultura mai rău şi o irosim opinia publică devine mai 

manipulabilă iar statul român rămâne maşina de muls a oligarhiei. Pentru mine a fi patriot însemnă un singur lucru: 

grija dezinteresată pentru cauza publică, res publica. Să găsim o mână de patrioţi şi se va întoarce ţara. Mai mult, ar 

trebui introduse cursuri de etică şi integritate academică la toate facultățile, mai ales, la cele de drept, pentru nivelul 

programelor de licenţă, masterat şi doctorat. Astfel, vor fi aprofundate noţiuni care ţin de plagiat şi autoplagiat, 

precum şi de standardele şi reglementările în domeniu, ca şi măsurile de antiplagiat disponibile, cu avantajele şi 

limitările lor. Cu o astfel de pregătire, absolvenţii universităţilor noastre au şanse ca şi inexistente să ajungă membrii 

ai guvernului în viitorul apropiat.  

Lucrarea de față, prin noutatea abordării, încearcă să se înscrie în ansamblul eforturilor pentru o justă așezare 

a dreptului nostru pe făgașul corect. Identificarea problemelor pe care le ridică legislaţia actuală a României care nu 

a fost ferită de critici și chiar de contestări sau pe care ar putea să le ridice este aspectul cel mai important. Dreptul 

nostru este o realitate. Orice lege este imperfectă, într-o măsură mai mică sau mai mare. Așa încât, este mult mai 

importantă preocuparea pentru o interpretare ingenioasă a unui text de lege, o interpretare făcută în spiritul 

reglementării, care de multe ori poate suplini cu succes lacunele acesteia, decât așteptarea din partea legiuitorului a 

unei reglementări care să se apropie cât mai mult de o iluzorie perfecțiune. Sigur că interpretul poate ajunge uneori 

la concluzia că numai intervenția legiuitorului poate clarifica cu adevărat o problemă, și atunci are datoria să o spună 

răspicat. Dar mecanismul juridic trebuie să funcționeze în continuare, neputându-se opri pentru a aștepta intervenția 

puterii legislative, intervenție ce se produce de multe ori cu întârziere. La mai bine de 10 ani de la momentul aderării 

patriei noastre la Uniunea Europeană propunem două obiective: unu, oferirea unor soluții creative, argumentate și 

valide din punct de vedere practic, astfel cum sunt ele gândite de specialiști renumiți ai dreptului şi doi, crearea unui 

cadru de dezbatere care să conducă la formarea unei doctrine mature, situate la un nivel științific satisfăcător, doctrină 

care, alături de practica judecătorească să fie capabilă să suplinească lacunele legii. Ideea noastră a fost aceea de a 

încerca să creăm în primul rând un cadru de discuții. Pentru că, așa cum ați văzut și astăzi, nimeni nu vine aici cu 

soluții prestabilite, pe care să le vândă sau să le impună. Ideea este să încercăm împreună să identificăm problemele 

și, mai ales, să găsim soluții la aceste probleme. Practic, orice material de acest gen își atinge scopul în măsura în 

care se constituie într-un izvor de dezbateri între teoreticieni, practicieni, cercetători - toți cei interesați de 

reglementările în sfera dreptului. Și sperăm ca și acest material să se înscrie în același registru. 
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