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Abstract. The study presents some of the major theoretical landmarks of
legitimacy, as they are discussed in the political philosophy of the last
decades. It discusses the legitimacy in conjunction with other attributes of
political power in democracy and according to the main current types of
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Democraþie ºi legitimitate

Validitatea ºi prestigiul democraþiei sunt reflectate la modul cel mai relevant
în proporþia în care argumentele teoriei ºi analizei politice concordã cu datele
concrete ale existenþei istorice. În esenþã, în privinþa democraþiei cea mai impor-
tanþã exigenþã a fost ºi este întemeierea sau legitimitatea popularã a puterii, care
justificã macanismele ºi procedeele democratice de exercitare ºi, în egalã mã-
surã, de control ºi limitare a puterii ºi, mai ales, care impun exprimarea ºi mani-
festarea eficientã a puterii în raport cu nevoile esenþiale ºi aspiraþiile fundamen-
tale ale oamenilor.
Democraþia, definitã adesea ca „o formã de asociere politicã“, este, sintetic

vorbind, „o cale de a lua decizii în mod colectiv ºi de a stabili reguli ºi politici
printr-un proces decizional popular“. În acest cadru, instituþiile politice au meni-
rea „de a traduce în politici preferinþele cetãþenilor“, altfel spus, de a finaliza sco-
purile guvernãrii determinate, de regulã, prin implicare, participare ºi consens de
comunitatea cetãþenilor1. Democraþia, aceastã „finalitate politicã (actualã) a civi-
lizaþiei occidentale“, deºi „pivoteazã în jurul tensiunii dintre valori ºi fapte“2, aºa
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cum subliniazã adesea Giovanni Sartori, exprimã esenþa unui regim politic dis-
tinct de cel autocratic. Astfel, regimul democratic se remarcã prin faptul cã „ni-
meni nu poate sã deþinã puterea într-o manierã irevocabilã sau cu titlu personal“.
De asemenea, nu existã democraþie „dacã desemnarea conducãtorilor nu emanã
dintr-un consens“ liber ºi nedisimulat ºi dacã sursa autoritãþii ºi legitimitãþii poli-
tice nu este ºi nu rãmâne în cadrul comunitãþii, ci la dispoziþia unei puteri ilegitime
ºi abuzive3.
Dat fiind cã democraþia nu se rezumã la un model teoretic unic, sensul eti-

mologic ºi conotaþiile actuale ale acestui concept asigurã înþelegerea puterii poli-
tice care acþioneazã într-un perimetru social cu structuri ºi relaþii de putere ce
pun în balanþã interese variate, complexe ºi adesea contradictorii. Detaliind sin-
tagma „puterea poporului“, în pofida faptului cã o considerã incompatibilã cu
realitatea politicã, Sartori îi apreciazã relevanþa în ceea ce priveºte definirea
puterii „ca emanaþie a voinþei poporului ºi rezultat al consensului“, fapt ce con-
duce la înþelegerea surselor ºi a legitimitãþii puterii democratice respectiv în di-
recþionarea ºi angajarea puterii în servirea intereselor care o susþin4.
Dezbaterile ºi controversele actuale privitoare la întrebãri fundamentale pen-

tru structurarea opþiunii democratice sunt menite sã contribuie la înþelegerea
conceptului de democraþie ºi sã clarifice esenþa puterii democratice ºi a atribu-
telor ei. Întrebãri precum: Cine conduce?, Care sunt limitele ºi competenþele pu-
terii?, Care sunt scopurile guvernãrii?, Ce mijloace de guvernare se aleg?, În ce
condiþii ºi sub ce constrângeri se exprimã puterea? ºi evident rãspunsurile for-
mulate de teoreticieni ºi confirmate de experienþa politicã sunt considerate re-
pere importante pentru o înþelegere corectã ºi adecvatã a democraþiei, cu toate
plusurile ºi minusurile ei5.
Ca atare, niciun discurs al puterii ºi nicio investigare teoreticã a puterii nu

poate face abstracþie de atributul sãu definitoriu, legitimitatea. Preocuparea puterii
de a gãsi temeiul ºi justificarea pentru exercitarea dominaþiei ºi guvernãrii s-a
bazat pe o paletã largã de argumente din domenii diferite precum: sociologia,
psihologia, antropologia, dreptul, religia, cultura. Multitudinea abordãrilor, „a ti-
pologiilor distincte de construcþie ºi reconstrucþie teoreticã a puterii politice legi-
time ºi de legitimare a puterii“, sunt subsumabile totuºi unor paradigme consa-
crate în gândirea politicã contemporanã, anume „paradigma raþionalitãþii filoso-
fice în sfera politicului, sau a filosofiei politice care vizeazã un ideal de raþiona-
litate, ºi cea a non-raþionalitãþii, a interpretãrilor antropologice sau a unei herme-
neutici tipice a imaginaþiei ºi imaginarului politic“. În esenþã, este vorba de o pa-
radigmã care vizeazã „o construcþie raþional-juridicã (legalã) a puterii legitime
— tipicã pentru abordãrile din ºtiinþa politicã actualã, dar ºi o construcþie ce an-
gajeazã conþinuturile raþionale ale gândirii abstracte, tipurile de judecãþi ºi raþio-
namente relevante pentru determinaþiile obiective ºi subiective ale legitimitãþii
puterii — specificã, în principal, pentru filosofia politicã ºi socialã“ ºi de cea
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care vizeazã în principal „o construcþie ºi reconstrucþie simbolicã, ritualicã ºi mi-
tologicã a structurilor imaginare ce angajeazã emoþionalul ºi afectivul — pro-
prie, îndeosebi, antropologiei, psihologiei, sociologiei politice, ca ºi istoriei reli-
giilor ºi a mentalitãþilor“6.

Repere în conceptualizarea puterii legitime

Conceptul de legitimitate s-a impus în teoria politicã odatã cu Max Weber,
care l-a transformat în conceptul central al sociologiei sale politice ºi care, la
rândul sãu, preciza cã legitimitatea a devenit „problema centralã a teoriei poli-
tice“ prin lucrarea lui Guglielmo Ferrero Pouvoir. Les génies invisibles de la
cité, apãrutã la Paris în 1945. DupãWeber, sursa de inspiraþie primã a lui Ferrero
a constituit-o scrierea Mémoires a lui Talleyrand, care a utilizat pentru prima
oarã acest termen pentru a califica „sistemul politic drept“7.
În prelungirea contribuþiei weberiene, în abordarea teoreticã generalã actualã,

conceptul de legitimitate este indispensabil în înþelegerea procesului de instituire
ºi consolidare a puterii politice, de diferenþiere a tipurilor de putere, de clarificare
a mecanismelor de exercitare a puterii ºi de evaluare a eficienþei guvernãrii ºi,
nu în ultimul rând, de examinare a ordinii ºi a coeziunii sociale. Rolul explicativ
include ºi prezentarea puterii, cu atributul legitimitãþii, drept „un corolar al com-
petiþiei dintre actori“, respectiv „un mijloc eficient de afirmare a coeziunii in-
terne a grupului ºi comunitãþii faþã de pericole interne sau externe ce le ame-
ninþã“, chiar în condiþiile existenþei unei asimetrii în sistemul raporturilor so-
ciale. Explicaþia rezidã în manifestarea unui proces „de segmentare progresivã a
corpului social pe baza unui consimþãmânt organic aflat la originea distribuirii
de responsabilitãþi ºi obligaþii între actori, grupuri ºi indivizi“8. De altfel, este re-
cunoscut faptul cã relaþia indivizilor cu puterea este una inegalã, respectiv asi-
metricã în ceea ce priveºte „restricþiile aduse libertãþii“ sau recunoaºterea drep-
tului de a exercita puterea de comandã ºi influenþã, comparativ cu obligaþia de
conformare ºi supunere9.
Legitimitatea politicã, alãturi de alte principii sau atribute ale puterii precum

autoritatea politicã, consensul, obligaþia politicã, dominaþia, supunerea, repre-
zintã fundamentul întemeierii ºi justificãrii puterii politice, dar ºi a ordinii insti-
tuite. Ca atare, puterea este axatã, pe de o parte, pe autoritatea deþinãtorilor puterii
de a guverna, implicit pe încrederea ºi conºtiinþa în dreptul de a exercita domina-
þia, iar, pe de altã parte, pe recunoaºterea de cãtre cei guvernaþi a acestui drept ºi
a competenþei ce o recomandã. Altfel spus, legitimitatea dã consistenþã ºi rele-
vanþã relaþiilor dintre guvernanþi ºi guvernaþi prin „gradul de concordanþã dintre
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natura, structura ºi sursele puterii“ ºi opiniile, opþiunile ºi aºteptãrile celor che-
maþi sã se supunã puterii. Prin urmare, solicitând „o anume reciprocitate tacitã ºi
liber consimþitã, legitimitatea îi conferã statut de drept ºi de fapt unui guvern în
a-ºi exercita atribuþiile puterii ºi, implicit, autoritatea legitimatã printr-o ase-
menea recunoaºtere“10. Totodatã, se poate spune cã legitimitatea conferã puterii
politice, gânditã ca „mãsurã a relaþiilor umane“, o realã dimensiune socio-umanã
prin legãtura intrinsecã dintre guvernanþi ºi guvernaþi, mai ales în situaþia în care
se prefigureazã ca un „act de credinþã“ pecetluit de compatibilitatea valorilor sau
de obiectivele de interes comun. În consecinþã, întrucât legitimitatea politicã im-
plicã deopotrivã „dreptul legal de a guverna“ ºi „dreptul psihologic de a guver-
na“, se naºte „sentimentul colectiv al obligaþiei conform cãruia conducerea gu-
vernului este justã ºi necesitã supunere“11.
Pe de altã parte, guvernarea nu înseamnã exclusiv un ansamblu instituþional

ºi un set de legi, reguli ºi norme care ºi-au testat valabilitatea, ci implicã o impor-
tantã variabilã subiectivã. Relaþia de putere apare, astfel, ca o relaþie vie între oa-
meni ºi grupuri umane. De aceea, legitimitatea puterii este dependentã de nivelul
de înþelegere, de trãinicia convingerilor ºi de capacitatea de acþiune a oamenilor.
Dacã prima treaptã, înþelegerea, este condiþia necesarã, întrucât reprezintã „te-
meiul unei opþiuni raþionale“ rezultat din valorizãrile proprii fiecãrui individ,
convingerea ºi acþiunea sunt condiþii necesare ºi suficiente deoarece asigurã baza
solidã ºi realã a puterii legitime ºi vizibilitatea ei publicã12. Se reþine, astfel, cel
de-al doilea factor legitimitator al puterii politice prezent „în sfera consensului
social“, în conexiune cu legea, prin care se recunoaºte credinþa în legitimitate ºi
investirea puterii cu autoritate.
Legitimitatea dobânditã prin autoritate „este recunoscutã ca o relaþie subiec-

tivã moralã ºi psihologicã“ între cei care „se considerã reprezentaþi“ moral ºi
ideologic de puterea care decide ºi puterea care, „în baza acceptãrii ºi recunoaº-
terii sale sociale“, îºi impune „voinþa“ prin mijloacele convenite ºi stabilite de
acordul comun al decidenþilor13.
Problema legitimitãþii este proprie tipurilor de societate cu structuri politice

ºi forme de organizare diferite. În acest cadru, legitimitatea unui regim „decurge
din identificare sa cu un sistem de norme, din atitudinea sa prezumatã de a asi-
gura triumful valorilor sociale dezirabile“ ºi, implicit, am spune, din loialitatea
membrilor societãþii faþã de ordinea existentã sau doritã14. Aceastã interpretare
este conformã cu înþelegerea realitãþii care evidenþiazã douã aspecte esenþiale ale
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funcþionãrii sale politice: aspectul sintetic al politicului, definit ºi situat în co-
nexiune cu alte sisteme, ºi aspectul dinamic al structurilor politice, prin care se
remarcã tendinþele lor de schimbare ºi restructurare. De altfel, în acest tip de
înþelegere politicul nu este localizat exclusiv în zona formalã a instituþiilor, ci ºi
în terenul complex ºi complicat al acþiunii de menþinere a ordinii sau de transfor-
mare conformã cu noi interese ºi aspiraþii. Relevantã în acest sens este aprecierea
lui Jean-William Lapierre care considera puterea ca fiind „parte a inovaþiei sociale“,
cu rolul de „administrator al ordinii“, iar relaþia politicã „comandã-supunere“ ca
dependentã de o „ideologie a legitimitãþii“ care structureazã ºi întãreºte credinþa
în valorile împãrtãºite ºi unificã eforturile în finalizarea proiectelor convenite15.

Puterea legitimã în democraþie

Dimensiunea juridicã a democraþiei, redusã iniþial la componentele instituþio-
nale, începe sã fie perceputã încã din secolul al XVIII-lea „ca un cadru juridic al
politicii ca fapt social, care desemneazã puterea activã a poporului într-un spaþiu
politic“. Astfel, democraþia nu mai este consideratã doar „instrumentul liber-
tãþii“, ci ºi un „veritabil instrument al justiþiei“, în mãsurã sã apere drepturile fiecã-
rui cetãþean16. Se instituie, astfel, o legãturã necesarã între legitimitate ºi legali-
tate care a generat nu doar reflecþii valoroase, ci ºi multe confuzii ºi controverse.
Legitimitatea ºi legalitatea definesc titularul puterii ºi justificã exercitarea a-

cesteia. Concret, analizând raportul dintre cele douã atribute ale puterii, se re-
marcã faptul cã deþinãtorii puterii, în concordanþã cu interesele exprimate, in-
vocã legitimitatea, în timp ce guvernaþii se supun deciziilor conducãtorilor, so-
licitând respectarea legalitãþii. De asemenea, dacã pentru suveran legitimitatea ºi
legalitatea instituie drepturile ºi trebuinþele sale subsumate atribuþiei suverane de
a conduce, pentru cel condus „legitimitatea puterii fundamenteazã trebuinþa de a
se supune“, iar legalitatea puterii reprezintã „garanþia principalã a dreptului sãu
de a nu fi oprimat“17.
Aceastã abordare a raportului legitimitate-legalitate este contrabalansatã de

poziþia reprezentanþilor pozitivismului juridic ºi ai decizionismului, precum
Hans Kelsen ºi Carl Schmitt, care considerau cã principiile ºi normele de drept
sunt legitime prin esenþa lor. În acelaºi sens, se apreciazã cã nevoia de legitimare
a unei puteri nu poate face abstracþie de argumentele de naturã juridicã. De altfel,
niciun regim politic, cu atât mai mult unul democratic, nu este considerat legitim
fãrã a fi ºi unul legal sau unul asociat cu ceea ce se reprezintã statul de drept.
Prin aceastã conjuncþie, ca urmare a faptului cã „obligaþia politicã este esenþial-
mente ºi o obligaþie juridicã de tip bilateral între cei doi poli ai puterii“, „legiti-
mitatea transformã puterea de facto în putere de iure“18.
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Plasarea originii legitimitãþii în voinþa generalã rãstoarnã raportul dintre or-
dinea juridicã ºi ordinea politicã. Astfel, s-a ajuns „la o teorie pur «politicã» des-
pre legitimitate, eliberatã de dependenþa sa faþã de teoria «juridicã»“, unde „vo-
inþa poporului suveran legitimeazã voinþa legislatorilor ºi pe cea a guvernanþilor
prin alegeri“. Principiul majoritãþii, ca expresie a suveranitãþii populare, nu este
considerat legitim din acest punct de vedere din mai multe motive: un prim mo-
tiv ar fi acela cã dimensiunea cantitativã nu poate fi o garanþie a validitãþii puterii.
Totodatã, acest principiu „nu poate sã se actualizeze trecând din domeniul ab-
stract în domeniul concret decât prin intermediul legii care, la rândul ei, trebuie
sã fie legitimatã prin voinþa generalã (majoritarã) a poporului“. Nu în ultimul
rând, un alt argument menit sã punã sub semnul întrebãrii legitimitatea acestui
principiu, considerat democratic, este natura „instabilã ºi arbitrarã“ a voinþei po-
porului, desemnatã de numãrul alegãtorilor în raport cu sensul ºi valoarea legiti-
mitãþii în timp19.
Principiul majoritãþii, ca principiu de legitimare a puterii este supus unei ana-

lize critice ºi de alþi autori. Astfel, se contestã aceastã legitimitate din cel puþin
douã motive: primul pleacã de la „ficþiunea cã voinþa majoritãþii se impune“ ºi
vizeazã suprapunerea majoritãþii de decizie cu „suveranitatea globalã sau unani-
mitatea“; al doilea motiv invocat are în vedere „insuficienþa informãrii cetã-
þenilor“ care „face ca decizia majoritãþii sã nu fie, în definitiv, decât rodul întâm-
plãrii sau al manipulãrii“. În aceste condiþii, voinþa majoritãþii poate fi legitimã
doar în situaþia în care este rezultatul „unui proces deliberativ pe care toþi cetã-
þenii sau cel puþin cei care o doresc, l-au arbitrat“. Prin urmare, se concluzio-
neazã: „Procedura care a precedat decizia este o condiþie a legitimitãþii la fel de
necesarã ca ºi principiul majoritar“20.
În opinia lui Giovanni Sartori, principiul majoritãþii, vãzut ca principiu legiti-

mator, are „o structurã efemerã generatã de contextul electoral“ ºi, în relaþie cu
reperele care îl structureazã ºi îl definesc, „adaugã un element de legitimitate, un
drept, la ceea ce era pânã atunci un simplu fapt, ºi anume acela cã existã confor-
mism social ce presupune costuri ºi excese“. Pentru a evita riscul sesizat încã de
Alexis de Tocqueville „ca noþiunea de majoritate sã introducã confuzia sau
pericolul legat de «tirania socialã»“, Sartori atrage atenþia asupra faptului cã ex-
presia „majoritate“ este relevantã doar în context electoral ºi desemneazã mai
degrabã o majoritate limitatã care nu trebuie sã nesocoteascã drepturile minoritãþii
sau, altfel spus, o „majoritate operaþionalã“ pusã în relaþie cu o regulã proceduralã21.
Structura inegalã a raporturilor de putere, combinarea ºi acþiunea diferitã a

actorilor politici, conþinutul specific ºi intensitatea relaþiilor instituite între aceº-
tia, modalitãþile variate de deþinere ºi exercitare a puterii, locul rezervat rapor-
tului public-privat în ansamblul relaþiilor de putere ºi, nu în ultimul rând, con-
textul social-istoric reprezintã câteva dintre criteriile care au stat la baza nume-
roaselor tipologii ale legitimitãþii ce au urmat celebrului demers weberian con-
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cretizat în cele trei tipuri de dominaþie legitimã: dominaþia istoricã-tradiþionalã, do-
minaþia charismaticã-personalã ºi dominaþia legal-raþionalã. Alte tipologizãri ale
legitimitãþii se contureazã funcþie de prevalenþa valorilor care dau consistenþã puterii,
de procedurile politice admise ºi promovate ºi, evident, de modalitãþile efective de
exercitare a autoritãþii puterii. În mod reprezentativ, Jean-Luc Chabot diferenþiazã
patru tipuri de legitimitate: democraticã, tehnocraticã, ideologicã ºi ontologicã.
Legitimitatea democraticã se origineazã în miºcãrile revoluþionare ale seco-

lelor al XVII-lea ºi al XVIII-lea ºi este specificã valorilor politice ºi economice
ale culturii occidentale. Aici accentul se pune cu precãdere pe „transferul meca-
nismelor individuale de decizie spre cele ale deciziei colective ºi comunitare“,
prin „procedeul aritmetic de diferenþiere a majoritãþii de minoritate“. Raportat la
acest aspect, legitimitatea democraticã a fost pusã adesea în discuþie. Contestaþia
vizeazã procedeul votului majoritar care, dincolo de „frustrarea“ celor ce au altã
opinie, mai contestã ºi faptul cã „adevãrul voinþei individuale este subordonat
adevãrului voinþei generale“, decretatã „drept principiul suprem al democraþiei“.
Astfel, se promoveazã un tip de „dogmatism social“ central pe valori efemere
sau cu valabilitate restrânsã22.
Aceste rezerve ºi contestãri, care atrag atenþia asupra unor limite inerente, nu

anuleazã valoarea legitimitãþii democratice, fie ºi doar dacã o comparãm cu legi-
timitatea pe care se structureazã celelalte tipuri de regimuri politice. Acest tip de
legitimitate este esenþial deoarece este legat de respectarea principiului statului
de drept ºi se consolideazã printr-o bunã sau eficientã guvernare determinatã „de
reprezentarea corectã a oamenilor“ de cãtre structurile puterii. Legitimitatea de-
mocraticã nu este un dat, ci se dobândeºte asemenea autoritãþii ºi suveranitãþii,
ºi se poate eroda sau pierde printr-o ineficientã guvernare. Sintetic vorbind, au-
toritatea presupune „respectul pentru un lider“ sau reprezentant al puterii, su-
veranitatea este legatã de recunoaºterea ºi prestigiul unei þãri, iar legitimitatea re-
clamã „respect pentru guvern“23.
Legitimitatea democraticã este condiþionatã de reorientarea democraþiilor ac-

tuale dinspre „demo-putere“ spre „demo-beneficii“ sau dinspre „democraþia ca
dominaþie popularã“ spre „demo-eficienþã“ sau „democraþia în interesul popo-
rului“. Prin aceastã tranziþie, care nu înseamnã raporturi exclusive între cele douã
dimensiuni, legitimitatea democraticã este de netãgãduit. Azi, remarca Giovanni
Sartori, „victoria democraþiei este victoria unui principiu de legitimare“24. A-
ceastã concluzie rezultã din adevãrul cã democraþia funcþioneazã „prin instituþii
mandatate de popor ºi fãcute rãspunzãtoare faþã de acesta“ ºi se autoregleazã în
baza unor principii ºi norme care rezolvã eventuale conflicte pe cãi nonviolente,
asigurând premisele pentru ceea ce se numeºte „Era Consensului“25.
Legitimitatea tehnocraticã, ideologicã ºi ontologicã din analiza lui Jean-Luc

Chabot prezintã fiecare particularitãþi care þin de „modalitatea de accedere la pu-
tere“ sau de „conþinutul exercitãrii acestei puteri“, de „reprezentarea subiectivã
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a unei ordini sociale dezirabile“ sau de „conformitatea puterii faþã de adevãrul-
realitate“ sau adevãrul acþiunii libere. Oricare tip de legitimitate ar fi analizat se
pune în evidenþã procesul de „adecvare ºi adaptare“ a calitãþii actului guverna-
mental la nevoile ºi problemele societãþii ºi, totodatã, se certificã „consimþãmân-
tul tacit sau explicit al guvernaþilor“26.
Teoriile contemporane despre legitimitate abordeazã în bunã mãsurã aceastã

temã în perimetrul larg al problematicii voinþei generale. Astfel, s-au remarcat
teorii diferite care „plaseazã originea realã a legitimitãþii în voinþa generalã“27.
Printre acestea se numãrã: teoriile care abordeazã ordinea socialã ºi politicã prin
prisma cutumelor ºi normelor ce þin de tradiþii cu rãdãcini fie în „ordinea cos-
micã“ sau „ordinea divinã“, fie „ca reflexe ale unei finalitãþi imanente a naturii“;
teoriile care accentueazã „caracterul convenþional al problemei legitimitãþii“,
respectiv al raportului dintre cetãþen ºi stat; ºi teoriile care încearcã „sã aplice un
criteriu al consimþãmântului discursiv la un întreg mod de viaþã“28. Prin aceste
perspective de abordare a legitimitãþii puterii, se lãrgeºte cadrul teoretic al abor-
dãrii implicit asupra „circumstanþelor epistemice în care se plaseazã problema
modernã a legitimitãþii“29.
Gânditã ºi acceptatã drept unul dintre fundamentele puterii politice, legitimi-

tatea este raportatã la criterii universale ce aparþin atât comunitãþilor politice tre-
cute, cât ºi societãþilor actuale. Fiind emblema validitãþii puterii, legitimitatea
determinã consistenþa ºi eficienþa programelor politice de autoprotecþie a socie-
tãþii faþã de pericole reale sau potenþiale, ºi de asemenea, constituie „o formã de
echilibrare a puterilor în societate“ ºi un prilej necesar ºi benefic de asociere ºi
cooperare. În contextul în care se produc transformãri majore la nivelul puterii
atât în plan naþional, cât ºi internaþional, precum „tranziþii“ sau „difuzii ale puterii
spre actori nonstatali“, legitimitatea devine tot mai mult o cerinþã prin care lideri
ai unei aºteptate „puteri inteligente“ sã acþioneze ºi „sã poatã converti resurse ale
puterii în strategii de succes“. Aceste acþiuni pot fi legitimate prin înlocuirea
„puterii de coerciþie“ sau „puterea asupra altora“ cu „o putere mai subtilã de con-
sens“, respectiv „puterea împreunã cu alþii“ în numele unui þel comun. Acesta
poate fi desigur un deziderat, un vis sau proiecþia unei puteri viitoare legitimatã
de globalizarea ºi informatizarea lumii în care trãim30.
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