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Abstract. In this paper, I will refer to a fundamental principle, developed
in a chapter dedicated mainly to the relationship between state and citizen
in the context of a broader definition, as a result of changes caused by
globalization, labor migration and last but not least, Romania’s accession
to the European Union, a situation that changed the perspective on the
relationship between the subject and the political object. Beyond the
statistics that reflect the concrete state of affairs and that change from day
to day, in connection with the topic stated above, I consider that the main
attribute of the contemporary rule of law as the foundation of a democratic
regime is to provide the necessary framework for the respect of human
dignity, a principle from which all other civil rights derive. The rule of law
is intended for this purpose, for people, for their individual good, which
naturally flows from the common good, from the benefits of the rule of law.
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Scurtã introducere

În acest text, mã voi referi la un principiu fundamental, dezvoltat într-un
capitol dedicat în principal relaþiei dintre stat ºi cetãþean în contextul unei defi-
niþii lãrgite a acestei din urmã noþiuni, ca urmare a schimbãrilor provocate de
fenomenul globalizãrii, a migraþiei forþei de muncã ºi, nu în ultimul rând, a
aderãrii României la Uniunea Europeanã, situaþie care a schimbat perspectiva
asupra raportului dintre subiectul ºi obiectul politic.
Un subcapitol al acestui studiu care face parte din Proiectul de cercetare

fundamentalã Enciclopedia Statului Contemporan: 2021-2022 va fi dedicat pro-
blemei populaþiei ºi politicii demografice, ºtiut fiind cã îmbãtrânirea membrilor
comunitãþii statale, migraþia forþei de muncã ºi rata scãzutã a natalitãþii în rândul
celor rãmaºi în þarã, precum ºi o inadecvatã interpretare a drepturilor la ajutor
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social sau inflaþia absolvenþilor de studii superioare (provenind în special din
învãþãmântul privat) cu standarde înalte de viaþã conduc la deficitul forþei de
muncã. De unde, în tandem cu o clasã politicã din ce în ce mai nereprezentativã
ºi mai dezinteresatã de binele comun, decurg probleme economice, sociale, poli-
tice, culturale ale statului, aflat în postura din ce în ce mai dificilã de a-ºi exercita
atributele care îi revin privitor la cetãþeni, atribute înscrise în Constituþia României,
în Tratatele ale Uniunii Europene ºi în documente internaþionale privitoare la
drepturile omului.
Dincolo de cifre ºi statistici care oglindesc starea concretã de lucruri ºi care

se schimbã de la o zi la alta, în legãturã cu tema enunþatã mai sus, consider cã
principalul atribut al statului de drept contemporan ca fundament al unui regim
democratic este asigurarea cadrului necesar afirmãrii ºi respectãrii demnitãþii
umane, principiu din care decurg toate celelalte drepturi cetãþeneºti. Statul de
drept este gândit în acest scop, pentru oameni, pentru binele lor individual care
decurge în mod firesc din binele comun, din binefacerile statului de drept.

Demnitatea umanã în documente internaþionale

În preambulul Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului se aratã cã „recu-
noaºterea demnitãþii inerente tuturor membrilor familiei umane ºi a drepturilor
lor egale ºi inalienabile constituie fundamentul libertãþii, dreptãþii ºi pãcii în
lume“. Totodatã, se precizeazã cã „fãurirea unei lumi în care fiinþele umane se
vor bucura de libertatea cuvântului ºi a convingerilor ºi vor fi eliberate de teamã
ºi mizerie a fost proclamatã drept cea mai înaltã aspiraþie a oamenilor“, fiind
esenþial ca drepturile omului sã fie ocrotite de autoritatea legii. Credinþa în dem-
nitatea ºi în valoarea persoanei umane este reafirmatã ºi din perspectiva Cartei
Organizaþiei Naþiunilor Unite, iar Declaraþia înþeleasã „ca ideal comun spre care
trebuie sã tindã toate popoarele ºi toate naþiunile“ îºi propune „ca prin învãþãturã
ºi educaþie sã dezvolte respectul pentru aceste drepturi ºi libertãþi ºi sã asigure
prin mãsuri progresive, de ordin naþional ºi internaþional, recunoaºterea ºi apli-
carea lor universalã ºi efectivã, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât ºi
al celor din teritoriile aflate sub jurisdicþia lor“.
Articolul 1 afirmã cu claritate: „Toate fiinþele umane se nasc libere ºi egale

în demnitate ºi în drepturi“, iar universalitatea declaraþiei este întãritã înArticolul 2,
unde se aratã cã „nu se va face nicio deosebire dupã statutul politic, juridic sau
internaþional al þãrii sau al teritoriului de care þine o persoanã, fie cã aceastã þarã
sau teritoriu sunt independente, sub tutelã, neautonome sau supuse vreunei alte
limitãri a suveranitãþii“1.
Deºi vie în conºtiinþa oamenilor, totuºi, aºa cum observa Cristina Sâmboan,

„noþiunea de «demnitate» ºi-a fãcut intrarea în tãrâmul dreptului (...) nicidecum
odatã cu drepturile omului, cum am fi tentaþi sã credem, ci douã secole mai târziu,
prin poarta deschisã de barbariile celor douã conflagraþii mondiale, ce au însân-
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gerat printr-o amploare fãrã precedent prima jumãtate a secolului al XX-lea“. Cu
alte cuvinte, conexiunea dintre demnitate ºi drept nu s-a realizat ca rezultat al
unui „proiect deliberat“, ca fruct al gândirii „unor minþi luminate care au înþeles
necesitatea transferãrii conceptului în zona normativã“, ci în urma unor eveni-
mente tragice care au prejudiciat demnitatea umanã2.
Întârzierea cuprinderii acestei noþiuni în documente este surprinzãtor pentru

autoare. Explicaþia ar consta în accepþiunea etimologicã clasicã a noþiunii. Astfel,
„Dacã Grecia anticã nici nu pare sã fi întrebuinþat un corespondent terminologic
a ceea ce noi numim azi demnitate, termenul latin dignitas se referea, în esenþã,
la valoare ca atribut ataºat (...) fiinþei umane“, dar „departe de a întrupa idealul
universalist al drepturilor fundamentale, desemna – dimpotrivã – o virtute cât se
poate de elitistã, menitã tocmai sã-l distingã pe fericitul posesor de masa informã
a «celor mulþi»“3.
De aceea, se pare, legiuitorii din secolul al XVIII-lea nu au operat corelaþia

între noþiunea de „demnitate“ ºi aceea de „drepturi civile“, dat fiind cã nu pri-
mise conotaþia unei valori universale, intrinsecã fiinþei umane, aºa cum este
înþeleasã astãzi datoritã lui Kant care în Metafizica moravurilor „interpreteazã
dignitas în cheie universalistã“, altfel spus drept „acea valoare absolutã inerentã
fiinþei umane, în virtutea cãreia aceasta este îndreptãþitã sã pretindã respect din
partea celorlalþi ºi este obligatã, la rândul ei, sã îl acorde“4.
Cu aceastã intensiune la care se adugã noi ºi noi conotaþii, termenul figureazã

ºi în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene: „Demnitatea umanã
este inviolabilã. Aceasta trebuie respectatã ºi protejatã“5. Aici se mai precizeazã
cã „Demnitatea persoanei nu constituie numai un drept fundamental în sine, ci
reprezintã însuºi temeiul drepturilor fundamentale“, cu accent pe momentul în
care „Declaraþia universalã a drepturilor omului din 1948 a inclus demnitatea
umanã în preambulul sãu: „… întrucât recunoaºterea demnitãþii inerente tuturor
membrilor familiei umane ºi a drepturilor lor egale ºi inalienabile constituie
fundamentul libertãþii, al dreptãþii ºi al pãcii în lume`“. De asemenea, se aratã cã
în Hotãrârea din 9 octombrie 2001 în cauza C-377/98, Þãrile de Jos/Parlamentul
European ºi Consiliu, Rec. 2001, p. I-7079, punctele 70-77, „Curtea de Justiþie
a confirmat faptul cã dreptul fundamental la demnitatea umanã face parte din
dreptul Uniunii“, hotãrâre din care reiese mai ales cã „nu se poate face uz de
niciunul dintre drepturile înscrise în aceastã cartã pentru a aduce atingere demni-
tãþii altei persoane ºi cã demnitatea persoanei face parte din substanþa drepturilor
înscrise în aceastã cartã. Carta trebuie, prin urmare, respectatã, chiar în cazul res-
trângerii unui drept“.
Explicaþiile care întãresc acest document „au fost redactate iniþial sub autori-

tatea prezidiului Convenþiei care a elaborat Carta drepturilor fundamentale a
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Uniunii Europene ºi „au fost actualizate sub autoritatea prezidiului Convenþiei
Europene, având în vedere adaptarea de cãtre respectiva Convenþie a textului
cartei (în special la articolele 51 ºi 52), precum ºi evoluþia dreptului Uniunii“. Se
precizeazã cã, în ciuda lipsei de valoare juridicã în sine a explicaþiilor respective,
„acestea constituie un preþios instrument de interpretare destinat clarificãrii dis-
poziþiilor cartei“6.
Principiul demnitãþii umane este înscris ºi în Alineatul 3 din Articolul 1 din

Constituþia României: „România este stat de drept, democratic ºi social, în care
demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera dezvoltare a perso-
nalitãþii umane, dreptatea ºi pluralismul politic reprezintã valori supreme, în
spiritul tradiþiilor democratice ale poporului român ºi idealurilor Revoluþiei din
decembrie 1989, ºi sunt garantate“7.
Prin urmare, în abordarea noþiunii de demnitate umanã se întretaie planurile

juridic ºi al ºtiinþei politice, dar aceasta nu poate fi înþeleasã în deplinãtatea ei
dacã nu este privitã ºi dintr-o sinteticã perspectivã filosoficã.

Sensul filosofic al demnitãþii ºi statul de drept

Oricât de imprecisã în plan strict juridic, noþiunea de demnitate umanã þine
de atitudinea filosoficã faþã de existenþa ºi joncþiunea acesteia cu alte valori este
definitorie pentru atributele statului contemporan în ceea ce priveºte relaþia cu
cetãþeanul.
Aºa cum am vãzut, ideea demnitãþii inalienabile a fiinþelor umane strãbate

filosofia dreptului, iar în filosofia modernã problema demnitãþii umane este
strâns legatã de aceea a egalitãþii oamenilor în faþa legilor divine ºi umane, a
drepturilor omului ºi cetãþeanului. Dar ºi în tradiþia creºtinã se regãsesc princi-
piile fraternitãþii umane ºi, prin urmare, ale egalitãþii ºi justiþiei în raportarea la
Dumnezeu, iar Pico della Mirandola a exprimat ideea demnitãþii egale a fiinþelor
umane în celebra interpretare a scopului divin al creaþiei omului: „(…) Tu, neîn-
grãdit de nici-un fel de opreliºti, îþi vei hotãrî natura prin propria-þi voinþã în a
cãrei putere te-am aºezat. (...) Nu te-am fãcut nici ceresc, nici pãmântean, nici
nemuritor, pentru ca singur sã te înfãþiºezi în forma pe care însuþi o preferi, ca ºi
cum prin voia ta ai fi propriu-þi sculptor ºi plãsmuitor de cinste. Vei putea sã
decazi la cele de jos ce sunt lipsite de inteligenþã; vei putea, prin hotãrârea spiri-
tului tãu, sã renaºti în cele de sus ce sunt divine“8. Astfel este rezumatã de un
filosof concepþia teologicã asupra demnitãþii umane.
De asemenea, în domeniul esteticii care include dimensiunea eticã a contem-

plãrii frumosului se poate regãsi sensul demnitãþii umane, aºa cum o aratã Petru
Comarnescu: „Credem cã aprecierea esteticã a lumii conduce la o viaþã demnã,
plinã de bucurie ºi activitate. A recunoaºte frumuseþea lumii, în imaginaþia purã,
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ca ºi în imaginaþia obiectivã, este cel mai bun remediu împotriva scepticismului
ºi a inactivitãþii. Frumuseþea cheamã ºi contemplaþia noastrã ºi acþiunea noastrã.
Aspectul concret al înfrumuseþãrii este moralitatea adevãrat eticã“9. Iar noþiunea
de demnitate are ºi o dimensiune esteticã, pe lângã cele eticã, politicã, socialã,
naþionalã.
Cu alte cuvinte, dacã începând cu filosofia Europei luminilor, demnitatea

umanã este discutatã în contextul drepturilor omului ca proiecþie a raþiunii prin
legea naturalã ºi universalã, preexsistentã oricãrei alte legi, prin urmare, fiind
înnãscutã, aceasta (demnitatea umanã) nu poate fi conferitã de nicio instanþã
lumeascã, ci doar recunoscutã ºi respectatã. Omului i se poate încãlca demni-
tatea în mod abuziv de cãtre altcineva, de cãtre stat sau o instanþã, dar poate ºi
el însuºi sã-ºi piardã demnitatea prin propriile acte nedemne de condiþia umanã
(cum arãta Pico della Mirandola), uneori chiar ca urmare a unei exacerbate stime
de sine ºi a dispreþului faþã de norme ºi faþã de ceilalþi, prin trufie, prin supradi-
menionarea drepturilor pe care le are ºi ignorarea datoriilor.
În lucrarea Datoria: perspectivã multidisciplinarã, Ana Bazac reconstruieºte

sensurile acestui concept a cãrui intensiune eticã este aproape uitatã în contextul
extensiunilor financiare ºi economice din cetatea globalã a drepturilor excesive
în care indivizii ºi statele îºi duc existenþa de o bunã bucatã de vreme încoace.
Aici datoria este exploratã din perspectiva istoriei filosofiei ºi a axiologiei, a
filosofiei analitice, a praxeologiei, eticii, ontologiei, a filosofiei sociale, psiholo-
giei, logicii, istoriei, proiecþiei critice, dreptului, managementului, sociologiei.
În unul din studiile reunite în acest volum, Constantin Stoenescu, observând

„desuetudinea“ conceptului de datorie în discursul filosofic contemporan, se
reîntoarce la Kant, dar ºi la Hume, pentru a dezbate ºi analiza, pe aceastã bazã,
conceptul de datorie moralã „revigorat“ de G. E. Moore (The Nature of Moral
Philosophy) care, pornind de la analiza limbajului comun, defineºte morala pe
baza ideilor de obligaþie moralã sau datorie. Sunt prezentate de asemenea „argu-
mentele lui Moore împotriva subiectivismului moral“, „critica naturalismului ºi
argumentul întrebãrii deschise“, „emotivismul ºi cognitivismul“. „În loc de con-
cluzie“, Constantin Stoenescu considerã cã existã douã cãi posibile în filosofia
moralã, aºa cum este ea recuperatã de filosofia analiticã: „una care duce înapoi
la Kant, alta care începe cu Mill“, ambele regãsindu-ºi cadrele de analizã la
Hume. Perspectiva kantianã privilegiazã analiza conceptelor de datorie ºi mo-
ralitate, în timp ce utilitarismul lui Mill dezvoltã perspectivele conceptului de
„acþiune moralã“, dar ºi acest aspect face parte dintre reperele unei „tematizãri
pornind de la conceptul de datorie“10.
Într-o carte recentã, analizând într-un subcapitol „postdatoria“, Cristian Iftode

consemneazã opinia sociologului francez Gilles Lipovetsky potrivit cãreia „Faza
eroicã, austerã a societãþilor democratice moderne, centratã pe cultul datoriei,
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s-a încheiat dupã al Doilea Rãzboi Mondial“, ceea ce are drept consecinþã faptul
cã „Trãim astãzi în epoca «fericirii light», în care valorile legate de sacrificiu par
perimate, iar accentul se pune aproape exclusiv pe ideea drepturilor subiective ºi
pe dezideratul bunãstãrii personale; de aici ar decurge ponderea semnificativã a
minimalismului etic promovat în societatea actualã occidentalã, consideratã a fi
mai degrabã «postmoralistã»“11.
Dar chiar ºi într-o societate „postmoralistã“, demnitatea umanã poate fi ºi op-

þiune individualã ºi expresie a libertãþii spiritului (în virtutea liberului arbitru),
exercitatã într-un stat de drept. Cãci aceastã valoare rãmâne ºi o expresie a
deplinei libertãþii politice, legatã de emanciparea individului ºi de statutul de
cetãþean, chiar dacã demnitatea omului ca fiinþã genericã este datã ºi nu con-
struitã, regãsindu-se dincolo de conºtiinþa libertãþii interioare – în conºtiinþa legii
morale a cãrei întemeiere este transcendentã. Singuri ne încãlcãm dreptul la
demnitate când îl nedreptãþim pe aproapele nostru, când nu respectãm regulile
sociale sau legile divine. Pânã la un punct, demnitatea umanã implicã ºi accep-
tarea supunerii raþionale faþã de puterea legitimã, pe de o parte, iar pe de alta, în
numele ei se întâmplã ºi rãzvrãtirea împotriva unei puteri nedrepte, discreþio-
nare, ilegitime, care încalcã legile.
În acest context este evident cã, dincolo de valorile civico-politice ºi econo-

mico-sociale care stau la baza statului de drept, identitatea politicã a acestuia
este definitã ºi de respectul pentru valoarea demnitãþii, pentru care opteazã cetã-
þenii, proiectându-ºi propria lor identitate. Aºadar, demnitatea umanã se mãsoarã
nu numai în recunoaºterea acesteia ºi în drepturile care decurg din acest prin-
cipiu, dar ºi în sentimentul ºi împlinirea datoriilor de om ºi cetãþean.
Pe de altã parte, sentimentul demnitãþii cetãþeneºti ºi umane este afectat în

condiþiile în care democraþia în sãrãcie este un kitsch, cum se întâmplã astãzi în
România pentru o bunã parte a cetãþenilor ei care datoritã lipsurilor cauzate de
veniturile insuficiente ca urmare a unor salarii mici raportate la munca lor, se pot
simþi umilitiþi ºi lipsiþi de speranþã. De aceea, dincolo de situaþia politicã deca-
dentã (specificã nu numai României), dincolo de orice decepþie democraticã – îi
revine ºi statului de drept cultivarea speranþei în soluþii constructive la proble-
mele simplului cetãþean.
În logica consolidãrii democratice ceea ce conteazã mai mult sunt tendinþele,

aspiraþiile socio-culturale, opþiunea politicã ºi strãduinþa aleºilor de a onora în-
crederea celor care i-au votat, cãci altfel, statul nu va putea rezolva niciodatã ºi
nicãieri problemele personale cu adevãrat importante ale fiecãrui individ în parte
sau ale omenirii, acelea care þin de alte puteri decât de aceea politicã. Ce poate
administra puterea politicã în raportul omului cu el însuºi este graniþa dintre rãul
pe care ºi-l poate face lui însuºi (fiind „condamnat“ la libertate) ºi rãul pe care îl
poate face celorlalþi uzând nelimitat de libertãþile lui. Ce poate face puterea poli-
ticã în ordinea valorilor mereu actuale ºi a sãnãtãþii psiho-morale a populaþiei,
este sã contribuie la creºterea capitalului de speranþã într-o viaþã mai bunã, a sen-
timentului de siguranþã ºi echilibru în spaþiul public intern ºi în relaþiile interna-
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þionale. Concret, convingerea cã majoritatea parlamentarã propune mãsuri de
bunãstare socialã pe care guvernul în care se regãseºte chiar le face reale.
Potrivit conceptului tradiþional maximalist al statului de drept, acesta are drept

scop „înfãptuirea unor precepte ºi principii care vizeazã un ideal etico-politic, de
justiþie, echitate ºi garantare a drepturilor ºi libertãþilor individuale pe care se
sprijinã demnitatea umanã“12. Prin urmare, „principiul statului de drept sau al
supremaþiei legii (dreptului) indicã în esenþã o anumitã concepþie de guvernare
practicã a relaþiilor dintre oameni, ºi anume o practicã subordonatã normelor sau
regulilor care servesc scopul binelui general“13, iar binele comun vizeazã „asigurarea
unui ansamblu de condiþii materiale ºi de altã naturã care tinde sã favorizeze rea-
lizarea de cãtre fiecare individ a propriei sale dezvoltãri în cadrul comunitãþii“14.
Din perspectiva definirii statului de drept corelatã cu justeþea legii (rule of

law), potrivit cãreia este vorba de o stare de lucruri în care sistemul de drept este
bine articulat din punct de vedere legal15, protecþia efectivã a libertãþii ºi dreptu-
rilor individuale fundamentale „este tot atât de îndreptãþitã pe cât sunt ºi celelalte
componente, legale ºi instituþionale, de care este legatã logic în reflecþiile teo-
retico-filosofice despre stat încã din epoca iluministã“16.
Combinând justeþea legii obiective cu aspectele individuale ºi personale,

subiective ale „îndreptãþirii oamenilor“, noua filosofie a drepturilor (precum ºi
noua filosofie moralã, dupã cum am punctat aici) este preocupatã ºi de partici-
parea cetãþenilor la „constituirea puterii publice“ ºi totodatã de respectarea de
cãtre aceastã putere cel puþin a drepturilor naturale elementare ale indivizilor17,
în funcþie de care demnitatea umanã devine dintr-o stare latentã, una manifestã.
Dupã cum s-a vãzut ºi în prima parte a acestui articol, protecþia demnitãþii ºi

a drepturilor omului prin „domnia legii“, a devenit unul din obiectivele Organi-
zaþiei Naþiunilor Unite materializate în Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului
(decembrie 1948, reafirmatã de mai multe ori prin Rezoluþii ale Adunãrii Gene-
rale a O.N.U.), fãcând totodatã obiectul Declaraþiei Europene a Drepturilor
omului sau Tratatelor constitutive ale Uniunii Europene18.
Aºadar, „una dintre trãsãturile definitorii ale conceptului de stat de drept în

semnificaþia sa substanþialã ºi cultural-istoricã originarã“19 este „promovarea drep-
turilor omului“ care „nu poate trece de bunele intenþii ºi de recomandãrile orga-
nizaþiilor internaþionale, spre a cãpãta consistenþã factualã fãrã o anumitã organi-
zare politicã instituþionalã“, „astfel încât tentaþiile arbitrare ºi discreþionare ale
guvernanþilor sã nu anihileze drepturile ºi libertãþile individuale ºi cetãþeneºti“20.
Concepþia modernã despre ceea ce înseamnã a fi cetãþean este legatã în mod

indisolubil de statul de drept, dar ºi de încrederea în om, bazatã pe universali-
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15 Aristide Cioabã, op. cit., p. 286.
16 Ibidem, p. 295.
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19 Ibidem, p. 299.
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zarea recunoaºterii demnitãþii acestuia. Cetãþeanul modern îºi defineºte identi-
tatea în primul rând prin libertate, în virtutea dreptului natural al fiinþei umane
faþã de autoritatea statalã, dar aceasta nu are sens fãrã demnitate. Dacã urmãrim
o evoluþie a noþiunii de cetãþean în epoca modernã, putem constata cã etapei
teoretice umaniste îi urmeazã o etapã realistã la capãtul cãreia cetãþeanul devine
subiect de drept internaþional, fãrã a rãsturna însã raportul între subiectul politic
determinat ºi stat, între naþional ºi universal, cãci „în principiu, numai membrii
unei comunitãþi politice naþionale sunt cetãþeni, în opoziþie cu strãinii“21.
Niciun stat sau partid politic nu pot face miracole, dar e mai demn sã fii cetã-

þean într-o þarã în care partidele alterneazã la putere, decât într-o þarã guvernatã
de un partid-stat unic. E mai demn sã stai într-un loc unde puterile statului se
limiteazã una pe alta, decât într-o utopie în care un lider „charismatic“ ia decizii
abuzive de capul lui. Este mai demn sã ai libertatea de a nu merge sã alegi (din
motive diverse), decât sã fii obligat sã votezi conducãtori impuºi de sistem.
În societãþile democratice contemporane, în principiu, populaþia se regãseºte

în fiecare cetãþean responsabil al statului, alcãtuit din marea masã a cetãþenilor
egali în drepturi, subordonate ideii demnitãþii.
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