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PREFAŢĂ
În condiţiile societăţii actuale, marcată de criza economico-financiară, când
drepturile fiinţei umane sunt tot mai frecvent încălcate, o cercetare ştiinţifică
consacrată „Interesului public” reprezintă un demers academic deosebit şi pe
care îl socotim mai mult decât binevenit.
Datorăm acest demers unei personalităţi cu preocupări recunoscute şi
apreciate în activitatea didactică universitară şi, prin urmare, în abordarea
ştiinţifică a ceea ce înseamnă ideea interesului public în societatea
contemporană. Doamna conf. univ. dr. Mădălina Tomescu a elaborat lucrarea:
„Interesul Public”, în care ne atrage atenţia asupra a ceea ce înseamnă cu
adevărat interesul public, cum se formează el şi care este raportul dintre
realizarea interesului public şi dreptul la o bună guvernare al cetăţenilor.
Ca fiinţă socială, individul are drepturi şi obligaţii. El devine cetăţean când
conştientizează că aceste drepturi implică şi anumite obligaţii şi responsabilităţi
pe care trebuie să le respecte şi să şi le asume. Cum statul de drept încadrează
între comandamentele sale primatul protecţiei drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, înseamnă că acestea trebuie să se regăsească în ceea
ce numim interes public. Problematica raportului dintre acesta şi respectarea
drepturilor fundamentale ale omului este de actualitate în condiţiile oricărei
societăţi democratice, în care necesitatea respectului faţă de lege, dar şi al
demnităţii umane, constituie elemente fundamentale ale acesteia.
Este de apreciat analiza pe care o efectuează autoarea asupra raportului
dintre interesul public şi dreptul cetăţenilor la o bună guvernare, în contextul în
care aceasta reprezintă „un concept nou care semnifică un instrument ideologic
al politicii unui stat (minimal) în care administraţia publică are nu doar
misiunea de a servi societatea – în ansamblul său, ci şi pe aceea de a furniza
bunuri şi servicii consumatorilor – cetăţeni, cu riscul însă, de a agrava – uneori
- inegalităţile dintre cetăţeni.” Se mai precizează în lucrare că „buna guvernare
presupune bunul mers al societăţii în ansamblul ei, iar principala problemă a
guvernanţilor ar trebui să fie realizarea echilibrului social prin aplicarea
corectă a unor principii democratice”.
Un capitol interesant este cel referitor la „Incompatibilităţile şi conflictul de
interese în România”. Menţionăm că analiza realizată aici de doamna
conferenţiar este una temeinică şi foarte riguroasă pentru fiecare dintre
noţiunile propuse spre studiu. De asemenea, analiza este întărită de studii de
caz alese şi prezentate cu grijă.
Ultimul capitol al lucrării pe care o recomandăm este intitulat „Miza
interesului public în societatea contemporană”. Autoarea aduce în faţa
cititorului ideea conform căreia „o societate democratică, implică participarea
nemijlocită a celor cărora li se adresează decizia, la adoptarea acesteia”.
„Esenţa democraţiei este conducerea cu şi pentru oameni. Acest lucru înseamnă
că democraţia nu reprezintă doar dreptul de a alege. Conducerea cu şi pentru
oameni este un parteneriat – un parteneriat între oameni şi liderii în care şi-au
investit încrederea. În democraţiile din toată lumea, populaţia joacă un rol
important în guvernarea de zi cu zi”.
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Întreaga lucrare poartă amprenta personalităţii profesoarei Mădălina
Tomescu care realizează aici o admirabilă simbioză între teorie şi practică,
explicând aspectele teoretice prin exemple practice atât din România, cât şi din
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Autoarea lucrării pe care v-o supunem atenţiei are preocupări constante atât
în ceea ce priveşte Drepturile omului şi libertăţile fundamentale, cât şi referitor
la domeniul Administraţiei publice. De mai mulţi ani, domnia sa participă cu
lucrări extrem de interesante la conferinţele şi dezbaterile care au loc în aceste
domenii sau în domenii conexe, implicându-se activ în ceea ce priveşte
cunoaşterea şi actualizarea legislaţiei de către cetăţeni prin proiectele propuse
şi desfăşurate.
„Interesul public” este o cercetare academică de referinţă atât în domeniul
administraţiei publice, cât şi în domeniul drepturilor omului, necesară atât
specialiştilor, cât şi studenţilor. Este o carte în care fiecare dintre noi ar putea
găsi răspunsuri la unele dintre problemele cu care ne confruntăm zi de zi.
În concluzie, apreciem că o asemenea lucrare, minuţios pregătită, temeinic
documentată şi foarte bine realizată trebuie să facă parte din biblioteca oricărui
specialist în domeniul Dreptului şi Administraţiei Publice, dar şi a oricărei
persoane interesată să participe la adoptarea deciziilor în comunitatea căreia îi
aparţine pentru a putea să-şi apere drepturile.
Prof. univ. dr. DUMITRU MAZILU
Raportor special al Naţiunilor Unite privind Drepturile Omului şi Tineretul
(1985 -1993)
PREŞEDINTELE COMISIEI CONSTITUŢIONALE ŞI PENTRU DREPTURILE
OMULUI A CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
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1. INTRODUCERE
Utilizat adeseori pentru a justifica fie propuneri, fie unele acţiuni politice,
conceptul „interesului public” rămâne totuşi destul de neclar, ba chiar confuz.
Această problematică, precum şi raportul dintre interesul public şi respectarea
drepturilor fundamentale ale omului, în special dreptul la o bună guvernare, este
una de actualitate în condiţiile oricărei societăţi democratice, în care necesitatea
respectului faţă de lege, dar şi al demnităţii umane, constituie elemente
fundamentale ale acesteia.
Activitatea omenească este considerată ca fiind reglementată de un sistem
complex de norme. În oricare epocă istorică descoperim un astfel de sistem,
compus dintr-o multitudine de norme de diferite genuri. Fiecare sistem dispune
însă de o unitate fundamentală, astfel încât normele să fie în acelaşi timp
coerente, dar şi să nu se contrazică unele cu altele. Prin existenţa acestor sisteme
de norme – care alcătuiesc interesul public, constatăm că libertatea individului
este îngrădită, într-o anumită măsură. Aceasta numai dacă se consideră libertate
facultatea de a face fiecare orice doreşte, fără a ţine seama de ceilalţi.
Dar cum să putem privi oare lucrurile astfel, în condiţiile în care omul nu
poate trăi fără societate? „Fiecare dintre noi-precizează Jean Jaques Rousseaupune în comun persoana sa şi toate puterile sale sub conducerea supremă a
voinţei generale şi mai privim pe fiecare membru ca parte indivizibilă a
totului.”1
Iată de ce societatea civilă de astăzi este pusă în faţa unei mari dileme capitale
şi anume cum trebuie să acţioneze pentru dezvoltarea umanităţii prin
promovarea interesului general al societăţii, dar, în acelaşi timp, pentru a asigura
libertatea individului şi coexistenţa acesteia cu libertatea semenului său,
respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului2.
Îmbinarea interesului public cu libertatea membrilor acesteia, cu respectarea
şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale nu se poate realiza decât cu
ajutorul dreptului prin cele două calităţi lăuntrice ale acestuia care se
intercondiţionează reciproc şi anume: interesul şi voinţa.
Dimensiunea esenţială a dreptului este cea axiologică pentru că omul, ca
făuritor al dreptului care reglementează fapte sociale, trebuie să aibă conştiinţa
scopului şi a valorii.
Dreptul nu este nimic în afara dimensiunii sale axiologice, pentru că el este un
produs al voinţei omului şi a faptelor sale, reprezintă un ansamblu de acte şi
acţiuni de voinţă şi de autoritate, de libertate şi de constrângere care în final
trebuie să apere atât interesele personale, cât şi interesul public general.
ROUSSEAU, JEAN JAQUES - Contractul social, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p.58.
COCA, GEORGE – Interesul general şi drepturile fundamentale ale omului - Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2009, p. 11-13
1

2
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Umanitatea în evoluţia sa a ordonat şi ierarhizat valorile în funcţie de
semnificaţia lor pentru om şi de importanţa acordată de colectivităţile umane, dar
fiind în deplină concordanţă cu trebuinţele şi idealurile acestora. De-a lungul
istoriei în vârful piramidei valorilor s-au aflat atât interesul public, cât şi
drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.
Astăzi, în plină eră a globalizării omul trebuie să fie în centrul atenţiei, iar
dreptul trebuie să fie mecanismul prin care se vizează şi interesul public în
condiţiile blocării abuzului de stat, dar se protejează şi socialitatea, drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului, se atenuează inegalităţile şi se corelează
libertatea indivizilor pentru a se evita anarhia3.
Iată de ce ne-am propus să analizăm interesul public atât sub aspect
psihologic, cât şi sub aspectul sociologic şi juridic. Pornind de la modul în care se
formează – din punct de vedere psihologic - interesul, am luat în considerare şi
modul în care se conturează interesul general, public, ca evoluţie de la interesul
individual. De asemenea, am examinat relaţia de interdependenţă dintre
interesul public şi drepturile fundamentale ale omului, astfel încât să
demonstrăm că principalul interes general este tocmai protejarea şi promovarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Dar, pentru ca acestea să se
manifeste liber, trebuie să existe unele limitări, restrângeri, tocmai pentru ca
fiecare membru al societăţii să beneficieze de ele.
Nu în ultimul rând, am realizat o scurtă analiză asupra regimului
incompatibilităţilor şi conflictului de interese, întrucât consider că acestea stau la
baza încălcării unor drepturi ale cetăţenilor – deţinătorii de drept ai puterii
politice şi contribuabili.
Miza interesului public este extrem de importantă în societatea contemporană.
De aceea, cred că cetăţenii – în calitatea mai sus menţionată – trebuie să fie
permanent consultaţi şi implicaţi în adoptarea deciziilor comunităţii în care
trăiesc.

3 A se vedea şi TOMESCU, CRISTIAN - Opţiuni în direcţia instituirii unei administraţii
eficiente în Uniunea Europeană - teză de doctorat susţinută la Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” în
data de 15.11. 2012, p.53-56.
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2. DELIMITĂRI CONCEPTUALE
2.1. INTERESUL
Interesul reprezintă în sine preocuparea individului de a obţine un succes,
avantaj sau o râvnă depusă într-o acţiune pentru satisfacerea anumitor nevoi.4
Din punct de vedere al psihologiei individului5, interesul se conturează ca un
factor motivaţional ce impune o orientare activă, selectivă şi relativ stabilă a unei
persoane, din proprie iniţiativă, spre obiecte şi acţiuni ori spre anumite domenii6.
Orientările globale, nediferenţiate, fluctuante, oscilante nu pot fi considerate
interese, ci, eventual, un început de cristalizare a acestora, însă dacă un individ
începe mai multe activităţi şi nu finalizează nici una dintre acestea, înseamnă că
el nu şi-a format încă interesele. Acestea sunt practic atracţii irezistibile ale
individului centrate pe un obiect fizic, o persoană sau o activitate, fără a viza
neapărat foloase materiale ori avantaje. Astfel, am putea aprecia că interesele
reprezintă formaţiuni motivaţionale mai complexe decât trebuinţele şi motivele,
deoarece folosesc elemente cognitive, afective şi volitive, şi presupun organizare,
constanţă şi eficienţă. Orientarea către o activitate presupune cunoştinţe, intrarea
în funcţiune a activismului mintal, trăirea ei ca o stare agreabilă care, pe de o
parte, produce plăcere, iar pe de altă parte, împinge către acţiune, control, către
punerea în disponibilitate a unor calităţi ale voinţei precum hotărârea ori
perseverenţa.7
Există interese generale şi personale, pozitive şi negative, profesionale ori
extraprofesionale (sau de timp liber). Astfel, vorbim despre interese tehnice,
ştiinţifice, literar-artistice, sportive etc. Independent de domeniu, sunt foarte
importante interesele creative caracterizate prin căutarea unor noi soluţii, a unor
procedee inventive, a unor proiecte originale. Prezenţa lor într-o activitate are
efecte de înlăturare a barierelor, a trăirilor penibile, a reacţiilor contrare ori de
abandon. Paleta largă şi variată a intereselor unei persoane reprezintă un semn
distinctiv al maturizării personalităţii acesteia8.
Noţiunea de interes are şi un conţinut legat de individ, respectiv interesul
personal, dar şi unul legat de grupul social, colectivitate – interesele sociale. Între
trebuinţele individuale şi interesele sociale există o intercondiţionare, în sensul că
orice comportament acţional al personalităţii este susţinut de un sistem
Dicţionar Explicativ al Limbii Române – Academia Română, Institutul de Lingvistică
,,IORGU IORDAN”, - Ediţia a II-a Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998, pag. 498.
5 POPESCU-NEVEANU, P., ZLATE, MIELU, CREŢU, TINCA – Psihologia - E.D.P. Bucureşti,
1990, p. 101-102.
6 Idem, p. 101.
7 Idem, p. 102.
8 Idem.
4
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motivaţional psihosocial, cu funcţie de mobil al acţiunii personalităţii, în
structura căreia motivaţia psihologică este rezultatul şi al interiorizării
necesităţilor sociale, a intereselor sociale9.
Acţiunea şi conduita umană, fie ea individuală sau colectivă, este susţinută de
un sistem motivaţional unitar, psihosocial care este o expresie subiectivă a unor
trebuinţe individuale şi interese sociale – obiective determinate concret istoric.
Acestea din urmă sunt generate – în mod obiectiv – într-un anumit sistem de
relaţii, respectiv într-un context socio-cultural.10
Prin motiv înţelegem acel mobil care stă, la baza unui comportament sau
acţiunii concrete, iar natura calitativă şi tipul său, modalitatea motivului sunt
determinate de specificul stării de necesitate pe care o reprezintă şi de gradul de
trăinicie a legăturii dintre satisfacerea/nesatisfacerea stării date de necesitate şi
echilibrul psihologic al persoanei11. Motivul pune întregul sistem al personalităţii
într-o ipostază funcţională nouă, anume aceea de orientare şi identificare a
modalităţilor de satisfacere a stării de necesitate activate.
Pornind de la aceste considerente, interesul trebuie privit ca o modalitate de
orientare a motivului spre scopul acţiunii, însă el reprezintă o atitudine ce implică
o referire la unele cerinţe. Prin urmare, interesul presupune anumite scopuri.12
Eugeniu Speranţia apreciază că interesul implică o aşteptare, un proces de
selecţie, de alegere, dar şi o determinaţiune bine conturată. Uneori se acordă
termenului de interes un sens material, egoist, peiorativ, însă un om „interesat”
apare atunci când e condus de scopuri, care în cele din urmă sunt lipsite de
nobleţea pe care doar spiritualitatea o poate da. Interesele omeneşti au în marea
majoritate a situaţiilor o direcţie spirituală.13
Întotdeauna interesul trebuie privit ca o unitate între obiectiv şi subiectiv,
respectiv între conţinutul determinant al unor raporturi sociale şi reprezentarea lor
pe planul conştiinţei, şi implică întotdeauna formularea unor scopuri pe care oamenii
le urmăresc. Faptul că interesul presupune conştientizarea unor raporturi sociale
interumane şi adoptarea unor atitudini cuprinse în scopuri nu înseamnă negarea
conţinutului obiectiv al acestor raporturi şi nici a intereselor înseşi.14
De cele mai multe ori, atunci când cineva urmăreşte un scop, înseamnă că vrea
ceva pentru sine, drept urmare, acţiunea are la bază interesul individual.
Interesul care stă la baza oricărei acţiuni omeneşti se afirmă în mod fizic prin
9 PÂNZARU, PETRU- Determinaţie, motivaţie, acţiune, în volumul „Existenţă, cunoaştere,
acţiune”, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1971, p. 116-118.
10 COCA, GEORGE – op.cit., p. 59.
11 GOLU, PANTELIMON – Fundamentele psihologiei, Compendiu, Ed. Fundaţiei „România de
Mâine”, Bucureşti, 2000, p.257.
12 COCA, GEORGE –op.cit., p. 60.
13 Idem, p. 61.
14 IANCU, IONEL – Contribuţii la studierea categoriei de interes – Ed. Ştiinţifică, Bucureşti,
1968, p. 33.
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lupte pentru conservarea existenţei noastre, iar în mod economic prin lupta
noastră pentru câştigarea unui patrimoniu cât mai extins.15 Totuşi, noi nu trăim
singuri, ci suntem o parte a societăţii.
Cu cât o societate este mai complexă, cu atât conţine mai multe zone de
incertitudine, dezorganizare, inovaţie şi imaginaţie. Societatea este rezultatul
deciziilor sale ce se referă, la rândul lor, la interese, discuţii, conflicte şi tranzacţii,
prin care se urmăresc, de o manieră întotdeauna provizorie şi instabilă, schimbări
în sensul unei mai mari diversificări a flexibilităţii crescânde, slăbirii normelor,
sistemelor simbolice şi a constrângerilor sociale.16 Există deci un interes care
trebuie să fie comun membrilor societăţii. Astfel, capătă un sens şi mai accentuat
ceea ce David Hume opina în lucrarea „Tratat despre Natura umană” (1737):
„sensul comun al interesului îi obligă pe indivizi să se supună regulilor
contractuale, elaborate de ei. Totuşi urmărirea egoistă a intereselor personale îi
face totalmente inapţi pentru societate”.17
Reynaud J. sugerează că valorile şi interesele sunt interdependente, iar
alegerile ce trebuie efectuate în funcţie de „interes” sunt complexe şi mobilizează
elemente de ordin moral. Aceste valori nu sunt nici transcendente, nici
independente de relaţiile sociale, ci se formează în acţiune. O acţiune colectivă,
prin impunerea regulilor, inventează un sens: „Valorile sunt orizontul acestui
sens, orientarea acţiunii colective”.18

2.2. BUNA GUVERNARE
Guvernarea se referă la deciziile care definesc aşteptările, astfel că exercitarea
puterii şi obţinerea performanţelor presupune un proces de management al
conducerii. În cazul unei afaceri sau a unei organizaţii non-profit, guvernarea se
referă la gestionarea coerentă, la politicile de coeziune, procese şi decizii, dar şi
drepturi pentru un anumit domeniu de responsabilitate. De exemplu,
gestionarea, la un nivel corporativ s-ar putea implica în activităţile privind
politicile de confidenţialitate, de investiţii interne, de utilizare a datelor statistice.
Guvernarea este ceea ce face un guvern. Acesta ar putea fi un guvern geopolitic (statul-naţiune), un guvern corporativ (entitate de afaceri), un guvern
socio-politic (trib, familie, etc.), sau orice tip de guvernare. Dar guvernarea este
COCA, GEORGE –op.cit., -p. 63.
TOURAINE A. – Production de la societe, Paris, Seuil, 1993, pag. 29.
17 THUDEROZ, CHRISTIAN – Negocierile. Eseu de sociologie despre liantul social, Ed. Ştiinţa
2002, pag.9.
18 THUDEROZ, CHRISTIAN – Negocierile – Eseu de sociologie despre liantul social, Ed.
Ştiinţa, 2002, pag.168-169.
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