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PrefaĀþ
EdiĦia a II-a revĆzutĆ üi adĆugitĆ a acestei
lucrĆri cuprinde üase noi eseuri scrise üi publicate în exclusivitate sub imperiul pandemiei de
coronavirus Covid-19. Este tot mai evident faptul
cĆ aceastĆ crizĆ sanitar-medicalĆ planetarĆ este
parte componentĆ a crizei multidimensionale globale a societĆĦii omeneüti actuale – una a riscurilor üi transformĆrilor, mai mult sau mai puĦin
previzibile, tot mai numeroase üi diverse.
Paradoxal în era tehnologiilor digitale avansate üi a inteligenĦei artificiale, omenirea nu
reuüeüte sĆ ofere rĆspunsuri rapide, adecvate üi
eficiente la aceste crize mondiale, cum este üi
criza pandemicĆ prezentĆ. Aüa se face cĆ încĆ
luptĆm cu pandemia tot cu masca de protecĦie,
distanĦarea fizicĆ üi spĆlatul mâinilor, ca acum
un secol; însĆ, gĆsirea unui tratament corespunzĆtor üi, mai ales, a unui vaccin care sĆ previnĆ
infectarea cu virusul SARS-CoV-2 va mai dura
ceva timp.
TotodatĆ, în perioada stĆrii de urgenĦĆ,
uneori, am avut senzaĦia cĆ amestecul autoritĆĦilor publice în exercitarea unor drepturi üi libertĆĦi fundamentale ale omului a fost exagerat. De
pildĆ, experienĦa deloc confortabilĆ pe plan psihic
üi social a ieüitului din casĆ üi a circulaĦiei pe
strĆzi – pe distanĦe cât mai mici în funcĦie de
satisfacerea unor nevoi vitale, cum ar fi aprovizionarea cu alimente üi procurarea de medicamente
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– cu declaraĦie pe proprie rĆspundere, într-un
anumit interval orar üi sub control poliĦienesc üi
chiar militar.
Cu toate acestea, considerĆm cĆ aceastĆ
crizĆ, în general üi cea privind pandemia de
coronavirus Covid-19, în special au avut sau ar
trebui sĆ aibĆ üi o parte plinĆ a paharului, üi
anume: conütientizarea faptului cĆ umanitatea
atât la nivel individual, cât üi la cel colectiv are
nevoie de un proiect serios de civilizaĦie care sĆ
schimbe, înainte de orice altceva, comportamentul üi atitudinea, pe de o parte, a fiecĆrui om
üi, pe de altĆ parte, a omenirii în ansamblul sĆu.
Aüadar, apreciem cĆ este un moment al reflecĦiunilor, dar üi al acĦiunilor energice sustenabile üi
durabile pentru a îndepĆrta, atât cât se poate,
superficialitatea üi vulnerabilitĆĦile omeneüti extreme în raport cu criza existenĦialĆ planetarĆ
prezentĆ pentru a reuüi sĆ trĆim demn noi üi
urmaüii noütri într-o lume caracterizatĆ prin
instabilitate üi imprevizibilitate.
Iar, aüa cum releva Robert D. Kaplan, „în
aceastĆ epocĆ de anarhie relativĆ... sĆ înĦelegi
lucrurile corect va fi mai dificil ca oricând.
Motivul e cĆ multe decizii sunt prin natura lor pe
muchie de cuĦit”. Prin urmare, lumea are nevoie
„de lideri care sĆ forĦeze limitele a ceea ce este
realizabil üi care sĆ poatĆ în acelaüi timp sĆ
respecte astfel de limite.” (R. Kaplan, Revenirea
lumii lui Marco Polo. RĆzboi, strategie üi interese
americane în secolul XXI, Ed. Humanitas,
Bucureüti, 2019, p. 282).
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În fine, acolo unde a fost cazul, au fost operate în text corecturile ortografice üi de punctuaĦie necesare üi am completat fondul ideatic în
funcĦie de realitĆĦile nou apĆrute pânĆ la momentul predĆrii manuscrisului în vederea
publicĆrii.
Autorul
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Cuvânt-înainte*
Am avut plĆcerea egoistĆ üi, totodatĆ, onoarea
sĆ fiu primul cititor al cĆrĦii DREPTURILE OMULUI
ûI ORDINEA MONDIALą. CUM Są TRąIM, ÎNTR-O
LUME A SCHIMBąRILOR EXCEPĥIONALE, scrisĆ
de prof. univ. dr. Ovidiu Predescu.
De la început vreau sĆ atrag atenĦia cĆ este o
lucrare excepĦionalĆ, care abordeazĆ rolul esenĦial
al Dreptului, la rândul sĆu în transformare, în
procesul complex üi complicat de schimbare acceleratĆ a societĆĦii postmoderne. Lumea prezentului abundĆ de evenimente impredictibile sau
lebede negre pe care este nevoitĆ sĆ le depĆüeascĆ
în condiĦii acceptabile. Este vorba despre pericole,
precum iliberalismul, migraĦia, noile tehnologii,
terorismul etc.
Prin lucrarea sa, autorul se strĆduieüte sĆ punĆ
în luminĆ probleme üi, în acelaüi timp, sĆ ofere soluĦii, sĆ propunĆ mĆsuri üi modalitĆĦi de rezolvare.
Cartea, ce poartĆ un titlu foarte inspirat, este o
colecĦie de 9 eseuri, publicate de autor, în ultimii
ani, în periodice de prestigiu (revistele Dreptul,
Universul Juridic, Dilema Veche, Legal Point).
Primul eseu poartĆ titlul Dreptul üi statul de
drept faĦĆ în faĦĆ cu provocĆrile începutului mileniului al III-lea, în cadrul cĆruia sunt formulate
mai multe întrebĆri. Întrebarea centralĆ pe care
distinsul mânuitor al condeiului o adreseazĆ este
aceea dacĆ triada de tip liberal – democraĦie, stat
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La prima ediĦie a cĆrĦii.
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de drept üi drepturile omului –, cu ajustĆrile de
rigoare impuse de noile realitĆĦi ale secolului al
XXI-lea de naturĆ tehnologicĆ, economicĆ, culturalĆ – în diversitatea ei –, juridicĆ üi politicĆ, va
reuüi sĆ influenĦeze în continuare societatea omeneascĆ, cel puĦin pânĆ la orizontul anului 2050?
La aceastĆ întrebare, gĆsim în carte rĆspunsul
neechivoc al autorului, care apreciazĆ cĆ statul de
drept nu üi-a încheiat misiunea. DimpotrivĆ,
Domnia Sa considerĆ cĆ importanĦa Dreptului a
sporit üi, de asemenea, va creüte în viitor, întrucât
problemele üi provocĆrile generate de extinderea
globalizĆrii, implementarea noilor tehnologii etc.
fac necesarĆ o reglementare urgentĆ, adicĆ este
nevoie de intervenĦia prin mijloace juridice. IatĆ
un scurt fragment, deosebit de relevant, din opera
de faĦĆ: „Aüadar, se impune tranziĦia cât mai
scurtĆ de la o atitudine pasivĆ, deloc potrivitĆ
acestor vremuri, la una activĆ, angajantĆ, în vederea gĆsirii rĆspunsurilor adecvate la aceste
schimbĆri rapide üi de fond din societate – una a
cunoaüterii bazate pe înaltele tehnologii –, pentru
ca omenirea, prin drept üi în cadrul unui stat
de drept, sĆ poatĆ sĆ-üi împlineascĆ misiunea
sa pe acest pĆmânt (s.n. – M.A.H.)”.
Al doilea eseu este intitulat Montesquieu üi
penalizarea vieĦii publice. În cadrul acestuia autorul analizeazĆ teme de stringentĆ actualitate, precum judiciarizarea politicului üi penalizarea vieĦii
publice, constatând trecerea din „universul democraĦiilor de confruntare üi de reprezentare” în cel al
„democraĦiilor de imputare”. În susĦinerea punctelor sale de vedere, profesorul Ovidiu Predescu
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face trimitere la P. Rosanvallon (a se vedea lucrarea ContrademocraĦia. Politica în epoca neîncrederii, Ed. Nemira, Bucureüti, 2010).
Al treilea eseu este destinat temei Populism üi
naĦionalism versus valorile üi obiectivele Uniunii
Europene, în cuprinsul cĆruia profesorul demonstreazĆ, încĆ o datĆ, cĆ face parte din categoria autorilor care ridicĆ probleme üi apoi propun
rĆspunsuri sau oferĆ soluĦii. Domnia Sa este, pe
bunĆ dreptate, de pĆrere cĆ viitorul Europei nu
poate fi conceput în afara unei integrĆri mai
accentuate, pe palierele politic, juridic, securitate
üi militar, precum üi cu o dezvoltare economicĆ
durabilĆ în scopul protecĦiei mediului üi al grijii
faĦĆ de generaĦiile urmĆtoare. Toate aceste obiective nu se pot realiza decât în cadrul Statelor Unite
ale Europei, concept deloc nou. Astfel, în anul
1934, chiar din România, se lansa un apel esperanto cuprinzând 10 puncte vizionare pentru
realizarea Statelor Unite ale Europei, ce solicita
europenilor, printre altele, sĆ cearĆ constituirea
unei armate europene comune üi introducerea
unei monede unice.
Eseul ce poartĆ numĆrul IV este o continuare,
oarecum fireascĆ, a precedentului. RezilienĦa
Uniunii Europene la üocurile sociale, politice üi
economice actuale este eseul care îmi aduce
aminte, în primul rând, de faptul cĆ autorul este
cel care a vorbit la noi, pentru prima datĆ, despre
conceptul de rezilienĦĆ juridicĆ. Punctul de pornire
al eseului constĆ în relevarea pericolelor cu care
se confruntĆ Uniunea EuropeanĆ, printre care se
numĆrĆ iliberalismul, pe care-l considerĆ, alĆturi
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de alĦi autori, ale cĆror opinii le întĆreüte, „o
democraĦie low cost”, adicĆ o specie a democraĦiei
în care se afirmĆ üi conduc cei legitimaĦi de votul
politic, deüi nu susĦin valorile democratice,
lipsindu-i pe cetĆĦeni – votanĦi ori nevotanĦi ai lor
– de principalele drepturi üi libertĆĦi fundamentale, prin forĦarea limitelor constituĦionale în
materie. Concluzia înĦeleaptĆ, exprimatĆ în cadrul
subiectului, este cĆ înfĆptuirea coeziunii la nivelul
Uniunii Europene, caracterizatĆ prin unitatea,
cooperarea üi solidaritatea între statele membre,
este singura în mĆsurĆ sĆ asigure un viitor
Uniunii.
În eseul al cincilea – Drepturile omului în contextul civilizaĦiei contemporane –, care poate cĆ nu
întâmplĆtor se aflĆ chiar în mijlocul operei, analizeazĆ importanĦa drepturilor omului üi libertĆĦilor
sale fundamentale în societatea contemporanĆ.
Inspirat de douĆ cĆrĦi scrise de doi importanĦi
autori ai zilelor noastre – Cum de putem trĆi împreunĆ, a lui Pierre Manent, üi CivilizaĦia spectacolului, a lui Mario Vargas Llosa – profesorul
aratĆ, pe un ton ferm: „înainte de a globaliza orice
altceva, trebuie realizatĆ globalizarea spiritualĆ a umanitĆĦii, adicĆ a demnitĆĦii fiecĆrui om (s.n. – M.A.H.), în sensul cĆ fiecare fiinĦĆ
umanĆ are dreptul a pretinde sĆ-i fie respectatĆ
demnitatea, dar üi obligaĦia de a respecta demnitatea celorlalĦi semeni ai sĆi într-un cadru politic
adecvat recunoaüterii üi garantĆrii acesteia dimpreunĆ cu drepturile üi libertĆĦile fundamentale
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care Ħin de nevoile üi dorinĦele naturale ale individului”.
În al üaselea eseu, intitulat Drepturile omului
üi ordinea mondialĆ, distinsul universitar reitereazĆ o tezĆ a sa mai veche, potrivit cĆreia drepturile üi libertĆĦile fundamentale nu sunt conferite
de dreptul internaĦional, ci îüi au sorgintea în
identitatea universalĆ a persoanei umane, adicĆ
sunt legate de simpla calitate de fiinĦĆ umanĆ. Iar
sub aspect juridic, noĦiunea „drepturile omului”
desemneazĆ un ansamblu de norme juridice internaĦionale prin care sunt recunoscute individului
atribute üi facultĆĦi care îi asigurĆ demnitatea,
libertatea üi dezvoltarea personalitĆĦii sale üi care
beneficiazĆ de garanĦii instituĦionale.
Eseul cu numĆrul VII – Libertatea de exprimare sub forma diversitĆĦii üi confruntĆrii de opinii
– este destinat analizei mijloacelor de protecĦie a
drepturilor omului üi libertĆĦilor fundamentale.
Foarte interesantĆ este teza potrivit cĆreia o armĆ
puternicĆ, poate cea mai puternicĆ, de apĆrare a
drepturilor üi a libertĆĦilor omului împotriva oricĆror manifestĆri antidemocratice este libertatea
de exprimare – a difuza în orice formĆ propriile
idei üi concepĦii. În argumentare, pentru susĦinerea acestei idei frumoase üi generoase, autorul
apeleazĆ la spusele lui John Stuart Mill care, în
cunoscutul sĆu eseu intitulat Despre libertate
arĆtĆ: „... pentru starea mentalĆ bunĆ a oamenilor... este necesarĆ libertatea de opinie üi libertatea exprimĆrii opiniilor... dacĆ o opinie este înĆbuüitĆ, rĆmâne posibil ca, pe cât putem noi üti cu
siguranĦĆ, acea opinie sĆ fie adevĆratĆ. A nega
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acest lucru înseamnĆ a presupune cĆ noi înüine
suntem infailibili... chiar dacĆ opinia înĆbuüitĆ ar fi
greüitĆ, ea poate sĆ conĦinĆ, üi foarte adesea conĦine, un dram de adevĆr; üi cum üi opinia generalĆ
sau dominantĆ într-o anumitĆ chestiune reprezintĆ
numai rareori sau chiar niciodatĆ întregul adevĆr,
numai prin confruntarea opiniilor opuse putem
avea üansa de a ajunge la restul adevĆrului... chiar
dacĆ opinia unanim admisĆ ar fi nu doar adevĆratĆ, ci ar cuprinde întregul adevĆr, dacĆ nu se
permite ca ea sĆ fie contestatĆ cu toatĆ vigoarea üi
seriozitatea, cei mai mulĦi dintre aceia care o
acceptĆ o vor împĆrtĆüi în felul în care sunt împĆrtĆüite prejudecĆĦile, cu prea puĦinĆ înĦelegere üi
sensibilitate pentru temeiurile ei raĦionale. ûi nu
numai atât”.
Eseul nr. VIII este rezervat unei întrebĆri grele
– Se îndreaptĆ lumea noastrĆ spre o nouĆ formĆ de
tribalism prin iliberalism? Autorul pleacĆ de la
ideea cĆ în iliberalism majoritatea dicteazĆ üi nu
guverneazĆ, iar instituĦiile statului sunt, în mod
intenĦionat, slĆbite prin mĆsuri de ordin legislativ,
dar üi prin angajarea unor persoane servile, üantajabile üi, pe cât posibil, cu o pregĆtire profesionalĆ îndoielnicĆ. Într-un asemenea cadru, Ħintele
preferate sunt justiĦia üi lupta împotriva corupĦiei
la nivel înalt. Este evident cĆ primul care are de
suferit este statul de drept, care este atins în
însuüi fundamentul sĆu; apoi, cetĆĦeanul pus în
faĦa unor limitĆri fĆrĆ precedent ale drepturilor üi
libertĆĦilor sale fundamentale. Aüadar, ne gĆsim
în situaĦia politicii de guvernare fac ce vreau pânĆ
la alegerile viitoare, pentru cĆ a fost legitimatĆ de
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votul unei majoritĆĦi conjuncturale, fĆrĆ a se avea
în vedere o realitate greu de contestat, dar üi
foarte dificil de gestionat: lumea în care trĆim se
caracterizeazĆ prin schimbĆri excepĦionale, nemaiîntâlnite pânĆ acum în istoria omenirii üi greu
de anticipat în ansamblul lor chiar üi de minĦile
cele mai strĆlucite de pe planetĆ. Aceasta este, din
pĆcate, concluzia implacabilĆ la care ajunge, pe
bunĆ dreptate, autorul. ÎnsĆ, pentru a înlĆtura
acest pericol iminent: „De mare importanĦĆ va fi pe
termen lung modul cum omul va reuüi sĆ se raporteze üi sĆ gestioneze, în beneficiul speciei umane,
descoperirile ütiinĦifice üi progresele tehnologice
fĆrĆ precedent ale secolului al XXI-lea. Prin urmare,
apariĦia unei noi forme de tribalism, de societate
închisĆ condusĆ de un regim autoritar, care monitorizeazĆ üi controleazĆ totul în numele unei false
democraĦii, ar împiedica realizarea acestui obiectiv,
prin utilizarea rezultatelor revoluĦiei informatice
împotriva valorilor umanist-liberale; pe cale de
consecinĦĆ, aceasta ar duce la anihilarea individualitĆĦii umane, a drepturilor üi libertĆĦilor omului,
a democraĦiei înseüi”.
Lucrarea se încheie cu eseul al nouĆlea,
având titlul Ziua justiĦiei – expresie a unitĆĦii üi
solidaritĆĦii juriütilor români. În contextul acestui
subiect, profesorul Ovidiu Predescu ne împĆrtĆüeüte dorinĦa Domniei Sale de a nu trĆi într-o
societate unde în numele mai binelui poporului
înĦelesul unor termeni morali üi politici de uz
curent ca libertate, lege, drept, egal ü.a. sĆ fie
schimbat în contrariul acestora.
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DupĆ parcurgerea lucrĆrii, la finalul lecturii
mele, m-a încercat un sentiment deosebit de
confort intelectual, motivat de faptul cĆ am avut
prilejul sĆ savurez un produs literar de înaltĆ
ĦinutĆ, realizat de cĆtre unul dintre puĦinii juriüti
care au calitatea necesarĆ sĆ scrie atât despre
tainele Dreptului, cât üi despre chestiunile extrajuridice importante.
Cartea este o operĆ cu un conĦinut special, în
care se regĆsesc probleme fundamentale, idei üi
soluĦii importante ale agendei începutului mileniului al III-lea, prezentate regelui – cititorul –
într-un stil elegant inconfundabil, de cĆtre un lord
al Dreptului.
Alea iacta est
Prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca
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